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CUVÂNT ÎNAINTE 

605 cuvinte  

 

În marile școli de teatru, iar numărul este destul de mic, chiar 

pe plan mondial, construcția conceptului didactic este esențială. În 

cultura teatrală românească există o singură școală de teatru definită 

la nivel conceptual. Aceasta este reprezentată de secțiile de Arta 

actorului și Arta regizorului din UNATC, în tradiția instituțională a 

IATC, respectiv ATF. Specializările nou înființate în perioada de 

după 1990 au preluat exigența definirii unui drum pedagogic propriu 

asimilând componente ale conceptului inițial. Putem spune că 

universitatea noastră a reușit să-și definească un concept al 

formării tânărului artist în domeniul teatrului. 

În domeniul artei actorului avem Metoda Cojar, a cărei 

analiză la nivelul planului de învățământ, al obiectivelor de parcurs și 

a modului în care sunt definite examenele intermediare sau finale 

poate fi făcută cu maximă acurateță. Nu mai puțin important, 

observând stilistica actorilor afirmați ca remarcabili ai scenei se 

observă acel aer comun, acea marcă a școlii care i-a format, nu doar 

ca profesioniști de performanță, ci și ca personalități unice și 

irepetabile. Legătura școlii de actorie cu tradiția teatrală românească 

este puternică, chiar indestructibilă prin metoda pedagogică și prin 

linia de mari artiști ai scenei românești ce i s-au dedicat. 

În domeniul regiei de teatru, conceptul de formare a 

regizorului apare practic odată cu înființarea I.A.T.C. „I.L.Caragiale” 

în 1954 și se structurează în etape succesive. Într-o discuție, în anii 

„80, cu profesorii Valeriu Moisescu (regie) și Traian Nițescu 

(scenografie) am pus cu ingenuitate întrebarea: „Cum se explică că, 

atunci când școala de regie abia se înființa, primele promoții au fost 

realmente strălucite?”. Răspunsul a venit net, în același timp 

paradoxal și acoperit de realitate: „Pentru că atunci nu am avut 

pretenția că știm ce trebuie să-i învățăm.” (Traian Nițescu). 

Deosebirea fundamentală dintre felul în care s-au conturat 

conceptele pedagogice ale învățământului de actorie și regie vine din 



 
 

raportarea diferită la tradiție: puternică și continuă pentru actori, 

originală și reprezentând un moment de ruptură pentru regizori. 

Întâmplarea a făcut ca învățământul de regie, întrerupt pentru câțiva 

ani, să treacă printr-un moment de refondare, în anii „60. Între cele 

două etape există linii de continuitate (profesorul George Dem. 

Loghin este activ în ambele momente), dar definitoriu este faptul că 

absolvenții anilor „50 devin profesorii anilor „70. 

Conceptul de formare a tânărului regizor în ceea ce numim 

„școala de la București” este afirmat cu claritate în cadrul 

Simpozionului ITI cu tema „Dezvoltarea profesională a tânărului 

regizor”, iunie 1969. Textul prezentat de Radu Penciulescu - la acea 

dată șef al catedrei de regie este extrem de prețios pentru felul în 

care descrie și explică, sintetic, întregul parcurs formativ. Cu aceeași 

ocazie, criticul V. Silvestru a susținut un referat intitulat „Contribuția 

regiei tinere la cristalizarea teatralității românești contemporane”. 

Specificul teatral și teatralitatea sunt ideile fundamentale care îi 

preocupă pe cei doi oameni de teatru.  

Amploarea (peste 100 de participanți din 29 de țări) și 

substanța evenimentului au atras atenția asupra valorii regizorilor 

formați în școala românească de teatru, dar și a actorilor, 

spectacolele studențești prezentate fiind remarcabile și sub acest 

aspect. Din păcate, perioada care a urmat nu a fost favorabilă unui 

eveniment similar, ocazie a unei afirmări internaționale a conceptului 

didactic de școală în domeniul artei actorului. 

Astăzi nu mai suntem în aceeași situație. Se simte nevoia 

unui efort în direcția afirmării internaționale a universității noastre în 

planul pedagogiei teatrale, în specializările deja tradiționale, cât și în 

cele dezvoltate în ultimii 30 de ani, inclusiv pedagogia teatrală 

destinată mediului educațional. Schimburile ERASMUS, 

oportunitățile de participare în festivaluri și conferințe, publicarea de 

articole și cărți de specialitate trebuie exploatate având în față 

obiectivul afirmării internaționale a UNATC ca universitate cu un 

concept propriu, original și complex. 

 

Conf. univ. dr. Nicolae Mandea 
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ARGUMENT 

 

Către un model de bune practici educaționale 
 

 

Managementul grupului de elevi din învățământul vocațional 

artistic de teatru și de film are o serie de obiective distincte de cele 

ale managementului clasei din învățământul general. Acest tip de 

management își propune trei obiective majore: 1. îmbogățirea 

curriculum-ului – în scopul stimulării gândirii divergente/creative a 

elevilor şi al dobândirii unor abilităţi-cheie (comunicare, 

metacomunicare, expresivitate, relaţii interpersonale armonioase); 2. 

asigurarea calităţii educaţiei – prin formarea competenţelor culturale 

și de comunicare, indispensabile vieţii active într-o societate a 

cunoaşterii specifică secolului XXI și 3. construirea unui demers 

didactic modern, prin proiectare structurată şi prin organizarea unor 

activităţi centrate pe nevoile şi interesele elevilor/studenților, care să 

faciliteze dobândirea informațiilor de specialitate și obținerea 

performanței artistice.  

În consonanță cu aceste obiective manageriale majore ale 

învățământului artistic, Centrul de Pregătire Pedagogică şi Didactică 

(CPPD) al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică 

(UNATC) „I.L. Caragiale”, din București, acreditat în 2017, a devenit 

un model de bune practici în pedagogia de teatru și de film. 

Formarea pentru profesia didactică ajută astfel nu numai la 

specializarea cursanților noștri, ci și la îndeplinirea misiunii culturale, 

ştiinţifice şi sociale a universității. În paralel cu programul 

psihopedagogic oferit studenţilor şi foştilor absolvenţi ai instituţiei, 

CPPD asigură perfecţionarea didactică şi pedagogică a cadrelor 

didactice din UNATC, profesionişti ai celor două domenii, teatru şi 

film.  

Programele postuniversitare de specializare şi de conversie 

destinate cadrelor didactice urmăresc, la rândul lor, promovarea unui 

învăţământ de calitate, bazat pe cele mai noi şi mai performante 
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metode de predare-învăţare şi pe strategii eficiente de comunicare 

didactică.  

Cu toate că misiunea didactică a CPPD este limitată, potrivit 

legii, la formarea competenţelor definitorii pentru profesia didactică – 

prin programe de studii de nivel universitar şi postuniversitar, care 

satisfac exigenţele spaţiului european al învăţământului superior şi 

vin în întâmpinarea nevoilor specifice ale învăţământului românesc şi 

a cerinţelor pieţii internaţionale a muncii –, am considerat necesară 

extinderea acesteia la perfecționarea continuă a cadrelor didactice 

din universitate. În acest sens, utilizăm modelul de proiectare 

curriculară centrată pe obiective, care accentuează caracterul 

practic-aplicativ al procesului educativ și elaborăm suporturi de curs 

bine fundamentate din punct de vedere psihopedagogic.  

Doar pe astfel de baze complexe, de specialitate și 

psihopedagogice, putem facilita dobândirea de instrumente creative 

de către studenţi, prin dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative 

ale acestora, ca urmare a utilizării limbajului artistic multidisciplinar 

(implicând corpul, mişcarea, sunetul, ritmul, gestul, cuvântul, analiza, 

grafica şi imaginea) și stimula performanța academică. 

Asigurarea calităţii învăţământului superior de teatru şi film 

reprezintă o prioritate a universităţii noastre iar, sub acest aspect, 

existenţa unui program de studii psihopedagogice consolidează şi 

dezvoltă calitatea formării viitorilor specialişti şi a profesorilor din 

învăţământul preuniversitar și universitar artistic.  

Pe plan socio-economic, dobândirea competenţelor 

didactice le conferă studenţilor UNATC oportunităţi de integrare 

profesională în şcoli, licee şi universităţi, asigurându-le astfel atât 

stabilitate profesională, cât şi oportunități de evoluţie în cariera 

didactică. 

Programul de pregătire psihopedagogică al CPPD dispune 

de un plan propriu de cercetare ştiinţifică, permanent actualizat. 

Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a pedagogiei de 

teatru și de film. Realizarea unor cărți de referință privind practica 

pedagogică de teatru și de film și managementul grupului de elevi 

din învățământul artistic, cum este volumul de față, ca și elaborarea 

programelor analitice ale disciplinelor și ale suporturilor de curs bine 
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fundamentate, pentru specializările celor două facultăți, fac parte din 

acest plan ambițios. Dezvoltarea centrului de resurse didactice şi 

completarea fondului de carte şi de reviste periodice al bibliotecii 

UNATC se realizează prin colaborarea CPPD cu toate celelalte 

departamente și catedre ale universității. 

Activitatea științifică și de îndrumare metodologicăa 

profesorilor proprii se desfășoară în paralel cu asigurarea unei 

pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, 

pentru studenții și absolvenții noștri, în acord cu direcţiile de 

perspectivă din domeniul artistic. Astfel, ei învață să experimenteze, 

cu elevii și studenții lor, noi posibilităţi de comunicare şi inter-

relaţionare, astfel încât să le stimuleze:  

 însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare 

verbală şi non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de 

exprimare pentru diverse situaţii, dezvoltarea capacităţii de 

receptare şi de interpretare a mesajelor; 

 învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi 

autoorganizare;  

 dezvoltarea abilităţilor motorii şi a competențelor sociale 

eficiente;  

 canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, 

agresive şi/sau violente, ţintind reducerea amplitudinii 

fenomenului violenţei şcolare; 

 promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a 

incluziunii sociale;  

 prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin 

stimularea concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a 

intereselelor de cunoaștere;  

 prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate faţă 

de învățare.  

În vederea realizării misiunii asumate, CPPD urmăreşte: 

a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, 

didactice şi practice de calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de 

perspectivă în domeniile: tehnologiei educaţionale, teoriei şi practicii 

curriculum-ului din învăţământul de arte, psihologiei învăţării, 
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tehnologiei informaţiei şi comunicării, proiectării şi evaluării 

procesului de învăţământîn condiţii de calitate şi eficienţă; 

b) realizarea unui învăţământ formativ, centrat pe student şi 

orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti; 

c) organizarea unor programe postuniversitare de 

specializare, de conversie profesională şi de formare continuă a 

personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi 

eficient; 

d) implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului 

şi de sprijinire a reformei acestuia, precum şi transferul direct de 

informaţii şi de experienţă, între cadrele didactice universitare din 

structura CPPD, şi profesorii din şcolile și liceele în care studenţii 

efectuează practica pedagogică; 

e) realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei, 

orientate spre priorităţile actuale ale şcolii româneşti. 

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Camelia Popa     
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CAPITOLUL 1 

Aplicarea unor principii pedagogice ale 

învăţământului danez în educaţia vocaţională 

cinematografică 
 

Gabriel Kosuth 

 

 

Ideea acestui studiu – aplicarea unor principii ale 

învățământului tradițional danez în educația superioară vocațională 

de tip cinematografic – a apărut cu câțiva ani în urmă dintr-o 

întâmplare, sub o formă care mi s-a părut atunci atractivă și utilă în 

plan strict personal, neimaginându-mi că va lua vreodată aspectul pe 

care încearcă să-l ia acum. Acela care adaugă formei practice, deja 

experimentate, topirea unei experiențe subiective într-un discurs 

teoretic.  

Când am fost invitat, în anul 2004, să țin o serie de prelegeri 

la European Film College din Ebeltoft, Danemarca, am descoperit cu 

uimire nu numai un cadru inedit în care avea loc procesul de 

învățământ, ci și o filosofie aparte pe baza căruia se desfășura. Fără 

să înțeleg pe deplin resorturile acesteia, mi s-a părut că mă găsesc 

în fața unui caz special, plin de pitoresc, al unui mediu deosebit în 

care am avut șansa să „aterizez”.  

Dincolo de aparenta izolare din punct de vedere spațial a 

școlii, situată pe o culme a unui vechi port de pe coasta de est a 

Danemarcei, mi s-a părut interesant faptul că studenții studiază și 

trăiesc împreună cu profesorii, timp de opt luni și jumătate pe an, 

întorcându-se acasă doar în vacanțe. Remarca unui celebru regizor 

german, posesor de premiu Oscar, Volker Schlöndorff – aflat acolo 

în aceeași perioadă, tot pentru prelegeri –, că parcă ar fi o 

„mănăstire”, mi s-a părut atunci o glumă spirituală. O comparație 

care, am constatat după o vreme, avea surprinzătoare rădăcini în 

realitate. Am aflat, de pildă, că acest „colegiu de film”, care nu oferea 

grade sau diplome academice – și în care educația avea un caracter 
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informal și liber – era constituit pe modelul vechilor școli superioare 

populare daneze (Folkehøjskole), al căror inițiator a fost filosoful și 

scriitorul Grundtvig, numit și „părintele educației adulte occidentale”. 

Atunci când Grundtvig şi le-a imaginat, la începutul secolului 

XIX, s-a inspirat atât din ideile iluminismului și Revoluției franceze, 

cât și din concepția școlilor medievale engleze, prima dintre ele – 

cea mai veche școală din lume care funcționează și astăzi, King’s 

School din Canterbury, fiind fondată în anul 597 tocmai în cadrul 

unei mănăstiri.  

Libertatea pedagogică, care mi se păruse a avea doar o 

coloratură exotică – studenții nu păreau să capete sau să-și 

dorească o pregătire specializată într-un anume domeniu 

cinematografic (așa cum se întâmplă în orice școală de film din 

lume, cu specializări stricte pe regie, imagine, scenaristică etc.), ci în 

toate; sau faptul că nu existau note, evaluări și examene finale – s-a 

dovedit, în momentul când am avut ocazia să aprofundez conceptele 

aflate la baza acelor metode, că face parte dintr-o gândire de mult 

consacrată. Nicidecum izolată, nicidecum un „caz special”, ci cu 

prestigiul unei îndelungate tradiții, cu aplicații practice larg răspândite 

atât în plan național, cât și internațional.  

Tot o întâmplare avea să-mi ofere șansa de a lua în 

considerare posibilitatea de a utiliza, în practica activității mele 

pedagogice universitare din România, câteva dintre ineditele principii 

pe care le descoperisem. Era vorba despre o trecere din ipostaza de 

spectator al unui spectacol, în cea de actor pe scena lui. Invitarea 

mea ca „participant” în acel proces de învățământ, sub forma de 

visiting professor, a făcut posibilă, în cadrul propriilor strategii 

personale, apariția unei noi idei: cea a dialogului.  

Faptul că o școală de educație artistică cu o asemenea 

tradiție – în care doar jumătate dintre cursanți erau danezi, restul 

fiind obligatoriu străini (limba folosită fiind engleza) – recurgea la 

utilizarea unor „resurse” din afara propriului sistem mi-a produs o 

dublă revelație. În primul rând, a existenței unei metode pedagogice 

care include, în ea însăși, necesitatea contactului și a interacțiunii cu 

alte idei – flexibilitatea ca mod de a fi. În al doilea rând, a posibilității 

preluării unor concepții și principii – înțelese cu această ocazie nu 
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doar la nivel teoretic, ci prin experimentarea lor practică – într-un 

scop care să depășească uzul personal (modul meu de a relaționa 

cu activitatea pedagogică și cu studenții), oferind alternative ideatice 

și de metodologie, la un nivel superior, școlii din care veneam, aflată 

de multă vreme în tranziție, în căutarea noului și a schimbării.  

Dialogul revelat cu această ocazie între cei doi 

emițători/receptori, respectiv între mine și studenții cărora le-am 

supervizat proiectele și între viziunile pedagogice diferite pe care 

inevitabil le reprezentam, s-a dovedit a avea un caracter mai 

complex decât am apreciat. Și aceasta deoarece s-a întâmplat să 

identific, în interiorul metodei lui Grundtvig, idei înrudite cu precepte 

mult mai vechi – chiar străvechi, fiind vorba de budism, pe care cu 

modestie le adoptasem eu însumi. Întâlnirea lor a creat fără să vrea, 

un model care și-a așteptat prilejul de a fi discutat. 

Ceea ce urmează este, prin urmare, ocazia schițării 

modelului rezultat în urma acestei întâlniri, un proiect cu aplicabilitate 

practică, parțial funcțional, parțial încă teoretic, datorită faptului că 

are un caracter dilematic, în deplin acord cu principiile pe baza 

căruia s-a constituit.  

În prima parte, expunerea mea va încerca evidențierea 

principalelor idei teoretice ale pedagogiei grundtvig-iene, alături de 

surprinzătoarele corespondențe descoperite în teoriile educaționale 

budiste, iar în partea a doua va analiza modelul de învățământ 

vocațional cinematografic pe care s-ar dori altoite noile idei, în scopul 

îmbunătățirii lui, imposibil de descris însă fără a-i sublinia dilemele. 

 

Grundtvig şi ideile şcolii populare  

 

Simplul fapt că încercăm să discutăm cu ce anume pot 

îmbogăți educația unei școli din secolul XXI niște principii 

pedagogice enunțate acum aproape două secole, ne obligă să 

definim înainte de toate sistemul care trebuie îmbunătățit și să 

numim carențele care fac necesară această îmbunătățire.  

Principalului deziderat al lui Grundtvig, ideea unei școli în 

care viața înlocuiește știința moartă din cărți, îi poate fi redescoperită 

actualitatea numai dacă sunt enunțate acele principii cărora li se 
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opune, active în școala din Vest sau din România. Discutând însă 

situația școlii românești de astăzi, generală și a celei de artă, ne 

izbim din start de un paradox.  

Școala „învechită”, „tradițională” punea (și încă pune) pe 

primul plan antrenarea memoriei, dezvoltarea proceselor cognitive, 

acumularea de cunoștințe generale sau profesionale (abilitățile 

creative sau de expresie în domeniul artistic fiind judecate prin 

prisma unor standarde măsurabile, care nu pot fi decât cele 

vocaționale, ale „meșteșugului”, nicidecum ale imponderabilei arte). 

Or, tocmai pe acest teritoriu observă criticii școlii zilelor noastre 

realitatea existenței unor grave lacune în cultura generală a elevilor 

care au terminat liceul, a unor carențe serioase în modul lor de 

gândire și de exprimare, cineva afirmând că „mulți studenți au 

cunoștințele unor copii de 12-13 ani” (Maci, în Capelos, 2016).  

Cum să perfecționezi, prin urmare, o școală bazată pe 

acumularea de cunoștințe, având astfel de rezultate, cu ajutorul unor 

principii (precum cele ale lui Grundtvig), care pun accent pe 

dezvoltarea personalității, și nu pe acumularea de cunoștințe? 

Aceste carențe sunt și mai grave în cazul școlilor de artă, unde 

viitorii artiști au nevoie de un nivel intelectual prin care să poată 

formula o concepție despre orice, să posede sisteme de valori deja 

formate și o cultură generală elevată (artistică, filosofică, estetică, 

politică, istorică, etc). Ce efecte pot să aibă, pe fondul acestor 

realități, principiile stindard ale „înnoirii” în pedagogia modernă (în 

cazul în care nu vorbim deja de niște cauze): democrația, 

permisivitatea, egalitarismul, absența oricăror constrângeri și a criticii 

şi, mai mult, plăcerea și confortul? Ar trebui poate discutate efectele 

pe care strategia unei noi viziuni ar avea-o nu atât asupra autorității 

sau respectului pentru valorile tradiționale, cât mai ales asupra 

formării unor trăsături morale și comportamentale precum 

verticalitatea, cultul adevărului, respingerea compromisului și a 

mijloacelor necinstite, respectul, eleganța, diplomația, voința pozitivă, 

spiritul practic, bunăvoința etc.  

Cineva observa că „școala s-ar cuveni să-i învețe (pe tineri) 

că muncind onest, deopotrivă cu mintea și cu brațele, pot realiza 

ceea ce își propun și se pot ridica la înălțimea idealului lor, astfel 
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încât să dobândească conștiința faptului că lumea are nevoie de ei, 

că pot face și schimba ceva în această lume” (ibidem). Stabilind doar 

baremul cantității pentru a avea succes – trecerea examenului sau 

punctajul bun, vom obține doar „tineri cinici, care știu «cum se face» 

și cât costă totul, al căror orizont se reduce la a face bani ca să se 

distreze și a discuta despre mașini și haine de firmă. Ei sunt viitorul 

nostru?” (ibidem). 

Explicarea actualității principiilor aflate la baza școlii inițiată 

de Grundtvig nu se poate face fără o plasare a acestora în contextul 

modelului „nordic” al pedagogiei contemporane – atât de mult 

discutat și dat ca exemplu astăzi –, la a cărui origine, de altfel, se 

găsesc. Ideea majoră a acestuia, de cea mai mare importanță și în 

modelul danez, este aceea că un copil trebuie să vină cu plăcere la 

școală. Se consideră că, pentru a învăța corespunzător, copilul 

trebuie să posede un tipar mental pe care școala de cele mai multe 

ori i-l răpește, care se numește starea de bine. Alături de ea, cultura 

daneză se sprijină pe alte câteva importante idei, cum ar fi ideile 

egalității și toleranței, conformismului și modestiei agresive. 

Pentru a putea defini noțiunea „stării de bine”, trebuie 

înțeleasă o valoare în principal daneză numită hygge care, în ciuda 

ubicuității termenului, are ca principal aspect sensul pozitiv la nivelul 

conduitei umane. În aceasta este inclusă starea de bine, de confort 

psihic, de armonie, de evitare a situațiilor stresante (Higgins, op. cit.). 

Ea poate fi văzută ca analoagă a sistemului de stat social danez – 

welfare state – protector al bunăstării tuturor din punct de vedere 

financiar, educațional și al sănătății. Atât conceptul de hygge, cât și 

sistemul de protecție de stat se bazează pe ideea încrederii, a 

credinței în egalitate, a sentimentului de grup restrâns pe care îl dă o 

națiune mică. Ele se sprijină reciproc atunci când statul creează 

condiții pentru ca să existe hygge, acesta din urmă promovând 

disprețul pentru ierarhii și consum deșănțat, susținând astfel o 

societate care descurajează diferențele. Principala idee hygge, „Nu 

ai voie să fii nefericit!”, se întâlnește cu statisticile care plasează 

mereu danezii printre cele mai fericite popoare din lume. Cineva (un 

anglo-saxon, desigur) se întreba ironic: „Danezii plătesc cele mai 

mari taxe – între 45-60% din venit, de ce or fi așa fericiți?”. La care 
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orice danez va răspunde că el nu plătește taxe, ci investește în 

societate, cumpărând calitatea vieții, dând ca exemplu faptul că 

educația este gratuită, că la universitate nu există taxe, că fiecare 

student primește 900 de euro pe lună de la stat, că există obligatoriu 

5 săptămâni de concediu pe an, că sistemul de sănătate este gratuit 

(cu 52 de săptămâni de concediu de natalitate), că șomerii pot sta 

plătiți de stat timp de doi ani, că pensia și bătrânețea sunt fără griji 

etc.  

Modelul de stat social, atunci când reduce riscurile și 

anxietatea omului, are repercursiuni, prin urmare, și în conceptul 

pedagogic al plăcerii de a veni la școală. El explică pe deplin și 

celelalte importante idei hygge: atunci când nu trebuie să lupți pentru 

supraviețuire, ai timp să realizezi lucruri semnificative, absența 

spiritului comercial încurajează spiritul modestiei, respingerea 

spiritului controversei conduce spre disprețul problematicii politicii. 

Cei care gândesc diferit, cei care agită spiritele, cei care ies în 

evidență, strică hygge – ideea suprimării diferenței părând să fie și 

aspectul negativ al acestui concept, atâta vreme cât crează pericolul 

încurajării uniformizării și dogmatismului. „Calitățile hygge sunt utile 

menținerii unei societăți egalitariste, dar produc neajunsuri vizavi de 

individualitate și de dreptul la opinie” (Higgins, op. cit.).  

Chiar dacă nu este atât de cunoscut în lume precum 

Kirkegaard sau Hans Christian Andersen, numele lui Nicholas 

Frederik Severin Grundtvig are o mare rezonanță în cultura daneză. 

Teolog, istoric, filosof și scriitor, e prețuit în Danemarca nu numai 

pentru că este considerat „părintele educației adulte occidentale”, ci 

și pentru că a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai unei 

conștiințe naționale daneze moderne. 

Alăturarea celor două concepte – educația și conștiința 

națională – face inevitabilă paralela cu un important moment din 

istoriei României, Școala Ardeleană. În acest context, interesează 

mai puțin ideea atacului pe care Grundtvig l-a inițiat la începutul 

secolului al XIX-lea asupra învățământului în limba latină – școala în 

limba daneză (un fenomen rural) servea interesului emancipării 

țăranilor, a căror educație, prin prisma ideilor iluministe, devenise 

necesară pentru a putea participa la luarea deciziilor. Este, de 



17 

asemenea, o chestiune cu importanță doar din punct de vedere 

cultural și istoric faptul că predarea limbii și istoriei daneze, studiul 

culturii populare, ca şi evidențierea identității naționale se petreceau 

în condițiile unui conflict cu germanii, dar este semnificativă 

importanța pe care școala populară inițiată de Grundtvig o acorda 

oralității, în detrimentul notelor scrise. Ideea pedagogică majoră care 

trebuie însă subliniată este aceea că educația avea ca scop 

dezvoltarea propriei individualități, că accentul cădea pe importanţa 

cunoaşterii propriei persoane, și nu pe cunoașterea din cărți și din 

studiu. „Știința din cărți este moartă, dacă nu este legată de viață, de 

cititor” (Lawson, op. cit. N.F.S. Grundtvig, Selected Educational 

Writings). Celebra sintagmă „cuvântul viu” (living word) nu sublinia 

altceva decât necesitatea contactului și a interacțiunii, a comunicării 

dintre educator și elev la nivelul vieții personale. „Educația trebuie să 

aibă loc în școli speciale, unde oamenii vor trăi împreună timp de 

câteva luni” (Grundtvig, School for Life, 1838, op. cit.). 

Camaraderia dintre profesor și student, posibilă ca urmare a 

vieții și a muncii în condiții comune, învățând unul de la altul și 

comunicând, sublinia importanța ideii învățării mutuale. Grundtvig 

spunea, în esență, că experiența de viață a studentului trebuie 

respectată și că trebuie descoperit ce au în comun profesorul cu 

studentul și nu ceea ce îi separă. Ideea excepțională rezultată este 

aceea că profesorul învață de la student și invers, pe baza unui 

dialog fără de care iluminarea individuală este imposibilă. Cu toate 

acestea, înțelegerea și conștientizarea diferențelor este necesară. 

O altă idee importantă este aceea că sensul educației îl 

reprezintă binele comunității. Este un sens major care ar trebui să 

capete rezonanța pe care o merită în lumea egoistă de astăzi, fiind 

un sens care scapă adesea din vedere educatorilor moderni. Pentru 

Grundtvig, educația nu reprezenta o valoare în sine, fiind doar baza 

participării la viața socială. Nu sunt atât de importante cunoștințele 

dobândite, cât mai ales abilitățile practice care fac posibilă viața în 

comun. Ideea camaraderiei are și sensul de a ajuta oameni din 

straturi sociale diferite, de vârste și chiar religii diferite, să trăiască 

împreună în societate, ca părți integrate, pe baza unor relații umane 

autentice. Vorbind de religie, deși teolog, Grundtvig respingea ideea 
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religiei în școală pentru a sublinia principiul că nu poți fi un bun 

creștin fără să fii un om adevărat. „Mai întâi omul, apoi creștinul!” 

(ibidem, op. cit.).
 

Ideea unei școli în care viața înlocuiește știința moartă din 

cărți face ca aspectele moral și filosofic ale educației să ajungă pe 

primul plan. Sunt mai importante pentru om (student) înțelegerea și 

acceptarea sensului propriei existențe decât acumularea de 

informație oferită de învățământul formal și vocațional. Accentul pe 

umanitatea primordială, prin educația personală, este una dintre cele 

mai importante contribuții la știința pedagogiei realizată de 

Grundtvig. Este semnificativ în acest sens titlul lucrării sale 

fundamentale, Școala vieții (1838), în care elaborează principalele lui 

teze. Școala superioară populară (Folkehøjskole sau folk high school 

în engleză) ar fi trebuit să fie o școală a VIEȚII, deosebită în esență 

de școala PASIUNII, care ar fi fost Universitatea. Aceasta din urmă 

ar fi trebuit să aibă o perspectivă universală, umanistă și științifică. 

Nu mai puțin important este aspectul culturii populare, pe 

care se sprijină această educație opusă pedagogiei formale. 

Iluminarea individului capătă un alt sens atunci când este 

conștientizată identitatea propriei culturi, mai ales când aceasta este 

în pericol de a fi sufocată de una mai mare. Nu se poate spune că 

această idee și-a pierdut actualitatea. „Americanizarea” coperților 

caietelor elevilor noștri (Kitty și Barbie) nu pare să difere ca 

semnificație de „pericolul german” din vremea lui Grundtvig. 

Cuvinte cheie aparținând principiilor pedagogice imaginate 

acum două secole, precum iluminare, autonomie, responsabilitate, 

etică, egalitarism, camaraderie, democraţie, pot aduce și astăzi 

„sânge proaspăt” în orice organism anchilozat. Dar există și idei care 

continuă încă să fie  fi o provocare pentru pedagogia modernă: 

- „Respingerea constrângerilor – inclusiv a examenelor – ca 

pe o crimă la adresa sufletului omenesc”. Un principiu care a 

însoțit mereu, în cadrul modelului „nordic”, răspândita idee 

că o critică a insuccesului este ineficientă și demotivantă;  

- „Promovarea în toate ariile de educaţie a spiritului libertăţii, 

poeziei şi creativităţii disciplinate” – o idee majoră, în special 

pentru școlile de artă; 
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- „Promovarea creativităţii umane în acord cu ordinea creaţiei 

universale a vieţii”; 

- „Necesitatea dezvoltării în individ şi în societate a spiritului 

de libertate, cooperare şi cercetare”; 

- „Școala te educă pentru viaţă şi înveţi cât trăieşti” (la 

European Film College de pildă, studenții fac alături de 

profesori „serviciu” – curățenie etc. – la bucătărie, în sala de 

mese și în locurile unde trăiesc și activează); 

- „Dezvoltarea promovată de educaţie trebuie să fie 

individuală, dar şi în folosul vieţii în societate” (Smith, op. cit. 

Grundtvig, folk high schools and popular education). 

Deosebitul accent pus pe „construcția individuală de sine” a 

făcut ca autodidacticismul să aibă o mare însemnătate în 

sistemul educațional danez. Școala și profesorul trasează 

doar „căile” și ideile principale, studiul individual fiind cel care 

desăvârșește cunoașterea, prin conștientizarea conflictelor 

între diferite viziuni și puncte de vedere; 

- „Relaţie nu între carte şi student, ci între oameni”. Ideea că 

în educație este mai importantă relația dintre oameni decât 

cea dintre oameni și cărți este confirmată de opinia 

matematicianului francez Cédric Villani care, într-un articol 

intitulat sugestiv „Mai mult ca oricând școala trebuie să se 

deschidă astăzi către lume” (op. cit.), așază într-o lumină 

negativă impactul impresionantului progres tehnologic al 

ultimilor ani, asupra educației: „Tentativele actuale de a 

digitiza învățământul sunt mai mult sau mai puțin eșecuri. Se 

vede bine că până la urmă ceea ce contează nu sunt 

mediumul, tehnologia, ci relaţia umană între professor şi 

elev/student” (ibidem). 

Ar putea să fie surprinzătoare constatarea că unele dintre 

ideile lui Grundtvig sunt extrem de vechi. Accentul pus pe importanța 

cunoașterii propriei persoane în acțiunea de iluminare a individului, 

precum și respingerea cunoașterii intermediată de cărți și a 

învățăturilor unei autorități fac parte dintr-un set de precepte ale 

educației morale și filosofice elaborat de Buddha în secolul al V-lea 

î.C. Ca să nu mai vorbim cât de „hygge” și „daneză” este ideea 
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crucială a budismului, conform căreia bunăstarea materială nu 

trebuie să fie țelul suprem al vieții. 

În urma „trezirii” care a urmat primelor mari experiențe ale lui 

Buddha, după ce a ieșit din palatul de aur în care a fost izolat timp 

de aproape douăzeci de ani – conștientizarea faptului că oamenii 

îmbătrânesc, se îmbolnăvesc și mor, depresia, asceza, meditația 

care a condus la aflarea „căii de mijloc”, aflarea adevărului că 

suferința poate fi înlăturată prin pacea minții, care duce către Nirvana 

–, problema a fost dacă să păstreze numai pentru el ceea ce a 

descoperit sau să-i educe și pe ceilalți. Temerea sa era că oamenii 

sunt atât de pătrunși de ignoranță, de rapacitate și de ură încât nu 

vor putea înțelege o cale subtilă, profundă, dificil de atins. Răspunsul 

a fost: poate că unii vor înțelege… (Clarici, op. cit. The Educational 

Theory of Siddhartha Gautama Buddha). 

Întrebările exprimate atunci de Buddha sunt – și au rămas – 

întrebările fundamentale ale educației până în zilele noastre: Ce 

cunoștințe și ce aptitudini merită să înveți? Care sunt scopurile 

educației? Cât și ce pot să transmit? (Mai ales în învățământul 

artistic este esențială dilema: pot sau este nevoie să transmit o 

experiență, de altfel unică?).  

Răspunsurile sale nu sunt ușor de înțeles și nici de asimilat 

de către o strategie pedagogică, iar faptul că școala populară 

daneză a lui Grundtvig a preluat – poate fără să știe – câteva dintre 

ele, este semnificativ pentru importanța accentului pe care l-a pus pe 

individ și pe etică. După prima recomandare, considerată esențială 

în orice proces al cunoașterii – “ÎNDOIȚI-VĂ! Îndoiala invită la 

cercetare, iar cercetarea este calea care duce la cunoaștere” –, 

Buddha afirmă, de pildă: 

- Învățarea nu constă, așa cum mulți își închipuie, în a-l învăța 

pe elev anumite lucruri, în a-i dezvălui anumite secrete, ci 

mai curând în a-i indica mijloacele de a le afla și a le 

descoperi el însuși. (Idee care mai întâlnește o concepție 

grundtvig-iană, pe aceea a autodidacticismului); 

- Nu crede în tradiții, chiar dacă sunt respectate de multe 

generații și în multe locuri;  

- Nu crede într-un lucru pentru că mulți vorbesc de el; 
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- Nu acorda credit înțelepților din vremurile trecute; 

- Să nu dai crezare la nimic din ce spun maeștri sau preoții tăi, 

bazându-te doar pe AUTORITATEA lor. Dar, după ce 

OBSERVI și VERIFICI, crede și condu-te doar după ceea ce 

tu însuți ai EXPERIMENTAT și ai RECUNOSCUT ca fiind 

înțelept, după ceea ce duce la binele tău și al celorlalți; 

- Nu te încrede într-un SINGUR maestru, caută mai mulți. E 

semnificativ totuși faptul că în budism este o raritate 

posibilitatea de a atinge iluminarea fără ajutorul spiritual al 

unui maestru, chiar dacă este nevoie de mai mulți, 

subliniindu-se – atenție! – că este vorba de învățături 

adresate celor cu înțelegere superioară, nu celor aparținând 

categoriilor de obtuzi sau mediocri; 

- Adevărul aflat de la altul este lipsit de valoare. Nu contează, 

nu este viu şi eficace decât adevărul pe care îl descoperim 

noi înşine. 

Dincolo de recomandările cardinale ale învățăturilor budiste 

– în mod esențial trebuie să privești lumea cu compasiune, 

înţelepciune şi iubire – pot căpăta o relevanță deosebită, mai ales în 

învățământul vocațional artistic, preceptele care trebuie urmate 

întreaga viață pentru cultivarea înțelepciunii: 1. Să privești cum 

trebuie. 2. Să gândești cum trebuie. 3. Să vorbești cum trebuie. 4. Să 

te porți cum trebuie. 5. Să trăiești cum trebuie. 6. Să-ți dozezi 

eforturile cum trebuie. 7. Să ai o conștiință cum trebuie.  

Este sarcina maestrului să-i descopere discipolului întregul 

univers de subtilități pe care îl ascund aceste aparent banale 

îndemnuri. 

 

Un model dilematic de educaţie vocaţională 

 

Modelul educațional propus în continuare are ca domeniu de 

utilizare învățământul superior vocațional de tip cinematografic, mai 

precis educația profesională a operatorilor de film, numiți și directori 

de fotografie, pentru a se preciza poziția lor în cadrul sistemului de 

producție industrială.  
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Aspectul practic pe care îl îmbracă acest model are două 

aspecte: pe de o parte, el este total funcțional, desfășurându-se în 

interiorul cursului de Arta Operatorului de Imagine din cadrul 

Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, 

București, pe de alta, el posedă o latură de virtualitate, multe 

trăsături care l-ar putea perfecționa fiind fie de natură dilematică – și 

rândurile care urmează se vor strădui să elucideze acest aspect – fie 

de natura unei reconstruiri, posibile doar în cadru instituțional.  

Subliniez, prin urmare, ambivalența de esență a acestui 

model, a cărui realizare are determinări subiective, care țin de modul 

personal în care profesorul coordonator își aplică politicile și 

strategia pedagogică, în cadrul autonomiei pe care i-o permite orice 

clasă de măiestrie al cărui titular este și determinări obiective, care 

țin de principii pedagogice și de organizare, care nu pot fi realizate 

decât la un nivel superior, depășind chiar și competența universității.  

Nu voi insista pe aspectele generale ale pedagogiei în 

învățământul artistic superior, acestea fiind cunoscute, dar doresc să 

subliniez că fiecare domeniu de specializare din aria 

cinematografului posedă caracteristicile sale particulare. Problemele 

regiei sunt altele decât problemele montajului, scenaristicii, actoriei 

sau criticii, prin simplul fapt că profesia pe care fiecare o vizează  

posedă coordonate radical diferite de existență. Vorbim de sfere și 

materii calificate în mod curent drept artistice. Atâta vreme cât nu 

există totuși criterii obiective de apreciere ale artei, calificativele 

școlare referindu-se la îndeplinirea unor baremuri mai mult sau mai 

puțin subiective, poate apărea întrebarea dacă menirea unei 

asemenea școli este aceea de a pregăti artiști?  

Discuția despre canoanele estetice fiind prea vastă pentru a 

fi abordată aici, mă voi mărgini să reamintesc o tradițională zicală 

care spune că dintr-o școală de artă ies tot atâția artiști câți au intrat. 

Rezultă că una dintre cele mai importante sarcini ale acestui sistem 

educațional specific este stabilirea subtilei definiții a condiției 

creatorului din fiecare domeniu care participă la creația filmică. Atât 

de subtilă încât pare imposibilă.  

Poate ar fi mult mai simplu dacă am considera că așa-zisele 

școli de artă sunt menite să creeze artizani desăvârșiți – 
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meșteșugului fiind mai ușor să i se găsesască baremuri obiective 

(cel puțin în sfera imaginii de film) –, iar arta și artistul care ar 

apărea, să fie lăsate pe seama destinului. Am făcut această 

digresiune pentru a indica una dintre primele dileme întâmpinate de 

modelul pedagogic care și-ar propune să îmbunătățească cu ajutorul 

principiilor școlii tradiționale daneze a lui Grundtvig sistemul 

pedagogic vocațional în funcțiune. El ar pregăti studentul pentru a fi 

în esență un bun meșteșugar, sădindu-i în același timp într-un mod 

subtil semințe nevăzute care l-ar transforma, „cu ajutorul lui 

Dumnezeu”, într-un artist. Un sistem conceput să-l facă un bun 

profesionist, unde profesorul clarvăzător să-I poată indica potecile 

revelatoareale unei alte dimensiuni. Poate că este mai limpede acum 

de ce schița de față nu se poate referi în mod real la un MODEL, ci 

mai degrabă la un set de dileme. 

Dilema „stării de bine”. Este primul și cel mai important 

principiu de „import” din arsenalul pedagogiei daneze – credința că 

„pentru a învăța bine este necesară starea de bine”. Necesitatea ca 

studentul să vină cu plăcere la școală. În situația în care la noi nu 

poate fi deocamdată făcută analogia dintre statul social și hygge, cea 

care permite dăruirea ființei către lucruri semnificative, atunci când 

supraviețuirea și confortul psihic sunt asigurate, trebuie inventate 

alte resorturi pentru obținerea senzației de „plăcere”. Unul dintre ele 

ar putea fi simularea plonjării într-o altă vârstă, invitaţia la joacă 

putând să-l desprindă pe studentul român de gândul obligațiilor 

privind existența, pe care, statistic vorbind, pare să le aibă mai mult 

ca oricând în trecut. Propria experiență a anilor precedenți 

demonstrează faptul că un procent din ce în ce mai mare al 

studenților (tinzând spre 100%) au în timpul facultății „servicii” 

(adesea neoficial declarate), cu ajutorul cărora se întrețin sau își 

întrețin familia. Situație care face dificilă prezența lor la cursuri, chiar 

și în condițiile constrângerilor și amenințărilor cu repercusiuni. O 

asemenea „barieră” nu poate fi ușor trecută prin simpla creare de 

condiții „de bine”, deși invitația la joacă poate deveni, atunci când 

este inteligent făcută, un mobil în sine.  

Educația prin „joacă” în domeniul artistic este prilejul de a 

ieși din realitate, echivalându-l pe artist cu un copil. Exercițiile în care 
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un student ar simți că, folosindu-și imaginația, capătă satisfacția 

exprimării propriei personalități, i-ar putea aduce beneficii 

neașteptate. Școala trebuie doar să inventeze acele situații imposibil 

de replicat în afara ei, dilema continuând prin constatarea precarității 

condițiilor materiale de care dispune (lipsă de mijloace și de condiții 

moderne, de aparatură sau de studiouri la nivelul tehnologiei 

actuale). Rămâne simpla inventivitate a profesorului. Studentul poate 

experimenta senzația de plăcere a jocului și prin simularea 

competiției. Desigur, notarea și valorificarea rezultatelor nu sunt 

recomandabile în „sistemul Grundtvig”, dar joaca de-a votul sau de-a 

profesorul – în care studenții își dau unii altora note – poate fi 

excitantă în sine. Mai ales că nu are consecințe, afectând doar 

vanitățile și ambițiile.  

Dilema egalitarismului. Are două aspecte din punctul de 

vedere al studentului, egalitatea vizavi de colegii săi și egalitatea în 

raport cu profesorul. Prima se referă la o idee larg aplicată în 

sistemul danez încă din stadiul școlii primare, încurajarea de a munci 

în grup, menită să dezvolte spiritul de colaborare, de comunicare și 

mai ales sentimentul că ești părtaș la o realizare comună. Aplicarea 

ei într-un mediu al creativității artistice prezintă o notă de dificultate, 

având în vedere că orice creație reprezintă o viziune unică, 

singulară, chiar și atunci când se produce în cadrul unei opere 

colective cum este filmul. Ceea ce diferențiază filmul de alte arte 

este faptul că adună, sub umbrela unui unic concept regizoral, o 

sumedenie de alte tipuri de expresie – expresia actoricească, 

expresia scenografică, expresia costumului, expresia machiajului, 

expresia efectelor speciale, expresia montajului şi, desigur, expresia 

imaginii (care într-un fel le unește, așezându-le pe suportul care le 

face vizibile). Studiul fiecăreia dintre aceste expresii presupune în 

școala noastră de film colaborarea – studenții diferitelor secții se 

întâlnesc în realizarea unor proiecte comune, dar educația specifică 

fiecăreia dintre ele se desfășoară separat. Însă studiul individual este 

metoda de bază în prezent, fiecare student având un set de exerciții 

prilejuit de subiectele teoretice ale cursului. Studiul colectiv este, prin 

tradiție, condus de profesor, în scopul limpezirii direcțiilor de urmat. 

Ideea egalitarismului – care ar putea să o însoțească pe aceea de 
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„joacă” – poate aduce un suflu nou în momentul în care exercițiului i-

ar dispărea amprenta de autor, fiind rezultatul unui joc colectiv, 

anonim. Avantajul acestuia ar fi acela că ar stimula însăși realizarea 

temei, realitatea dovedind încă o dată în ce stadiu conflictual se 

găsește cu teoria.  

Chiar dacă vom intra pe teritoriul unei alte dileme, dilema 

autodidacticismului, trebuie spus că, atunci când studentului i se 

lasă libertatea de a decide singur ce să facă și mai ales, când să 

facă, apare – cel puțin în această parte a lumii, lucru dovedit de 

experiența anilor precedenți – problema amânării, dacă nu direct a 

lenei. Studentul nu se grăbește niciodată atunci când știe că el 

decide termenul de predare (neglijându-l pe cel oficial). Un exercițiu 

este lăsat de obicei pentru momentul în care „va fi mai mult timp”, 

citirea unei cărți, un studiu, un conspect, vor fi amânate pentru „o 

vreme mai prielnică”. Întotdeauna poate apărea ceva mai important, 

care nu suferă amânare. Sunt lucruri care se petrec chiar și cu cei 

care nu au obligații stringente, legate de existență. Este un aspect pe 

care un mediu liber, relaxat, democratic, le acceptă, pentru a nu 

institui o atmosferă „ne-artistică”. Tot practica dovedește că, 

indiferent cât este de lungă perioada de pregătire a unui proiect (în 

vederea examenului, de pildă), concretizarea lui se face cu puțin 

timp înaintea predării, sub imperiul necesității. Nimeni nu 

definitivează nimic atunci când este relaxat, când are timp, ci doar 

când este sub presiune, când nu mai are încotro.  

S-ar putea să fie la mijloc o chestiune de esență, legată de 

substanța creativității artistice, celebrul regizor John Boorman 

spunând, de altfel, că „nimeni nu termină un film atunci când trebuie, 

ci pentru că trebuie”. Ceea ce sugerează că o creație poate fi 

desăvârșită, perfecționată, la nesfârșit, în absența unui termen. 

Problema exercițiilor individuale este similară, studentul amânându-

le adesea și preferând să-și tragă concluziile din ceea ce a văzut la 

ceilalți, mai „harnici”. Munca în grup și mai ales, faptul că se 

desfășoară – ca joc – în incinta școlii și nu acasă ar putea avea 

rezultate mai bune din acest punct de vedere, deși chiar și în 

sistemul pedagogic danez s-a observat dezavantajul că leneșii sau 

cei mai puțin înzestrați profită, cu acest prilej, de munca celor harnici 
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și talentați. Avantajul sociabilității și, cum spuneam, însuși faptul că 

proiectul este realizat prin participare generală face ca metoda să 

merite a fi luată în considerare.  

Dilema autodidacticismului – ideea promovată atât de 

Grundtvig cât și de Buddha, mai înainte, în ciuda sublinierii 

necesității prezenței unui ghid (maestru spiritual) în educație – 

începe să capete noi forme de manifestare odată cu dezvoltarea 

accelerată a noilor tehnologii care pătrund, influențând radical, orice 

sistem pedagogic. Se discută din ce în ce mai mult conceptele de 

școală online, de cursuri online, de „profesori” online, până acolo 

încât se chestionează însăși necesitatea școlii de tip tradițional. 

Modelul danez din școala populară, de ieri și de azi, propune în mod 

principial accentul pe studiul individual, lecțiile nefăcând decât să 

accentueze ideile principale (power point), să indice sursele de 

informare care să permită acumularea unei varietăți de puncte de 

vedere, pentru a le dezbate apoi liber. În ciuda avantajelor 

sistemului, dilema o reprezintă faptul că poate funcționa numai 

atunci când există un grad ridicat de disponibilitate pentru studiu și o 

conștiință ridicată a necesității lui. Interferența subterfugiilor cauzate 

de alte priorități poate duce la eșecul lui. În ceea ce privește munca 

în colectiv pentru realizarea unor exerciții artistice, beneficiul pe care 

îl aduce nu poate escamota realitatea că în artă cineva va avea 

întotdeauna inițiativa, va conduce prin ideea care coagulează. 

Dilema democratizării procesului de învăţare/ a participării 

la luarea deciziilor apare în același context, producând întrebări de 

genul: până unde funcționează ideea de democrație în educație? 

Până unde este necesară autoritatea? De pildă, studenții pot amâna 

și neglija ostentativ o listă de teme și de exerciții individuale pe care 

profesorul le consideră necesare, nu doar datorită motivelor 

menționate, ci poate şi ca simbol al faptului că nu li se pare 

esențială. O listă de referate și de analize care implică studiu și 

consum de timp ar putea, de asemenea, să fie considerată inutilă, 

sub pretextul că altceva este mai important. Din fericire, democrația 

poate înlesni și schimbul onest de opinii, comunicarea pe baza 

camaraderiei între persoane având un scop comun și nobil – 

permițând limpezirea strategiilor în ambele direcții. Este interesant 
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de notat că modelul școlii daneze populare conține și forme de 

control pentru abuzul de democrație. Acesta se referă la aspectul 

responsabilității financiare, care are un caracter foarte discret, dar 

eficient. Admiterea în școală presupune existența unui cont bancar și 

a unei sume din care pot fi extrași bani, în cazul unor penalizări 

legate de aparatură stricată din vina studentului, de absențe 

nemotivate etc. 

Dilema evaluării se întâlnește într-un mod la fel de fericit cu 

aspecte aparținând dilemelor egalitarismului și autodidacticismului 

atunci când, în ciuda evidențelor, promovează egalitatea dintre 

creații și artiști. În cadrul colegiului de film de la Ebeltoft, examinarea 

tuturor proiectelor finale se face în prezența studenților și a 

profesorilor, fiind interzisă notarea sau comentarea lor în public. 

Spiritul care marchează evenimentul este cel al bucuriei în fața 

creației și orice observații se fac doar în particular, prin discuții libere 

care ocolesc critica. Evitarea notării și a examenului în zona artistică 

are ca suport ideea că este imposibil să valorifici prin notă arta – în 

măsura în care o creație se apropie de acest statut, evaluarea fiind 

indiferent de instanță, subiectivă („nota” pe care o primește un film 

prin votul publicului – pe imdb.com – premiile pe care le acordă juriul 

unui festival, succesul de public materializat prin numărul de intrări, 

succesul de critică etc). Notarea presupune critica insuccesului, 

considerată de pedagogia daneză ineficientă și demotivantă. Este un 

procedeu imposibil de aplicat în sistemul nostru de învățământ, unde 

poate interveni însă creativitatea unor strategii pedagogice subtile. 

Respectând regulile – notând o creație artistică – poți încerca să-l 

faci pe studentul autor să înțeleagă ideea futilității de esență a 

metodei şi să aibă sentimentul că adevărata valoare este în altă 

parte, indiferent dacă a luat nota 10 sau 6. Cel cu nota maximă va 

înțelege că i se apreciază efortul, dar că performanța atinsă nu este 

totul, cel cu nota minimă va primi critica reprezentată de notă, dar va 

înțelege, la rândul lui, că valoarea reală unei creații nu o reprezintă 

nota. Ideea se întâlnește cu o altă realitate a școlii daneze 

tradiționale, în care promovarea generală pare destul de facilă – 

examene puține și nu foarte grele, dar în care baremurile notelor 

indică faptul că este nevoie de un efort foarte mare pentru depășirea 
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mediei (ușor de atins), pentru a obține calificativul maxim. Acesta 

este, de asemenea, simbolic, 8 reprezintă de pildă, foarte bine, 9, 

excepțional și 10, niciodată. 

A doua problemă a dilemei egalitarismului se referă la relația 

dintre profesor și student, pe care Grundtvig o concepea pe baza 

învățării mutuale permise de faptul că trăiesc și muncesc împreună, 

într-un scop comun. Excepționala idee a dialogului prin care unul 

învață de la celălalt, conduce la tratarea studentului de la egal la 

egal, idee care naște însă inevitabil și întrebări. Care sunt limitele în 

care, considerând pe cineva o ființă cu drepturi depline, se păstrează 

noțiunea de respect pentru competență și vârstă? Nu cumva acest 

lucru este posibil doar acolo unde există educație și bună creștere? 

În cadrul discuției libere cu profesorul – pe baza principiului 

dialogului, în care toți trebuie să participe la elucidarea temei –, până 

unde merge libertatea de opinie? O discuție liberă bazată doar pe 

argumente subiective sau de bun simț, fără a avea informația și 

perspectiva necesare, poate deveni sterilă. Poate intra în banal și în 

derizoriu. Dialogul de un anumit nivel este posibil doar cu studenți 

pregătiți, având cunoștințele și cultura corespunzătoare momentului 

discuției. Din punct de vedere pedagogic, este necesară în 

asemenea situații știința unui manipulări subtile și oneste, care să 

permită dialogul, dar care să conducă la rezultate reale. În ceea ce 

privește capacitatea profesorului de a fi deschis și prietenos, condiție 

obligatorie în orice tip de învățământ, dar mai ales în cel discutat aici 

–, dilema se referă la limita „prieteniei”, dincolo de care se pierde 

esența relației dintre „maestru și discipol”. Iar profesorul trebuie să 

se facă „plăcut” nu doar prin crearea unei bune atmosfere și a 

atitudinii informale, ci printr-o dovadă neafișată a competenței, 

singura care impune respect. 

Dilema specializării nedorite are ca obiect o problemă 

reală a școlii vocaționale superioare, aceea a imposibilității 

identificării la timp a propriilor capacități, aptitudini sau talente. Ceea 

ce permit European Film College și alte școli de film tradiționale din 

lume – în care importanta decizie privind viitoarea carieră artistică o 

poți lua doar după ce ai experimentat în mod real toate domeniile din 

sfera care te atrage, dar cărora nu le cunoști cu exactitate conținutul 
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–, încă nu este posibil în școala de film românească. Practica a 

arătat că numai în această arie, a specializării în imaginea de film, 

foarte mulți absolvenți au realizat, după terminarea studiilor, că 

talentul și înclinațiile îi conduceau către altceva, mulți reușind să o ia 

de la capăt sau să urmeze o altă pregătire (de pildă fotografia, 

producția de film, managementul sau antropologia). Adesea se 

întâmplă ca profesorii şi studenţii, deopotrivă, să constate chiar în 

timpul studiilor că nu există „chemare” și că anii de specializare într-o 

direcție nedorită sunt, de fapt, irosiți. Cum a abordat și cum poate 

trata modelul dilematic propus această situație? În primul rând, 

printr-o atenție sporită – prin mijloacele comunicării mutuale 

grundtvig-iene, în identificarea talentului autentic, a talentului artistic 

care depășește cerințele baremurilor profesionale. Aceasta duce la 

deschiderea acelor porți și poteci prin care un artizan are toate 

șansele de împlinire artistică mai târziu. Identificarea și cultivarea 

talentului au ca rezultat și obținerea unghiului specificității sale. 

Constați, uneori, că ești mai bun într-o zonă la care nu te-ai gândit 

vreodată (ești mai bun scenarist decât operator, mai bun critic decât 

regizor etc.) și acest lucru este posibil dacă strategia pedagogică 

implică, de pildă, testarea în zone în care studentul nu este obligat 

prin programă să fie evaluat (desigur, după îndeplinirea cerințelor 

acesteia). Am adoptat de foarte mulți ani această politică-turnesol, 

prin care am promovat depășirea propriei condiții profesionale în 

folosul unei împliniri ulterioare pe alte coordonate. Entuziasmul și 

efuziunea care au însoțit această experiență, ce a dus uneori la 

descoperirea unor resurse secrete nebănuite, este dovada eficienței 

metodei (în fapt, susținerea ipostazei de autor, atunci când ținta 

profesională era doar meșteșugul). Și chiar și atunci când talentul nu 

a fost un factor relevant, antrenamentul spiritual și cultural bine 

direcționat s-au dovedit utile. 

 

Concluzii 

 

Din schița acestui model specific nu putea să lipsească 

principala dilemă care l-a născut, legată de cea mai importantă idee 

a metodei pedagogice a lui Grundtvig și Buddha, deși discutarea ei 
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pe coordonatele realității este pare-se neproductivă. Invitarea totuși 

în această ecuație, pe un plan exclusiv teoretic, a dilemei 

neîncrederii în dogme şi maeştri, trebuie privită în primul rând ca o 

provocare. Aceasta capătă, în școala educației vocaționale și 

artistice de astăzi, conotații speciale, pe care poate nu le-a mai avut 

sau pe care le-a avut dintotdeauna, fără să le declare. Dacă ne 

gândim la gestul lui Salvador Dalí, care a părăsit examenul de 

absolvire al Academiei de arte frumoase, spunând că nu recunoaște 

competența juriului, vom vedea că lucrurile nu s-au schimbat. Orice 

școală și orice maestru sunt prizonieri, prin definiție, ai propriei 

dogme, al propriului canon. Faptul că Buddha spune că doi maeștri 

vor avea întotdeauna opinii diferite, deși calea adevărată este doar 

cea deschisă de el, nu schimbă lucrurile. Zilele noastre se 

înfățișează a fi mai speciale din punct de vedere al dogmelor 

artistice, datorită faptului că post-post modernismul le-a pulverizat în 

aparență pe toate. Pare astfel mai ușor să propovăduiești astăzi 

neîncrederea, când ea a devenit monedă curentă. O școală trebuie 

însă să predice ceva sau nu mai este școală. În această situație, 

modelul discutat aici are șanse să rămână mereu valabil, atâta 

vreme cât promovează independenţa de gândire. Accentul pe care îl 

pune pe asimilarea marii culturi, pe învățarea din propriile 

experiențe, pe dezvoltarea personalității, pe sensibilizare – prin 

observarea vieții și a propriei ființe – pe compasiune, pe iubire și pe 

ideea de bine, ar trebui să-l facă oricând actual. 
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CAPITOLUL 2 

Gestionarea vulnerabilităților emoționale, cognitive și 
relaționale în pregătirea viitorilor actori 

 
Ioana Barbu 

 

 

Toate metodele care oferă o cale specifică în procesul de 

lucru al actorului, începând cu Munca actorului cu sine însuși a lui 

Stanislavski – și terminând cu mai recentele Actorul și Ținta a lui 

Declan Donnellan sau cu Puterea actorului a Ivanei Chubbuck –, 

vizează interpretarea „vie” a partiturii dramatice. Aceste cărți vorbesc 

despre cum să facem să ne păcălim conștientul care în mod corect 

observă „acum ești pe scenă, o sută de oameni se uită la tine, fă 

ceva, zi ceva, nu te uita în public, vezi cum stai, scoate mâinile din 

buzunar, Doamne ce prost am zis replica asta etc.”, adică să facem 

să dispară acele gânduri parazitare și să reușim să „trăim de-

adevăratelea în condiții imaginare”, cum spune Sanford Meisner 

(Meisner&Longwell).  

Rareori se vorbește despre cauza acestor gânduri și anume 

starea de vulnerabilitate în care se află omul care alege să se 

expună, timp de două ore, pe o scenă de teatru sau în fața unei 

camere de filmat. Învățăm tot felul de tehnici care să ne ajute să ne 

mascăm vulnerabilitatea, să uităm de ea, dar prea puțin vorbim 

despre conștientizarea și acceptarea ei.  

Prima oară am auzit sintagma „tu ești de ajuns” („you are 

enough”) în cadrul unui workshop despre metoda aceluiași Sanford 

Meisner și am înțeles că e în regulă să fii vulnerabil mai ales ca actor 

pentru că, de fapt, cu toții suntem, iar spectatorii tocmai pentru asta 

vin la teatru, să-și vadă în oglindă neputințele și slăbiciunile. Apoi, 

am văzut că profesoara și cercetătoarea Brené Brown afirmă, în 

prezentările sale TED, că vulnerabilitatea este atât sursa fricii și a 

rușinii, cât și a bucuriei, a creativității, a inovației și – aș adăuga eu, 
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în cazul disciplinei Arta actorului – a relaxării în tensiune, în 

concentrare.  

De asemenea, actorul Sam Haft spune, în articolul 

„Vulnerability in Acting”, că „vulnerabilitatea este cea mai pură formă 

de curaj. Este disponibilitatea de a vedea și de a fi văzut, alegerea 

de a sta în fața lumii, de a-ți asuma întreaga imperfecțiune și de a 

spune «acceptați-mă așa cum sunt»”. 

Având propria experiență pe scenă am ajuns să cred că, 

fără conștientizarea și acceptarea propriei vulnerabilități, toate 

metodele de lucru ale actorului, extrem de utile de altfel, nu vor 

funcționa la întregul lor potențial. Dacă ne luptăm cu propriile 

vulnerabilități, nu vom obține decât o muncă tensionată, ternă, o 

execuție încrâncenată și lipsită de bucurie. Creația însemnă exact 

opusul – libertate și plăcere. 

Situația se complică atunci când te afli în postura de 

pedagog și este necesar să-ţi ajuți studentul să-și detecteze 

vulnerabilitățile și să le transforme în acte artistice. Problemele țin fie 

de factorii interni, caracteristici fiecărui individ în parte – 

incapacitatea de a se integra în echipa de lucru, de a comunica cu 

partenerul, frica de eșec și toleranța scăzută la critică, dorința de a 

controla, perfecționismul, dorința de a fi plăcut de către ceilalți, lipsa 

încrederii în propriile forțe și calități etc., cât și de parametrii externi, 

care nu fac decât să accentueze vulnerabilitățile personale ale 

artiștilor – lipsa unei piețe reale și a agențiilor care să-i reprezinte, 

proiectele prost plătite, lipsa unor legi care să protejeze și să susțină 

creația artistică, pe scurt senzația unei lumi artistice instabile și 

arareori primitoare.  

Ținând cont de acest context, mi-am propus clarificarea 

modului în care se pot detecta și gestiona diferitele vulnerabilități ale 

studentului de la clasa de Arta actorului, încă din primul an de studiu. 

Acest pas facilitează procesul de învățare și de autocunoaștere al 

studentului și mărește capacitatea de lucru cu sine însuși, pe calea 

devenirii ca profesionist autonom.  Un studiu de acest tip presupune 

să avem în vedere caracteristicile specifice ale grupului de studenți, 

obiectivele educaționale, delimitarea cauzelor și a tipurilor de 

vulnerabilități întâlnite în cadrul grupului, a modalităților de 
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manifestare ale acestora, precum și a strategiilor specifice de 

gestionare. 

 

Particularitățile grupului de studenți 

 

Înainte de a discuta problema vulnerabilității, ar trebui să 

facem un mic profil al grupului de studenți. Trebuie spus, de la 

început, că studenții de la clasa de Arta actorului formează, de cele 

mai multe ori, grupuri eterogene cu vârste cuprinse între 18 ani (cei 

abia ieșiți de pe băncile liceului) și 30+ ani (indivizi care au terminat 

deja o facultate, au avut alte meserii, sunt părinți etc.). Mediile 

sociale din care provin sunt, de asemenea, dintre cele mai diverse: 

de la copii de actori (care au crescut în mediul teatral), la oameni din 

mediul rural şi foști mineri crescuți la casa copilului, până la actuale 

vedete TV care doresc să-și lărgească orizonturile şi fotomodele, de 

la dresori de câini, la români din Republica Moldova și lista poate 

continua. Gradul lor de cultură generală și teatrală acoperă toate 

nivelurile, de la cele mai de jos până la cele mai ridicate.  

O altă caracteristică a studenților se referă la tipul de contact 

pe care l-au avut cu meseria de actor până în momentul intrării la 

facultate. Există mai multe categorii: cei care au fost doar spectatori 

de teatru sau de film, cei care au făcut teatru de amatori (fie în 

trupele de liceeni, fie în cele studențești), cei care au terminat un 

liceu de profil sau cei care au jucat deja în piese de teatru sau în 

filme. Iată cu ce caleidoscop de profiluri umane se întâlnește 

pedagogul de Arta actorului la clasa anului I! Iar asta se întâmplă 

pentru că, la admitere, ceea ce interesează este materialul uman în 

întregul său, ce anume îl face unic și specific, felul în care 

interacționează cu cei din jur, precum și capacitatea individului de a 

transmite gând și emoție, de a se adapta la neprevăzut, de a fi 

autentic.  

Dincolo de aceste coordonate specifice grupului de studenți, 

în vederea analizării tipurilor de vulnerabilități cu care ei se confruntă 

ar trebui luate în considerare și aspectele care țin de dezvoltarea 

psihică specifică palierului de vârstă din care fac parte, adică 19-30 

de ani – stadiul de dezvoltare al gândirii, dezvoltarea emoțională și 
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cea identitară, precum și ce anume aduce nou în viața lor facultatea 

și ce provocări derivă de aici. 

Clasa la care am predat un an de zile Arta actorului (anul I 

de studiu) are un procent de 80% studenți cu vârste cuprinse între 

19 și 25 de ani (restul sunt între 25 și 30 de ani). Grupul este format 

din 12 fete și șapte băieți. Nu mai sunt adolescenți, dar nu sunt nici 

adulți autonomi. Marea majoritate sunt încă întreținuți de părinți și 

locuiesc cu aceștia sau la cămin. Ei consideră că au făcut un prim 

pas în lumea adulților, deoarece iau decizii singuri asupra propriei 

vieți, a sănătății, carierei și stilului de viață. Autorii cărții Dezvoltarea 

umană (2010) îi numesc adulți emergenți și definesc această 

emergență ca fiind o perioadă a puterii de acțiune, a explorării, un 

prilej de a încerca moduri de viață noi și diferite. Sunt, de asemenea, 

psihologi care afirmă că statutul de adult este mai mult o stare de 

spirit care implică un control asupra propriei vieți, autonomie și 

responsabilitate, fără a avea legătură cu vârsta cronologică. 

Dezvoltarea cognitivă este deci greu de pus în cadrul unor 

granițe clare. Se pare că emoțiile joacă un rol foarte important în 

comportamentul inteligent. Există două modalități de gândire neo-

piagetiene și anume gândirea reflexivă și cea postformală. Gândirea 

reflexivă apare între 20 și 25 de ani. Definit pentru prima dată de 

filosoful și pedagogul american John Dewey, raționamentul reflexiv 

încercă să pună la îndoială informațiile și convingerile căutând 

dovezi, să creeze conexiuni logice între diferitele idei și să înțeleagă 

care sunt implicațiile care decurg din conexiuni. 

Gândirea postformală se dezvoltă, de asemenea, în 

perioada vârstei adulte emergente, dar ea pare să aibă o altă 

structură, spre deosebire de gândirea reflexivă. Faptul că îmbină 

intuiția și logica cu experiența subiectivă o face să fie mult mai 

apropiată de tipul de educație specific Artei actorului. Este o gândire 

utilă „în confruntarea cu ambiguitatea, incertitudinea, inconsecvența, 

contradicția, imperfecțiunea și compromisul” (idem).  

Despre ce altceva este vorba în procesul de învățare în 

cadrul clasei de Arta Actorului dacă nu despre a crede în situații 

fictive (incertitudine), despre a învăța că nu suntem perfecți și că la 

baza relației cu partenerul stau „concesia și cooperarea”? Iar 
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ascultarea instinctului pus în slujba logicii și a analizei obiective este 

unul dintre cele mai importante exerciții.  

Alte aspecte ale vieții psihice care încep să prindă contur la 

această vârstă – și pe care educația teatrală le dezvoltă cu 

precădere – sunt intuiția creativă și inteligența practică. Psihologul 

american Sternberg  (Papalia et al., 2010), autor al teoriei triadice a 

inteligenței, afirmă că există trei elemente ale inteligenței care nu pot 

fi surprinse sau cuantificate în teste: elementul componențial 

(aspectul analitic al gândirii, adică prelucrarea informației, găsirea 

soluției și a celui mai bun mod de acțiune), elementul experiențial 

(intuitiv sau creativ, gândirea originală), elementul contextual 

(practic, modul de raportare la o anumită situație). Acest tip de 

inteligență practică este folosit atunci când începe predarea 

procesualității Artei actorului. Ea stă la baza relației scenice și se 

referă la preluarea informației care vine de la partener, la prelucrarea 

ei, la alegerea unei anumite soluții scenice. Toate aceste demersuri 

sunt marcate de unicitatea și de specificul fiecărei personalități în 

parte.  

Inteligența emoțională, concept inventat de Peter Salovey și 

John Mayer în 1990 (idem), este o altă coordonată a dezvoltării 

cognitive a vârstei emergente. Ea dictează modul în care individul își 

controlează emoțiile într-un context social, astfel încât reacția lui să 

fie cea mai eficientă în acel moment. Inteligența emoțională 

influențează atât calitatea relațiilor personale, cât și pe cele de la 

școală (mediu universitar) sau serviciu. 

Dezvoltarea cognitivă, în cadrul specific al Facultății de 

Teatru, capătă diverse aspecte: dezvoltarea intelectuală și cea 

personală, îmbogățirea limbajului și a culturii generale, îmbunătățirea 

coordonării gând-corp, prin descoperirea propriei expresivități, 

exersarea analizei naturii umane, pornind de la cauza acțiunii 

individului, pentru a determina un mod specific de gândire și de 

existență.  

În primul an de studiu au loc schimbări fundamentale în 

modul de gândire al studenților, care derivă din raportarea lor la 

programa de învățământ care oferă noi perspective, la colegii care 

au alte valori și concepții și, nu în ultimul rând, la profesorul care 
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ridică probleme noi și stabilește ștachete de performanță mai ridicate 

decât cele cu care ei erau obișnuiți. Astfel, anul I este marcat de 

multe ori de confuzie și de nesiguranță, tocmai pentru că studenţii se 

află într-o perioadă de tranziție de la o stare cognitivă la alta. Ei intră 

în școală cu idei foarte precise despre „cum” este teatrul și „cum” se 

joacă. Au prejudecăți atât de bine înrădăcinate în mental încât unii 

nu sunt deloc permeabili la sugestiile venite de la pedagog. Ori 

aceasta este o vulnerabilitate cognitivă. Facultatea îi ajută însă să se 

deschidă, să învețe să accepte puncte de vedere diferite faţă de cele 

proprii, să relaționeze mai bine și, nu în ultimul rând, să-și găsească 

propria „identitate” artistică. 

Dar identitatea artistică este strâns legată de structura 

identitară a individului. Societatea de astăzi le oferă adulților 

emergenți un context confuz, în care mulți își amână asumarea 

propriei autonomii, câștigarea existenței, luarea deciziilor, sfârșind 

într-o stare de tinerețe prelungită (idem). 

 

Obiective educaţionale 

 

Obiectivele educaționale ale anului I Arta Actorului susțin, 

aşadar, dezvoltarea cognitivă, emoțională și relațională a individului. 

Cuvintele cheie sunt cunoaşte-te pe tine însuţi (în noul context, cu 

colegi noi, cu problematică nouă) și teatrul este acţiune – studiem tot 

ce se întâmplă cu noi înşine şi între doi oameni până în momentul în 

care încep să vorbescă sau până nu mai putem să ne înţelegem şi 

este nevoie să verbalizăm.  

Așa cum am afirmat, studenţii vin cu o sumedenie de 

prejudecăţi despre ce înseamnă a fi actor. Au diferite tipuri de 

pregătire (unii vin din licee de profil, în care au studiat elemente de 

actorie, alţii vin de la licee teoretice), cu diferenţe de vârstă, de 

cultură generală şi teatrală. Ţinând cont de aceste aspecte, în anul I 

– semestrul I, pedagogul trebuie să instaureze un limbaj comun şi să 

înceapă, progresiv, să-i îndrepte spre un tip de gândire scenic 

funcţională. 

„Cunoaşte-te pe tine însuţi” se referă la „cum” mă raportez 

fizic, concret, la mine, la spaţiu, la partener (conştientizarea 
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propriului mod de acţiune, din punctul meu de vedere). Se fac 

exerciţii de conştientizare a propriului corp şi a simţurilor (auz, văz, 

tactil, olfactiv, gust), exerciţii de conştientizare a corpului în relaţie cu 

spaţiul (cunoscut şi necunoscut), exerciţii care implică intrarea în 

spaţiu (în care există sau nu un partener), exerciţii în care 

experimentează ce înseamnă a sta singur pe scenă (în faţa colegilor 

spectatori), cu şi fără acţiune.  

Cunoaşterea specificității şi a valorii obiectului şi a gestului 

reprezintă un alt obiectiv al semestrului I. Se studiază relaţia cu 

obiectul în două etape: în prima, exerciţii de „mimă” (accentul fiind 

pus pe intenţia gestului – de ce apuc paharul aşa şi nu altfel), în care 

se fac diverse acțiuni, aşa cum le-ar face dacă ar avea obiectul, 

exerciţii simple dar concrete – de exemplu, întinsul mesei pentru 

cină, pregătirea bagajului etc., pentru ca mai apoi să facă acelaşi 

exerciţiu, dar cu obiectele reale.  

Un alt obiectiv este stabilirea relaţiei cu partenerul prin 

exerciţii cu impulsuri primite şi reacţie; acţiune fizică cu răspuns; 

exerciții de conflict „ieşi-nu ies”, „ne cunoaştem – nu ne cunoaştem” 

sau exerciţul cu obligo (unul face o acțiune, partenerul intră şi vrea 

să facă acelaşi lucru, dar are nevoie de obiectul respectiv de la 

coleg, colegul are obligo să nu-l lase, celălalt trebuie să rezolve 

problema).  

În continuarea examinării modului de raportare la sine, la 

spațiu și la partener, se adaugă obiectivul raportării printr-o grilă de 

valori străină studentului, prin exercițiul de studiu al unui animal: 

comportament, relaționare cu alte animale. Apoi se face trecerea la 

omul cu caracter de animal. Este un tip de experiență primară care 

implică intuiția și empatia, încercând să facă trecerea de la imitație la 

asumare, de la formă la mod de gândire. 

În paralel, toate exercițiile care se desfășoară în anul I au ca 

scop profesionalizarea reflexelor, a atenției şi a coordonării 

mișcărilor corpului, a memoriei, a spontaneității, a capacității de 

relaxare în concentrare și a lucrului în echipă. Tot în semestrul I se 

pune accentul pe definirea „acţiunii” şi a „scopului” (mizei), pe 

valoarea lor scenică, folosindu-se ca exerciții texte simple cu una – 

maxim două schimbări (se pun bazele pentru înţelegerea ulterioară a 
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relaţiei şi a conceptului, ambele putând fi caracterizate prin modul de 

a acţiona). 

Toate exerciţiile se desfășoară sub imperiul ideii de joc, de 

„ce-ar fi dacă”. Studenții sunt încurajaţi să acţioneze mai mult decât 

să vorbească, adică să urmărească structurarea gândului, prin 

claritatea acţiunii şi a scopului; doar astfel cuvântul devine o 

necesitate şi pot conştientiza valoarea lui.  

În semestrul al doilea, cuvintele cheie sunt „cunoaşte-ţi 

partenerul” – atenţia se mută asupra celuilalt – să-l văd, să-l ascult. 

Se pun bazele mecanismului relaţiei şi ale procesualității (preluare, 

prelucrare, opţiune, acţiune), ale concesiei şi cooperării în relaţie. Se 

aprofundează modul de acțiune asupra partenerului, cu scopul de a-l 

modifica în funcție de propria miză. 

Un obiectiv important este studierea analizei de text – 

fragment actoricesc, scop, subordonare, prag, pornind poate de la 

noţiuni de gramatică, noţiuni de frazare. Astfel, studenţii vor fi 

capabili să-şi găsească singuri motivaţiile din text şi traseul 

personajului în ansamblu şi vor putea să-şi dezvolte propria metodă 

de lucru. Analiza textului este unul din principalele instrumente ale 

actorului.  

Metodele pedagogice prin care se urmărește atingerea 

acestor obiective sunt: expunerea, folosirea exemplelor și a jocului, 

discuțiile pe teme specifice, inițierea de proiecte la care studenții 

lucrează singuri, analiză, cererea de feedback, încurajarea exprimării 

libere, repetiția, ghidarea studentului prin întrebări și deducții logice, 

în așa fel încât să descopere singur răspunsul corect, încurajarea 

autoevaluării și a autoinvestigării, precum și a evaluării propriilor 

colegi, demersuri întotdeauna însoțite de argumente. Toate aceste 

metode au ca scop educarea unei gândiri holistice asupra naturii 

umane, a cauzelor specifice de acțiune ale individului și a modului de 

existență care derivă de aici, în vederea asumării acestei grile de 

valori, în mod repetat, în fața unui public.  
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Accepțiuni ale vulnerabilităţii 

 

Cred că împărtășirea cu studenții a propriei experiențe – și 

mai exact a propriilor obstacole și eșecuri – diminuează distanța 

profesor-student. Dacă tu, ca pedagog, rămâi vulnerabil în fața lor, 

există șanse mai mari ca ei să se deschidă și să poți înțelege limitele 

cu care se confruntă și astfel să-i poți ghida. 

Am să încep deci printr-un exercițiu de vulnerabilitate și am 

să fac o mică mărturisire. În toamna anului 2001, am dat admitere la 

UNATC, secția Arta actorului. Miză enormă pentru mine, ca și pentru 

alte câteva sute de candidați. Așteptare, comisie, pe care nu o vezi 

din cauza reflectoarelor puternice care se focalizează pe tine și a 

emoțiilor. Emoții mari. Nod în gât, gură uscată, nod în stomac, 

senzație de amețeală, mâini reci și transpirate, corp tensionat. Spun 

o poezie, sunt rugată să continui cu o povestire, mi se dă o temă de 

improvizație. Le execut cuminte pe toate, comisia îmi mulțumește și 

ies cu senzația că nu a fost foarte bine și că nici nu îmi amintesc 

prea clar ce mi s-a întâmplat. Am un soi de amnezie. Înțeleg că am 

trecut printr-un moment critic, dar de ce acest văl de ceață peste 

cele 10 minute petrecute în fața comisiei? Când sunt întrebată cum a 

fost, nu știu să dau detalii de niciun fel.  

Deși m-am numărat printre cei fericiți să se vadă pe lista 

admișilor, am rămas cu un semn de întrebare legat de momentul 

admiterii și cu impresia că atunci n-am fost eu, că nu m-am arătat pe 

mine, cea „adevărată” și că am funcționat cumva mecanic. Era o 

Ioana care iese în față acolo și spune poezii și povestiri, iar Ioana 

„adevărată” ascunsese undeva în colțul minții și al sufletului și 

aștepta să treacă mai repede momentul. Nu eram „vie”. Același 

sentiment – nu atât de intens – l-am avut și în timpul primului an de 

studiu, când ieșeam în fața colegilor să lucrez, precum și la 

examenele de clasă. Blocaj, tensiune, gândul că trebuie să mă 

mențin la nivelul clasei, că trebuie să fiu la fel de „bună” ca ceilalți.  

Teoretic știam că trebuie să-mi ascult partenerul, să-l „văd”, 

să fiu atentă la el, să mă concentrez pe el. Chiar credeam că fac 

asta. În realitate, eram preocupată de îndoielile asupra capacităților 

mele, de părerea profesorului și a colegilor despre mine – cum stau, 
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ce fac cu mâinile și multe altele. Din nou simțeam că nu sunt eu, că 

nu eram „autentică”. 

Mai târziu, m-am reîntâlnit cu aceste „stări” înainte de 

premiere sau la diferitele probe la care am participat. Discutând cu 

alți colegi, am aflat că există situații și mai rele: stări de vomă, atacuri 

de panică, palpitații. Desigur, discutăm de cazurile severe. 

Întrebarea rămâne de ce? De ce apar toate aceste senzații? Și mai 

ales într-o meserie pe care se presupune că o faci, atenție, din 

plăcere și cu bucurie? Cum facem să gestionăm situațiile acestea 

tumultoase, pentru a le folosi în favoarea noastră? Mai mult, cum îi 

înveți pe alții să o facă pentru ei înșiși? 

O idee general acceptată este că expunerea în fața 

publicului este condiția de bază a actorului. Este o expunere 

programată, pregătită, repetată și pe deplin asumată. Dar nu este o 

stare firească, proprie vieții de zi cu zi. Veți zice bine, dar în viața de 

zi cu zi trăim. Ce înseamnă concret „trăim”? Adică acționăm clipă de 

clipă, cu un anumit scop. Odată ce am atins acel scop, ne vom 

îndrepta mereu către un altul. Dar dacă, în acest timp, cineva v-ar 

privi insistent? Spre exemplu, în autobuz, în timp ce mergeți la 

serviciu, cu căștile în urechi ascultând muzică? N-ați începe brusc să 

vă gândiți de ce sunteți priviți? „Poate am ceva pe față?” etc. și 

monologul interior se poate îndrepta către alte gânduri și mai 

suspicioase. În tot acest timp, atenția se mută de la muzica din căști 

la propria persoană și la privitor. Deveniți extrem de conștient de 

sine și de celălalt. Deveniți precauți, vă pregătiți să vă apărați și să 

contracarați orice acțiune neașteptată care ar putea să vină de la 

celălalt. Ca să nu vi se întâmple „ceva”, să nu fiți răniți, să nu fiți 

vulnerabil în fața cuiva străin. Și aceasta doar pentru că știți că 

sunteți privit. Vulnerabilitatea, locul nostru cel mai sensibil, punctul 

nostru nevralgic, asta este ceea ce încercăm să apărăm și să 

mascăm.  

Revenind la actor, el știe că este privit și, mergând pe logica 

exemplului de mai sus, cred că de fapt, contrar ideii general 

acceptate cum că expunerea este condiția de bază a actorului, 

starea de vulnerabilitate și gestionarea ei stau în centrul acestei 
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meserii. Dacă teatrul este viață la puterea a zecea, atunci relația 

omului-actor cu propria vulnerabilitate va crește și ea exponențial. 

Mi s-a clarificat târziu experiența de la admitere, atunci când 

am trecut de partea pedagogului Artei actorului și m-am văzut ca 

într-o oglindă în studenții din fața mea. Blocajul teribil cu care m-am 

confruntat, până în punctul în care nu-mi aduceam clar aminte ce se 

întâmplase, era o încercare de negare și mascare a propriei 

vulnerabilități. Intuiam ceva, adică observasem că actorii cu adevărat 

mari par să aibă un soi de relaxare atunci când joacă, par să fie 

conformi cu ei înșiși, autentici, dar nu-mi dădeam seama unde este 

cauza. Îmbrățișarea propriei vulnerabilități, iată răspunsul!  

Vulnerabilitatea ne însoțește și în multe cazuri ne determină 

chiar acțiunile, atât pe scenă cât și în viață. „Vulnerabilitatea este 

centrul, inima, este miezul însuși al experiențelor umane cele mai 

importante” (Brown, 2016).  

În expunerea mea am folosit două familii de cuvinte. O 

familie de cuvinte ne dă o stare de nesiguranță, de dezechilibru, care 

are ca temă principală frica. Cealaltă familie de cuvinte ne inspiră 

relaxare și stabilitate și are ca temă principală libertatea. Așadar, din 

primul grup fac parte: emoții, blocaj, tensiune, precauție, a te apăra, 

a contracara, vulnerabil. Din al doilea grup fac parte: adevărat, viu, 

autentic, plăcere, bucurie, relaxare, conform cu el însuși. Frica nu 

este antonimul direct al libertății, dar sensul lor profund, în contextul 

artei și al educației teatrale, le plasează la poli opuși.  

După cum vedeți, sentimentul de a fi vulnerabil l-am încadrat 

instinctiv în acea familie de cuvinte cu iz negativ, care produce 

neplăcere. Însăși definiția cuvântului vulnerabil ne trimite cu gândul 

la senzații cu care nu ne dorim să empatizăm: „Care poate fi 

rănit. Care poate fi atacat ușor; care are părți slabe, defectuoase, 

criticabile. Punct vulnerabil = parte slabă a cuiva; punct sensibil, 

punct nevralgic” (DEX). Dar marii eroi ne plac tocmai pentru că îi 

vedem că înving, în ciuda vulnerabilității lor, transformând o 

slăbiciune într-un atu. 

Ambele familii de cuvinte enumerate reprezintă două 

poziționări diferite față de starea de vulnerabilitate. Prima este o 

poziționare în defensivă, iar cea de-a doua este o poziționare în 
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deplină acceptare. Atât frica, cât și libertatea de a fi, pe scenă sau în 

viață, au aceeași sursă: vulnerabilitatea personală. Libertatea de a fi 

ne duce pe drumul spre inovație, creativitate, deschiderea către 

schimbare și flexibilitate, către joc şi copilărie. Brown (2016) 

povestește că a observat, în cercetările ei, că oamenii înclinați spre 

a-și accepta vulnerabilitatea aveau un sentiment accentuat al 

propriei valori, curajul de a fi imperfecți; mai mult, erau îngăduitori cu 

ei înșiși. 

Așa cum am spus, în cazul teatrului, gradul de expunere al 

individului în fața publicului intensifică problema vulnerabilității. Ca și 

în viața cotidiană, frica de eșec și rușinea devin puncte nevralgice, 

doar că pentru actor aceasta se petrece în văzul a zeci, poate sute 

de semeni. Groaznic sentiment să știi că ai jucat prost într-o seară și 

că o sută de oameni te-au văzut.  

O altă problemă este faptul că actorul este, în același timp, și 

artistul, și instrumentul artei sale. Eșecul produsului său artistic este 

egal cu eșecul său ca individ, ca persoană privată, de aceea mizele 

acestei arte și temerile, respectiv vulnerabilitățile care o însoțesc 

cresc exponețial.  

Marea contradicție a Artei actorului este că, de cele mai 

multe ori, prezintă situații intime în public. Mai mult, relația dintre 

partenerii de joc se bazează pe intimitate și încredere, dar ea se 

desfășoară la fel în public. Este o altă sursă de vulnerabilitate pentru 

actor. De aceea, unul din scopurile școlii este să-i antreneze pe 

studenți să-și găsească libertatea și plăcerea de a crea, în condiții de 

inconfort și de vulnerabilitate.  

 

Obstacole 

 

Voi prezenta, în continuare, câteva din obstacolele cu care 

s-au confruntat studenții de la clasa de Arta actorului. I-am rugat să 

identifice acele gânduri, sentimente şi senzații care au apărut în mod 

repetat pe parcursul anului de studiu și care fac trimitere la 

vulnerabilitățile lor. 

„În timpul atelierelor, uneori mi-a fost teamă pentru că 

interveneau inevitabil gânduri parazitare că poate nu fac bine ceva, 



44 

după care mă redresam, dându-mi seama că nimic nu e greșit, dar 

tot rămânea o mică frământare. Am avut și momente în care eram 

iritată pentru că mă criticam, cerând foarte mult de la mine. Îmi 

dădeam seama că pot să fac mai mult și nu înțelegeam de ce nu fac 

când trebuie – aici a intervenit un soi de neînțelegere personală. Iar 

de aici au început întrebări care m-au ajutat foarte mult să descopăr 

blocaje și să le elimin ușor, ușor. De foarte multe ori am fost 

emoționată. Fie că era emoție plină de bucurie sau de tristețe, era 

clar că în acel moment eram vulnerabilă și empatizam cu ceea ce se 

întâmplă în jurul meu. A urmat perioada în care am funcționat 

exclusiv pe principiul bucuriei – eu, aici, acum, fix așa cum sunt, cu 

gândurile pe care le am în momentul ăsta. Și mi-am dat seama că 

era realmente eliberator... Am căpătat o libertate deplină, pe care o 

aveam și înainte, dar în timpul atelierelor o inhibam dintr-o panică 

indusă de tot felul de gânduri”. 

 

„Încă de când am început să lucrăm la clasă joculețe, gândul 

meu obsedant era frica de a nu greși, frica de a nu fi judecată de 

profesori, pe scurt, frica de eșec. Cu trecerea timpului, am discutat 

cu domnii profesori și am înțeles că este un atelier în care nu putem 

greși niciodată. Chiar și așa, probabil involuntar, erau momente în 

care mă simțeam la tăiere dacă făceam un pas greșit. Perioada 

aceasta nu a durat mult. Am început să facem din ce în ce mai multă 

improvizație, unde mi-am dat frâu liber imaginației. Am înțeles că 

imaginația guvernează lumea și viața actorului. Așa că mi-a dispărut 

o mare parte din gândurile parazitare, înlocuindu-le cu «hai să 

facem, vedem ce-o ieşi». Dacă nu iese bine, măcar am 

încercat. Pasul următor au fost scenele. La lucru, atât individual, cât 

și la clasă, m-am confruntat cu o mulțime de gânduri, neînțelegeri, 

revelații, frustrări. Fiecare profesor ne spunea punctul dumnealui de 

vedere, complet diferit de celelalte. Am înțeles apoi că adevărul este 

cel important și, atâta timp cât suntem pe drumul adevărului, nu 

avem cum să «greșim». Impropriu spus «greșim». Analizând și 

ascultând frustrările și neînțelegerile colegilor, mi-am dat seama că 

luam cuvântul profesorilor ad literam. Și, de multe ori, fară voia 
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noastră, nu înțelegem ideea pe care ne-o transmiteau, ci mot-a-mot. 

«Doamna/domnul X mi-a spus că trebuie așa și nu trebuie așa»”.  

 

Am ținut să includ mărturiile acestor studenți legate de felul 

în care își resimt propriile vulnerabilități, pentru că mi se pare extrem 

de prețios procesul mental pe care îl descriu și fragilitatea care 

transpare din cuvintele lor. Din aceste mărturii rezultă trei coordonate 

ale vulnerabilității: emoțională, cognitivă și relațională. Deși voi 

încerca să le analizez separat, în realitate ele se întrepătrund, 

influențându-se reciproc.  

Componenta emoțională este strâns legată de inteligența 

emoțională de care am discutat în capitolul anterior. Artiștii sunt, în 

general, indivizi sensibili, senzitivi; unii sunt marcați de labilitate, 

versatilitate, alții de ciclotimie, au o personalitate accentuată, 

neîncredere în sine, stări de anxietate, perfecționism. Formele 

concrete pe care le ia vulnerabilitatea de tip emoțional se traduc prin 

manifestări de nervozitate, prăbușire emoțională, lipsă de 

comunicare, introvertire, devalorizare a propriei persoane. Un caz 

special a fost un student căruia i s-a făcut rău fizic din cauza 

emoțiilor, înaintea unei simple prezentări. Tema era să se 

documenteze și să vorbească colegilor despre o personalitate 

artistică marcantă. Simptomele celui în cauză au fost stare de leșin, 

lipsă de aer, slăbiciune. Povestea este că începuse să se gândească 

cu teamă la momentul prezentării cu o seară înainte și că nu dormise 

prea bine în noaptea precedentă.  

În asemenea momente, respirația joacă un rol extrem de 

important; ea aduce relaxarea și detensionarea fizică. O altă 

strategie de gestionare a vulnerabilității de tip emoțional o reprezintă 

distragerea atenției celui în cauză spre lucruri concrete aproape 

banale (ex: descrie-ne drumul tău de acasă la școală sau ce ai 

mâncat dimineață). Încercăm să-i mutăm astfel atenția de la faptul că 

se află expus în fața colegilor spre o zonă de confort personal, bine 

cunoscută. 

Un alt caz cu care m-am întâlnit la clasă este cel al unei 

studente care a început să plângă, pentru că nu reușea să execute o 

secvență de pași din cadrul unui exercițiu. Era furioasă pe ea însăși 
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că greșește. Conflictul interior venea dintr-o puternică dorință de a fi 

perfectă și din senzația de lipsă de control, de nesiguranță și eșec în 

a face un simplu exercițiu de coordonare. Am lăsat-o să consume 

momentul până la capăt, să se liniștească. Am asigurat-o că a greși 

este firesc, că face parte din procesul de învățare, de cunoaștere a 

propriilor limite și, doar acceptându-le și apoi exersând susținut, va 

reuși să depășească acest obstacol. Aș mai sublinia că am observat 

la studenta în cauză sentimentul de rușine și frustrare, care venea 

din incapacitatea de a rezolva o problemă aparent simplă, ceva ce și 

un copil ar putea face.  

Una dintre cauzele eşecului ar putea fi miza mare cu care 

încărcăm acțiunea. Copilul se raportează la orice prin intermediul 

jocului și atunci este relaxat și se bucură de acțiunile lui. Studenta 

mea se raporta la „jocul” ei ca la o situație care îi poate confirma sau 

nu una din capacitățile ei de a fi un actor bun. De aici crispare, 

tensiune, blocaj și în cele din urmă eșec. Așadar, un mod esențial de 

gestiune al vulnerabilității este felul în care ne poziționăm mental față 

de problemă. 

Am observat, în rândul studenților cu care am lucrat, că mulți 

au o problemă cu încrederea în sine. Au nevoie de confirmări 

repetate că e bine ceea ce fac și se sperie sau se descurajează 

atunci când sunt criticați. Se compară cu cei din jur și pun deja 

presiune pe ei la gândul că termină facultatea și trebuie să fie 

competitivi. De multe ori, frica de ce va fi? le multă atenția de la 

procesul de lucru, la gânduri parazitare: „cine te crezi?”, „dacă erau 

mai puține locuri la admitere, nu eram aici”, „sunt prost pentru că 

sunt la taxă”, „nu sunt destul de talentat”, „colegul e mai bun” etc. 

Singura modalitate de gestiune în asemenea cazuri este lucrul 

efectiv. Exersând continuu, se conving de propriile puteri, 

acumulează experiență și încredere în ei. 

Vulnerabilitățile de tip cognitiv au ca sursă lipsa de 

experiență, disonanța cognitivă (informațiile noi primite contrazic 

informațiile vechi), inflexibilitatea mentală și toleranța scăzută la 

comiterea erorilor. De asemenea, prejudecățile și preconcepțiile 

îngreunează gândirea şi procesul de învățare. Modalitățile de 

manifestare acoperă o gamă largă de atitudini – de la blocaj și 
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confuzie, până la revoltă și la confruntarea profesorului sau a 

colegilor. Cu ce e cel mai greu de lucrat în asemenea cazuri e faptul 

că persoana convinsă de un anumit lucru se simte îndreptățită să se 

apere și, de cele mai multe ori, percepe noua informație venită de la 

profesor ca pe o critică nedreaptă, o ia personal, crede că ai ceva cu 

ea.  

Așa cum am mai spus, prejudecățile despre cum se face 

teatrul sunt des întâlnite în rândul studenților din anul I, din cauza 

experiențelor pe care le-au avut. Problema e că acele experiențe au 

creat reflexe în comportamentul și în gândirea lor. Apoi, cu cât vor fi 

mai mult în situații inconfortabile sau pe care nu le înțeleg până la 

capăt, cu atât mai mult vor apela la acele reflexe. Vor încerca să se 

agațe de singurul lucru sigur și clar pentru ei, de acea cale pe care 

au bătătorit-o deja. În acel moment se închid, se izolează și taie 

canalele de comunicare reale, încercând de multe ori să păstreze 

aparențele și să afirme contrariul. Cel mai bun semn este corpul. 

Tensiunea corporală, pozițiile nefirești ale membrelor, privirea 

„moartă” sunt indicatori că se petrece ceva, că studentul nu este 

„acum și aici”, că nu aude și nu absoarbe ce i se comunică.  

În asemenea situații, cel mai util este ca prin exerciții 

practice, mai mult decât prin discuții și explicații, să conducem 

studentul spre revelații personale, spre găsirea relaxării în 

concentrare și a libertății de a fi, spre înțelegerea faptului că în Arta 

Actorului nu e important să pui „etichete”, ci să acționezi și să 

reacționezi în situația de joc, creând noi reflexe „sănătoase”. 

Alte surse ale vulnerabilității cognitive sunt reprezentate de 

cunoașterea și înțelegerea obiectivă a parametrilor jocului sau a 

textului dramatic, mai exact, de diferența dintre interpretare (părere 

despre) și identificarea coordonatelor reale. Nu poți juca un joc dacă 

nu-i știi regulile și dacă jucătorii nu se pun de acord asupra lor și nu 

le respectă. Prima și cea mai importantă regulă în teatru este să 

cunoști pe de rost textul. Nu doar să-l memorezi, ci să-i știi și „rostul”, 

să afli cauza pentru care dramaturgul a găsit necesar ca personajul 

să spună un anumit lucru sau altul. Fără acestă etapă, temeinic 

parcursă, senzația de instabilitate vecină cu chinul se instalează în 

sufletul studentului sau al actorului. Mare coșmar să te afli în fața 
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publicului și să nu știi ce spui, și la propriu și la figurat! Se instalează 

o panică cumplită, care blochează. Spectatorul nu înțelege nimic, 

pentru că actorul nu transmite și nu gândește nimic. Cu atât mai 

mult, atunci când se află în mijlocul unui proces de învățare, 

studentul nu-și poate cunoaște și folosi potențialul, fiindcă 

necunoașterea textului îi îndepărtează atenția de la partener și îl 

face extrem de conștient de sine și de privitor. 

Vulnerabilitățile de tip relațional decurg, de cele mai multe 

ori, din raportarea deficitară față de autoritate, în cazul acesta faţă de 

profesor. Importante sunt și „bagajele” cu care cursanţii vin în clasă – 

probleme familiale, divorțuri ale părinților, plecări ale acestora în 

străinătate, lipsa mamei, a tatălui sau, în unele cazuri, lipsa familiei 

în totalitatea ei ori relațiile proaste cu părinții şi cu frații etc. Există 

mulți studenți care dau admitere la acestă facultate în ciuda 

părinților, ca să le dovedească capacitățile lor artistice. Neîncrederea 

unora în propriile forțe este de fapt neîncrederea părinților în forțele 

copiilor. Alții obțin susținerea părinților odată cu intrarea la facultate 

și cu confirmarea potențialului de actor. Cunosc un student care-și 

minte mama și tatăl că învață la altă facultate decât cea de teatru. 

Toți studenții din clasa la care am predat sunt întreținuți de părinți, cu 

excepția uneia care este mamă. 

Un alt aspect al relațiilor este legat de faptul că unii se 

cunosc dinaintea facultății, au avut experiențe comune la festivalurile 

de teatru pentru adolescenți și deja constituie un nucelu dur. Ceilalți 

leagă prietenii în funcție de traiul în cămin, de antipatii și simpatii, de 

scenele în care joacă împreună și datorită cărora sunt obligați să 

petreacă timp unul cu altul și să se descopere. 

Dar tipul de relație care influențează cel mai mult procesul 

de învățare este relația student-profesor. În timpul orelor de curs, 

ideii de „public” i se substituie profesorul și ceilalți colegi. Paradoxal, 

cu cât îi cunoști mai bine pe oamenii din public, în sensul în care îi 

stimezi, îi consideri un model demn de urmat, dorești aprobarea lor, 

cu atât mai mult crește miza muncii tale. La un spectacol de teatru 

nu știi cine este în sală, te raportezi la o masă de oameni anonimă și 

presiunea, dorința de a plăcea capătă alte nuanțe. În cazul școlii, 

așa cum ați văzut în cele două mărturii ale studenților, apare 
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interesul pentru „ce părere are profesorul”, ca unică autoritate 

capabilă să evalueze performanța.  

De cele mai multe ori, studenții devin interesați de „a face 

bine”, a fi corecți, conformi cu cerințele profesorului; nu-și permit să 

greșească și să învețe cu adevărat din propria experiență. Omoară 

orice posibilă revelație din fașă. Apar din nou gândurile parazitare, 

senzația de izolare în timpul lucrului, lipsa de comunicare reală cu 

partenerul, blocajele și confuzia, dorința de renunțare și îndoielile. 

Din nou este o problemă de raportare. O relație fiind un drum cu 

sens dublu, soluția gestionării acestei vulnerabilități este ca 

profesorul să îmbrace haina ghidului, a meșteșugarului cu mai multă 

experiență care îndrumă și antrenează viitorul profesionist; pe de 

altă parte, studentul trebuie să înțeleagă să se raporteze la el ca 

atare. Verdictele în privința valorii acelui profesionist le va da doar 

publicul și timpul. Cred că orice etichetare din partea profesorului 

asupra studentului  (ex. „nu e talentat”, „nu poate să facă rolul ăsta”, 

„nu are umor” etc.) distruge șansele de a descoperi adevăratul 

potențial al individului, precum și posibilitățile lui de evoluție artistică 

și umană. 

În continuare, am să dau trei exemple concrete din rândul 

studenților cu care am lucrat corespondente fiecărui tip de 

vulnerabilitate pe care l-am explicat mai sus. Menționez că am lucrat 

ca lector la clasa de Arta actorului, anul I, timp de un an. Am avut ca 

obiective: dezvoltarea capacităților senzoriale și de atenție ale 

studenților; conștiențizarea diferitelor modalități de relaționare cu 

propriul corp, cu mediul înconjurător şi cu colegii de clasă; 

improvizația și jocul, ca metode de cunoaștere și învățare a primelor 

etape ale procesualității; punerea bazelor unui tip de gândire 

scenică, axată pe analiza obiectivă a textului dramatic și a situației 

de joc, asumarea scopului personajului dramatic și traducerea lui în 

acțiune scenică coerentă; analiza cauzelor și desfășurării conflictului 

dintr-o situație dramatică. 

Sarcinile de lucru au fost: parcurgerea jocurilor teatrale, a 

exercițiilor de improvizație cu text și fără, dramatizări ale unor 

fragmente literare și transformarea lor în scene scurte cu una sau 

două schimbări de situație, studiul teatrului în versuri (axat pe 
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subordonarea unui singur gând unui număr mare de versuri, cu 

susținerea conflictului), studiul unor scene din teatrul contemporan. 

 

Studentul A – vulnerabilitate de tip emoțional. Abordarea 

sarcinilor: A este studentul conștiincios, nu creează conflicte, 

încearcă să le aplaneze, calm, sensibil, relaționeză bine cu colegii de 

grup, nu are încredere în el, se compară cu restul colegilor 

considerându-se sub media clasei din cauza poziției pe care a 

ocupat-o în clasamentul de la admitere. Acest gând îl umărește 

atunci când lucrează singur sau cu un partener, când expunerea în 

fața colegilor și a profesorilor este mare. Acest tip de raportare îi 

subminează evoluția, pentru că îi centrează atenția pe sine într-un 

mod deficitar: se judecă aspru, își pune singur etichete (prost, 

netalentat, incapabil), ceea ce îi creează stări de „paralizie” interioară 

și de confuzie, chiar de prăbușire emoțională. Înainte de examen, se 

gândește să renunțe la a-și prezenta scena în fața comisiei. Este 

convins de profesori să nu o facă. Are o evoluție sinuoasă, cu 

momente scurte de eliberare din chingile „gândurilor parazitare”, 

când reușește să se conecteze real la partenerul de lucru şi să ia 

decizii în timpul situației de joc, fără să apeleze la prejudecăți. Acest 

tip de vulnerabilitate se manifestă în plan fizic printr-o voce lipsită de 

forță, corp tensionat, rigid şi mișcări ilogice. Este un individ care nu-și 

recunoaște în totalitate propria valoare, care are nevoie de încurajări 

repetate, de o atitudine pozitivă și optimistă din partea profesorului. 

 

Studentul B – vulnerabilitate de tip cognitiv. Abordarea 

sarcinilor: Studentul B este serios, disciplinat, tolerează destul de 

greu lipsa de rigurozitate în lucru a colegilor, are experiențe teatrale 

anterioare, a mai avut o tentativă de a da admitere la facultate și a 

eșuat, așadar faptul că a reușit reprezintă o miză mare pentru el. Dar 

experiența anterioară de joc în mediul amator îl face să aibă o serie 

de prejudecăți despre „cum” se face teatru și are așteptări pe 

măsură de la profesori. Când de partea cealaltă vin sugestii contrare 

cu ceea ce face și gândește el într-un anumit exercițiu, manifestă un 

ușor dispreț. Deși se declară de acord cu profesorul, atitudinea lui 

spune altceva „ziceți voi ce vreți, dar e cum cred eu”. Pasul dificil a 
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fost să-l conving să aibă încredere în sugestiile mele, el fiind extrem 

de sigur că ceea ce lucrează este foarte bine. Am avut multe discuții 

încercând să-i explic diferența dintre a aborda o scenă, prestabilind 

modul în care voi spune fiecare replică în parte, cum mă voi 

comporta față de omul din fața mea indiferent de cine este și de a 

reacționa real „acum și aici”, în funcție de ceea ce primesc de la 

partener. Dificultatea studentului venea din faptul că îi ceream să 

părăsească o zonă de confort pe care o cunoștea foarte bine, în care 

deținea controlul și să accepte o stare de fapt în care nu știa ce urma 

să se întâmple, ce urma să facă partenerul de joc etc. A progresat 

mult spre finalul anului universitar, descoperindu-și propria libertate 

și moduri de a acționa suprinzătoare chiar și pentru el.  

 

Studentul C – vulnerabilitate de tip relațional. Abordarea 

sarcinilor: C este un student ușor agitat, vorbește mult în timpul 

cursului, distrăgând atenția colegilor, ușor conflictual, îi place să se 

facă remarcat, centrat pe sine și pe propriile nevoi (vs. a fi atent la 

colegii săi și a-i asculta în mod real), dorește să i se recunoască 

meritele în mod expres, are momente de impulsivitare și de 

rebeliune, își gestionează greu orgoliul. Dificultățile în lucrul cu el vin 

din felul în care se raportează la autoritatea feminină. Am observat 

că suportă mai ușor criticile venite din partea colegului meu, decât 

sugestiile pe care i le făceam eu. A mers până acolo încât mi-a spus 

că-l „inhib” și că îl atenționez despre aceleași lucruri ca și mama lui 

vis-a-vis de comportamentul lui social, care influențează negativ 

procesul de învățare. Cu toate acestea, îl interesa feedback-ul meu 

legat de evoluția lui și, chiar dacă pe moment era reticent la sfaturile 

mele, am observat că în timp le-a asimilat în exercițiile de la clasă. 

 

În toate cele trei cazuri, pentru o bună gestionare a 

vulnerabilităților este nevoie ca profesorul să insiste pe momentele 

reușite ale unui exercițiu și abordarea „greșelilor” ca o ocazie de a 

conștientiza un comportament neproductiv scenic. El trebuie să 

stimuleze creativitatea, găsind noi soluții de rezolvare ale problemei 

– respiraţie şi relaxare, indiferent de situație; mutarea atenției în mod 

constant pe partener; mutarea atenției pe o acțiune concretă, 
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cuantificabilă și neapărat necesară situației de joc; mutarea atenției 

pe găsirea necesității de a vorbi pe scenă; încurajarea permanentă a 

studentului, în sensul în care datele pe care le are sunt suficient de 

valoroase și nu e nevoie ca el să se contrafacă, să încerce să fie 

altcineva; încurajarea discuțiilor între studenți pentru a-și compara 

propriile obstacole și pentru a realiza că nu sunt singurii care au o 

problemă de vulnerabilitate.  

 

Concluzii 

 

„Decât să susținem că X este un actor mai talentat ca Y, 

este mai potrivit să spunem că X este mai puțin blocat ca Y. Talentul 

pulseză precum circulația sângelui. Trebuie doar să dizolvăm 

cheagurile. Indiferent de țară, indiferent de context, de câte ori ne 

simțim blocați simptomele sunt uimitor de asemănătoare. Două 

aspecte ale acestei stări sunt cu precădere mortale: primul este 

reprezentat de faptul că, cu cât actorul încearcă mai mult să iasă din 

fundătură forțându-se, crispându-se și împingând, cu atât e mai rău, 

ca o față turtită de geam. Al doilea este senzația continuă de izolare 

[...] Cele două simptome de bază sunt recurente, paralizia și izolarea 

– un blocaj interior și unul exterior. Și, în cel mai rău caz, conștiința 

copleșitoare a faptului că ești singur, senzația că în același timp ești 

responsabil și lipsit de putere, nedemn și furios, prea mic, prea mare, 

prea precaut, prea... eu” (Donnellan, 2005).    

Paralizie și izolare – iată ce descriam mai devreme despre 

admiterea mea la facultate. Același lucru îl văd și la studenți, atunci 

când se află într-un moment de criză, în procesul de învățare. Ceea 

ce am încercat să explic până acum este cauza acestor fenomene: 

sentimentul de vulnerabilitate.  

O dată numită și conștientizată „problema”, nu ne rămâne 

decât să ne poziționăm just față de ea. De aici, drumul pare să se 

bifurce: fie spre blocaj și inconfort, încercând să luptăm, fie spre 

libertate și creație, acceptând ceea ce simțim.  

Importantă este și miza pe care profesorul i-o trasează 

studentului. Dacă nu introducem jocul în ecuație, ne aflăm în fața 

unui demers steril. La începutul antrenamentului în Arta Actorului, 
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jocurile teatrale dezvoltă atenția și creativitatea, capacitatea de a 

comunica emoțiile și gândurile și de a-l înțelege în egală măsură pe 

celălalt, capacitatea de lucra în echipă sau în perechi, de a lua 

decizii într-un interval de timp foarte scurt, de a-ți asculta instinctele. 

Dar cel mai important mi se pare faptul că jocul mută atenția de pe 

sine, de pe acele bariere pe care ni le punem ca să ne simțim în 

siguranță – să nu fim vulnerabili, să avem succes sau pur și simplu 

să rezistăm în societate – pe celălalt. Ne ajută să ne conectăm. 

Pentru că acesta este scopul final al teatrului. Jocurile sau 

raportarea la o scenă ca la un joc îndepărtează fricile, temerile, 

clișeele de gândire, discriminările de orice tip și ne apropie prin acea 

experiență comună a copilăriei, pe acel traseu al cunoașterii pe care 

cu toții l-am parcurs. Adultul nu-și permite să se relaxeze și să se 

joace precum copilul pentru că se jenează, se simte slab. Dar 

puterea tocmai acolo se află, în vulnerabilitatea asumată a jocului.  

„Găsiți jocul din acestă scenă!” își îndeamnă John Wright 

(2016) actorii, fie că este vorba despre Shakespeare sau despre o 

scenă de viol. „Teatrul e o mare minciună benignă, iar a minți e un 

joc, așa că de ce să nu recunoaștem? [...] Chiar dacă vi se cere să 

jucați ceva de-a dreptul îngrozitor, de exemplu scena unui viol, dacă 

găsiți jocul în a fi agresorul și jocul în a fi victima, atunci puteți intra în 

siguranță în coșmarul situației [...] la adăpostul ideii că se joacă doar 

de dragul efectului”. Jocul ca setare mentală devine astfel un antidot 

împotriva vulnerabilității, atât în cazul actorului, cât și pentru viața 

cotidiană.  

Din perspectiva pedagogului, folosirea jocului trebuie extinsă 

și în predarea procesualității Artei actorului și a relației, eliberând 

studentul de propriile presiuni mentale (trebuie să...) și readucându-l 

în zona confortabilă și liberă a copilăriei. Mai rămâne ca profesorul 

însuși să-și asume acest tip de raportare față de propriile 

vulnerabilități, în meseria sa de actor sau de regizor, pentru ca mai 

apoi să fie capabil s-o aducă în clasă. 
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CAPITOLUL 3 

 

Un parcurs pedagogic universitar de istoria filmului 

românesc 
 

Gabriela Filippi 

 

 

Propun un parcurs de trei cursuri, toate având ca obiect 

cinematografia românească, conceput gradual, de la însușirea unei 

cunoașteri generale asupra canonului cinematografic și a variaților 

sale (nivel licență), la cunoașterea unor filme mai rar discutate, cu 

înțelegerea detaliată a modului de funcționare a cinematografiei 

românești, precum și cunoașterea tradițiilor din critica și teoria de 

film românească (Master Filmologie). În modul în care a fost gândit 

acest parcurs pedagogic s-a ținut cont de nivelul mediu de 

experiență al grupului-țintă și de presupusul lor interes față de 

subiectele abordate, mergându-se spre o nuanțare tot mai mare a 

temelor de discuție, pe parcursul profesionalizării studenților. 

Primul dintre acestea, Istoria filmului românesc, este 

conceput ca un curs introductiv, destinat studenților de anul II de la 

toate specializările Facultății de Film, în urma căruia aceştia vor 

dobândi o cunoaștere de ansamblu a etapelor dezvoltării 

cinematografiei românești, a factorilor economici, culturali și politici 

care au determinat anumite practici cinematografice, precum și o 

cunoaștere cuprinzătoare a operelor canonice. Se urmăreşte, în 

primul rând, ca studenţii să cunoască contextele în care au apărut 

operele reprezentative din cinematografia românească. De 

asemenea, se dorește ca studenții să înțeleagă felul în care aceste 

filme au fost receptate de-a lungul vremii și criteriile pe baza cărora 

ele au ajuns să fie incluse în canonul cinematografic. Studenții vor fi 

îndemnați să reflecteze asupra felului în care se construiește un 

canon artistic – faptul că unele opere, de la un anumit moment 

istoric, sunt încă discutate și se bucură de o oarecare popularitate, 
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pe când altele ajung în uitare, nu ține de o simpla superioritate 

estetică a primelor dintre acestea. Celebritatea unor filme depinde de 

felul în care acestea pot intra în dialog cu idei ale prezentului, de 

cum se pot ele mula pe un ethos sau pe un gust estetic 

contemporane. Dar mai ales rememorarea unor opere, în detrimentul 

altora, ține de instituțiile și personalitățile cu putere de diseminare a 

unui discurs privind un domeniu artistic. În cazul filmului românesc, 

câțiva dintre actorii cei mai influenți sunt UCIN și ICR, prin 

evenimentele și publicațiile pe care le finanțează, UNATC, prin 

canonul pe care îl propune generațiilor de viitori cineaști și 

teoreticieni, Cinemateca Română – prin selecția de filme proiectate 

și discuțiile din jurul acestora, televiziunile. De asemenea, criticii, 

istoricii de film sau cineaștii, în asociere cu instituțiile amintite sau cu 

altele, sau pe canale proprii, sunt cei care propun revizitarea sau 

reevaluarea unor filme care pot duce la schimbări în cadrul canonului 

cinematografic. 

Este un curs pentru care nu sunt necesare cunoștințe 

prealabile, însă reprezintă un avantaj faptul că, până la începerea lui, 

studenții au parcurs, timp de un an, istoria filmului universal, 

obișnuindu-se cu tipul de abordare istorică a unor cinematografii 

circumscrise, dar și cu un tip de lucru susținut, care presupune 

studierea unor texte și vizionarea unui număr de filme de la un curs 

la altul. De asemenea, e important faptul că studenții au căpătat deja 

o apreciere sau în unele cazuri o toleranță cu privire la filmele mai 

îndepărtate în timp, precum filmele din epoca mută și că se pot 

raporta la astfel de producții, analizându-le pertinent. Pe tot parcursul 

anului doi de studiu, cursul de istorie a filmului românesc merge în 

paralel cu cursul de istorie a filmului universal, care acoperă 

perioada clasică a cinematografiei, anii ʼ30-ʼ50, și apariția noilor 

valuri în diferitele colțuri geografice în anii ʼ60. Astfel, programele 

disciplinelor se vor completa, studenții căpătând, de exemplu, noțiuni 

despre realismul socialist în epoca stalinistă și văzând câteva filme 

sovietice reprezentative generate de această metodă, precum și 

filme ale „dezghețului” din anii ʼ50. Aceste coordonate îi vor ajuta în 

înțelegerea producției cinematografice românești din perioada 

socialistă. Ei o vor putea compara cu producția din celelalte țări 
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socialiste, dar și cu repere cinematografice ale momentului din țările 

capitaliste, care au influențat de asemenea producția locală, dat fiind 

că după 1960 au fost intens importate și promovate filme vestice. 

Următoarele două cursuri sunt gândite pentru studenții de la 

nivel masteral, specializarea Filmologie, și își propun lărgirea 

cunoașterii cinematografiei românești. Cursul din primul an, Filmul 

românesc în perioada socialistă, se apleacă asupra producției 

medii de film a perioadei, dat fiind că în acei ani s-au produs până la 

25 de lungmetraje de ficțiune pe an, cu un total de peste 500 de 

lungmetraje de ficțiune, dintre care foarte puține mai sunt cunoscute 

în prezent. Iar cursul din al doilea an, Publicistica de cinema în 

România, se oprește la un aspect chiar mai specific, de interes 

pentru viitorii critici, istorici și teoreticieni ai filmului, acela al studiilor 

și publicațiilor românești de film de-a lungul vremii. 

Primul curs a fost structurat în jurul unor genuri 

cinematografice pentru a scăpa din paradigma în care este văzută 

cel mai adesea cinematografia românească socialistă, împărțită 

grosier între operele cineaștilor „dizidenți” și cele ale „conformiștilor”. 

S-a încercat, prin urmare, amestecarea filmelor autorilor consacrați, 

inclusiv pe considerente politice, cu filme mai puțin cunoscute ale 

perioadei, dar care se încadrează într-o aceeași tendință artistică. 

Renunțându-se la raportarea la operele celor câțiva autori canonici, 

ca la cazuri excepționale și fiind prezentate alături de opere înrudite 

artistic, se conturează cu mai multă pertinență și claritate direcțiile 

cinematografice ale epocii.  

Conform acestui principiu, cunoscutul film al lui Liviu Ciulei 

Valurile Dunării din 1960 este prezentat alături de alte „filme cu 

ilegaliști”, în sine un gen socialist: Străzile au amintiri (1961, regia 

Manole Marcus), La patru pași de infinit (1964, regia Francisc 

Munteanu), Duminică la ora șase (1966, regia Lucian Pintilie), Zidul 

(1975, regia Constantin Vaeni), Să mori rănit din dragoste de viață 

(1983, regia Mircea Veroiu), la care ar mai putea fi adăugate multe 

altele.  

Pe lângă aceste genuri specifice, în perioada socialismului 

de stat au fost produse multe filme care, pentru a ajunge la un public 

cât mai larg (dată fiind și politica culturală anti-elitistă și anti-
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formalistă care viza atingerea unui public cât mai numeros), au 

folosit formulele filmelor de gen inspirate din cinematografia 

americană în special, dar cu anumite variații. Cele mai cunoscute 

rămân cele care s-au bucurat de un succes răsunător la momentul 

apariției, comediile din seria „Bobocilor”, seria „B.D”, coming of age-

urile din seria „Liceenii” sau marile montări istorice precum Mihai 

Viteazul, Dacii și Columna. Mai puțin cunoscute astăzi sunt, de 

exemplu, musical-urile perioadei: Alo?... Ați greșit numărul! (1958, 

regia Andrei Călărașu), Nu vreau să mă însor (1960, regia Manole 

Marcus), Dragoste la zero grade (1964, regia Geo Saizescu și Cezar 

Grigoriu), Cântecele mării (1971, regie Francisc Munteanu), Eu, tu și 

Ovidiu (1978, regia Geo Saizescu), Melodii la Costinești (1983, regia 

Constantin Păun) ș.a.  

Pe lângă aceste filme de gen, a existat totuși și o serie de 

filme îndreptate spre experiment, începută chiar la finalul deceniului 

șase prin Viața nu iartă (1959, regia Iulian Mihu și Manole Marcus), 

continuată în anii ʼ60 cu filme vădit formaliste ca Anotimpuri (1964, 

regia Savel Stiopul), Meandre (1967, regia Mircea Săucan), Doi 

bărbați pentru o moarte (1970, regia Gheorghe Naghi). Nici după 

1971 – dată văzută de mulți drept bornă istorică ce marchează 

interzicerea experimentului în artă –, această tendință nu dispare, ci 

se manifestă în filme ca Trecătoarele iubiri (1974, regia Malvina 

Urșianu), Vânătoarea de vulpi (1980, regia Mircea Daneliuc) ș.a.  

Au fost găsite următoarele categorii, sintetizând diversele 

tendințe din producția de film a epocii: film pentru copii și tineret, 

musical, film psihologic/experiment formal, film de dragoste, film 

polițist, film-anchetă, film de război, film cu ilegaliști, film de acțiune, 

film politic, dramă, film de actualitate, film istoric, ecranizări, 

comedie, road movie, film de aventuri.  

În mod evident, pentru oricare dintre categorii puteau fi 

găsite și alte filme decât cele alese, dar felul în care au fost ele 

concepute a urmărit și coerența temei de dezbatere a fiecărui curs în 

parte. Astfel, pentru cursul 18, primul dintr-o serie de trei cursuri 

despre filmul de actualitate, au fost alese filmele Despre o anume 

fericire (1973, regia Mihai Constantinescu), Filip cel bun (1974, regia 

Dan Pița) şi Iarba verde de acasă (1978, regia Stere Gulea). Pe 
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lângă faptul că toate trei se înscriu în categoria epocii de „film de 

actualitate”, adică filme despre probleme ale societății 

contemporane, ele abordează aceeași problemă a orientării în 

carieră, a alegerii pe care tinerii trebuie s-o facă cu privire la viitorul 

lor profesional.  

Un alt exemplu: în categoria mai largă a dramei, cursurile au 

fost concentrate în jurul problematicii feminine, existând destule filme 

care chestionează rolul femeii în societatea socialistă: Omul de 

lângă tine (1961, regia Horea Popescu), Gioconda fără surâs (1967, 

regia Malvina Urșianu), Drum în penumbră (1972, regia Lucian 

Bratu), De bună voie și nesilit de nimeni (1974, Maria Callas 

Dinescu), Ilustrate cu flori de câmp (1974, regia Andrei Blaier), Stop-

cadru la masă (1980, regia Ada Pistiner), Angela merge mai departe 

(1982, regia Lucian Bratu), cele mai multe dintre ele venind cu o 

viziune progresistă. Tot astfel, cele trei cursuri despre ecranizări au 

ca focus reprezentarea țărănimii în filmele din întreaga perioadă 

socialistă: La moara cu noroc (1957, regia Victor Iliu), Ciulinii 

Bărăganului (1958, regia Louis Daquin), Codin (1962, regia Henri 

Colpi), Pădurea spânzuraților (1965, regia Liviu Ciulei), Răscoala 

(1966, regia Mircea Mureșean), Ion – Blestemul pământului, 

blestemul iubirii (1980, regia Mircea Mureșean), Ciuleandra (1985, 

regia Sergiu Nicolaescu), Vânătoarea de vulpi (1980, regia Mircea 

Daneliuc), Pădureanca (1987, regia Nicolae Mărgineanu), Moromeții 

(1987, regia Stere Gulea). Prezentarea lor în această formă spune 

multe despre o practică a vremii (majoritatea romanelor adaptate 

pentru ecran aveau în centrul lor lumea satului românesc) și este și 

în relație cu prezentul, când foarte puține filme recente mai 

reprezintă mediul rural.  

Cel de-al treilea curs, prevăzut pentru ultimul an de 

masterat, este și cel mai specializat dintre toate. Acesta vizează 

cunoașterea tradițiilor criticii și teoriei românești de film, domeniu în 

care viitorii absolvenți ai Masterului de Filmologie vor activa. Cursul 

își propune să traseze o istorie a publicisticii de film din România, de 

la primele scrieri despre cinema, până la dezbaterile și aparițiile 

editoriale din prezent. Pe lângă cunoașterea tradițiilor criticii 

românești de film, se urmărește ca masteranzii să poată analiza și 



60 

contextualiza diferitele modalități de receptare a cinemaului. Cursul 

invită la reflecție asupra felului în care interpretarea filmelor se 

modifică în contexte culturale diferite sau în funcție de apariția unor 

instituții sau voci proeminente în rândul criticilor și cineaștilor.  

Programa se deschide cu panorama primelor încercări de 

cronică cinematografică în România, datând de la începutul secolului 

al XX-lea, continuând cu o scurtă trecere în revistă a publicațiilor de 

cinema efemere din deceniul al treilea și a rubricilor specializate din 

gazetele generaliste. Revista Cinema (1924-1948), precum și 

contribuțiile primilor profesioniști ai criticii de film de dinainte de al 

Doilea Război Mondial vor fi analizate cu o atenție crescută.  

Cu o mare atenție asupra tipului de argumentație și de 

viziune asupra practicii cinematografice vor fi analizate și publicațiile 

de cinema apărute după război, mai întâi Probleme de 

cinematografie (1951-1955), un buletin intern redactat de specialiștii 

de film (critici și practicieni din toate ramurile creației), care a avut ca 

principal scop ridicarea nivelului profesional, la revista Film (1956-

1958), o revistă de film deschisă publicului larg, cu un design 

atrăgător și care a încercat să impună un canon cinematografic 

variat, până la celebra revistă Cinema (1963-1989), care a constituit 

cea mai longevivă tradiție în critica de film românească. Va fi 

studiată și revista Noul Cinema (1990-1998), prin prisma rupturilor și 

a continuităților cu predecesoarea ei predecembristă. Printre criticii 

ale căror profiluri vor fi analizate individual se numără și Alex Leo 

Șerban, o voce influentă pentru forma idiosincratică pe care avea să 

o ia o parte din critica de film din prima parte a anilor 2000 (prin 

publicații ca Re:publik, chiar și Scena 9). Mai aproape de timpurile 

noastre, programa se oprește la analiza câtorva tipuri de receptare a 

Noului Cinema Românesc. Urmează, de asemenea, să fie discutate 

și câteva abordări noi în critica de cinema românească, manifestate 

după 2010, precum interpretarea politică sau fenomenologică a 

filmului.  
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Competențe şi modalitate de predare 

 

Pe lângă competențele specifice, în special capacitatea de a 

analiza și a contextualiza diferite producții și scrieri cu privire la 

cinematografia românească, studenții și masteranzii care parcurg 

cele trei cursuri vor dobândi și competențe mai generale. În primul 

rând, ei vor căpăta experiență în analizarea unor produse 

audiovizuale, precum și o înțelegere mai largă a fenomenelor istorice 

ale secolului al XX-lea, putând să se raporteze critic la acestea și, nu 

în ultimul rând, vor avea cunoștințe despre diferitele moduri în care 

se poate face critica de film, ceea ce le va stimula, implicit, reflecția 

asupra practicii personale de scriere despre cinema. De asemenea, 

ei își vor exersa în permanență abilitățile argumentative, de 

construcție logică, fiind îndemnați să-și susțină prin probe pozițiile. 

Pentru toate cele trei cursuri, studenții vor trebui să se 

pregătească individual de la o săptămână la alta, prin vizionarea 

filmelor care urmează să fie discutate la curs și prin parcurgerea 

bibliografiei recomandate constant. Abordarea va diferi ușor între 

cele două nivele de studii, licență și masterat. La licență, prima parte 

a cursului va consta într-o prelegere ținută de profesor, iar în cea de-

a doua parte se va trece la prezentarea unor secvențe din filmele 

cuprinse în tematica de dezbatere, care vor fi analizate din diferite 

unghiuri. Chiar dacă forma cursurilor nu va fi una fundamental 

diferită pentru cursurile de masterat (fiind compuse tot dintr-o temă 

mai largă de dezbatere, însoțită de lecturi, plus câteva filme care 

exemplifică anumite aspecte discutate, însă nu mai mult de trei 

pentru fiecare curs), relația între profesor și masteranzi va fi una 

bazată mai mult pe interactivitate, nemaiținându-se atât de riguros 

categoriile de prelegere și dezbatere. Acest lucru este posibil și 

datorită faptului că la masterat se lucrează cu doar câțiva studenți, 

ceea ce permite discuția cu toți cei prezenți, dar și datorită faptului că 

ei dețin deja o bază de cunoștințe și o oarecare experiență, fiind 

important în acest moment să fie descoperită și încurajată 

personalitatea critică a fiecăruia. 
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Evaluarea  

 

Pentru a absolvi cursul de la primul nivel, cel de Istoria 

filmului românesc, studenții trebuie să obțină note de trecere la 

cele două examene de la finalul semestrelor de studii. Pentru 

aceasta, ei trebuie să dovedească capacitatea de a contextualiza 

istoric și stilistic și de a analiza anumite opere din diversele perioade 

ale istoriei filmului românesc.  

În cazul următoarelor două cursuri, Filmul românesc în 

perioada socialistă și Publicistica de cinema în România, 

masteranzii vor avea de redactat în fiecare semestru câte un eseu 

după standardele academice, pe o temă conexă materiei de studiu. 

Ei trebuie să facă dovada faptului că au asimilat critic informațiile 

dobândite, prin vizionarea filmelor și lectura bibliografiei. Ei trebuie 

să poată face legături atât între filmele studiate, cât și cu alte filme 

sau fenomene culturale, românești sau străine. 

 

Istoria filmului românesc (Licență, anul II) – planificarea 

cursurilor 

1. Începuturile cinematografiei românești. Primele proiecții și 

primele filmări în România. Gheorghe Marinescu și 

întrebuințarea filmului în scop științific.  

2. Lungmetrajul Independența României (1912) și „Societatea 

filmul de artă Leon Popescu”. Producția cinematografică din 

Transilvania în anii 1910.   

3. Dificultățile producției de film în anii 1920. Filmele pierdute 

ale perioadei și filmele existente în arhivă. Manasse (1925) 

de Jean Mihail și Maiorul Mura (1928) de Ion Timuș.  

4. Introducerea sunetului. Versiunile în limba română ale unor 

filme străine. Încercarea adoptării unei legi a cinematografiei. 

Școala sociologică a lui Dimitrie Gusti și practica 

documentarului. Țara moților (1939) de Paul Călinescu.  

5. Producția cinematografică în timpul războiului. 

Documentarele de război România în luptă contra 

bolșevismului (1941) de Paul Călinescu și Războiul nostru 
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sfânt (1942) de Ion Cantacuzino. Coproducțiile cu Italia 

fascistă: Odessa în flăcări (1942) de Carmine Gallone. 

6. Jean Georgescu și filmul de ficțiune nemilitarizat: O noapte 

furtunoasă (1943) și Visul unei nopți de iarnă (1946). 

7. Naționalizarea cinematografiei române. Primul film al 

perioadei socialiste: Răsună valea (1949) de Paul Călinescu. 

Metoda realismului socialist.  

8. Construirea bazei industriei cinematografice: înființarea 

Studioului „București”, a Studioului „Alexandru Sahia” și a 

Institutului de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale”. 

Neajunsuri ale începuturilor producției cinematografice 

(1950-1955).  

9. Primele comedii cinematografice socialiste: Directorul nostru 

(1955) de Jean Georgescu, Afacerea Protar (1956) de 

Haralambie Boroș și Pe răspunderea mea (1956) de Paul 

Călinescu.  

10. Opere canonice ale anilor 1950: La moara cu noroc (1957) 

de Victor Iliu și Erupția (1957) de Liviu Ciulei. Prime căutări 

formale: Viața nu iartă (1959) de Iulian Mihu și Manole 

Marcus.  

11. Începuturile coproducțiilor internaționale. Peisajul 

cinematografic la finalului deceniului șase și începutul 

deceniului șapte: filmele străine difuzate și reperele 

cinematografice internaționale în presa de specialitate. 

Participări românești la Festivalul de la Cannes.  

12.  Filmul cu ilegaliști, un gen socialist al filmului de război. 

Valurile Dunării (1960) de Liviu Ciulei, La patru pași de infinit 

(1964) de Francisc Munteanu și Duminică la ora șase (1966) 

de Lucian Pintilie.  

13. Filme „cosmopolite” ale „dezghețului cultural”:  Casa 

neterminată (1964) de Andrei Blaier, Un film cu o fată 

fermecătoare (1967) de Lucian Bratu, De trei ori București 

(1968) de Mihai Iacob, Horea Popescu și Ion Popescu-

Gopo. 
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14. Experimente formale în anii 1960: Anotimpuri (1964) de 

Savel Știopul, Meandre (1967) de Mircea Săucan și Doi 

bărbați pentru o moarte (1970) de Gheorghe Naghi. 

15. Debutul proiectului epopeei naționale cinematografice. Tudor 

(1963) de Lucian Bratu, Dacii (1967) de Sergiu Nicolaescu, 

Columna (1968) de Mircea Drăgan, Mihai Viteazul (1971) de 

Sergiu Nicolaescu.  

16. Dezbaterile în jurul filmului Reconstituirea (1970) de Lucian 

Pintilie. Tezele din iulie 1971. Interzicerea spectacolului 

Revizorul, în regia lui Lucian Pintilie.   

17. Reorganizarea Ministerului Culturii (CCES) și a 

cinematografiei. Apariția unei noi generații de cineaști. 

Filmele colective: Apa ca un bivol negru (1970), Nunta de 

piatră (1973) și Duhul aurului (1974), Un august în flăcări 

(1974).  

18. Filmele de public ale deceniului opt. Seria Bobocilor, seria 

B.D., continuarea seriei Haiducilor, Nea Mărin Miliardar. 

19.  Filmele canonice ale generației ʼ70 (1): Probă de microfon 

(1980) și Croaziera (1981) de Mircea Daneliuc, O lacrimă de 

fată (1980) de Iosif Demian. 

20. Filmele canonice ale generației ʼ70 (2): Secvențe (1982) și 

Duios Anastasia trecea de Alexandru Tatos, Moromeții 

(1987)de Stere Gulea. 

21. Consfătuirea de la Mangalia și critica filmului Faleze de nisip 

(1983) de Dan Pița. Politica de austeritate: reducerea 

bugetelor filmelor și scădererea numărului de producții 

anuale.    

22. Reconsiderări ale canonului cinematografic românesc la 

începutul deceniului zece. Premierele întârziate ale unor 

filme produse înainte de 1990. De ce trag clopotele, Mitică? 

de Lucian Pintilie.  

23. Regizorii la conducerea caselor de producție. Filmele 

generației consacrate: Hotel de lux (1992) de Dan Pița, 

Balanța (1992) de Lucian Pintilie, Patul conjugal (1993) de 

Mircea Daneliuc.    
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24. Cineaști debutanți în deceniul zece. Rămânerea (1991) de 

Laurențiu Damian, Înnebunesc și-mi pare rău (1991) de Jon 

Gostin, Neînvinsă-i dragostea (1994) de Mihnea 

Columbeanu.    

25. Nae Caranfil, o voce proaspătă în cinematografia română. 

Succesele internaționale al lui Andrei Ujică: Videogramele 

unei revoluții (1992) și Out of the Present (1995). Colapsul 

sistemului românesc de finanțare al filmelor.  

26. Estetica realistă a lui Cristi Puiu – o nouă direcție în 

cinematografia românească: Marfa și banii (2001), Moartea 

domnului Lăzărescu (2005). Legea cinematografiei din 2005.  

27. Recunoașterea internațională a Noului cinema românesc: A 

fost sau n-a fost? (2006) de Corneliu Porumboiu, 4 luni, 3 

săptămâni și 2 zile (2007) de Cristian Mungiu, Poziția 

copilului (2013) de Călin Peter Netzer. 

28. Direcții în cinemaul românesc recent: Autobiografia lui 

Nicolae Ceaușescu (2010) de Andrei Ujică, Aferim! (2015) 

de Radu Jude, Soldații. Poveste din Ferentari (2018) de 

Ivana Mladenović. 
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Filmul românesc în perioada socialistă (Master 

Filmologie, anul I) 

 

Film pentru copii și tineret  

1. Puștiul (1962, regia Elisabeta Bostan); Aventurile lui Tom 

Sawyer (1968, regia Mihai Iacob și Wolfgang Liebeneiner); 

Aventurile lui Babușcă (1973, regia Gheorghe Naghi și Geta 

Doina Tarnavschi). 

2. Ultima noapte a copilăriei (1968, regia Savel Stiopul); Prea 

cald pentru luna mai (1984, regia Maria Callas Dinescu); Al 

patrulea gard, lângă debarcader (1985, regia Cristina 

Nicolae). 

Musical 
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3. Alo?... Ați greșit numărul! (1958, regia Andrei Călărașu); Nu 

vreau să mă însor (1960, regia Manole Marcus); Dragoste la 

zero grade (1964, regia Geo Saizescu și Cezar Grigoriu). 

4. Cântecele mării (1971, regie Francisc Munteanu); Eu, tu și 

Ovidiu (1978, regia Geo Saizescu); Melodii la Costinești 

(1983, regia Constantin Păun). 

Film psihologic/experiment formal 

5. Anotimpuri (1964, regia Savel Stiopul); Meandre (1967, regia 

Mircea Săucan); Doi bărbați pentru o moarte (1970, regia 

Gheorghe Naghi). 

6. Subteranul (1967, regia Virgil Calotescu); 100 de lei (1973, 

regia Mircea Săucan); Trecătoarele iubiri (1974, regia 

Malvina Urșianu). 

Film de dragoste 

7. La vârsta dragostei (1963, regia Francisc Munteanu); Casa 

neterminată (1964, regia Andrei Blaier); Dragostea începe 

vineri (1973, regia Virgil Calotescu) 

8. Pentru că se iubesc (1973, regia Mihai Iacob); E atât de 

aproape fericirea (1978, Andrei Cătălin Băleanu); Pădurea 

nebună (1982, regia Nicolae Corjos). 

Film polițist  

9. Împușcături sub clar de lună (1977, regia Mircea Mureșean); 

Ediție specială (1978, regia Mircea Daneliuc); Revanșa 

(1978, regia Sergiu Nicolaescu). 

Film-anchetă 

10. Maiorul și moartea (1967, regia Alexandru Boiangiu). O 

lacrimă de fată (1980, regia Iosif Demian); Șantaj (1981, 

regia Geo Saizescu).  

Film de război  

11. Reprezentări ale Primul Război Mondial; Viața nu iartă 

(1959, regia Iulian Mihu și Manole Marcus); Bătălia din 

umbră (1986, regia Andrei Blaier); Întunecare (1986, regia 

Alexandru Tatos). 

12. Reprezentări ale celui de-al Doilea Război Mondial; Dincolo 

de brazi (1958, regia Mircea Drăgan și Mihai Iacob); La patru 

pași de infinit (1964, regia Francisc Munteanu); Prea mic 



69 

pentru un război atât de mare (1969, regia Radu Gabrea); 

Castelul condamnaților (1970, regia Mihai Iacob). 

Film cu ilegaliști  

13. Valurile Dunării (1960, regia Liviu Ciulei); Străzile au amintiri 

(1961, regia Manole Marcus); Duminică la ora șase (1966, 

regia Lucian Pintilie); Să mori rănit din dragoste de viață 

(1983, regia Mircea Veroiu). 

Film de acțiune  

14. Stejar, extremă urgență (1974, regia Dinu Cocea); Emisia 

continuă (1984, regia Dinu Tănase); Trenul de aur (1987, 

regia Bohdan Poreba). 

Film politic  

15. Puterea și adevărul (1972, regia Manole Marcus); Trei zile și 

trei nopți (1976, regia Dinu Tănase); Clipa (1979, regia 

Gheorghe Vitanidis). 

Dramă  

16. Omul de lângă tine  (1961, regia Horea Popescu); Gioconda 

fără surâs (1967, regia Malvina Urșianu); Drum în penumbră 

(1972, regia Lucian Bratu). 

17. De bună voie și nesilit de nimeni (1974, Maria Callas 

Dinescu); Ilustrate cu flori de câmp (1974, regia Andrei 

Blaier); Stop-cadru la masă (1980, regia Ada Pistiner); 

Angela merge mai departe (1982, regia Lucian Bratu). 

Film de actualitate 

18. Despre o anume fericire (1973, regia Mihai Constantinescu); 

Filip cel bun (1974, regia Dan Pița); Iarba verde de acasă 

(1978, regia Stere Gulea). 

19. Diminețile unui băiat cuminte (1967, regia Andrei Blaier); 

Cine mă strigă (1980, regia Letiția Popa); La capătul liniei 

(1983, regia Dinu Tănase); 

20. Gustul și culoarea fericirii (1978, regie Felicia Cernăianu); 

Casa dintre câmpuri (1980, regia Alexandru Tatos); Sfârșitul 

nopții (1983, regia Mircea Veroiu). 

Film istoric  

21. Falansterul (1979, regia Savel Stiopul); Rug și flacără (1980, 

regia Adrian Petringenaru) 
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Lumina palidă a durerii (1980, regia Iulian Mihu); O lume fără 

cer (1981, regia Mircea Drăgan).  

Ecranizări  

22. La moara cu noroc (1957, regia Victor Iliu); Ciulinii 

Bărăganului (1958, regia Louis Daquin); Codin (1962, regia 

Henri Colpi); 

23. Pădurea spânzuraților (1965, regia Liviu Ciulei); Răscoala 

(1966, regia Mircea Mureșean); Ion – Blestemul pământului, 

blestemul iubirii (1980, regia Mircea Mureșean)  

Ciuleandra (1985, regia Sergiu Nicolaescu). 

24. Vânătoarea de vulpi (1980, regia Mircea Daneliuc); 

Pădureanca (1987, regia Nicolae Mărgineanu); Moromeții 

(1987, regia Stere Gulea). 

Comedie 

25. Balul de sâmbătă seara (1967, regia Geo Saizescu); 

Serenadă pentru etajul XII (1976, regia Carol Corfanta); Tufă 

de Veneția (1977, regia Petre Bokor). 

26. Toamna bobocilor (1974, regia Mircea Moldovan); Buletin de 

București (1983, regia Virgil Calotescu); Căsătorie cu 

repetiție (1985, regia Virgil Calotescu).  

Road movie 

27. Cursa (1975, regia Mircea Daneliuc); Septembrie (1978, 

regia Timotei Ursu). 

Film de aventuri  

28. Drumul oaselor (1979, regia Doru Năstase); Misterele 

Bucureștilor (1983, regia Doru Năstase); Colierul de 

turcoaze (1985, regia Gheorghe Vitanidis). 

 

Bibliografie 

Cantacuzino, I., şi Gheorghiu, M. (coord.), Cinematograful românesc 

contemporan, 1949-1975, București, Editura Meridiane, 1976. 

Caranfil, T., Dictionar subiectiv al realizatorilor filmului romanesc, 

Iași, Editura Polirom, 2013. 

Căliman, C., Istoria filmului românesc 1897-2017, București, Editura 

Ideea Europeană, 2017. 

Daneliuc, M., Pisica ruptă, Iași, Editura Adenium, 2013. 



71 

Gorzo, A., Un film cu o fată fermecătoare: un studiu critic, București, 

Editura LiterNet și Societatea Culturală NexT, 2018. 

Littera, G., Pagini despre film, București, UNATC Press, 2012. 

Mușatescu, M., Filmul muzical, București, Editura Meridiane, 1979. 

Pintilie, L., Bricabrac. De la coșmarul real, la realismul magic, 

București, Editura Nemira, 2017. 

Pivniceru, C., Amintiri din actualitate: 50 de ani de cinema în 

România, București, Editura Tritonic, 2012. 

Potra, F., Aurul filmului, vol. I şi II, București, Editura Meridiane, 

1984. 

Rîpeanu, B. T., Cinematografiștii... 2345, București, Editura Meronia, 

2013. 

Rîpeanu, B. T., Filmat în România, vol. I (1911-1969), București, 

Editura Fundației Pro, 2004. 

Rîpeanu, B. T., Filmat în România, vol. II (1970-1979), București, 

Editura Fundației Pro, 2004. 

Tatos, A., Pagini de jurnal, București, Editura Nemira, 2010. 

Vasile, A., Le cinéma roumain dans la périeude comuniste. 

Répresentations de lʼhistoire national, București, Editura Universității 

București. 
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Publicistica de cinema în România (Master Filmologie, 

anul II) – cursuri 

 

1. Claymoor și primele încercări de cronică cinematografică în 

România. Pozițiile cu privire la cinema ale scriitorilor români 

înainte și după Primul Război Mondial. 

2. Revista Cinema (1924-1948). Reviste de film efemere. 

Cronica de film în publicațiile artistice și generale. Cronica de 
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4-5. Probleme de cinematografie – buletinul intern al 

Comitetului Cinematografiei (1951-1955). Între critica prescriptivă și 

ridicarea nivelului profesional.    

6-7. Film (1956-1958). O revistă de film specializată, 

deschisă publicului larg.  

8-12. Cinema (1963-1989) – cea mai longevivă tradiție în 

critica de film românească. 

13. Cronica cinematografică din Scânteia. 

14. Profiluri de critici. 

15. Noul Cinema (1990-1998).  

16. Alex Leo. Șerban și idiosincraziile estetice. 

17. Căutarea unor noi forme pentru cronica de film (Pro 

Cinema, Re:publik, Film). 

18. Critica incisivă a lui Valerian Sava. 

19-20. Fundamentarea teoretică a interpretării Noului 

Cinema Românesc. 

21-24. Cărți de exegeză a Noului Cinema Românesc. 

25. Cristian Tudor-Popescu și deformările propagandiste în 

filmul românesc.  

26. Politică și estetică: polemici despre cinema în cultura 

română contemporană. 27. Abordarea fenomenologică în studiile de 

film românești. 

28. Editarea de cărți de cinema în România.  
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CAPITOLUL 4 

 

Curs de introducere în metoda Meisner 
 

Ioana Barbu 

 

 

Arta actorului prezintă o caracteristică aparte: instrumentul 

practicantului este el însuși. De aceea sunt mulți care consideră că 

această meserie nu poate fi predată, ci doar „furată” în timpul 

practicării ei de către novice. Adică se învață din mers, uitându-te în 

stânga și în dreapta la colegii tăi mai experimentați, bazându-te pe 

propria intuiție. Astfel, încercând și greșind, îți găsești propria cale, 

propriul mod de a face. Poate că așa arăta educația teatrală a 

tinerilor actori, până la structurarea teoretică a parcursului artistic pe 

care îl oferă Stanislavski, printre primii teoreticieni care propune o 

perspectivă asupra rolului dramatic, din punct de vedere al modului 

de acțiune al personajului literar.  

Stanislavski vorbește despre mutarea atenției actorului de la 

el însuși (cum stă, cum arată, cum ar trebui să vorbească și să se 

miște pe scenă) pe partener și pe acțiunea fizică, despre relația 

dintre parteneri pe scenă etc. Cartea sa, Munca actorului cu sine 

însuși (2018),este piatra de temelie a pedagogiei artei actorului din 

cadrul UNATC, profesorii predând propria variantă a acestei metode, 

altoită cu influențele pe care le-au avut asupra lor propriii mentori – 

mari personalități precum Ioan Cojar, Sanda Manu, David Esrig, 

Adriana Popovici sau Dem Rădulescu.  

Cred că, de multe ori, în școala noastră personalitatea 

artistică a pedagogului își lasă amprenta asupra studentului, în 

detrimentul unei aborbări obiective, care să vină în întâmpinarea 

nevoilor specifice ale fiecărui cursant. Plecând de la această 

constatare, consider că metoda lui Sanford Meisner oferă 

obiectivitate. Prea puțin cunoscută în breasla noastră – poate și 

pentru că în România teatrul este mult mai răspândit decât piața de 
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film, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, unde filmul și 

televiziunea sunt cele care oferă locuri de muncăconstante actorilor 

–metoda Meisner prezintăo structură clară de lucru şi simplă, fără a 

fi simplistă, cerințele exercițiilor asemănându-se, de multe ori, unui 

joc de copii.  

Deși dezvoltată inițial pentru procesul de lucru din teatru, 

metoda a căpătat mulți adepți în rândul actorilor de film tocmai 

pentru deviza de căpătâi a lui Meisner, ținta exercițiilor sale: „A juca 

înseamnă să trăiești de-adevăratelea în circumstanțe imaginare” 

(„Acting is living truthfully under imaginary circumstances”) și 

„Autenticitatea acțiunii se află la baza actoriei” („The foundation of 

acting is the reality of doing”). Această metodă servește mult tipului 

de joc asumat și interiorizat din fața camerei de filmat, unde este 

nevoie de o impresie puternică și de o expresie reținută, aparatul de 

filmat fiind capabil să detecteze subtilitățile trăirii actorului.  

În anii ‟30, actorul Sanford Meisner făcea parte din The 

Group Theatre, o trupă de teatru înființată de Harold Clurman, Cheryl 

Crawford și Lee Strasberg, care încerca să adopte ideile 

stanislavskiene și să transforme modul în care se făcea teatru în 

SUA dintr-unul formal, într-unul naturalist, puternic, al cărui actor să 

fie bine antrenat și disciplinat. În cadrul grupului, Meisner ia contact 

cu ideile teoreticianului rus, prin Stella Adler care lucrase cu el și cu 

Michael Chekov, un alt ucenic al său. „Metoda”– termen generic 

folosit de americani atunci când se refereau la sistemul 

stanislavskian – îi va influența pe toți membrii The Group Theatre. În 

timp, fiecare va părăsi grupul, dezvoltând propria cale de înțelegere 

și de abordare a artei actorului şi aducându-i noi și binevenite 

îmbunătățiri. Sydney Pollock, regizor american și fost student al lui 

Meisner, spunea: „Metoda lui Meisner reprezintă o abordare 

organizată asupra creării unui comportament real și autentic în 

interiorul parametrilor imaginari ai teatrului”. Prin ea, Meisner încerca 

să „demistifice” procesul care aprindea imaginația actorului și să 

disciplineze autenticitatea comportamentului său. 

Noutatea metodei lui Meisner, pe lângă exercițiul „repetiției”, 

stă în exercițiul „preparării emoționale” a actorului înainte de a intra 

într-o anumită situație de joc. Este un segment care lipsește din 
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procesul de predare al artei actorului din școala noastră. Pentru că 

ne ferim atât de mult de expresia „stare emoțională”, tocmai  pentru 

a preveni ca atenția studentului să se îndrepte spre „cum trebuie să 

fiu în scena asta?”, ne mărginim la a-i spune cursantului „pleacă de 

la tine, așa cum ești tu în acest moment, intră în situație și vezi ce ți 

se întâmplă”.  

Însă, arareori, în textele dramatice personajele pleacă de la 

un punct zero al existenței și al sentimentelor lor. De cele mai multe 

ori, ele intră în scenă pentru că au aflat o veste importantă și vin s-o 

comunice altui personaj și de obicei mizele sunt foarte mari.  

Personal, m-am lovit de această problemă atunci când, 

studentă fiind, jucam Lady Anne în „Richard III”, iar prima mea 

intrare în scenă era determinată de vestea morții socrului, având ca 

scop căutarea cadavrului său. Fiecare început de spectacol era un 

mic chin. Intuiția îmi spunea că trebuie să-mi folosesc imaginația 

cumva, să mă gândesc la niște situații similare care să mă aducă la 

o anumită temperatură emoțională înainte să intru în scenă, dar nu 

știam exact cum. 

Câțiva ani mai târziu, un workshop pe metoda Meisner avea 

să-mi certifice că intuiția mea avea dreptate și că există niște reguli 

bine puse la punct care să ajute actorul să intre în atmosfera 

specifică a unei scene. Dacă vreți, Meisner cartografiază un teritoriu 

pe care mulți actori profesioniști bâjbâie, fiecare după puterea 

talentului și a disponibilității lui emoționale. Observ aceeași dificultate 

la studenții mei care, în anul II de studiu, abordează situații de joc 

mai dificile, în care trebuie să țină cont de evenimentele recente prin 

care a trecut personajul înainte de începerea scenei, fapt care de 

multe ori produce inhibiții și blocaje. 

Tipul de exercițiu propus de Meisner se bazează în totalitate 

pe imaginar, pe acel „ce-ar fi dacă?”, despre care vorbea și 

Stanislavski, însă introduce în scenariu un element personal și 

specific din viața actorului, ceva de o mare importanță pentru el. 

Apoi, pe baza unor asocieri libere, actorul își permite să fantazeze 

pe tema dată. Iar starea de spirit se schimbă atât cât este nevoie 

pentru a păşi în scenă. Din acel moment, scenariul este dat uitării și 

toată atenția actorului se mută pe partener și pe acțiune.  
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Un exemplu și mai clar este acel „l‟esprit de l‟escalier” pe 

care probabil cu toții l-am trăit. Ne certăm cu cineva și plecăm fără 

să fi spus tot ce aveam de exprimat. Și cearta continuă, în imaginarul 

nostru, în timp ce mergem pe stradă, enervându-ne din ce în ce mai 

mult. Iar dacă cineva ne oprește să ne întrebe cât e ceasul s-ar 

putea să-l repezim, deși omul n-are nici o vină. „Imaginația noastră 

este la fel de puternică, dacă nu mai puternică, ca amintirea 

experiențelor noastre din trecut”, exclamă unul dintre elevii lui 

Meisner. „Prepararea este acel instrument care îți permite să începi 

o scenă sau o piesă într-o stare emoțională autentică. Scopul 

preparării este să nu intri gol emoțional”. 

„Prepararea este un proces de încălzire [...] un fel de visare 

cu ochii deschiși. Chiar asta este. Este visarea cu ochii deschiși care 

provoacă o așa transformare în viața ta interioară încât nu mai ești 

cel de acum cinci minute, pentru că propria ta fantezie lucrează 

asupra ta. Dar caracterul acestei fantezii este luat din piesă”. 

Metoda Meisner este extrem de utilă atât pe platoul de 

filmare, cât și în teatru, atât pentru actorul profesionist, pentru 

regizor, cât și pentru pedagog. Se predă în școlile de teatru din SUA 

și nu numai. Cred că studierea elementelor de bază ale acestei 

tehnici, în anul II, în cadrul specialității de Arta Actorului, ar completa 

metoda de predare deja existentă. Tipul de exercițiu propus de 

Meisner este precis și simplu, ușor aplicabil de către student, mai 

ales după parcurgerea exercițiilor incipiente din anul I, care se 

bazează deja foarte mult pe imaginar și pe senzorial. Prepararea 

emoțională ar veni ca o completare firească și ca un sprijin real în 

abordarea unor scene mai grele ale unor autori precum Cehov, 

Gorki, Strindberg, Ibsen, care se studiază în anul al II-lea. 

Scopul unui astfel de curs este să-i ofere studentului-actor o 

mai mare autonomie în procesul de lucru și, implicit, o mai profundă 

cunoaștere a vieții sale emoționale. Îl ajută să experimenteze într-un 

cadru sigur, căci vom fi tot timpul pe tărâmul imaginarului – fie că ne 

închipuim cea mai mare bucurie, fie că ne imaginăm cea mai 

dureroasă tragedie, știm tot timpul că nimic nu este real. Nu 

accesăm nimic din trecutul nostru. De asemenea, dacă un tip de 

scenariu nu funcționează pentru scena în cauză, el poate fi schimbat 
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de câte ori este nevoie, pentru a găsi „adevărul” situației. Aici, 

marele câștig mi se pare a fi faptul că studentul învață prin această 

metodă să lucreze cu el însuși, dezvoltându-și propria metodă 

specifică felului său de a fi. De asemenea, „prepararea emoțională” 

este un sprijin atunci când studentul-actor, de cele mai multe ori la o 

vârstă fragedă, se confruntă, în timpul studiului, cu personaje care 

au o experiență de viață care o depășeștepe a sa. 

Cei care au cea mai mare nevoie de acest curs sunt, așa 

cum am afirmat mai devreme, studenții anului al II-lea. Ei nu sunt nici 

începători, adică au deja niște noțiuni de bază, au dezvoltat un limbaj 

comun, dar nici nu se poate spune că au niște cunoștințe avansate 

despre procesul artei actorului. Sunt încă pe drum. Anul al II-lea este 

un moment de întrebări și incertitudini, date de studiul propriu-zis. 

Unii se cufundă în neînțelegeri despre modul de lucru și principiile 

deja expuse în anul anterior, alții au înțeles și vor să facă pasul spre 

o nouă etapă. Jocurile nu mai ocupă o parte atât de mare din ora de 

curs, iar textele le pun probleme mult diferite de propriile lor trăiri.  

Astfel, ei încep să teoretizeze mult prea mult pe marginea 

scenelor, devin critici și spectatori. În acest punct, exercițiile de tip 

Meisner pot reprezenta o nouă abordare, mai proaspătă și extrem de 

activă, obligându-i să-și asume mai repede situația de joc. Exercițiul 

„repetiției mecanice” ajută la conectarea partenerilor și la reglarea 

relației dincolo de cuvinte, mutând atenția de la „cum formulez” pe 

„ce vrea să spună sau să transmită partenerul”. Devin atenți la 

reacțiile celuilalt, la subtextul a ceea ce spune partenerul. Exercițiile 

bazate pe acțiuni specifice și cuantificabile, împreună cu „repetiția 

mecanică”, le oferă o libertate fantastică de a exista pe scenă, fără 

presiunea că trebuie să facă sau să zică ceva. Totul se naște din 

nevoia de a fi și de a acționa. Studentul nu mai simte că „joacă” ci 

„trăiește de-adevăratelea în circumstanțe imaginare”, aşa cum zice 

Meisner.  

Aș adăuga o notă personală, spunând că exercițiile Meisner 

au răspuns multor întrebări pe care le aveam în ceea ce privește 

existența pe scenă și cea anterioară, pregătitoare. Am înțeles, pe 

propria piele, ce înseamnă libertatea de a fi pe scenă în cadrul unui 

scenariu bine stabilit. De aceea, consider că studenții ar trebui să 
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aibă acces încă din timpul școlii la metode alternative sistemului 

stanislavskian de lucru. 

 

Obiectivul cadru şi obiectivele de referinţă ale cursului  

 

Cursul de Introducere în metoda Meisnera fost proiectat pe 

durata unui an universitar, astfel: semestrul I – 14 săptămâni, 4 ore 

pe săptămână şi semestrul al II-lea – 10 săptămâni, 4 ore pe 

săptămână.  

Obiectivele cadru ale cursului sunt: în semestrul I – 

dobândirea capacității de a acționa real în circumstanțe fictive, iar în 

semestrul al II-lea – adăugarea unui scop obiectiv (al personajului 

dramatic) reflexelor create în semestrul I şi realizarea unei scene 

pornind de la prepararea emoțională, folosind exercițiul „repetiției” 

din semestrul I. 

 

Obiectivele de referință, care ne ajută în îndeplinirea 

obiectivelor cadru, sunt:  

Semestrul I 

1. eliminarea „capului”, a „manipulării mentale” (a teoretizărilor 

excesive) din procesul de creație și impulsionarea 

studentului de a reacționa spontan la ceea ce i se întâmplă, 

la spațiu, la partener etc., ajungând la rădăcina impulsurilor 

lui; 

2. crearea reflexului de a se conecta la partener doar pe baza 

ascultării; 

3. capacitatea de a crea un dialog emoțional cu partenerul, 

dincolo de cuvinte; 

4. crearea reflexului de a muta atenția de pe sine pe exterior 

(partener, acțiune, spațiu etc.); 

5. crearea reflexului de a fi disponibil și receptiv mediului 

înconjurător (partener, acțiune, spațiu etc.); 

6. crearea și identificarea necesității de a vorbi și de a acționa 

într-o situație de joc. 
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Semestrul al II-lea 

1. analizarea textului dramatic în vederea identificării acelor 

aspecte care impresionează studentul într-un fel sau altul, 

pentru a crea asocieri cu situația de joc și cu emoția 

principală care traversează scena; 

2. identificarea și stăpânirea coordonatelor prin care se poate 

ajunge la o anumită „temperatură” emoțională (cea pe care o 

cere textul dramatic), pentru a putea „intra” în scenă. 

 

Activităţi asociate obiectivelor de referinţă 

 

Eliminarea „capului”, a 

„manipulării mentale” (a 

teoretizărilor excesive) 

din procesul de creație și 

impulsionarea studentului 

de a reacționa spontan la 

ceea ce i se întâmplă, la 

spațiu, la partener etc., 

ajungând la rădăcina 

impulsurilor 

- exerciții simple de relaxare, de 

conectare la grup/partener; 

- exerciții senzoriale pe perechi, care 

testează vulnerabilitățile studenților 

(exerciții în care trebuie să se 

privească ochi în ochi o perioadă 

de timp, să se țină de mână, să se 

ia în brațe), cu obligația de a 

observa ce se întâmplă cu 

partenerul în timpul exercițiului, 

unde sunt limitele sale, ce-i place, 

ce nu etc. 

Crearea reflexului de a se 

conecta la partener doar 

pe baza ascultării 

 

- exerciții prin care se „lucrează” 

vulnerabilitatea personală, prin 

confruntarea partenerului, 

ancorarea în prezent și în relație; 

- exercițiul simplu al „repetiției”, în 

care studentul repetă mecanic ce 

aude că spune partenerul din fața 

sa, fără să aducă nicio notă 

personală intonației, partenerul său 

făcând apoi același lucru și așa 

mai departe. Valoarea exercițiului 

crește cu cât studenții se lasă mai 

mult duși de repetiție. Repetiția 
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devine importată, nu ei.  

Capacitatea de a crea un 

dialog emoțional cu 

partenerul, dincolo de 

cuvinte 

 

- exercițiului simplu al „repetiției” i se 

adaugă o notă „provocatoare”, 

printr-o afirmație pe care studentul 

o face față de partener. El trebuie 

să observe ce se schimbă cu 

colegul său și să pornească 

repetiția; 

- exerciții în care se studiază fluxul 

emoțiilor celorlalți, în funcție de 

modul în care se acționează 

asupra lor; 

- exerciții în care studenții trebuie să 

pregătească și să facă acțiuni 

specifice, cuantificabile și care să 

aibă o importanță mare pentru ei în 

funcție de scenariul propus. 

Crearea reflexului de a fi 

disponibil și receptiv 

mediului înconjurător 

(partener, acțiune, spațiu 

etc.) 

- exerciții de concentrare și de 

relaxare care aduc studentul în 

postura de a lucra cu partenerul, 

de a acționa asupra lui și a 

mediului înconjurător și, de 

asemenea, de a se lăsa influenţat. 

Crearea și identificarea 

necesității de a vorbi și a 

acționa într-o situație de 

joc 

- exersarea „preparării emoționale”; 

- exerciții de improvizație în care 

studentul probează ce se întâmplă 

cu partenerul și cu el însuși, până 

la momentul unei decizii de a 

acționa fie fizic, fie verbal; 

- studenții sunt încurajați să aducă în 

clasă obiecte care să-i ajute în 

conturarea unor acțiuni specifice și 

cunatificabile. 
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Analiza textului dramatic 

în vederea identificării 

acelor aspecte care 

impresionează studentul 

într-un fel sau altul, 

pentru a crea asocieri cu 

situația de joc și cu 

emoția principală care 

traversează scena 

 

- identificarea conflictului principal și 

secundar al scenei; 

- identificarea scopurilor 

personajelor; 

- identificarea sentimentului de bază 

care guvernează fiecare personaj 

(milă, dezgust, iubire, ură etc.); 

- identificarea faptelor cheie ale 

scenei și elaborarea în scris a unui 

dicteu (prin asociere liberă), pentru 

fiecare în parte; 

- identificarea replicilor provocatoare 

pentru fiecare personaj, așa cum le 

simte studentul și elaborarea în 

scris a unui dicteu (prin asociere 

liberă) pentru fiecare în parte. 

Identificarea și stăpânirea 

coordonatelor prin care 

se poate ajunge la o 

anumită „temperatură” 

emoțională (cea pe care 

o cere textul dramatic), 

pentru a putea „intra” în 

scenă 

- parcurgerea unei preparări 

emoționale în funcție de 

sentimentul stabilit pentru 

caracterizarea personajului și de 

stabilirea coordonatelor unde, de 

ce, cine, când etc.; 

- stabilirea unei acțiuni specifice și 

cuantificabile, dacă scena permite; 

- întreruperea scenei și folosirea 

exercițiului repetiției, în momentele 

de blocaj sau de slaba funcționare 

a scenei, cu replici din text. 

 

 

Planul de exerciții de improvizație tip Meisner  

 

Semestrul I 

1. Exercițiul repetiției: 

„Don’t do the repetition, let the repetition do you!” este 

deviza lui Meisner (v. referință video). Adică lasă să vezi ce ți se 
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întâmplă în timpul exercițiului! Nu forța repetiția în niciun fel. Lasă 

repetiția să curgă și observă ce se întâmplă între tine și partener. 

Regula principală a jocului este să repeți ce primești de la partener, 

fără să încerci să diversifici exprimarea, fără să „joci”.  

Exercițiul repetiției este făcut să elimine intelectul din 

instrumentul actorului și să-l facă să reacționeze spontan la ceea ce i 

se întâmplă. E un exercițiu simplu, aproape banal la prima vedere, 

dar care reprezintă fundația metodei Meisner. Aproape toate 

celelalte exerciții de improvizație se construiesc pe mecanismul 

repetiției. Iar rezultatul său este esența relației dintre doi actori.  

Pasul 1: Doi studenți stau față-n față. Treaba lor este să 

spună primul lucru concret fizic pe care îl observă la partener, fără 

să se gândească prea mult. Fiecare pe rând. 

Pasul 2: Doi studenți stau față-n față. Primul student spune 

primul lucru concret fizic pe care îl observă la partener, fără să se 

gândească prea mult. Ex: A – „nas”. B repetă – „nas”. A – „nas”, B – 

„nas” etc. Cuvântul își pierde sensul. Repetiția devine mecanică, 

acesta este și scopul. Lipsit de povara lui „cum formulez sau intonez 

ce spun?”, studentul devine atent la partener și se modifică 

împreună cu acesta. Aproape că se crează un fir conductor imaginar 

între cei doi. 

Pasul 3: Doi studenți stau față-n față. Primul student spune o 

propoziție de această dată în care observă un lucru concret fizic 

despre partener. Acesta din urmă va repeta informația din punctul 

său de vedere. Adică: A – ești brunet. B – sunt brunet. A – ești 

brunet. B – sunt brunet etc.  

Repetiția devine eliberatoare, relaxează studentul, îl 

ancorează în prezent și-l conectează la partener. Se creează un val 

de comunicare dincolo de cuvinte, care curge de la un partener la 

altul și care se schimbă nu în funcție de ce propui, ci în funcție de 

ceea ce vine de la partener. Este o stare de predare totală, care 

necesită o mare disponibilitate din partea studenților de a se arăta 

vulnerabili unii în fața celorlalți. Este de fapt condiția de bază a 

actorului.  
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2. Jocul în trei momente („the pinch and ouch”): 

Instinctul schimbă dialogul, aduce noutatea. „What you do 

doesn‟t depend on you, it depends on the other fellow” („Ceea ce faci 

nu depinde de tine, ci de celălalt”) – spune Meisner (idem). 

Doi studenți stau față-n față. Unul dintre ei spune o 

propoziție provocatoare reală sau nu celuilalt. Celălalt va răspunde 

repetând propoziția, dar din punctul său de vedere. Scopul este 

observarea reacției persoanei provocate. Exemplu A: ești cea mai 

frumoasă fată din clasă! B (flatată să zicem): sunt cea mai frumoasă 

fată din clasă. A observând reacția pe care a produs-o propoziția sa 

poate spune de exemplu A – te simți flatată. B – mă simt flatată etc. 

și repetiția continuă. 

„The life of your acting depends on your ability to be 

available and in response to everything that is actually happening as 

it is happening!” (ibidem) – „Viața jocului tău depinde de capacitatea 

ta de a fi disponibil și de a reacționa la tot ce ți se întâmplă, în timp 

ce ți se întâmplă”. 

3. Jocul „Bătaia în ușă” 

Avem un element imaginar. Ne închipuim că sala de clasă 

este camera lui A. A se află la el în cameră. B este în afara clasei/ 

cameră și bate la ușă de trei ori, în trei moduri diferite. După fiecare 

bătaie, A trebuie să observe cum sunt bătăile: „chiar vrea să intre, ce 

bătaie puternică!” sau „ce bătaie timidă”. După ce bate de trei ori, B 

intră în cameră. Începe exercițiul repetiției cu primul lucru pe care îl 

observă A la B. De exemplu A: ai intrat. B: am intrat etc., până când 

apare o schimbare la partener și celălalt observă de exemplu A: te 

miri. B: mă mir (sau B poate să nu fie de acord și spune B: nu mă 

mir). 

4. Exercițiu cu acțiune  

Doi parteneri. A face o acțiune dificilă, măsurabilă (să 

jongleze cu două sau trei mingi de tenis, să țină cât mai mult în aer o 

minge de ping pong cu paleta etc.). B observă ce face A. Exemplu. 

B: te joci cu mingea. A: mă joc cu mingea și tot așa până când A 

scapă mingea și B va trebui să observe „ai scăpat mingea”. Supărat 

probabil, A va zice „am scăpat mingea”. B probabil va observa 

supărarea lui A și va spune „te-ai supărat” și repetiția va continua 



86 

până la o nouă modificare. Astfel atenția studenților este fie pe 

acțiune, fie pe partener, niciodată pe ei înșiși. De asemenea, 

presiunea faptului că sunt priviți de colegi dispare, pentru că 

realitatea simplei acțiuni îi absoarbe cu totul. Devin liberi să „vâneze” 

orice noutate apare în improvizația lor. 

5. Exercițiu cu acțiune cu miză grad importanță I 

Acest exercițiu se desfășoară pe aceeași structură ca cel 

anterior, cu excepția faptului că vom adăuga acțiunii o miză 

importantă. Vom crea un context acțiunii, cu două coordonate: una 

reală și una imaginară. Luăm o persoană sau un element important 

din viața noastră pe care îl punem într-un context fictiv care să 

înglobeze acțiunea. De exemplu: mamei lui A îi plac bibelourile 

(element real), A a spart bibeloul preferat al mamei și trebuie să-l 

lipească până când aceasta se întoarce acasă, în 15 minute 

(element fictiv). Astfel se creează un scenariu pe care cel care se 

află în cameră și-l asumă și se află în plină acțiune când intră B și 

începe repetiția. Acțiunea trebuie să fie, în continuare, fizică și 

cuantificabilă. 

6. Exercițiu cu acțiune cu miză grad importanță II 

Se face același exercițiu, dar gradul de importanță al mizei 

crește. Studenții trebuie să-și gândească scenarii („set up” cum îl 

numește Meisner) credibile pentru ei înșiși, specifice, dar mult mai 

„grave”. Acest gen de exerciții ajută studentul să învețe „să-și dea de 

lucru în scenă”, să existe într-un mod „real”, să lase să i se întâmple 

lucruri, și nu să controleze scena. Acțiunile pe care și le alege ar 

trebui să-l pasioneze, să-i placă să le execute, să se lupte să le facă 

corect și să-l coste, dacă reușește sau dă greș. Acolo este sursa 

emoției, în încercarea de a duce la capăt o acțiune cu o miză mare.  

După cum ați văzut deja, apar primele exerciții care conțin o 

formă de preparare emoțională. Acea „visare cu ochii deschiși” 

controlată, care răspunde lui „ce-ar fi dacă ar fi?” din jocurile 

copilăriei, dar care se face acum după reperele pe care le-am 

enumerat mai sus. Scopul ei este de a schimba starea de spirit a 

studentului-actor atât cât e nevoie pentru a părăsi starea de „civil” și 

a păși în situația scenică. 
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7. Exercițiu cu acțiune cu miză grad importanță III 

A și B ies din cameră. A își acordă 3-4 minute să se 

gândească la un scenariu de tipul „ce ar fi dacă...”, cu o miză 

extremă pozitivă sau negativă. Scenariul fictiv se va construi în jurul 

unui element real de o maximă importanță pentru student. După cele 

3-4 minute, A intră în cameră și face acțiunea legată de scenariul pe 

care și l-a conceput. Acțiunea trebuie să aducă o stare de echilibru. 

De exemplu avem următorul scenriu: Iubitul lui A o cere de soție și îi 

spune că în două ore sunt programați la starea civilă. „Iubitul” este 

elementul real, restul e fictiv. Acțiunea pe care o va face A poate fi 

să-și coasă nasturii la rochia în care se va mărita. Este o acțiune 

legată de scenariu – studentul trebuie să aibă un motiv foarte bun 

pentru care face ce face. De asemenea, trebuie să știe și ce anume 

pierde, dacă nu termină acțiunea.  

Studentul B intră la 2-3 minute distanță de A. El sau ea 

trebuie să aibă un motiv specific pentru care vine și o miză la fel de 

mare. De exemplu: „am luat bilete la concert la trupa ta preferată, 

vii?” . Apoi, odată intrat, B va începe „repetiția”, spunând primul lucru 

pe care îl observă la A. De aici, va începe o scenă imprevizibilă, în 

care este important de văzut cum se modifică partenerii unul în 

funcție de celălalt. 

În acest tip de exerciții de improvizație, „repetiția” îi ajută pe 

studenți să rămână deschiși către partener, să nu se piardă în emoții 

și suferință (atunci când scenariul ales este unul negativ). Sunt 

cazuri în care actorii care trec printr-un moment emoționant puternic 

„pleacă” din situație, dar nu mai sunt atenți la ce se întâmplă în jurul 

lor. Actorul nu trebuie să piardă însă niciodată controlul (scenă, 

decor, lumini, partener, recuzită etc.). David Mamet (2013) spune că 

oamenii vor să vadă la teatru eroi. Personajele sunt eroi. Actorul este 

un erou. Cu toată durerea/emoția pe care o are actorul, trebuie să 

ducă până la capăt acțiunea care îl ancorează în concret. 

8. Exercițiu de improvizație 

A și B stabilesc de comun acord care este relația dintre ei 

(ex. frate-soră, iubiți, prieteni de o viață etc.). Își spun unul altuia trei 

lucruri despre fiecare. Un element din cele trei este foarte important 

și poate avea legătură cu acțiunea pe care urmează să o facă. A 
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intră în cameră, face acțiunea și știe că tocmai a aflat ceva extrem 

de bun sau rău. Apoi intră B în cameră, care și el, la rândul lui, a 

aflat ceva extrem de bun sau de rău. Începe exercițiul repetiției, ca în 

celelalte cazuri. 

Ulterior A și B vor schimba rolurile. Se spun alte trei lucruri 

despre fiecare. B este în cameră, face o acțiune dificilă și 

cuantificabilă și tocmai a aflat o veste. A intră, tocmai a aflat o veste. 

Începe repetiția. 

În toate cazurile, modul în care se poate alege acțiunea justă 

este ca studentul să-și pună problema că acea acțiune este singura 

pe care ar putea s-o facă în situația pe care și-a imaginat-o. „Picture 

yourself in a corner and the only way to get out is through the 

action”. 

9. Exercițiu de improvizație 

Este același exercițiu ca şi cel anterior. Deosebirea o face 

faptul că persoana care intră în cameră tocmai a aflat o veste extrem 

de bună sau de rea care are legătură cu cel aflat în cameră. 

 

Semestrul II 

1. Exercițiu 

Tocmai ai aflat sau s-a întâmplat ceva extrem de important 

pentru tine și vii la tine în cameră, ca să fii singur. Fără acțiune. 

Modalitatea de construire a scenariului este aceeași ca la exercițiile 

precedente. 

2. Exercițiu – visare cu public 

Un student se întinde pe patul din clasa-cameră și se 

gândește la cel mai frumos lucru care i s-ar putea întâmpla sau la cel 

mai rău etc., timp de 7 minute.  

Aceste exerciții devin importante, pentru că ele nu se mai 

„ajută” de acțiuni externe. Acțiunea rămâne la nivelul vieții interioare 

a studentului, al impresiei și al imaginației sale, care sunt transmise 

publicului pe măsura forței fiecăruia. 

3. Trecerea la text – un mod „ciudat” de a analiza textul 

Este ultima etapă în procesul de învățare, în care se 

înglobează toate instrumentele dezvoltate anterior: repetiția, 

prepararea emoțională, alegerea unei acțiuni. Astfel: 
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- Se copiază textul într-un caiet fără semne de punctuație și 

fără litere mari. Scopul este de a elimina orice prejudecată și 

de a descoperi sensul real al textului, ideile care transpar din 

fluiditatea textului lipsit de reglementări ortografice. De multe 

ori, ideea nu se termină acolo unde se termină propoziția; 

- Se citește mecanic, asemenea unui roboțel, textul astfel 

scris, de mai multe ori. Îndepărtând intonațiile și dorințele 

noastre instinctive de a da un sens textului, vom descoperi 

că ideile par să se contureze singure; 

- Se scot din text frazele provocatoare (acelea care au o 

anumită importanță pentru student sau pentru personaj) și 

se notează fiecare pe altă hârtie. Apoi, se face un dicteu 

pentru fiecare frază, adică se notează asocierile libere la 

care se gândește studentul. Frazele provocatoare 

reprezintă, de fapt, adevăratul punct de vedere pe care 

studentul îl are despre personajul său; 

- Se notează aspectele cheie legate de personajul pe care 

urmează să-l interpreteze: orice alt personaj, lucru concret, 

loc, obiect semnificativ; care este cea mai profundă dorință a 

personajului; ce vrea personajul dat spre studiu de la celălalt 

personaj, în mod fundamental; 

- Se împarte textul în funcție de scopurile personajelor. Când 

apare o informație nouă, scopul se schimbă. 

Când toți acești pași au fost parcurși, începe lucrul cu 

partenerul. Se citește textul mecanic. Apoi se face o citire a textului 

față în față. Fiecare student își construiește o preparare emoțională 

pentru a intra în scenă, în funcție de situația anterioară scenei pe 

care o are de jucat. În timpul scenei, profesorul poate introduce 

repetiția anumitor pasaje, pentru o mai bună conectare a celor doi 

parteneri. Dacă un tip de preparare emoțională nu funcționează, ea 

poate fi schimbată. 
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CAPITOLUL 5 

 

Atelierul de scenaristică.  

Exigenţe manageriale şi metodologice 
 

Alexandru Maftei 

 

 

Arta nu este pentru cei care nu au nimic de spus. Este 

pentru cei care nu mai pot trăi fără să spună. Iar filmul este pentru 

cei care vor să-și pună viața și ce îi arde pe un ecran mare, să fie 

văzute de mulți oameni. Acestea sunt convingerile mele personale 

pe care aș dori să le transmit studenților care vor să-și facă din arta 

scrierii pentru cinema o meserie și să fie fericiți cu această alegere. 

N-am zis nici să facă bani, nici să aibă succes. Ci să fie fericiți cu ei 

înșiși. Celelalte pot urma sau nu. N-am să mă ocup de ele. 

Atelierul meu se concentrează pe descoperirea lui ce am de 

spus și pe cum aș putea spune ce am de spus într-un fel care să fie 

potrivit pentru marele ecran. 

Este un atelier foarte personal, teoretic și practic.  

Sunt trei direcții pe care le voi viza:  

1. Prima se concentrează pe descoperirea universului 

interior al fiecărui student. Cine este el, care sunt temele lui 

predilecte, ce anume cunoaște nemijlocit – ca experiență de viață – 

despre ce poate vorbi fără poticneli și clișee, despre ce îl costă să 

povestească altora – despre ce îl arde, în principal.   

2. Cea de-a doua direcție vizează prelegerile teoretice, al 

căror scop este de a-i familiariza pe studenți cu conceptele 

naratologice de bază, cu particularitățile scenariului de lung metraj, 

în cadrul categoriei mai ample de texte narative, cu instrumentele de 

analiză și de creație specifice scenariului de lung metraj de ficțiune, 

cu diferitele școli și paradigme ale scrierii pentru film;  
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3. Partea practică a cursului – cea de-a treia direcție – o 

constituie îndrumarea pas cu pas în scrierea unui scenariu de film de 

ficțiune de lungmetraj, pe parcursul unui an de studiu.  

Tot în capitolul practic voi avea o secțiune dedicată 

disciplinei creative. Sau mai bine spus despre ce înseamnă inspirație 

și transpirație în procesul creativ general, cu aplicație în scrisul 

creativ și scenaristică. 

Atelierul se adresează în principal studenților de la secția 

Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie, 

în special acelora care scriu deja și doresc să-și extindă aria de 

creație în cinematografie sau în televiziune. Atelierul este destinat și 

studenților de la secția Regie de film și TV, care doresc să-și 

perfecționeze creativitatea și puterea de analiză regizorală, dar și să 

încerce să-și exprime propriile idei, povești sau proiecte de film sub 

forma scenariului de lung metraj de ficțiune. 

 

Descoperirea universului interior  

 

Un prim obiectiv-cadru al acestei părți a atelierului este ca 

participanții să-și descopere universul interior și să poată împărtăși 

colegilor – și apoi altor oameni –, într-un mod liber, deschis, 

dezinhibat și pasionat, acest univers – ce îi preocupă, ce îi costă, 

cine sunt şi ce vor. 

Ce conține acest univers interior? Este o sumă de amintiri, 

experiențe personale sau ale celor apropiați, preocupări, gânduri 

despre lume și viață, elemente din bagajul cultural, social, politic, 

religios, fantezii, obsesii, neîmpliniri, dorințe, aspirații. Acest univers 

interior este, de altfel, prima resursă care va fi folosită de studentul 

scenarist pentru a-și găsi subiectul și tema scenariului său. Desigur, 

nu este singura sursă pe care o are la dispoziție – vom vorbi imediat 

și despre celelalte surse –, dar este cu siguranță punctul de plecare.  

King (1998) este de părere că fiecare vârstă are tema ei, 

adică propriul set de preocupări, neliniști, probleme și întrebări. De 

exemplu adolescenții vor să vorbească despre prima iubire, la 30 de 

ani despărțirea de părinți poate să fie o temă predilectă etc. Autorul 

susține că, simbolic vorbind, însuși scenaristul este, de fapt, 
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protagonistul propriilor povești și că scenariul este o metaforă a vieții 

celui care scrie. El își definește metoda astfel: Scrie din inima ta, 

rescrie din capul tău. Astfel sunt desemnate, în scrierea unui 

scenariu, anumite activități care țin de emoțional (inima) și altele de 

cogniție (capul). 

Pe de altă parte, marile teme ale umanității sunt câteva și 

până la urmă un autor poate modela și perfecționa una și aceeași 

temă pe tot parcursul vieții sale, în diferite feluri, în concordanță cu 

înțelegerea și vârsta la care se află.  

Un al doilea obiectiv-cadru al cursului ar fi ca studentul să 

conștientizeze că el însuși este sursa poveștilor sale. Cu cât 

abordarea unei teme universal valabile este mai personală, cu atât 

povestea lui devine mai convingătoare. 

Pentru a realiza obiectivele-cadru, putem desfășura mai 

multe activități: 

- cursanții completază chestionarul lui Proust, apoi fiecare 

citește răspunsurile cu glas tare. Această activitate are atât menirea 

de a facilita cunoașterea participanților la curs, cât și pe aceea de a 

revela cât de diferiți sunt ei și unici; 

- fiecare cursant este rugat să împărtășească cu ceilalți ceva 

care îi place foarte mult: o poezie, o fotografie, o pictură, o scenă 

dintr-un film, o bucată muzicală. După ce fiecare își spune părerea 

despre ce a înțeles din respectiva poezie, pictură, fotografie etc., cel 

care a adus-o este rugat să spună care au fost motivele pentru care 

a dorit să o împărtășească cu ceilalți. Accentul pică pe de ce vrei să 

comunici, pe diversitatea opiniilor și pe modul în care același 

obiect/artefact poate declanșa reacții diferite sau, dimpotrivă, 

convergente până la suprapunere; 

- dicteul interior: fiecare cursant este rugat să scrie tot ce 

gândește în momentul respectiv, fără să se oprească nici o secundă. 

Nu e obligatoriu ca apoi cursanții să și citească în fața celorlalți ce au 

scris, dar vor fi rugați să povestească despre această experiență. 

Menirea exercițiului este să conștientizeze că mintea omului nu se 

află niciodată în pauză totală, ci este într-un flux continuu de gânduri, 

trăiri și simțiri;  
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- studenții sunt în cerc, unul începe o poveste. După prima 

propoziție, povestea este preluată de alt student, care spune și el o 

propoziție și o dă mai departe; preluarea de la un povestitor la altul 

trebuie să se facă fără pauze. La început se poate stabili o temă a 

poveștii. Ideea este de a stimula inventivitatea spontană, rapiditatea, 

relaxarea în povestire, lucrul în echipă, imaginația şi voia bună. 

- fiecare cursant este rugat să scrie cea mai 

dramatică/dureroasă/tristă întâmplare din viața lui și să o citească în 

fața celorlalți. Exercițiul este unul de onestitate și curaj. Participanții 

sunt încurajați să scrie despre lucruri intime, personale, poate 

nepovestite vreodată cuiva. Povestirile sunt apoi analizate din punct 

de vedere al impactului emoțional pe care l-au creat. Sunt rugați apoi 

să repovestească, fiecare, povestea altuia. Sunt analizate motivele 

pentru care cineva a ales să repovestească una și nu alta dintre 

povești. Este chestionată relația povestitor – receptor; 

- interviul: fiecare cursant se supune unor întrebări din partea 

celorlalți. În această fază, el va răspunde onest întrebărilor în numele 

său; cel care a povestit este invitat să vorbească despre cum s-a 

simțit povestind și cum a simțit interesul celorlalți. 

Trecerea de la auto-sondare, auto-chestionare, auto-

descoperire la observarea celorlalți este un al treilea obiectiv pe care 

îl am în vedere în această etapă. Realizarea lui pornește de la 

exercițiile menționate mai sus, în care cursanții se observă unii pe 

alții. Alte activități pentru observarea celorlalți vor include: 

- exerciții observaționale îndreptate către familie, prieteni, 

cunoscuți – cursanții sunt rugați să observe pe cineva apropiat. Apoi, 

ei sunt supuși unor întrebări din partea celorlalți, răspunzând însă în 

felul în care ar face-o persoana observată (interviul – variantă); 

- exerciții observaționale, al căror subiect sunt oameni total 

necunoscuți, din medii diverse 

- conceptul – cursanții sunt puși să scrie fiecare pe o hârtie 

un concept de viață simplu (o propoziție simplă care ghidează viața 

unui om, un crez – de exemplu totul în viață se câștigă cu sudoarea 

frunții). Apoi, fiecare este supus unor întrebări de către ceilalți care 

trebuie, din răspunsurile primite, să ghicească care este conceptul 

de viață asumat. 
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Alegerea subiectului scenariului pe care studentul este 

chemat să-l scrie până la finalul cursului este un proces cel puțin la 

fel de important ca și scrierea lui propriu-zisă. Fiecare cursant este 

sursa propriului scenariu și propriul instrument de lucru pentru 

scrierea lui. În alegerea subiectului câteva criterii sunt deosebit de 

importante: cunoașterea subiectului în cele mai mici amănunte; 

interesul personal deosebit, manifest, pentru tema subiectului; 

originalitatea subiectului sau a punctului de vedere. 

Un efort deosebit trebuie făcut pentru a clarifica subiectele 

cu care cursanții vin în discuție. Prima „strigare” după subiecte poate 

lua forma unei scrieri scurte, realizate din inimă, care să exprime ce 

îi preocupă în acel moment mai mult și mai mult. Chiar dacă este 

ceva difuz, neînchegat, poate doar un sentiment încă neexplicat sau 

o atmosferă, important este ca acest germene emoțional să fie 

onest. 

Vom dedica acestei căutări suficient timp ca studenții să-și 

poată explora în voie universul, dar pe de altă parte vom avea o dată 

limită clară până la care alegerea trebuie făcută, iar o dată făcută, ea 

nu va mai putea fi schimbată. În spatele alegerii trebuie să fie 

conștiința că un an de zile se vor dedica acelei cauze și acelei 

povești. Este un angajament pe termen lung și o sondare în 

adâncime a unei teme.  

 

1. Modulul teoretic 

 

Partea teoretică debutează cu definirea narativității, a 

figurilor și straturilor actului narativ, a elementelor componente ale 

acestora. Cele trei straturi ale actului narativ  –  materialul narativ, 

discursul narativ și mediumul narativ – sunt analizate și descrise 

făcând uz de concepte naratologice, de media și teorii ale filmului, 

indicate în bibliografia de curs. Folosindu-ne de noțiunile teoretice, 

ne vom apleca asupra scenariului de film de lung metraj ca specie 

aparte de text narativ, dar și ca proiect de film, ca schiță tranzitorie 

spre realizarea unui film. Iată, pe scurt, cuprinsul modulului teoretic: 

I. Materialul narativ. Evenimentele, personajele și locul de 

desfășurare al poveștii. Narațiunea ca reprezentare spațiu – timp; 
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II. Discursul narativ. Selecția și ordonarea evenimentelor. 

Viteza de povestire. Ritmul și frecvența. Modurile narative. 

Focalizarea. Nivelurile narative;  

III. Mediile narative. O privire spre narativitatea vizuală; 

IV. Scenariul de film. Scurt istoric. Caracteristici ale 

scenariului. Protagonistul, obiectul dorinței și forțele antagoniste. 

Contextul unei povești: perioadă, durată, loc, nivel de conflict. 

Elemente de structură narativă – măsura, scena, secvența, actul, 

povestea. Tipuri de intrigă: clasică, minimalistă, anti-intrigă, non-

intrigă. Principalele genuri de filme și convențiile lor. Structura în trei 

acte a scenariului, expozițiunea, incidentul declanșator, punctele de 

cotitură, complicațiile progresive, momentul de criză, climax-ul, 

rezolvarea. Firul narativ principal și cel secundar și raportul lor cu 

subiectul și cu tema. 

Un prim obiectiv al acestei părți este înțelegerea conceptului 

de eveniment, miezul oricărei povești. Evenimentul este o schimbare 

în situația de viață a unui personaj, obținută prin conflict. Acest 

obiectiv este atins prin următoarele activități: 

- se dau spre analiză povești simple și se insistă pe 

identificarea schimbării suferite de un personaj, pe scoaterea în 

evidență a conflictului, pe diferența între descriere și povestire; 

- se dă începutul sau finalul unei povestiri și se cere 

completarea ei; se analizează apoi fiecare povestire rezultată. 

Un al doilea obiectiv este înțelegerea elementelor discursului 

narativ și deprinderea folosirii lor, pentru a sublinia o viziune în 

legătură cu un material narativ. Activitățile desfășurate pentru 

realizarea acestui obiectiv sunt: 

- se dă un material narativ simplu, pe care cursanții trebuie 

să-l organizeze într-un discurs; 

- se discută pe marginea fiecărui discurs rezultat, subliniind 

diferențele de semnificație sau de viziune rezultate din diferitele 

manipulări ale materialului narativ; 

- se dă cursanților un același set de imagini statice și sunt 

rugați să realizeze o poveste, pe care apoi o prezintă în fața 

celorlalți; activitatea poate fi făcută individual sau în echipe de câte 

doi-trei.  



97 

Cel de al treilea obiectiv al acestei părți se referă la 

înțelegerea specificității mediului cinematografic, în raport cu alte 

medii cu posibilități narative, cum ar fi literatura, teatrul, fotografia, 

banda desenată sau pictura. Înțelegerea scenariilor ca povești 

scrise, dar care urmează a fi transformate în filme, deci în texte 

narative tranzitorii care conduc la nașterea spectacolului 

cinematografic, va pune în evidență specificitatea acestor texte: 

povești audio-vizuale care au „o structură ce tinde spre o altă 

structură”, cum spunea Pasolini. 

Activitățile pe care le voi desfășura pentru a atinge obiectivul 

acestei părți sunt: 

- compararea unui fragment literar cu un fragment de 

scenariu și cu o scenă de film – se vor pune în evidență 

potențialitățile narative ale celor trei medii diferite; 

- construirea unei povestiri dintr-o imagine statică, 

evidențierea posibilităților narative ale unei singure imagini statice, 

cum poate fi reprezentat timpul într-o astfel de imagine; 

- descoperirea caracteristicilor scenariului, în raport cu 

literatura și cu teatrul. 

Cel de al patrulea obiectiv ar fi însușirea terminologiei 

specifice scenaristicii, înțelegerea conceptelor de protagonist, obiect 

al dorinței, antagonist, conflict, fir narativ principal, fir narativ 

secundar, punct de cotitură, expozițiune, incident declanșator, 

complicații succesive, climax, acutizare a conflictului, rezoluție, 

acțiune, subiect, temă. Pentru atingerea acestui obiectiv, voi 

desfășura următoarele activități: 

- vor fi analizate scenarii și filme celebre, mai vechi și mai 

noi, cursanții având ca temă să indentifice elementele principale de 

structură și relațiile ce se creează între ele: cine este protagonistul, 

care este obiectul dorinței sale (sau lipsa), ce sau cine i se opune, 

care este arcul transformațional al protagonistului, care sunt punctele 

de cotitură (schimbările majore de situație), cum evoluează conflictul 

de la o mică deviație a echilibrului zilnic, la o transformare majoră și 

ireversibilă în viața protagonistului, ce înseamnă să duci un conflict 

la extrem, care sunt relațiile dintre firul narativ principal și cele 

secundare, între protagonist și celelalte personaje, cum sunt 
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distribuite mărcile actanțiale pe personaje. Alegând o valoare 

relevantă pentru protagonistul din scenariu sau film, cursanții vor 

observa cum această valoare oscilează între pozitiv și negativ, din 

ce în ce mai amplu, până la finalul filmului. 

Acest corpus de filme și scenarii văzute și citite vor constitui 

exemple vii, referințe pentru modulul practic al atelierului, în capitolul 

următor, perspectiva analitică, critică fiind schimbată cu cea de 

creator. 

 

2. Modulul practic 

 

Obiectiv: scrierea unui scenariu de lung metraj de ficțiune pe 

parcursul unui an. 

Alegerea subiectului și a temei este un proces delicat, pe 

care l-am prezentat în prima parte a atelierului. Cursanții sunt 

încurajați să vină cu mai multe idei de scenarii, pe care să le 

povestească liber în fața celorlalți. O primă triere a ideilor se 

realizează în mintea fiecăruia. Actul povestirii presupune interacțiune 

între narator și receptor, este un proces viu în care, spunând unor 

oameni diverși de multe ori povestea ta, ajungi să te lămurești 

imediat dacă ai ceva de spus și ce anume ai de spus. Studenții vor 

simți pe pielea lor ce înseamnă o audiență interesată de poveste sau 

un public plictisit. Voi folosi mereu acest procedeu pe parcursul 

atelierului. 

Alegerea subiectului poate porni de la o întâmplare 

relevantă, de la un personaj special, de la o situație de viață, de la 

un anunț de ziar sau de la o poveste personală. Există și 

posibilitatea de a porni de la o temă generică care îl frământă pe 

autor, urmând ca subiectul să fie sintetizat în jurul temei. Această 

abordare presupune ceva mai multă maturitate și putere de sinteză. 

Cunoașterea subiectului pe care cursanții urmează să-l 

transforme într-un scenariu vine din trei surse importante: memorie, 

imaginație și documentare. Cursanții sunt încurajați să folosească 

cele trei surse, chiar dacă sunt tentați la început să meargă mai mult 

pe una dintre ele. Temele date în această fază vor fi individuale; ele 

vor viza subiectele alese și sursele de cunoaștere. Obiectivul acestei 
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părți a cursului este ca stundenții să fie stăpâni pe lumea despre 

care vor să povestească.  

De multe ori, cursanții sunt tentați să abordeze povești 

ample, cu multiple implicații și ramificații culturale, morale sau 

filozofice – pe scurt, să spună totul cu o primă poveste. De aceea, 

este util ca ei să-și găsească focusul poveștii. Urmărind să reducem 

la minimum orice gând parazit, căutarea lor alături de mine se va 

concentra pe găsirea nucleului poveștii pe care doresc să o spună. 

Exercițiul pe care îl propun în această fază este de a elimina câte un 

element secundar din poveste și a vedea rezultatul. Dacă focusul 

poveștii rămâne neschimbat și inteligibilitatea subiectului nu este 

afectată, elementul respectiv poate fi exclus. Dacă dispariția lui 

afectează aceste lucruri, atunci el trebuie să rămână.  

Altfel spus, intră în acțiune principiul limitării creative – cu cât 

lumea despre care scenaristul scrie este mai restrânsă, cu atât ea va 

fi mai în amănunt cunoscută și va putea fi sondată mai profund. Cu 

cât ea este mai amplă, cu atât va putea fi cunoscută mai puțin, mai 

superficial și vom sonda mai la suprafață lucrurile, iar scenariul va fi 

mai puțin profund. 

Scrierea unui scenariu se realizează în mai multe etape 

concretizate în redactarea câte unui text, din ce în ce mai amplu. Iată 

care sunt aceste forme tranzitorii de scriere ale unui scenariu: 

sinopsisul, fișele personajelor, treatmentul, outline-ul, outline-ul 

dezvoltat și primul draft de scenariu. După primul draft de scenariu, 

pot exista rescrieri succesive, dar nu mă voi ocupa aici cu asta. 

 

Sinopsisul/o jumătate de pagină. Un prim pas în redactarea 

sinopsisului viitorului scenariu îl constituie clarificarea următoareleor 

elemente ale poveștii: cine este protagonistul, ce lipsă sau obiect al 

dorinței are el și ce i se opune în obținerea lui. Este de amintit un 

principu extrem de important care trebuie avut în vedere pe tot 

parcursul scrisului unui scenariu și anume principiul antagonismului 

(McKee, 2012): „protagonistul și povestea sunt atât de fascinante și 

provocatoare emoțional pe cât sunt obstacolele în calea dobândirii 

obiectului dorinței”. Cursanții sunt încurajați să prezinte sinopsisul 

vorbind liber. Încă din această fază, interacțiunea cu posibilii 
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spectatori (profesorul și ceilalți cursanți) este importantă și constituie 

un feedback implicit, pe care vom încerca să-l descoperim, 

decriptăm și interpretăm. 

Fișele personajelor. Acestea vor conține elementele 

relevante ale biografiilor, precum și conceptele de viață după care 

ele se ghidează (vezi exercițiul cu conceptul de viață din prima parte 

a atelierului). Sunt expuse relațiile relevante cu familia, cu prietenii, 

cu partenerul de viață, cu cei cu care lucrează, cu instituțiile, cu 

Dumnezeu etc. Toate acestea se încadrează, evident, în contextul 

istoric, politic, economic, cultural, religios al momentului desfășurării 

acțiunii. Ne interesează atât trecutul mai îndepărtat al personajelor, 

cât și cel apropiat de începutul acțiunii din povestea noastră. Vom 

urmări conflictele la trei niveluri diferite: interior (acest tip de conflict, 

specific romanului, trebuie proiectat în acțiuni și conflicte exterioare), 

personal (adică cu alte personaje – aici distribuția de personaje din 

jurul protagonistului trebuie concepută în așa fel încât să poată 

genera astfel de conflicte) și extrapersonal (cu instituții, stat, entități, 

Dumnezeu etc.). Cursanților li se cere să scrie fişe de personaje într-

un stil literar, fără să se limiteze în vreun fel. Suntem încă la etapa în 

care se caută caractere și obiectivul este să simțim personajele. Este 

vorba despre o cunoaștere intimă, profundă, de o identificare la nivel 

intelectual, dar și emoțional, cu problemele și visurile personajelor. 

Este vorba, totodată, despre un mecanism prin care scriitorul se 

pune în pielea fiecărui personaj despre care scrie și își asumă într-un 

mod interiorizat situația de viață pentru a descoperi în sine care este 

reacția în fața unei probleme sau a alteia. Întrebarea Ce-ar fi dacă?... 

este principalul instrument care va fi folosit pentru ca scriitorul să se 

pună pe sine în situația personajelor și să afle cum acționează ele.  

Treatmentul/8-12 pagini. Dezvoltarea sinopsisului spre 

următoarea formă tranzitorie – și anume treatmentul – presupune 

schițarea principalelor părți mari ale structurii scenariului: 

expozițiunea, incidentul declanșator, primul punct de cotitură, 

complicațiile succesive, al doilea punct de cotitură, climax-ul și 

rezolvarea. Fiecare din aceste părți despre care am vorbit în 

capitolul teoretic și care au în spate exemple din filme vizionate și 

discutate împreună cu cursanții, va fi acum privită din punctul de 
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vedere al creatorului. Este important ca fiecare dintre cursanți să 

aibă în minte nu numai definiția seacă a – să spunem – punctului de 

cotitură, ci să „simtă” cum este o astfel de întorsătură. Astfel, dincolo 

de logică și de căutarea cu mintea a punctului de cotitură pe care l-

am luat ca exemplu este și o chestiune de intuiție, de fler, de nas. În 

procesul creativ este nevoie de toate simțurile și abilitățile. 

Implicarea în scris este cu toată ființa și fiecare dintre cursanți 

trebuie să-și descopere și să-și dezvolte propria combinație de logică 

și intuiție. 

Expozițiunea trebuie să fie clară, focusată, simplă și concisă. 

Ea ne oferă datele minime esențiale ca să ne conectăm la poveste. 

Criteriile după care se judecă o expozițiune sunt legate de 

prezentarea clară, simplă și concisă a următorelor elemente: cine 

sunt personajele principale; despre ce este vorba în poveste; unde și 

când se petrece; ce gen de poveste este (dramă, comedie, farsă 

etc.); în ce direcție se duce povestea. 

Studenții vor trebui să răspundă acestor întrebări pentru a 

realiza dacă expozițiunea din povestea lor funcționează. La fel de 

important este cum privesc ceilalți cursanți, prin intermediul acestei 

grile, expozițiunea sinopsisului discutat. 

Linda Seger (1987) spune că expozițiunea unui scenariu 

trebuie să înceapă cu o imagine puternică, care să surprindă sau să 

vizualizeze locul acțiunii, starea și chiar tema filmului. Din nou, 

exemplele din filmele vizionate și analizate în secțiunea anterioară 

vor constitui o bază de referință menită să inspire și să provoace 

imaginația cursanților. 

Următorul element important al expozițiunii este incidentul 

declanșator, un eveniment care dereglează major echilibrul lumii 

personajului principal, acesta reacționează și își formulează un plan 

pentru a înlătura dezechilibrul creat. Iată deci că expozițiunea 

conține germenele povestirii, și anume un protagonist și un obiect al 

dorinței. Expozițiunea stârnește o întrebare în mintea spectatorului 

(va reuși protagonistul să ajungă la obiectul dorinței sale?), care își 

va găsi răspunsul în climax-ul poveștii și care va mai reveni pe 

parcusul scenariului, mai ales în punctele de cotitură. Expozițiunea 

mai poate conține și fragmente din poveștile din trecut ale 
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personajelor – și iată cum fișa personajelor reprezintă un material 

care va ajunge într-o formă sau alta în scenariul filmului. 

Punctele de cotitură (denumite punctele fără de întoarcere 

de McKee, 2012, plot point-uri sau turning-point-uri de Seger, 1987 

și de Field, 2005) au câteva funcțiuni pe care studenții trebuie să le 

înțeleagă și să le poată folosi practic. Ei vor atinge aceste obiective 

raportându-se la grila de mai jos. 

Punctul de cotitură trebuie: să împingă acțiunea într-o nouă 

direcție, să dezvăluie o nouă arenă de desfășurare a acțiunii; să-l 

determine pe spectator să-și pună din nou întrebarea centrală adusă 

în discuție de incidentul declanșator; să ridice miza și riscurile; să fie 

un moment de decizie al protagonistului și de dedicare cauzei sale. 

Principiul punctelor de cotitură este că nu putem reveni la 

acțiuni mai puțin intense pentru dobândirea obiectului dorinței – în 

termeni de efort, mobilizare, miză, riscuri. Ele trebuie să se constituie 

într-un crescendo, până la momentul de criză de la finalul actului doi. 

Complicațiile succesive constituie materialul principal al 

actului doi al scenariului, cel mai lung și mai greu de susținut. McKee 

sesizează un mecanism care poate fi aplicat pentru a genera astfel 

de complicații succesive. Echilibrul protagonistului este deranjat 

major în incidentul declanșator. Ca urmare, el reacționează și își 

formulează un proiect pe care vrea să-l ducă la îndeplinire. Prima 

acțiune pe care protagonistul o întreprinde este, de obicei, una 

minimă. Forțele antagoniste reacționează iar neconcordanța între 

rezultatul sperat de protagonist și cel determinat de acțiunea sa este 

mare. Percepția subiectivă (așteptările protagonistului) intră în 

conflict cu realitatea (reacția lumii înconjurătoare). El învață că nu-și 

poate atinge scopul (obiectul dorinței) prin această acțiune minimă. A 

doua încercare este una în care protagonistul face eforturi mai mari, 

se expune unui risc mai mare pentru a-și atinge scopul. 

Neconcordanța între efectul scontat și reacția forțelor antagonice la 

aceasată a doua acțiune este din nou și mai mare. Între protagonist 

și obiectul dorinței sale se cască o prăpastie din ce în ce mai 

adâmcă și el face eforturi din ce în ce mai consistente pentru a o 

depăși, asumându-și riscuri din ce în ce mai mari. Această progresie 

a neconcordanței îl conduce pe protagonist, încetul cu încetul, spre 
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climax – adică până la o acțiune finală, dincolo de care publicul nu-și 

mai poate imagina o alta. 

Această fisură între așteptare și rezultat este însăși 

întâlnirea omului cu lumea care-l înconjoară. Ea exprimă chiar 

discrepanța subiectiv – obiectiv, este motorul transformării umane și 

reprezintă materialul poveștilor în general și al filmelor, în special. 

Construcția climax-ului este poate cea mai dificilă sarcină. Cum 

spuneam și mai sus, studenții sunt chemați să înțeleagă nu numai 

mental cum este un moment de climax dar să-l și simtă – din 

exemplele studiate anterior în modulul teoretic. 

Găsirea climax-ului este de fapt un proces prin care cursanții 

caută cum să ducă conflictul până în pânzele albe. Pe lângă 

exercițiul despre care am mai pomenit – „Ce ar fi dacă?...”, cursanții 

vor explora posibilitatea gradării conflictului. Acest lucru presupune 

alegerea valorii de viață pozitive a protagonistului și găsirea unor 

grade de negativ (puțin negativ, negativ, mai negativ ca negativul 

sau – cum le numește McKee –, contradictoriu, contrar și negarea 

negației), care să ducă conflictul până la capăt. Înțelegerea și 

descoperirea acestor grade de conflict este un proces mai 

îndelungat, presupunând din partea cursanților perseverență, 

productivitate creativă și selecție critică. 

Principiul productivității creative și al selecției critice este, de 

altfel, o metodă de lucru înrudită cu brainstorming-ul, care presupune 

două etape. Prima este cea în care se generează soluții creative 

pentru o anumită problemă dată – de exemplu găsirea climax-ului. 

Soluțiile trebuie să fie cât mai multe, cât mai diverse, cât mai 

neașteptate, cât mai originale. Această efervescență trebuie să fie 

eliberată de orice (auto)cenzură, (auto)limitare sau îngrădire. 

Soluțiile trebuie să curgă și nu este momentul să fie judecate. 

Trebuie explorate zone cât mai diverse, cât mai inedite, contrare 

așteptărilor. Opuse primei direcții. Este explorat terenul de joacă prin 

toate cotloanele. Imaginația zburdă creativ, fără cenzură. Soluțiile 

sunt notate fugar, sub forma unei liste. Acest gen de brainstorming 

poate fi practicat cu și mai mare succes în grup. Cursanții sunt puși 

să imagineze creativ soluții la problema unuia dintre ei. Fiecare este 

pus în situația de a ajuta un coleg pe un alt subiect decât cel propriu 
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și tocmai această detașare poate oferi puncte de vedere inedite, 

neașteptate, proaspete. 

Cea de a doua etapă este una critică și analitică: din soluțiile 

găsite se alege cea mai bună. Fiecare posibilă soluție este analizată 

în profunzime, integrată în contextul mai amplu din care ea a fost 

extrasă. Desigur, selecția implică anumite criterii care e bine să fie 

formulate înainte sau în timpul procesului de aprofundare. Soluțiile 

cele mai potrivite sunt ierarhizate și supuse poate unei a doua 

analize, pentru a se alege cea mai bună soluție. Este ineficient ca 

acest proces să nu aibă o durată stabilită. Orice proces creativ care 

nu are deadline tinde să devină o eternă problemă, la care se coace 

de-a pururi o posibilă soluție.  

Revenind la climax-ul poveștii, o dată descoperit, povestea 

este regândită de la început în vederea acestui climax.  

Rezolvarea, ultima dintre părțile scenariului, este prefigurată 

în treatment. Finalul poate fi pozitiv, negativ sau ironic (adică este în 

același timp pozitiv și negativ). William Goldman (2001) spunea: 

„cheia tuturor finalurilor este să dai publicului ce își dorește, dar nu 

așa cum se așteaptă”. 

Lista de scene/15-20 de pagini. Următoarea formă 

tranzitorie în scrierea scenariului este lista de scene. Studenții sunt 

instruiţi să scrie pe dreptunghiuri mici de hârtie câte o scenă, pe 

scurt. Treatmentul este astfel dezvoltat într-o înșiruire de scene care 

să conducă protagonistul de la incidentul declanșator, la climax. 

Scrise pe bucățele mici de hârtie, ele vor putea fi aranjate, 

combinate, și recombinate foarte ușor. Prin manipularea materialului 

narativ, selecție și ordonare în această fază, începe să se contureze 

discursul narativ. Cursanții sunt încurajați să genereze un material 

mult mai amplu, încercând diferite soluții sau abordări. O rată de 1 la 

10 sau chiar 1 la 20 ne va lăsa să sperăm că vom fi găsit cele mai 

bune și creative soluții la diversele părți ale scenariului. Proporția 

între 90% transpirație și 10% inspirație se păstrează în această 

muncă de a născoci scene care să exprime plenar transformarea 

majoră și ireversibilă pe care protagonistul o trăiește pe parcusul 

poveștii. 
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Dacă acțiunea din scenariu este dată de firul narativ 

principal (plotul principal), tema scenariului se va regăsi în firele 

narative secundare (subplot-uri). Firele narative secundare vor avea 

aceeași structură ca și cel principal și e bine ca studenții să identifice 

aceste elemente: expozițiune, puncte de cotitură, climax și rezolvare. 

Apoi este important ca fiecare subplot să aducă ceva în plus în 

poveste, să aibă legătură cu plotul principal, să dea acestuia o 

dimensiune în plus. Subplot-urile care nu răspund acestor cerințe pot 

fi foarte bine excluse din poveste. Cursanții trebuie mai apoi să se 

aplece asupra felului în care firul narativ principal și cele secundare 

se interconectează.  

Joaca cu bucățelele de hârtie pe care sunt scrise pe scurt 

secvențele are ca obiectiv să stabilească ordinea, felul în care se 

întretaie firele narative secundare cu cel principal, succesiunea 

evenimentelor în discursul narativ și ritmul poveștii. 

Lista de scene dezvoltată/30-40 de pagini. După ce avem 

un teanc de hârtiuțe ordonate, ele vor fi transcrise într-un nou 

document care va constitui coloana vertebrală a scenariului. Fiecare 

scenă va fi dezvoltată pentru a creiona structura ei. Este de notat că 

există similitudini între structura scenariului și structura unei scene. 

Măsura este elementul structural minimal al scenei. Construcția 

fiecărei scene se realizează din măsuri, adică din elemente de 

acțiune. Fiecare scenă are un text și un subtext. Pornim de la 

subtext, adică de la ce vrem să se înțeleagă, și apoi construim 

exteriorul, adică textul. Cu cât textul și subtextul sunt mai diferite, cu 

atât scena va fi mai interesantă. 

Orice scenă pune în discuție un conflict care schimbă o 

anumită valoare de viață de la pozitiv la negativ sau invers. Adică 

orice scenă are un personaj activ, care are un scop și care 

întreprinde o acțiune pentru a-și atinge scopul. Acțiunile personajului 

activ și reacțiile pe care acestea le stârnește urmează un tipar care 

la un moment dat este rupt, căci discrepanța între rezultatul scontat 

și reacția forțelor antagoniste devine brusc mare. Aici avem de a 

face cu un punct de cotitură în scenă, căci o valoare de viață se 

schimbă major. Fără schimbare nu există scenă, nu există poveste.  
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Primul draft dialogat/90-100 de pagini. Dacă lista de scene 

dezvoltate este făcută riguros, scrierea primul draft de scenariu 

devine o plăcere. Apariția dialogului pune probleme noi cursanților. 

Filmul este un mediu preponderent vizual, motiv pentru care dialogul 

trebuie să aibă claritate, concizie și să fie folosit cu economie. 

Propoziții scurte, chiar eliptice care lasă loc și pentru jocul 

actoricesc, fără să-l explice. Dialogul de film nu ar trebui să copieze 

conversațiile din viața de zi cu zi. Un exercițiu recomandat cursanților 

este transcrierea unei conversații reale înregistrate: este plină de 

repetiții, de pauze, de refrazări, de exprimări ciudate și lipsă de 

focus. Dialogul de film nu este în niciun caz o astfel de conversație. 

Dialogul de film este mult mai direcțional. El susține 

conflictul, este parte din construcția scenei: acțiune-reacțiune, 

acțiune-reacțiune, schimbare de direcție. Dialogul de film este 

orientat către scop. Sigur că dincolo de aceste considerente, dialogul 

trebuie să pară a fi natural, din lumea personajelor poveștii. Diferitele 

personaje trebuie să se exprime fiecare cu particularitățile care 

decurg din personalitatea lor (personajele diferite nu pot vorbi la fel), 

iar aici o fișă de personaj bine făcută va fi un punct de plecare bun. 

Cursanții vor fi încurajați să citească cu voce tare dialogurile pe care 

le scriu.  

În scrierea scenelor studenții sunt încurajați să încerce să 

evite în primă instanță orice dialog. Prezența dialogului nu trebuie să 

fie absolut necesară. Dacă scenele sunt scrise vizual iar dialogul 

este folosit la minimum, atunci el capătă într-adevăr importanță. 

Scrierea scenariului, a acestui text narativ tranzitoriu, este făcută cu 

gândul la faptul că el va fi filmat. Studenții vor trebui să renunțe la un 

mod de a scrie literar și să descrie obiectiv, simplu și concret filmul 

pe care îl văd în imaginație.  

 

Notă de încheiere 

 

Scrierea unui scenariu este un proces creativ complex, care 

presupune onestitate și perseverență. Scenaristul este propria sursă 

a poveștilor pe care le scrie și propriul instrument de lucru. De 
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aceea, autocunoașterea este un element primordial al acestui 

proces.  

Stăpânirea conceptelor de naratologie și a celor specifice 

scrierii scenarilor sunt condiții necesare, dar nu și suficiente, pentru a 

duce la bun sfârșit scrierea unui scenariu bun. Motorul îl constituie 

dorința arzătoare a scriitorului de a spune celorlalți o poveste care îl 

macină, prin intermediul acestui medium special, care este 

cinematograful. Scenaristul este, aşadar, autor, creator, artist, dar și 

meșteșugar, cineast, tehnician, specialist. Atelierul meu pornește de 

la această ambivalență și încearcă să acceseze ambele laturi care 

compun profilul complex al acestei meserii.  
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CAPITOLUL 6 

 

Strategii didactice în pregătirea studenților 

scenografi 
 

Maria Sofia Dobre 

 

 

Voi prezenta, în acest capitol, strategiile didactice și practice 

aplicate în pregătirea studenților scenografi pentru Festivalul 

Internațional Shakespeare, unul dintre cele mai mari evenimente de 

teatru din țară, care a plecat la drum cu dorința de a aduce în 

România spectacole ale celor mai cunoscuți regizori ai lumii. Sub 

îndrumarea și coordonarea prof. univ. dr. Ștefania Cenean, studenții 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 

Caragiale”, din București realizează costume elisabetane în cadrul 

acestui festival.   

Dintr-un început țin să precizez că scenografia este o artă 

complexă, care reunește elemente specifice arhitecturii, sculpturii și 

picturii. Concepția scenografică este redată în schițe de atmosferă și 

mai apoi, pe scenă, prin semne plastice metamorfozate în metafore 

ale creației scenografului. Atelierul de creație, ca disciplină distinctă 

în cadrul secției de Scenografie, are ca obiective didactice formarea 

capacității de a structura expresia vizuală a spectacolelor, prin 

exersarea proiectării spațiului de joc, a decorului, a costumelor și a 

machiajului personajelor. Pe ansamblu, atelierul urmărește 

stimularea creativității studenţilor, în contextul specific al artelor 

spectacolului.  

Procesul de creație scenografică cuprinde mai multe etape 

pe care studenții anului III le urmează. Mai întâi, ei realizează o 

documentare generală și una conceptuală, care îi ajută la definirea 

zonei estetice a proiectului. După o aprofundare a documentării, 

creionează schițele de idee, premergătoare soluțiilor finale. În urma 

discuțiilor și a stabilirii modificărilor, elaborează concepția finală 
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adecvată atât temei individuale, cât și conceptului de expoziție de 

grup (integrarea costumului individual în conceptul expozițional). Tot 

în această etapă, studenții stabilesc soluțiile tehnice de realizare a 

costumului.  

Definirea proiectului scenografic include, aşadar: schițele 

finale de costum, schițele de execuție tehnică, planșele artistice și 

realizarea unui costum machetă. Scopul cursului este realizarea 

proiectului, conform temei abordate, finalizarea costumelor și 

expunerea lor în cadrul festivalului. 

 

Documentarea 

 

Elaborarea temei costumului elisabetan a urmat etapele 

specifice unui proiect de scenografie, sedimentate în orele atelierului 

de creație. Studenții au început cu o documentare generală a 

perioadei elisabetane urmărind, sub toate aspectele, istoria, viața 

socială și culturală ale epocii respective. Chiar dacă tema propusă a 

fost crearea unui costum elisabetan raportat la personajul 

shakespearian, activitatea de documentare a cuprins toate aspectele 

unui proiect de teatru și le-a stimulat creativitatea.  

Din experiența ultimilor ani, am observat o aplecare a 

studenților asupra costumului de scenă, a tehnologiei de costum, 

plecând de la reconstituirea unor elemente vestimentare de epocă. 

Având ca suport o bibliografie specifică, am abordat ca temă de 

studiu costumul teatral ca element plastic de expresivitate 

nonverbală. Studiind documentarea conceptuală a costumelor de 

scenă create în spectacole, studenții au conștientizat traseul de la 

documentare la costumul teatral.  

„După documentarea generală se face și documentare 

conceptuală, care presupune trecerea în revistă a cât mai multor 

soluții rezolvate de alți scenografi pentru textul respectiv, fotografii 

din spectacole, schițe, scrieri despre montări anterioare. Nu se 

îndepărtează nici un fel de material, nu se judecă nici o idee, se 

salvează în memoria scenografului cât mai multe 

informații” (Cenean, 2007). 
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Procesul de elaborare a schițelor de costum ale unui proiect 

se compune din mai multe etape care ajută la definirea conceptului 

scenografic. Astfel, se combină trei repere: cel al adevărului, cel 

istoric și cel al vieții scenice a personajelor. 

 Primul pas important este, așadar, documentarea, în special 

atunci când avem de realizat costume de epocă. Imaginea artistică a 

unei epoci se reflectă atât în costum, cât şi în artă, pictură, muzică, 

arhitectură. Toate aceste elemente, împreună cu un studiu intens al 

textului, conduc spre un concept elaborat şi obiectiv. Documentarea, 

procesul prin care se disting sensurile conceptuale ale proiectului, 

naște o multitudine de idei vizuale. Drumul parcurs de la concept la 

imaginea vizuală conceptuală este ghidat de scenograf prin procesul 

de filtrare a informațiilor în imaginar. Acest proces creativ are la bază 

transformarea informațiilor acumulate prin cercetare.  

Deci scenograful realizează o documentare în termeni 

generali asupra istoriei perioadei în care se încadrează proiectul. 

Contextul vieții sociale a unei epoci, studiat în detalii precise despre 

cum au trăit oamenii, cum se îmbrăcau sau cum își câștigau traiul, 

poate oferi surse de inspirație şi în procesul caracterizării 

personajelor.  

Documentarea istorică oferă oportunități, dar și motivări care 

justifică manifestările personajelor. De asemenea, istoria modei 

„surprinde numeroase aspecte ale vieții, inclusiv arta, mediul de 

afaceri, consumul, tehnologia, corpul, identitatea, modernitatea, 

globalizarea, schimbările sociale, politica și mediul” (Fogg, 2015). 

Sursele pentru documentare sunt multiple, plecând de la cărți, 

albume de artă, muzee, galerii de artă şi internet, însă toate acestea 

reprezintă doar surse de construire a unei imagini sugestive a 

textului, un punct de plecare în căutarea contextului conceptual. 

Crearea caracterului personajului, prin costum, este un proces mult 

mai complex, care se produce în etape de lucru, pornind de la 

documentare, schițele de idee şi până la găsirea şi potrivirea 

materialelor, a culorilor şi texturilor. 
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Elaborarea costumelor 

 

Costumul ca obiect începe să se concretizeze prin textul 

dramatic. Interpretarea textului de către scenograf oferă concretețe 

personajului. Prin costum se definește conceptual personajul. 

Pentru crearea costumelor elisabetane, studenții au urmat 

mai multe etape de lucru. După o documentare minuțioasă și 

definirea zonei estetice a temei, a urmat realizarea schițelor de 

costum. Proiectul propus de prof. univ. dr. Ștefania Cenean pentru 

festivalul internațional Shakespeare a avut un grad dificultate mai 

ridicat, cu cerințe deosebite, care au fost o provocare pentru anul III. 

Tema propusă a fost un dialog între regina Angliei, alaiul ei și 

Colombina, caracter reprezentativ al Commediei dell‟Arte. La 

realizarea schițelor, studenții au ținut cont de conceptul expozițional, 

dezvoltând în schițe caracterele personajelor.  

O altă etapă importantă a fost conceptul de culoare al 

fiecărei schițe, în raport cu contextul expozițional. Elaborarea schiței 

definitive a venit în urma mai multor propuneri – schițe de idee 

avansate de studenți. Pentru elaborarea concepției definitive, au fost 

urmărite etapele de lucru și motivarea alegerii făcute în raport cu 

cerințele temei. 

Următoarele etape au fost alegerea materialelor și pregătirea 

tiparelor de epocă după care se vor croi. În procesul de creație al 

unui costum de teatru, alegerea materialelor este un lucru esențial, 

pentru că acestea pot ajuta în elaborarea caracterelor personajelor. 

În acest sens, scenograful trebuie să deţină cunoștințe aprofundate 

asupra tehnologiei costumului de scenă și a țesăturilor folosite. Prin 

tehnologie de costum înțelegem construirea tiparului de epocă și 

modificarea elementelor lui, în funcție de caracteristicile 

personajelor, dar și de actorul care poartă costumul. În procesul de 

proiectare a costumelor se ține cont, de asemenea, de materialele 

din care se confecționează hainele. Țesăturile, culoarea, chiar și 

procesul de imprimare a materialelor sunt paşi importanţi în 

producție. 

Alegerea materialelor se face în urma unor prospecții a 

depozitelor de țesături; se selectează eșantioane cu diferite texturi și 
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culori necesare proiectului. O documentare cât mai precisă asupra 

materialelor și culorilor folosite în epocă ajută la selectarea cât mai 

optimă a variantelor de țesături care vor defini conceptul scenografic. 

În etapa de selecție a materialelor se realizează un colaj cu 

eșantioanele procurate, alăturate schițelor. 

Conceperea costumelor de epocă necesită apoi o 

documentare cu aplecare asupra detaliilor croielilor, a liniei şi 

elementelor de ansamblu care compun un tot unitar. 

Prin conturarea plastică a elementelor componente ale 

fiecărui costum în parte, se definitivează atât tiparul, cât şi alegerea 

materialelor textile. Înțelegerea tiparului unei anumite piese de epocă 

este o etapă importantă şi necesară. Rigorile croiului şi ale detaliilor 

îmbogățesc conceptual şi ajută la concretizarea personajului. Tiparul 

este important pentru toate piesele componente. Același tip de croi 

al mânecii, cu mici ajustări, poate schimba, de exemplu, forma 

rochiei sau a bluzei. 

Pregătirea tiparelor urmează același traseu de documentare. 

În funcție de schița de costum, tiparul poate suferi modificări, 

completări sau adăugiri care să corespundă conceptului scenografic. 

Pentru că în zilele noastre avem acces doar la un număr restrâns de 

tipare de epocă reconstituite, în anumite situații am recompus 

împreună cu studenții piese diferite din costume, pentru a reda cât 

mai exact conceptul propus. A urmat etapa de croire a materialelor și 

asamblarea pieselor pe manechin, pentru a realiza prima probă de 

costum. În urma retușurilor, s-a trecut la asamblarea părților 

componente.  

Tema proiectului nostru a implicat şi alegerea tehnicilor 

mixte de realizare a texturilor sau de reprezentare a imprimeurilor. 

Pe lângă accesoriile cumpărate, care urmau să fie aplicate, a fost 

folosită și tehnica picturii de material.   

 

Dezvoltarea creativităţii 

 

Pentru a veni în sprijinul studenților scenografi, la cursurile 

de atelier de creație am pus accent pe stimularea creativității 
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plecând de la conceptele de bază ale desenului plastic și ale 

elementelor arhitecturale.  

Rolul unui scenograf este fundamental. El oferă 

spectatorului o imagine și o viziune artistică care aduc originalitate 

spectacolului. Viziunea plastică ține exclusiv de scenograf, de 

cunoașterea unei zone foarte complexe de interes din pictură, 

arhitectură, costum, modă. Concepția teatrală poate fi susținută de 

către scenograf în fața regizorului și a producătorului spectacolului 

numai în momentul când este prezentată pe un suport de hârtie sau 

digital. Există un nou curent în realizarea schițelor de mână, în 

detrimentul tehnologizării planșelor de prezentare, atât în costum, 

cât și în decor. Studiind și analizând expoziții de scenografie, am 

ajuns la concluzia că numeroși specialiști din Europa și America pun 

accentul pe mapa de prezentare și, în special, apreciază tehnica 

folosită. De aceea, am încercat să vin în ajutorul studenților pentru 

îmbunătățirea tehnicilor de lucru şi a instrumentelor de prezentare, 

prin revenirea la studiul de crochiuri și la diferite tehnici de lucru la 

planșetă.  

Dezvoltarea abilităților de desen ale studenților devine astfel 

un instrument important, care facilitează exprimarea concepției 

scenografice. Concret, am încercat în orele de curs să-i ajut pe 

studenți să-și dezvolte abilitatea de a transforma desenul într-un 

instrument de scenografie, prin care să redea personalitățile și 

caracterele personajelor teatrale. Un prim pas a fost de a-i învăța să 

deseneze prin crochiuri corpul uman în diverse posturi, cât mai 

diverse și mai dinamice. Am constatat că exercițiile repetate și 

diversificarea lor, prin desenarea cât mai multor tipologii umane, 

eficientizează linia desenului, ritmul plastic dar și respectarea 

proporțiilor corpului.  

Scenograful creează schițe de personaj desenând corpul 

uman fără a folosi modele vii. Pentru a ajunge la această 

performanță, studenții au exersat diferite teme după model, crochiuri 

rapide, cu scopul de a înțelege structura corpului uman și cum se 

modifică proporțiile în mișcare. Astfel, ei creează mai ușor schițele 

conceptuale de costum. Au învățat cum, prin varietatea grosimii liniei 

sau a tușei, se pot reda texturi diferite de materiale, moi sau rigide, 
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opace sau transparente. Cunoașterea limbajului plastic al culorilor și 

transpunerea lui în schițe a fost o altă etapă a cursului. 

În strategiile mele didactice am pus accentul pe evidențierea 

importanței studiului la planșetă, prin diferite tehnici de lucru asupra 

personajelor, plecând de la simplele crochiuri. Totodată, le-am arătat 

importanța documentării, ca sursă de inspirație. În acest sens, le-am 

propus studentelor să îmbrace costume din diverse epoci și să 

realizeze crochiuri rapide între ele. Am încercat să exemplific 

necesitatea dezvoltării desenului, ca instrument de lucru care 

facilitează discursul cu regizorul.  

Având ca reper schițele marilor scenografi, am dorit să 

canalizez înclinația studenților mei spre studiul tehnicii de lucru. Mi-

am propus continuarea parcursului început în anii anteriori, dar și 

introducerea unor exerciții aplicate. În acest sens, am introdus un 

exercițiu de limbaj plastic având la bază costumul teatral. Plecând de 

la costumul personajului shakesperian, studenții au experimentat 

tehnici noi de lucru, direct cu costumele realizate de ei.  

 

Stimularea creativității de grup 

 

Expozițiile realizate de scenografi sunt întotdeauna privite cu 

entuziasm și curiozitate de către publicul de teatru. Pentru 

scenografi, acest lucru poate crea dileme în modul de prezentare a 

propriilor creații. Studenții de la scenografie sunt obișnuiți cu astfel 

de expoziții, ei prezentându-și examenele finale de semestru sub 

forma unei expoziții în sălile de curs. Aici se expun de obicei proiecte 

în lucru sau realizate deja, prin machete, schițe și costume. 

Scenografii trebuie, în astfel de situații, să se gândească și la un 

concept al expoziției.  

Acest tip de exercițiu l-am realizat în ultimii ani la cursul de 

atelier de creație, cu scopul de a stimula creativitatea de grup. 

Pornind de la tema proiectului, propusă de profesor, studenții au 

venit cu soluții de prezentare în expoziție a propriilor exponate, 

ținând cont și de lucrările colegilor. Următorul pas a fost alegerea 

unei singure propuneri care să pună în evidență cel mai bine 

exponatele.  
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Expunerea obiectelor scenografice, machete, schițe, 

propuneri de proiecte la scară mică provoacă imaginația privitorilor, 

chiar dacă exponatele sunt realizate sau în lucru. De multe ori, 

macheta ne oferă ocazia de a ne juca cu imaginația noastră și 

implicit cu cea a privitorilor. Costumele de teatru dintr-o expoziție 

prezintă realitatea unei lumi teatrale și sunt privite dintr-un cu totul alt 

punct de vedere, diferit de cel al spectacolului. Texturile, accesoriile, 

toate elementele componente ale costumului vor fi privite de la mică 

distanță, ceea ce nu se întâmplă în mod firesc pe scenă, unde 

actorul este la câțiva metri de spectator. De toate aceste aspecte a 

trebuit să țină cont studenții atunci când au realizat costumele pentru 

Festivalul Internațional Shakespeare, alegând cu o mare precizie 

tiparul, materialele, accesoriile și, nu în ultimul rând, modul de 

expunere pe manechine.  

Pentru a duce la bun sfârșit acest proiect, optimizarea 

timpilor de lucru a fost esențială. În calitate de profesor și de 

coordonator de proiect, am realizat un plan de elaborare a temei, 

detaliat pe etape de lucru și având date fixe de predare.  

În încheiere, aș dori să evidențiez că responsabilitatea 

profesorului din sfera vizual-plastic este una aparte față de cea din 

alte zone ale educației. Asumarea actului educativ prin intermediul 

artei cere profesorului de specialitate artistică o sarcină pedagogică 

subtilă și sensibilă. Aceasta presupune transformarea ideilor teatrale 

în expresie artistică. Pe de altă parte, munca profesorului de creații 

vizual-plastice trebuie să dea naștere, încă din primele ore, 

entuziasmului creator ca un țel superior de existență.  

 

Referințe 

 

Cenean, Ș., Scenografia – Artă de Simeză, UNATC Press, 2007. 

Cerghit, I., Metode de Învățământ, Editura Didactică și Pedagogică 

R. A. București, 1997. 

Nanu, A., Artă, stil, costum, Editura Noi Media Print, 2007. 

Prut, C., Dicţionar de Artă Modernă, Editura Albatros, Bucureşti, 

1982. 

  



116 

CAPITOLUL 7 

 

Jocul de-a filmul sau tabăra micilor cineaşti 
 

Vlad Ioachimescu 

 

 

Această temă își are sursa de inspirație într-o experiență 

personală trăită în vara anului 2014. Telefonul nocturn al unui 

prieten, primit cu doar câteva ore înaintea plecării, și o decizie luată 

pe loc m-au lansat într-o aventură extrem de frumoasă și m-au pus 

în fața unei provocări profesionale inedite. O săptămână de august 

petrecută în tabăra de copii de la Sulina, organizată de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni, avea să se dovedească foarte 

solicitantă, dar şi extrem de plăcută. Bagajul cu care am plecat, 

constând într-un laptop, un hard disk extern, plin cu filme, aparatul 

DSLR și câteva tricouri, s-a umplut până la refuz la întoarcere de 

satisfacții profesionale și de amintiri plăcute. 

Rolul meu inițial, așa cum îl solicita situația accidental 

apărută, era acela de a suplini un profesor de sport de la Palatul 

Copiilor. Cum nici cunoștințele, nici constituția fizică nu mă mai 

recomandau de ani buni pentru așa ceva, tot ce am putut propune la 

schimb a fost un workshop de film, domeniu în care predau încă din 

2013 la UNATC. „Copiii” cu care eram însă obșnuit să lucrez la 

universitate se aflau deja la vârsta la care puteau fi considerați adulți 

în toată puterea cuvântului, unii dintre ei fiind maturi din toate 

punctele de vedere (carieră, soție, copii etc.). 

Tabăra de la Sulina s-a dovedit a fi o miză destul de mare 

încă din clipa în care, filmând de pe mal întâmpinarea copiilor care 

erau aduși pe Dunăre cu vaporul, prin dreptul obiectivului meu au 

început să se perinde grupuri însumând toate vârstele, de la 

preșcolari până la adolescenți și vorbind toate limbile vecinilor noștri, 

fapt ce mărturisesc că în primă instanță mi-a dat fiori reci pe șira 

spinării. Ideea organizatorilor, pe care abia atunci am conștientizat-o, 
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era de a aduna laolaltă, timp de o săptămână, copii români atât din 

țară, cât mai ales etnici răspândiți în toată diaspora înconjurătoare, 

mulți dintre ei provenind din zone atât de izolate sau având rădăcini 

românești atât de pierdute în istorie încât ori nu vorbeau deloc limba 

română, ori vorbeau o română arhaică atât de pură pentru urechile 

noastre încât dialectul lor abia dacă lăsa ici-colo să străbată câte un 

cuvânt cunoscut. 

Dacă în cadrul activităților sportive din timpul zilei gestica și 

limbajul corporal erau mijloace de comunicare absolut suficiente, iar 

muzica s-a dovedit a fi încă o dată limbajul universal ancestral care-i 

aduna pe copii seară de seară în jurul focului de tabără, stabilirea 

comunicării în cadrul workshop-ului de film avea nevoie de mai multe 

soluții. 

Prima și cea mai la îndemână a fost, evident, să apelez la 

sprijinul și bunăvoința profesorilor însoțitori, ca traducători. Deși de 

mare ajutor, soluția în sine nu era suficientă. 

Exista riscul de a transforma atelierul de film într-o serie de 

prelegeri lungi și plictisitoare pentru niște copii a căror gândire, 

intelect, memorie și mai ales atenție se aflau în diverse stadii 

evolutive și erau puternic influențate nu doar de noul context al 

întâlnirilor multiculturale, ci mai ales de factorii de mediu specifici 

oricărei tabere. 

Pus în fața acestui cumul de provocări, am fost nevoit, în 

primă fază, să le conștientizez, iar apoi să mă adaptez lor, să găsesc 

soluții rapide, să improvizez și să îmi dezvolt noi metode pedagogice 

în lucrul cu copiii. 

Analizând retrospectiv experiențele acumulate în tabără – 

precum și modul în care acestea mi-au influențat ulterior cariera de 

dascăl –, îmi propun ca prin sintetizarea lor să dezvolt o metodă 

didactică cât mai originală și o formulă generală de organizare a 

taberelor de film pentru copii. Consider că demersul meu se justifică 

nu doar prin lipsa în momentul de față a unei astfel de lucrări, ci mai 

ales prin contribuţia ei la popularizarea educației formale și 

nonformale prin cinema, încă de la vârste fragede.  

Actualitatea temei reiese din influența de netăgăduit a 

filmului asupra formării psihice și intelectuale a copiilor erei 
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democrației digitale. Descrierea cadrului ei teoretic presupune, ca 

punct de plecare, o corectă abordare a termenului. Astfel, tabăra de 

film în sine nu e o idee nouă la noi în țară și cu atât mai puțin în afara 

ei. Ideea abordării ei într-o lucrare cu caracter general se pare însă 

că da. O sumară cercetare pe Internet dezvăluie abordări destul de 

diferite ale acestui concept. O simplă căutare cu Google pe site-urile 

românești întoarce, ca prim rezultat, un astfel de proiect pentru copii 

denumit chiar „Tabăra de film”. Puternic promovat, generos 

sponsorizat și bine organizat, proiectul dezvăluie o istorie care se 

întinde pe un număr mai mare de ani. Prima mea tentație a fost să 

abandonez tema, descurajat, însă la o privire mai atentă am 

observat nu doar că între ceea ce am descoperit pe site-ul respectiv 

și tema propusă de mine există diferențe majore, ci şi că ceea ce 

înțeleg respectivii organizatori prin tabără de film are mai mult 

legătură cu actoria sau cu un show de talente, decât cu a face 

efectiv un film. Înscrierea copiilor în tabără se făcea printr-o serie de 

atente selecții în diverse orașe ale țării, în baza unor aptitudini de 

care aceștia dădeau sau nu dovadă, organizatorii copiind parcă 

modelul show-ului TV „Românii au talent”. Copiilor li se ofereau 

condiții ideale în tabăra respectivă, șansa de a juca într-un film, de a 

participa la facerea lui, de a călca pentru prima dată pe un platou 

real de filmare și de a vedea profesioniști la lucru, folosind 

echipamente de filmare de ultimă generație. Lipsea însă un 

ingredient esențial după părerea mea – șansa copiilor de a învăța să 

facă propriul lor film. 

Într-o asemenea abordare, termenul de tabără de film își 

schimba radical scopul și esența. E ca și cum într-o tabără de pictură 

sau de sculptură copiii ar fi selectați în funcție de trăsăturile lor fizice 

și ar fi învățați doar cum să pozeze ca modele unor pictori sau 

sculptori profesioniști adulți. Ceea ce mă îndepărtează categoric, în 

abordarea subiectului, de acest tipar este folosirea selecției în baza 

unor aptitudini specifice. Sunt câteva aspecte importante aici, care 

merită menționate. Pe de o parte, acest gen de selecție aduce mai 

curând cu un casting. Experiența din Deltă m-a făcut să înțeleg că 

aptitudinile zac adesea în stare latentă acolo unde te aștepți mai 
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puțin. A lucra cu un grup de elită, în calitate de trainer, îți poate ușura 

munca, dar nu slujește neapărat intereselor copilului. 

Scopurile taberelor de creație – așa cum privesc eu lucrurile 

– nu ar fi descoperirea de noi talente şi lansarea unor copii vedetă, ci 

unele recreative, informative și educative. Privind această selecţie de 

talente, din punct de vedere social și demografic, ea poate produce 

inechități și chiar poate discrimina. Copiii care se prezintă la casting-

uri o fac în baza accesului la informație și a unor criterii pe care nu 

mulți le pot îndeplini. Vorbim, în general, despre copii „cu șansă”, ai 

căror părinți investesc în educația, în bunăstarea și în imaginea lor. 

În schimb, în grupul cu care am lucrat la Sulina se aflau copii 

de la șase la șaisprezece ani, provenind din cele mai sărace sate ale 

Republicii Moldova, din cele mai izolate cătune ale Ucrainei și ale 

Banatului Istoric, din mici comune ale Cadrilaterului sau din capitala 

Serbiei. În aceste condiții, provocarea a căpătat noi dimensiuni și a 

devenit mult mai interesantă, iar surprizele și satisfacțiile s-au 

dovedit a fi pe măsură. Pot afirma, fără nicio ezitare, că majoritatea 

lor, mai ales școlarii mici, nu văzuseră niciodată un film la cinema, iar 

unii dintre ei nici măcar unul la televizor. Însă participarea lor s-a 

reflectat pozitiv în lucrul de la ateliere, atât din punct de vedere 

practic, cât și teoretic. Astfel, într-un mod foarte interesant, nivelul 

implicării și gradul de interes păreau să crească de la o zi la alta, 

invers proporțional cu nivelul de educație și cu situația materială și 

familială a fiecărui participant. 

Respectând desigur proporțiile, modelul taberei imaginate de 

mine se apropie conceptual de cel oferit de Film Society of Lincoln 

Center din New York, prin Film Society Kids, un proiect de încurajare 

a tinerilor cineaști. Diferența majoră vine din faptul că acest proiect 

se adresează școlilor, nu celor care organizează tabere. Filmul vine 

la școală să întâlnească copiii, nu pleacă cu ei în vacanță. Copiii 

învață să facă filme în timpul anului școlar, alături de profesorii și de 

colegii lor, nu alături de trainerii și de copiii pe care îi cunosc doar de 

câteva zile. 
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Vârstele participanţilor  

 

Vârsta copiilor s-a dovedit a fi alt factor important. Cum 

specificul taberei impunea amestecul vârstelor și nu separarea lor, 

elevii optând pentru ateliere (nu trainerul alegându-și elevii), 

adaptarea metodelor didactice și-a găsit în primă instanță mai greu 

traiectoria. 

Dezvoltarea treptată a minții copilului și capacitatea sa, la 

vârste diferite, de a înțelege limbajul filmului este un obiect distinct 

de studiu. Piaget vorbește despre incapacitatea copilului de a se 

descentra pe sine. O machetă a unui peisaj cu un sat tipic este 

arătat copilului, după care îi sunt arătate fotografii ale acestui peisaj, 

luate din diferite unghiuri. Apoi i se cere să sublinieze, pe model, 

punctele din care au fost făcute fotografiile. Până la vârsta de 8 ani, 

copilul nu înțelege că vederea peisajului depinde de punctul de 

observație al spectatorului. La vârsta de 10-12 ani, aceste dificultăți 

sunt abia depășite (Reports and Papers on Mass Communication 

No. 31. The influence of the cinema on children). 

Deși mult mai îndemânatici, mai obișnuiți cu tehnologia și de 

un real ajutor la ateliere și filmări, adolescenții au fost totuși cel mai 

greu de organizat. Trebuia găsit un echilibru. Identificând încă de la 

primul atelier, în preadolescenți și în școlarii mici, grupul țintă 

principal, am adaptat metodele pedagogice universitare intereselor 

specifice vârstelor copiilor. Ceea ce cunoșteam deja din lucrul cu 

studenții era că o condiție necesară pentru a-i atrage pe oameni, 

indiferent de vârstă, către studiul filmului nu sunt prelegerile lungi, 

plictisitoare sau extrem de detaliate, ci introducerea fiecărui curs prin 

apelul la trecut. Pentru a putea înțelege magia de pe ecran, este 

esențial să-i faci cunoștință elevului cu principiile elementare de 

funcționare din spatele acestuia. Iar atunci când preistoria 

cinematografului debutează cu un cufăr plin de jucării – şi continuă 

cu proiecțiile animate ale lui Émile Reynaud, calul lui Eadweard 

Muybridge, prinții și zânele lui Lotte Reiniger, magiile lui Georges 

Méliès și cu năzbâtiile sonore produse de jucăriile lui Jack Foley sau 

Jimmy MacDonald –, această poveste are în mod particular forța de 
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a fascina generațiile, indiferent dacă s-au născut cu cravata de 

pionier și cheia la gât sau cu smart phone-ul în mână.  

Transformând atelierele de film într-o serie de povești, 

urmate de invitația la joacă, am stabilit, aşadar, treptat, echilibrul 

căutat. Experiența din tabără nu numai că m-a inspirat, ci m-a 

determinat să-mi îmbunătățesc pe parcursul anilor ce i-au urmat 

metodele de predare la universitate.  

Bășcălia și distragerea atenției colegilor sunt caracteristice 

liceenilor; le-am identificat mereu chiar și în rândul studenților din 

anul I. Aici, experiența de la facultate mi-a fost extrem de utilă. O 

atitudine de dascăl scorțos a trainerului pus în fața acestei provocări 

se va transforma, fără îndoială, într-un eșec lamentabil. Pe de altă 

parte, identificarea și atragerea liderului informal al grupului, printr-o 

atitudine degajată, prin umor și prin adaptarea propriului limbaj la 

jargonul adolescenților poate face minuni. În cazul meu, aceasta a 

funcționat de fiecare dată. Mijloacele punitive nu-și au locul, cu atât 

mai puțin într-o tabără unde copiii vin să se distreze și să se simtă 

bine.  

În vreme ce atenția adolescenților era în mod natural 

îndreptată către atracțiile taberei și iubirile văratice, interesele celor 

mici erau inevitabil îndreptate către joc. Timizi și tăcuți la început, 

mai ales cei de o condiție modestă vizibilă, pe măsură ce au fost 

stimulați și încurajați prin povești și jocuri specifice, și-au găsit treptat 

vocea și au devenit extrem de dezinvolți și de implicați. Curiozitatea 

lor a fost sursa principală de alimentare a motorului atelierelor. Deși 

nu mi-am propus nicio clipă un studiu în acest sens, iar eșantionul 

format din circa 15 copii, separați în două grupe de lucru mixte, nu 

este neapărat elocvent, observațiile mele pe parcursul acestei 

săptămâni cred că sunt interesante și ar putea fi utile în vederea 

planificării unei tabere de film pentru copii ori a unui program similar 

la nivel de școală sau de club. 

 

Criterii de organizare  

 

Elaborarea teoretică a unei metode didactice, ca etapă 

preliminară a planificării unei tabere de film pentru copii, necesită 
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racordarea la câteva criterii care trebuie definite: motivația 

organizatorilor, scopul taberei, finanțarea, beneficiarii, criteriile de 

selecție, mijloacele, locația, programul taberei, resursele umane şi 

materiale, obiectivele şi finalitatea. 

Fiecare din criteria poate influența sau chiar întoarce cu 180 

de grade direcția abordării teoretice a metodei. Motivația și scopul 

sunt criteriile care stau la baza întregii structuri organizatorice a 

taberei, din care derivă toate celelalte. Fie că este vorba de o 

persoană fizică sau de o organizaţie nonguvernamentală (ONG), o 

întreprindere mică şi mijlocie (IMM) sau de o corporație, de o 

instituție publică sau de un minister, motivația organizării diferă de la 

caz la caz, așa cum pot diferi resursele și tot ceea ce rezultă din ele. 

Atunci când motivația principală o constituie profitul pe 

termen scurt, beneficiarul va fi, probabil, mai mult organizatorul decât 

copilul. Selecția în funcție de posibilitățile materiale ale părinților va 

limita accesul și lărgimea de bandă a spectrului creativ al taberei. 

Acest gen de tabere au preponderant legătură cu distracția, în 

detrimentul actului educațional. Pe termen lung, de obicei, beneficiile 

nu se întrevăd nici de o parte, nici de cealaltă. 

Dimpotrivă, o motivație de tip investiție își proiectează în 

general beneficiile atât pe termen scurt, cât și lung, atât pentru copii, 

cât şi pentru organizatori. Plecând de la prezumția bunei credințe a 

organizatorului, actul educațional își va fi îndeplinit scopul, asigurând 

în aceeași măsură distracția și relaxarea copiilor. Trăind în România, 

știm bine însă că acest gen de motivație poate fi cu ușurință 

deturnat, investiția transformându-se adesea în profit pe termen 

scurt pentru diverşi indivizi. Dacă o persoană privată sau o IMM vor fi 

mai curând atrase către motivația de tip profit, ONG-urile, instituțiile 

publice sau ministerele ar trebui, cel puțin în teorie, să fie ghidate de 

motivația de tip investiție în scop educațional, cu beneficii pe termen 

lung. 

Există și excepția notabilă a taberelor organizate de 

corporații sau așa-numitelor team-buildinguri. Dau acest exemplu 

tocmai pentru că am participat în calitate de trainer de film și la o 

astfel de acțiune, organizată pentru angajații unei companii. 

Indiferent dacă sunt destinate angajaților sau copiilor acestora, deși 
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tot despre jocul de-a filmul este vorba, joaca are sens doar în 

legătură cu distracția, dar nu și cu educația. Deși în cazul 

corporațiilor motivația poate părea a fi investiția, în realitate ea are 

legătură strictă cu profitul. Deși beneficiarul pe termen scurt pare a fi 

copilul angajatului, în realitate este vorba de beneficiul pe termen 

scurt, mediu și lung al organizatorului, care își păstrează subalternii 

mulțumiți, dar în același timp sub un abil control. Desigur, cele 

enumerate mai sus nu sunt nici reguli, nici studii bazate pe date 

concrete, ci pure observații, concluzii și aprecieri personale.  

Demersul lucrării fiind unul preponderent pedagogic, voi 

încerca să teoretizez mai departe doar metodele aplicabile taberelor 

de film cu scop educațional, care derivă de obicei din motivația de tip 

investiție și având ca principali beneficiari copiii. Plecând de la 

această premiză, rezultă că atenția organizatorilor către sursele de 

finanțare nu trebuie îndreptată către părinții, ci mai curând către 

sponsori, bugetele publice sau fondurile europene. Fără a mă 

transforma într-un susținător al statului roman, indiferent de 

guvernările care s-au perindat, chiar dacă există fără doar și poate 

suspiciunea că motivația Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

de atunci era și una de natură electorală, tabăra de copii de la Sulina 

mi se pare totuși o demonstrație a faptului că, dacă există voință din 

partea organizatorului, aceste condiții chiar pot fi îndeplinite. 

Nu-mi propun să abordez aspectele de natură logistică ale 

organizatorului taberei de film, lăsându-le în seama celor care se 

pricep, însă criteriile enumerate mai sus, în măsura în care 

afectează calitatea actului educațional și bunul mers al acestuia, se 

pot transforma în solicitări, condiții sau măcar în subiecte de 

dezbatere între pedagog și organizator. 

Locația, bunăoară, este un factor de mediu extrem de 

important în orice tabără de creație, cu atât mai mult într-una de film. 

Dacă într-o tabără de pictură sau de fotografie cadrul pitoresc 

primează, iar într-una de muzică este esențială liniștea mediului 

înconjurător, în tabăra de film ambele condiții trebuie respectate. 

Cadrul natural vizual și acustic nu este doar o condiție de ordin 

tehnic sau estetic, ci reprezintă, în același timp, un factor de 

influență, determinant din punct de vedere psihologic. Dincolo de 
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activitățile desfășurate în cadrul atelierelor, la fel de important este 

mediul în care copilul va participa la excursiile zilnice sau la alte 

activități recreative și în care își va căuta sursele de inspirație. 

Natura și gândirea creativă sunt două elemente indisolubile. Prin 

urmare nu orice loc, oricât de pitoresc ar fi, corespunde exigențelor 

unei tabere de film, iar organizatorul nu trebuie să țină cont doar de 

posibilitățile de cazare și de frumusețea obiectivelor de vizitat, ci și 

de alte criterii impuse de cinema. Pe de altă parte, un loc foarte 

izolat, deși ideal din punct de vedere fonic, poate crea probleme din 

cauza accesului dificil la resurse și la transport. Un producător de 

film, de publicitate sau un manager de locații de filmare cu ceva 

experiență ar putea fi persoana ideală de cooptat în echipa 

organizatorilor. 

Nivelul de finanțare, locația și cuantumul resurselor umane și 

materiale pot determina durata și dimensiunile taberei. Acestea pot fi 

traduse în numărul de zile (una – două săptămâni) și în numărul de 

copii participanți. Voi reveni tot la tabăra din Sulina, unde finanțarea 

de la bugetul alocat ministerului, bugetul local, cel oferit de sponsori 

și de parteneri a permis o desfășurare pe tot parcursul vacanței de 

vară, în serii de copii de câte o săptămână. Vorbim, desigur, despre 

condiții ideale de finanțare și organizare, de o tabără de dimensiuni 

uriașe pe care tabăra de film nu le va atinge, de care nu va beneficia 

și de care nici nu va avea vreodată nevoie. În fond, cel puțin la noi, 

lumea cineaștilor este o nișă destul de restrânsă, prin raportare la 

alte domenii. Cu toate acestea, în stabilirea numărului de participanți 

trebuie să revenim la scopul taberei și să răspundem câtorva 

întrebări. Atunci când discutăm despre scopul educativ, ce ne 

propunem de fapt? Formarea micilor cineaști? Sună într-adevăr 

frumos, este posibilă, dar destul de puțin probabilă. Plantarea 

semințelor care vor rodi peste ani în mințile viitorilor cineaști? Cu 

siguranță da. Este dezideratul oricărui pedagog de film. Cu toate 

acestea, este previzibil că procentul acestor viitori cineaști, raportat 

la numărul participanților într-o astfel de tabără, nu va fi – și nici nu 

este nevoie să fie – foarte mare. Instruirea copiilor pentru utilizarea 

mijloacelor cinematografice în viața de zi cu zi? În contextul erei 

digitale, chiar dacă ne place nouă, adulților, sau nu, camera din 
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buzunarul fiecărui copil a luat locul pixului și carnețelului din 

buzunarul nostru de la piept. În lipsa educației oferite de noi, homo 

interneticus se va autoeduca oricum. O instruire adecvată mi se pare 

deja o necesitate care ar trebui să ne preocupe pe toți deopotrivă, ca 

părinți și profesori. 

Înainte de a-și propune formarea sau informarea viitorilor 

profesioniști sau amatori în domeniul cinematografic, scopul educativ 

cel mai important al unei tabere de film ar fi formarea unui viitor 

public pentru această artă. Cu atât mai mult, deși ar putea 

antagoniza cu scopul organizatorilor (mai ales dacă este vorba 

despre partide sau oameni politici), scopul nostru ca profesori ar fi nu 

doar acela de a crea public, ci de a crea un public informat, educat 

împotriva mijloacelor de manipulare atât de des utilizate, din păcate, 

în acest domeniu. Răspunzând deci problemelor de mai sus, tragem 

concluzia că dimensiunea unei tabere de film pentru copii poate 

pleca de la un grup de 10-15 copii, pe durata a minimum o 

săptămână și se poate extinde la câteva serii, care își pot desfășura 

activitățile în paralel sau pe durata a mai multor săptămâni. 

În urma experienței de la Sulina, o singură săptămână mi s-a 

părut destul de puțin, raportat la ceea ce mi-am propus sau ce aș fi 

putut face cu copiii. Deși obiectivele finale au fost atinse cu succes, 

ambele grupe cu care am lucrat reușind să realizeze câte un scurt 

metraj, mi-ar fi plăcut ca fiecare copil să poată juca pe rând rolul 

fiecărui membru al echipei de filmare și să fi obținut un număr de 

filme egal cu cel al participanților. O durată de două saptămâni mi-ar 

fi permis cu siguranță atingerea obiectivelor, aceasta fiind, de altfel, 

şi recomandarea de timp necesar pe care o fac. 

Resursele umane se constituie din personalul didactic, cel 

auxiliar și eventual din cel tehnic. De asemenea, copiii sau grupele 

pot veni cu sau fără însoțitori. În cazul taberelor mici, un trainer cu 

experiență își poate asuma și rolul de tutore pe perioada vacanței. 

Într-o tabără de mari dimensiuni și cu nivel suficient de finanțare, 

personalului auxiliar i se pot adăuga și tehnicieni profesioniști ai 

echipelor de filmare. Fie că este vorba de voluntari sau de personal 

remunerat, o minimă finanțare a taberei trebuie să acopere 

transportul, cazarea, masa sau diurna acestora. 
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Dincolo de resursele materiale necesare organizării oricărei 

tabere de copii, la care nu voi face referire, există în cazul taberei 

noastre un necesar specific producțiilor de film (transportul copiilor și 

al echipamentelor în și din locație, catering, machiaj etc.) și o baza 

materială de echipamente (camere, lumini, trepiede, șine de 

travelling, cabluri, echipamente de sunet etc.). 

Încă o dată, rolul unui producător se poate dovedi esențial. 

Mă voi opri aici cu aceste enumerări care slujesc doar ca exemplu, 

nicidecum ca recomandări. 

 

Planificarea atelierelor 

 

Rolul taberei de film nu este parada de echipamente și de 

personal profesionist în fața copiilor, ci implicarea lor activă în actul 

filmării. Un necesar minim tehnologic va putea fi ușor manipulat sub 

instruire asistată, chiar de către copii, transformând totul într-o joacă 

plăcută de-a filmul, așa cum voi arăta în continuare. 

Materialul didactic face parte din arsenalul fiecărui trainer; 

acesta şi-l concepe singur, în funcție de structura atelierelor teoretice 

pe care și-o propune. Voi da o serie de exemple personale în cele ce 

vor urma, așa cum le-am folosit deja sau îmi propun să le folosesc în 

cadrul unor astfel de ateliere. Așa cum o sugerează și titlul lucrării, 

din orice joacă de copii nu pot lipsi jucăriile. 

Urmând modelul universitar, structura atelierelor teoretice 

trebuie în mod obligatoriu alternată cu cea a atelierelor practice și 

adaptată vârstei participanților și nivelului lor de interes. Se pune 

deci, din nou, problema criteriilor de vârstă. Dacă se dorește o 

separare pe grupe de vârstă, acest lucru trebuie stabilit încă de la 

înscrierea în tabără, întrucât va influența modul de planificare a 

atelierelor. Acest model poate fi aplicat numai în taberele de mari 

dimensiuni, pe baza unei bune promovări prealabile. Nu mi se pare 

însă cel mai eficient mod de lucru nici pentru trainer, nici pentru 

copii, deși așa am fost tentat să cred inițial. Experiența de la Sulina 

mi-a arătat exact opusul. Jocurile inițiate de trainer pot genera 

grupuri mixte de cooperare, cei mici reușind în bună măsură să se 

integreze grupului adolescenților. „Această integrare se face treptat, 
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ca şi cum copilul mai mic ar trebui să facă o ucenicie. În adevăr, la 

început el n-are decât un rol de spectator în jocurile copiilor mai 

mari. Copiii mici constituie un public căruia îi este rezervat un rol 

asemănător corului din tragediile antice. El apreciază, admiră, face 

reflecţii cu glas tare, izbucneşte uneori în hohote de râs, îi 

interpelează pe actori. A-i privi pe alţi copii jucând înseamnă deja 

pentru copilul mic o sursă de plăcere sigură şi lipsită de dificultăţi. A-i 

privi pe alţii jucând înseamnă că deja a participat cât de cât la joc, 

înseamnă a te scălda în atmosfera copiilor mai mari” (J. Chateau, 

1967).  

Deși atenția școlarilor mici poate fi ușor distrasă, iar 

gândurile adolescenților pot pluti departe, deşi preadolescenții 

bombardează trainerul cu întrebări, adeseori în afara subiectului, o 

bună îmbinare a poveștii cu jocul, din care la finalul atelierului reiese 

un rezultat palpabil, face cumva ca, în cadrul unui grup mixt, toate 

problemele și atuurile specifice vârstelor să se completeze reciproc 

și să-și găsească echilibrul în mod natural. Din acest motiv, modelul 

didactic pe care îl propun se adresează tocmai grupurilor mixte de 

vârstă. Aceste grupuri se pot constitui, de altfel, mult mai ușor într-o 

tabără de mici dimensiuni. 

În cazul grupului mixt, durata atelierului teoretic și modul de 

predare ar trebui să aibă ca punct de referință veriga cea mai slabă – 

școlarii mici. Aceștia obosesc primii, iar promisiunea că rezultatul 

practic al muncii lor se va ivi într-o altă ocazie pare neverosimilă. 

Orice istorie, fie ea și o poveste frumoasă, nu trebuie să fie prea 

lungă sau prea detaliată. Orice explicație tehnică despre modul de 

funcționare a unei jucării își pierde valoarea în absența jocului, a 

atingerii jucăriei. O imagine a acesteia pe ecranul unui laptop sau 

într-o carte provoacă mai curând frustrare școlarului mic, acel gen de 

frustrare cu care se confruntă atunci când vede jucăria în vitrină, dar 

nu o poate atinge din cauza geamului. De aceea, zoetropul sau 

phenakistoscopul, jucăriile cinematice din casele copiilor epocii 

victoriene, nu pot lipsi din materialul didactic al atelierului despre 

istoria filmului, așa cum în cadrul celui despre sunetul de film nu 

trebuie să lipsească fonograful lui Edison sau jucăriile de făcut 

zgomot, atât de îndrăgite de copii.  
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Așa cum am constatat la Sulina, în vreme ce joaca școlarilor 

mici reușește să stârnească și interesul celor mari, nivelul de atenție 

și de rezistență al celor mici poate fi stimulat de implicarea și atenția 

acordată de adolescenți. O durată de două ore a atelierelor este 

absolut rezonabilă. Chiar dacă un atelier pe o anumită temă se poate 

desfășura pe durata uneia sau a două zile, la programarea acestora 

trebuie ținut cont, în mod obligatoriu, de orele de masă, de somn și 

de relaxare ale copiilor, precum și de celelalte activități absolut 

necesare păstrării unui climat echilibrat și creativ în tabără. La finalul 

fiecărui modul, copilul trebuie să aibă timp de reflecţie, să pună 

seara capul pe pernă nu doar cu sentimentul că a învățat ceva nou 

despre lumea filmului, ci că a și obținut un rezultat palpabil. Va fi 

astfel pregătit zi de zi să o ia din nou de la capăt. 

În condiții ideale, în tabăra de film fiecare copil va fi parcurs 

în mod activ toate etapele teoretice și practice propuse de trainer, își 

va fi asumat fiecare rol în echipa de filmare în realizarea exercițiilor 

sale și ale colegilor, va fi înțeles ce înseamnă cooperarea într-o 

astfel de echipă, culminând cu realizarea unui scurtmetraj pe care îl 

va prezenta în mini-festivalul cinematografic. 

Durata taberei dictează însă atingerea acestor obiective. 

Într-o formulă accelerată de o săptămână, atât numărul exercițiilor, 

cât și al filmelor și al materiei propuse, necesită, evident, o 

condensare. Păstrând doar informațiile absolut necesare și prin 

distribuirea de la bun început a rolurilor în echipa de filmare, în 

funcție de preferințele copiilor și de observarea aptitudinilor lor de 

către trainer, se pot obține rezultate excelente, numărul scurt-

metrajelor realizate de copii fiind de această dată egal cu cel al 

echipelor din care au făcut parte.  

Dacă în prima situație copilul va pleca acasă înțelegând ce 

înseamnă filmul de autor, în cea de a doua va încerca sentimentul 

apartenenței la eforturile și împlinirile de grup. Chiar și într-o tabără 

restrânsă ca durată se poate impune acest gen de abordare. În fond, 

nu toți copiii vor dori să-și asume rolul de scenarist, regizor, operator, 

monteur sau sunetist, manifestând uneori cu insistență doar anumite 

preferințe (mai ales cei mici). O astfel de sarcină impusă de trainer 

poate genera frustrare și pierderea motivației. Direcționarea abilă a 
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copilului către ceea ce poate și își dorește să facă, fără a da celorlalți 

copii sentimentul că fiecare poate face ce vrea la ateliere, este o 

abordare de dorit. Fără a perturba activitățile atelierului, respectivul 

copil poate dovedi ulterior abilități practice excelente în echipa de 

filmare.  

Indiferent însă de durata taberei, structura modulară a 

atelierelor teoretice rămâne aceeași. Fiind vorba de copii, ambele 

variante impun includerea elementelor practice în cadrul atelierelor 

teoretice dar, dacă în tabăra de două săptămâni este suficientă o 

demonstrație practică a trainerului, urmată de lucrările practice ale 

tuturor copiilor din ziua următoare, aidoma modelului universitar, în 

cazul taberei de o săptămână se impune concentrarea materiei, 

tocmai pentru a putea permite executarea unor exerciții practice 

simplificate de către copii, în paralel cu demonstrația profesorului. 

 

Cinemateca 

 

Menționam, în descrierea lucrării, problema stabilirii unui 

limbaj de comunicare impus de conglomeratul multicultural. Farul din 

Sulina a devenit vreme de trei luni un adevărat Turn Babel după 

amestecarea limbilor. Profesorii însoțitori ai copiilor și-au dat toată 

silința ca traducători la ateliere, dar cum filmul implică termeni 

specifici, s-au văzut adesea depășiți de context. Astfel am ajuns la 

concluzia că, deși istoria și poveștile pot fi traduse, aspectele tehnice 

ale acestei materii pot fi explicate mult mai bine copiilor aplicând 

principiul „văzând și facând”, prin juxtapunerea aspectelor practice 

peste cele teoretice.  

Stimulii vizuali și auditivi, cât mai ales cei tactili, își găsesc 

răspunsul mult mai ușor în psihologia copiilor, în imaginația și 

gândirea lor creativă. În ceea ce privește activitățile din timpul liber și 

orele lor de somn, diferența de vârstă a ridicat o nouă problemă. 

Rezolvarea ei a dat naștere unei idei aplicabile oricărei tabere de 

film. Astfel, dacă organizatorii taberei au decis să le organizeze 

adolescenților în fiecare seară o discotecă în aer liber pe plaja din 

Sulina, celor mici nu li se permitea să părăsească perimetrul taberei, 

singura lor opțiune de recreere înainte de culcare fiind televizorul 
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sau, în cel mai bun caz, o partidă de ping-pong pe singura masă din 

holul clădirii în care erau cazați. În mod bizar, la ei nu s-a gândit 

nimeni. Dezamăgirea copiilor m-a determinat să-mi asum sarcina de 

a-i întreține și dincolo de atelierul de film. Ideea organizării unei 

cinemateci pentru școlarii mici și preadolescenți a fost imediat 

îmbrățișată de copii, chiar și de cei care nu se înscriseseră la 

atelierul de film. 

Din nou a intervenit problema limbii. Unii nu știau să 

vorbească româna, iar foarte mulți nu știau încă să citească. Engleza 

le era total străină, iar însoțitorii plecau de obicei cu cei mari să-i 

păzească la discotecă. Pus în fața acestei noi provocări, în timpul 

alegerii programului pentru serile de cinematecă, am reușit totuși să 

identific soluția optimă. Ce limbaj universal poate depăși barierele 

lingvisticie în cinema mai bine decât filmul mut? Ce erou de film a 

bucurat, a făcut să râdă și să iubească această artă mai multe 

generații de copii, decât Charlot? 

„Încă tăcut după ce filmele cu sunet au fost introduse spre 

sfârșitul anilor 1920, Chaplin a continuat să facă filme mute, parțial 

pentru că se temea că personajul vagabondului său își va pierde 

farmecul internațional dacă ar vorbi într-o anumită limbă” (Downing, 

2014).   

Majoritatea acestor copii proveneau din familii sărace, 

destrămate, cu probleme domestice legate de alcool, iar unii purtau 

pe trup vânătăi, cicatrici și chiar arsuri de ţigară. Nu faptul că nu 

văzuseră niciodată un film de Chaplin, că nu auziseră de Buster 

Keaton sau de Stan și Bran m-a uimit, ci efectul pe care aceste filme, 

coborâte parcă dintr-un cufăr prăfuit găsit în podul cu amintiri, încă îl 

mai pot avea asupra copiilor. Nu mă refer doar la hohotele de râs 

până la lacrimi pe care le-am retrăit exact ca în copilăria Epocii de 

Aur, în care emisiunea „Cascadorii râsului” a Vioricăi Bucur era cel 

mai frumos refugiu al nostru duminical, ci la efectul terapeutic al 

acestor filme, pe care l-am constatat din plin. Atunci când la atelier, a 

doua zi după prima proiecție la cinematecă, în loc de bună dimineța, 

o fetiță cu probleme mari, aduse de acasă, care părea absolut mută 

în ziua precedentă, te întâmpină cu ochii mari și zâmbetul până la 

urechi și te întreabă cu vocea tremurândă, în cel mai frumos grai 
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moldovenesc, „nenia, disearî ni mai puniți Ciaplin?”, cuvintele nu-și 

mai au rostul. 

 

Practica jocului – atelierele 

 

Voi încerca o sistematizare a materiei în cinci module, 

înglobând bagajul minim necesar de cunoștințe care, asimilate de 

copii, vor oferi trainerului suficient timp de lucru pentru atingerea 

obiectivului final – și cel mai important al taberei – realizarea filmelor. 

1. Povestea filmului reprezintă atelierul introductiv. După ce 

se va prezenta și va face cunoștință cu fiecare copil în parte, 

trainerul le va face cunoscut programul atelierelor, modul de lucru și 

obiectivele finale. Va lansa apoi câteva întrebări în legătură cu filmul 

și va stimula copiii să răspundă, astfel încât să extragă un minim de 

informații legate de experiențele, interesele și aptitudinile acestora. 

Stabilirea primului contact între profesor și copii este esențial în 

dezvoltarea unei comunicări armonioase, servindu-i totodată în 

eventuala distribuire a rolurilor și a atribuțiilor. 

Abilitatea și experiențele trainerului în psihologia copilului pot 

face diferența dintre sentimentul plăcut al unei discuții între prieteni și 

cel al unui interogatoriu. Linia de demarcație este destul de fină, mai 

ales în cazul copiilor timizi sau cu alte probleme de natură 

emoțională. Răspunsurile pot fi surprinzătoare, naive sau adesea 

bășcălioase, trainerul fiind nevoit să facă față oricărei situații.  

După depăşirea acestei etape, se poate aborda concret 

materia teoretică a atelierului. Răspunsurile cumulate ale copiilor la 

întrebarea cu iz general „Ce este filmul?” pot ajuta profesorul în 

formularea unei definiții pe înțelesul lor. Li se vor prezenta apoi 

copiilor: obiectivul cursului, „promisiunile” rezultatelor practice și 

ceea ce vor ști să facă la terminarea modulului. Purtați într-un scurt 

periplu romanțat prin frumoasa istorie a filmului, copiii vor afla, cu 

ajutorul talentului de povestitor al trainerului și al materialelor 

didactice despre iluzii optice și jucării automate, despre basme cu 

păpuși şi siluete de carton, despre desene animate. Vor afla nume 

precum Robertson, Seraphin sau Reynaud. 
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Asemeni vizitei într-un muzeu modern, copiii vor avea ocazia 

să afle și să înțeleagă istoria și secretele filmului, prin observație și 

joc atingând, acționând sau chiar producând jucării cinematice în 

etapa practică. Folosit ca suport didactic în realizarea unui 

phenakistoscop sau zootrop, calul domnului Muybridge îi va ajuta pe 

copii să înțeleagă conceptul iluziei mișcării, în timp ce magiile 

domnului Méliès îl vor ajuta pe trainer să le ofere răspuns la 

întrebarea „De ce iubim filmul?”. 

Fiecare atelier se va încheia prin recapitularea și verificarea 

asimilării și înțelegerii noțiunilor prezentate, aplicând mecanismul 

buclei de feed-back profesor – elev /elev – profesor. În cazul taberei 

de două săptămâni, trainerul le va prezenta elevilor programul 

lucrărilor practice din ziua următoare. În cazul celei de o săptămână, 

se va limita la prezentarea temei următorului modul. 

Dacă există o formulă pe care copiii o detestă – și la auzul 

căreia vor reacționa de obicei negativ –, aceasta este „tema pentru 

acasă”. Cum tabăra de film se desfășoară în vacanța copilului, într-

un loc frumos și departe de „acasă”, temele sunt de evitat. Tot ce 

trebuie să facă elevul după terminarea atelierului este să se 

relaxeze, să se joace, să se distreze și să se gândească cu plăcere 

la ce va urma să descopere. Va exista totuși o temă de gândire 

propusă în următorul modul, dar nicidecum o temă impusă. 

2. Povestitorii. Dacă la absolvirea primului modul copiii vor 

cunoaște povestea filmului, acum vor afla că filmul în sine nu este 

altceva decât o poveste. Vor afla cine scrie aceste povești și cine le 

traduce în imagini și sunete, învățând să facă diferența dintre 

scenarist și regizor. Vor înțelege de ce în film nu există un singur 

povestitor, ci o echipă întreagă de povestitori. Vor afla despre rolul 

fiecăruia în această echipă și vor fi întrebați ce rol li se pare mai 

interesant și de ce. Copiii se vor juca apoi de-a filmarea. Vor sta pe 

rând în scaunul de regizor, în fața și în spatele camerei, vor bate 

clacheta, vor ține microfonul și recorder-ul în mână și vor striga în 

portavoce comenzile proaspăt învățate, simulând de fapt o situație 

reală de filmare. Haosul rezultat din jocul copiilor va fi apoi asamblat 

rapid, în fața lor, pe laptop de către trainer, pentru a-i distra și a-i 
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ajuta totodată să înțeleagă de ce filmul are totuși nevoie de o 

poveste. 

Evitând conceptul de decupaj regizoral, prea complex chiar 

și pentru nivelul de înțelegere al adolescenților, copiilor li se va 

prezenta, în schimb, noțiunea de storyboard, cu ajutorul benzilor 

desenate. Un exercițiu de transpunere a unui scurt fragment dintr-un 

basm în imagini desenate chiar de ei îi va face să conștientizeze 

importanța etapei premergătoare filmării și să facă diferența dintre a 

face un film pe baza unei povești originale și a adapta pentru film o 

poveste deja scrisă. 

Oferindu-li-se ambele opțiuni, li se va propune ca temă de 

gândire alegerea unui subiect pentru filmul de autor, în cazul taberei 

lungi sau pentru filmul de grup, în varianta scurtă a taberei. Li se vor 

da sugestii legate de nivelul redus de complexitate al poveștii, pentru 

a putea deveni realizabilă și a nu depăși o limită de 3-5 minute. 

Subiectele create sau alese de copii vor fi dezbătute și analizate cu 

trainerul în cadrul viitoarelor ateliere sau în timpul lor liber, în măsura 

în care copiii o solicită. 

La finalul ultimului modul, fiecare copil va avea un subiect de 

scurt-metraj sau din multitudinea de idei propuse se vor selecta, pe 

baza votului lor și al trainerului, două-trei subiecte, în funcție de 

numărul de echipe. 

În tabăra de la Sulina, de exemplu, au fost alese două 

subiecte, unul tratând o poveste originală, imaginată de cei mari din 

primul grup și o adaptare a unei anecdote propuse de cei mici din cel 

de-al doilea grup. Ambele subiecte au fost tratate foarte serios și 

duse la bun sfârșit sub coordonarea trainerului, materializându-se în 

două scurt-metraje prezentate cu mare succes în seara festivității de 

premiere. Poate apărea, desigur și situația în care unul sau mai mulți 

copii nu reușesc sau nu vor să prezinte nicio propunere de subiect, 

caz în care trainerul trebuie să aibă pregătită o mică astfel de 

colecție de subiecte din care copiii să-și poată alege unul. 

3. Pictura cu lumină. Tot prin intermediul jocului și al 

jucăriilor, elevii vor afla, pe parcursul acestui modul, povestea 

restrânsă a evoluției de la pensulă, pânză și pigmenți la smartphone, 

card de memorie și Megabiți. Trasând contururi pe geamul mat al 
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camerei obscure, vor înțelege parcursul de la pictură la fotografie. 

Cu ajutorul lentilelor și al prismei optice, vor focaliza lumina soarelui 

și o vor transforma într-un curcubeu, pentru a discuta apoi despre 

semnificația fiecărei culori în parte. Vor transforma apoi lumina în 

curent electric și din curent electric înapoi în lumină, prin intermediul 

celulelor fotoelectrice, al acumulatorilor și al ledurilor pentru a 

înțelege cum funcționează camera digitală din buzunarul lor. 

Treecând la aparatul filmat, vor fi învățați câteva operațiuni 

elementare: cum să-l pornească și să-l oprească, cum să 

înregistreze, să vizeze, să cadreze și să îl miște pe trepied. Restul 

operațiunilor sunt de o natură tehnică dincolo de nivelul lor de 

înțelegere și se pretează cu atât mai puțin într-un atelier introductiv, 

așa că de aceste aspecte se va ocupa trainerul. Chiar și în aceste 

condiții, unii dintre copii s-ar putea simți plictisiți sau descurajați, deci 

trainerul îi va asista pas cu pas sau îi va redirecționa. Teama de 

cameră sau de tehnologie în general poate apărea și la adulți, așa 

că niciun copil nu trebuie forțat să treacă la aparat dacă nu simte 

nevoia. Evident, și pe parcursul acestui exercițiu trainerul „va vâna” 

aptitudinile deosebite ale unora dintre copii, în vederea repartizării 

rolurilor în echipă. Candidații cu potențial de operator răsar, de 

obicei, din rândurile adolescenților sau preadolescenților, aceștia 

având un nivel tehnologic de cunoaștere mai ridicat decât al 

școlarilor mici. 

Accesul la tehnologie încă de la vârste fragede poate oferi şi 

surprize plăcute. „Văzând și făcând” prin vizorul sau pe display-ul 

aparatului, copiii vor mai afla despre: ce sunt încadraturile și când le 

folosim, unghiurile speciale, obiectivele și mișcările de aparat. Dacă 

timpul o permite, prin intermediul ochelarilor stereoscopici și al 

realității virtuale, copiii vor afla ce este perspectiva sau cea de-a treia 

dimensiune. 

4. Să facem gălăgie. Să o recunoaștem cinstit – copiii adoră 

gălăgia în aceeași măsură în care pe adulți îi înnebunește. Și totuși, 

în istoria muzicii, un adult a hotărât la un moment dat să se pună la 

mintea copiilor. Dorind să facă o bucurie gloatei de copii ce-l 

înconjura la târg și dăruindu-le acestora toate jucăriile muzicale 

cumpărate pe loc de la taraba unui negustor, compozitorul Joseph 
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Haydn a fost unul dintre primii adulți care a identificat valențe 

muzicale în cacofonia zgomotelor produse de orchestra de copii 

improvizată ad hoc, pe care o dirija în persoană spre stupoarea 

precupeților. În aceeași noapte, spre disperarea și nefericirea soției, 

Haydn a compus Simfonia jucăriilor, introducând cu succes în 

orchestra simfonică pe post de instrumente muzicale toate aceste 

jucării cumpărate din târg. Această povestire mi-a inspirat jocul prin 

intermediul căruia li se poate explica cel mai bine copiilor rolul 

sunetului în film. 

Desigur, totul va începe cu o mică istorie. Copiii vor afla 

despre domnul Edison și își vor înregistra propria voce pe replica 

fonografului acestuia. Aflând despre domnul Bell, vor construi un 

microfon dintr-o cutie de chibrituri și un creion. Vor afla că sunetul 

are formă de undă și vor învăța cum să transforme această undă în 

curent electric și invers. Vor mai afla apoi despre domnii Jack Foley, 

Jimmy MacDonald și despre meseria de zgomotist. Înarmați cu un 

arsenal de jucării muzicale sau producătoare de zgomot, vor avea 

ocazia să imagineze live coloana sonoră a unui film mut sau de 

animație. Vor învăța apoi rolul clachetei și modul de utilizare al 

microfonului și al recorder-ului, simulând condițiile reale de 

înregistrare a sunetului la filmare. În încheiere, după tot haosul sonor 

precedent, vor învăța de ce este nevoie de liniște pe platoul de 

filmare atunci când se înregistrează sunetul. 

Ca și în cazul modulului anterior, în măsura în care timpul o 

permite, trainerul le poate demonstra rolul efectelor de modelare 

sonoră, folosind microfonul și diverse pedale, procesoare sau soft-uri 

audio pentru a le transforma vocea. 

5. Puzzle-ul cinematografic. Acest modul este destinat 

montajului și efectelor vizuale. Într-o tabără extinsă, cele două pot fi 

cu ușurință împărțite în module separate, dar în varianta de o 

săptămână e de preferat să fie integrate aceluiași modul. În acest fel, 

ultimele două zile ale taberei pot fi rezervate pentru filmarea și 

asamblarea scurt-metrajelor. Dacă asocierea efectelor vizuale cu 

iluziile optice și trucurile magicienilor precum Méliès facilitează 

explicarea lor, montajul de film sau „arta ascunsă”, cum nu 
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întâmplător e numit, este probabil etapa realizării unui film cea mai 

puțin cunoscută și dificil de explicat unui copil. 

Așa cum încă de la începuturile filmului Georges Méliès a 

demonstrat-o, între montaj și efectele vizuale există o strânsă 

legătură. Adeseori, acestea împărtășesc aceleași unelte sau 

principii: uneori efectele se realizează prin montaj, alteori montajul în 

sine devine un efect. Folosindu-mă de acest aspect, am reușit să 

identific două jocuri din a căror asociere sau confruntare rezultă 

explicații simple despre montaj, lesne de înțeles chiar și pentru copii: 

puzzle-ul și colajul. Asamblând mici jocuri de puzzle, fiecare 

reprezentând câte un personaj de desen animat, copiilor li se va 

explica importanța construcției conform unei structuri logice în 

general. Aplicând dimpotrivă principii dadaiste, decupând și lipind 

capete, mâini și diverse membre ale unor personaje cunoscute de 

ficțiune sau animație, copiii vor cola adevărați Frankensteini, cu 

ajutorul cărora vor înțelege importanța experimentului în particular. 

Construcție, deconstrucție și reconstrucție, logică și haos, ordine și 

dezordine, tăietură și lipitură etc. Tot acest ansamblu de termeni 

specifici montajului pot fi percepuți subliminal prin joc de către copii, 

fără a fi nevoie să li se dea explicații elaborate, care i-ar plictisi. 

Montajul este un domeniu greu de explicat și pentru studenți. Așa că 

trainerul nu trebuie să-și propună foarte multe obiective. 

Prin intermediul jocurilor de cuvinte și al construcțiilor 

gramaticale, trainerul îi poate distra și, în același timp, le poate 

demonstra rolul montajului ca element al limbajului cinematografic. 

Evitând explicațiile de natură tehnică, el poate limita teoria despre 

montaj la efectele pe care acesta le poate avea asupra psihicului 

uman. 

Practicând un joc al minții, copiii vor experimenta efectul 

Kuleshov recreând, pe baza montajului originalul, diverse situații 

imaginate de ei în fața camerei. Profesorul va asambla în fața lor 

imaginile filmate, pentru a se putea bucura împreună de rezultatul 

final. 

În legătură cu efectele vizuale, trainerul le va demonstra 

primul truc din istoria cinematografului, descoperit de Georges 

Méliès – tehnica stop-motion. Aflând cum transformă domnul Méliès 
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broaștele în prinți, oamenii în vampiri zburători și îngerii în diavoli, 

copiii vor aplica cele învățate pe proprii lor colegi. Aceeași tehnică va 

fi utilizată în realizarea câtorva secunde de animație cu obiecte, cu 

ajutorul aparatului foto și al trepiedului. În cazul unui modul separat 

de efecte vizuale, trainerul poate realiza împreună cu copiii și efecte 

speciale mai complexe. 

Așa cum am menționat anterior, sfârșitul acestui modul a 

fost momentul în care toate subiectele au fost alese, discutate și 

finalizate, în vederea planificării următoarei etape. După o ultimă 

verificare a materiei, copiii au fost felicitați și li s-a cerut un feed-

back. În încheiere, li s-a prezentat programul filmărilor. 

 

Filmarea 

 

Etapa filmării scurt-metrajelor nu poate începe fără a avea 

un subiect aprobat, un plan, o locație, un necesar tehnic și logistic, o 

echipă de filmare constituită. Chiar dacă e vorba despre o joacă, 

chiar dacă nu ne luăm foarte în serios – și poate nu dispunem de 

multe resurse –, un minimum cumul al celor menționate trebuie 

întrunit. Un ansamblu format din DSLR, un card suficient de mare, 

câțiva acumulatori, un trepied, un flycam, un video assist, câteva 

obiective foto și câteva filtre este suficient pentru necesarul camerei. 

Două-trei surse cu led-uri și acumulatori, trepiedele lor, câteva filtre 

de difuzie și eventual o blendă sunt suficiente pentru necesarul de 

lumină. Un boom-pole, o prăjină, un microfon shotgun, două-trei 

lavaliere wireless, un recorder cu patru canale, o pereche de căști, o 

clachetă și o cutie cu baterii constituie un necesar de sunet deja 

exagerat. 

În funcție de dimensiunile, durata și resursele taberei, cu 

excepția camerei de filmat și a trepiedului, toate celelalte 

echipamente pot lipsi cu desăvârșire. Coordonatorul 

proiectului/proiectelor (de obicei trainerul grupului respectiv) trebuie 

să cadă de acord cu producătorul și/sau cu organizatorul asupra 

necesarului tehnic, pentru a stabili un raport decent între nivelul de 

atingere al obiectivelor și nivelul suportabil de compromis calitativ, 

între gradul de complexitate și timpul alocat fiecărui proiect. 
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Toate aceste aspecte nu-i implică direct pe copii decât în 

măsura în care informațiile colectate de la ei, în legătură cu 

subiectele filmelor, trebuie cunoscute cât mai din timp, în vederea 

stabilirii unor limite rezonabile și a planificării filmărilor. În cazul 

existenței resurselor necesare, pot fi adăugate proiectelor diferite 

elemente de decor, recuzită sau costume. În acest caz este de dorit 

prezența în echipă a unui scenograf. Ținând cont de faptul că tabăra 

se desfășoară într-un loc izolat, numărul elementelor scenografice va 

fi în general destul de redus și se va apela adesea la improvizație și 

la imaginație. În oricare situație, rolul scenografului poate fi 

important. 

Deși conceptul de tabără de film de la care am plecat 

impune alcătuirea unei echipe de filmare formate din copii, deși copiii 

sunt cei care vor opera echipamentele, nivelul lor introductiv de 

pregătire în urma modulelor parcurse și lipsa lor de experiență 

necesită, în mod evident, coordonarea unor adulți. Dacă pe 

parcursul modulelor trainerul se poate descurca și singur, acest lucru 

devine foarte dificil chiar și la filmarea proiectelor specifice taberelor 

mici, în cele de mari dimensiuni fiind practic imposibil. Din acest 

motiv, echipei adulților e de preferat să i se adauge un asistent de 

cameră, unul de sunet și eventual un asistent de lumini. În acest caz, 

trainerul își poate asuma fără probleme doar rolul de coordonator 

general al proiectului sau de asistent de regie. 

Planul de filmare poate presupune sau nu existența unui 

storyboard realizat de copii, de trainer sau rezultat din colaborarea 

lor. Condiția existenței acestui storyboard este dictată evident de 

timpul și de disponibilitatea celor implicați. 

Așa cum am specificat, decupajul regizoral iese din discuție 

pentru a nu bulversa copiii. În cazul lipsei unui storyboard, așa cum 

este de presupus că se va întâmpla în special în tabăra de o 

săptămână, ordinea și conținutul cadrelor filmate vor fi dirijate de 

experiența coordonatorului de proiect. 

Am omis până acum în mod voit să fac referire la distribuția 

filmelor. Dacă alte proiecte de tabără de film deja menționate se 

raportează exact la distribuție, în concepția mea rămâne ultimul 

aspect de îndeplinit, ce-i drept absolut necesar. Tabăra de film nu ar 
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trebui să fie asociată cu racolarea de talente și nu pune accent pe 

jocul actorilor. Desigur, atunci când resursele o permit, pot fi cooptați 

artiști profesioniști ori amatori adulți/copii sau pot fi organizate 

castinguri, dar din punctul meu de vedere, toate acestea nu sunt 

necesare. Într-o tabără de creație, care include atât ateliere de film 

cât și de teatru, modul de organizare al distribuției e unul evident. 

Cum film fără actori nu există, aceștia pot fi identificați cu 

ușurință chiar în rândul copiilor participanți la atelierele de film. 

Există mereu copii care evită să-și asume un rol activ în spatele 

camerei, dar care se descurcă foarte bine în fața ei. Glumeții, 

cabotinii, hiperactivii și cei mai greu de strunit la cursuri devin 

adesea docili, atenți și foarte ascultători atunci când aud comenzile 

„motor” sau „acțiune”. Copii mici și aparent timizi sau tăcuți la ateliere 

pot da dovadă de o mare naturalețe și dezinvoltură când devin 

centrul atenției. În timpul lor liber, copiii din echipe separate pot juca, 

de asemenea, în filmele colegilor. Cunoscându-se de la ateliere sau 

de la alte activități, multora le va face cu siguranță plăcere să se 

vadă pe ecran, să se aplaude între ei, să se critice sau să facă haz 

unii de ceilalți, pe platou sau în seara premierei. Iată de ce cred că, 

pentru a simplifica lucrurile, distribuția ar trebui formată chiar din 

rândurile lor. Odată îndeplinite toate condițiile de mai sus, se poate 

filma prima dublă. În funcție de numărul de proiecte de scurt-metraj, 

de echipe de filmare și de coordonatori, filmările se pot desfășura în 

paralel în diferite locații, sau una câte una. Se pot desfășura pe 

parcursul unei singure zile, în cazul taberei de o săptămână sau a 

mai multora, în cazul celei de două săptămâni. Pe tot parcursul 

filmărilor, copiii vor fi coordonați și asistați de către adulți, de la 

primul „motor” până la ultimul „stop” auzite în tabără. 

Coordonatorul de proiect va avea grijă să nu se depășească 

o limită de timp dinainte stabilită, respectând atât programarea 

filmărilor, cât și termenii legali privind protecția copilului. Legislația 

privind numărul de ore pe care un copil le poate petrece pe un platou 

de filmare este destul de restrictivă și constituie un subiect destul de 

delicat, tocmai din cauza abuzurilor practicate de unii părinți sau de 

producătorii de film și publicitate. De asemenea, copiilor li se vor 

asigura hrană, hidratare, pauze, asistență medicală și toate celelalte 
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condiții necesare. În încheierea filmărilor, copiii vor fi încă o dată 

felicitați și li se va prezenta programul mini-festivalului și al festivității 

de premiere din ultima seară 

Din motive evidente de timp, asamblarea filmelor cade tot în 

sarcina trainerilor, dar dacă unii dintre copii solicită să participe la 

realizarea acestui proces cu siguranță că li se va permite. Montajul 

filmului și realizarea coloanei sonore sunt etape care necesită multă 

concentrare din partea realizatorului, deci atenția acestuia nu trebuie 

perturbată. De aceea, numărul copiilor care pot participa la un 

moment dat va fi destul de limitat. În cazul în care numărul de doritori 

este prea mare, ei pot asista în liniște, rând pe rând. 

Odată filmul montat și sonorizat, trainerul îi poate aplica niște 

minime corecții de culoare pentru a da produsului un aspect unitar. 

Ultima etapă înaintea finalizării filmului este genericul. Etapa nu este 

deloc lipsită de importanță, întrucât fiecare copil va dori să-și vadă 

numele pe generic și să se laude acasă părinților și prietenilor. Prin 

urmare, trainerul va avea grijă să întocmească din timp lista cu 

numele copiilor și cu rolul fiecăruia din ei în echipa de filmare. Cum 

aceste informații sunt adesea ignorate și se obțin destul de greu 

după încheierea filmărilor, prin risipirea echipei prin diversele colțuri 

ale taberei, o soluție bună este filmarea direct pe platou a 

cartoanelor scrise și desenate chiar de copii. Implicându-i în 

realizarea acestui tip de generic, creativitatea lor nu va avea limite și 

succesul din seara premierei va fi asigurat. La fel de apreciate vor fi 

momentele amuzante de la filmări, presărate printre cartoane. 

 

Festivalul micilor cineaşti 

 

Cu sau fără covor roșu, momentul culminant al taberei îl 

reprezintă seara premierei filmelor și festivitatea decernării premiilor. 

Ca orice gală care se respectă, seara poate debuta cu vizionarea 

making-of-ului realizat de o echipă care i-a însoțit pe copii peste tot 

în tabără. Totodată, pot fi vizionate making-of-uri și selecții ale celor 

mai premiate filme din edițiile precedente. Scurt-metrajele proaspăt 

realizate de copiii din tabără vor fi prezentate la secțiunea de 

concurs a festivalului. Cine va face parte din juriu, câte și ce premii 
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vor fi acordate sau în ce vor consta acestea rămâne decizia 

organizatorilor, în funcție de resurse. Un lucru cert este că fiecare 

echipă va urca pe scenă pentru a fi prezentată și felicitată și fiecare 

copil va primi cel puțin o diplomă de absolvire și un stick sau DVD cu 

filmele sale și ale colegilor din tabără. Conform tradiției, petrecerea 

de despărțire a copiilor nu se poate desfășura decât în jurul focului 

de tabără. 

 

Concluzii 

 

Am încercat să ofer un model aplicabil oricărei tabere reale 

de film pentru copii, așa cum consider în calitate de cineast și de 

profesor. Departe de a se pretinde o lucrare științifică bazată pe date 

concrete sau pe studii elaborate, Jocul de-a filmul sintetizează totuși 

experiențele trăite, observațiile mele și cunoștințele accumulate, mai 

întâi ca părinte și apoi ca dascăl. Sper ca soluțiile pedagogice 

imaginate, identificate sau adaptate, pot sluji ca ghid tinerilor traineri 

implicați în astfel de activități, nu doar în taberele de film, ci și în 

atelierele desfășurate în școli sau în cluburile școlare. Sunt convins 

că lucrarea suportă îmbunătățiri, organizarea taberelor nefiind 

domeniul meu. Se bazează însă pe lucrurile bune sau mai puțin 

bune constatate și semnalate în calitate de trainer, pe criticile și 

sugestiile pe care le-am adus sau le-aș fi putut aduce organizatorilor. 

Nu în ultimul rând, cred că Jocul de-a filmul poate sluji ca punct de 

plecare în elaborara unui proiect de cerere de finanțare în domeniul 

educației prin cinema. Sper ca, în bună parte, lucrarea să-și fi atins 

aceste obiective, dar las concluziile la aprecierea celor care o vor citi 

și care eventual o vor folosi sau se vor inspira din ea. 

 

Filmografie 

 

1896 L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, regia August Lumière 

& Louis Lumière; 

1898 Un Homme de Têtes, regia Georges Méliès; 

1901 L'homme à la tête de caoutchouc, regia Georges Méliès; 

1902 De la Pământ la lună, regia Georges Méliès; 
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1926 Aventurile Prințului Ahmed, regia Lotte Reiniger; 

1927 Cântărețul de jazz, regia Alan Crosland; 

1929 Finding His Voice, regia Max Fleischer; 

1933 King Kong, regia Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack; 

Omul invizibil, regia James Whale; 

1935 Far Speaking – The History of the Telephone; 

1940 The Great Dictator, regia Charlie Chaplin; Pinnochio, regia 

Ferguson Norman, Hee T., Jackson Wilfred, Kinney Jack, Luske 

Hamilton, Roberts Bill, Sharpsteen Ben; 

1941 Dumbo, regia Sam Armstrong, Norman Ferguson, Wilfred 

Jackson, Jack Kinney, Bill Roberts, Ben Sharpsteen, John Elliotte; 

The Reluctant Dragon, regia Alfred Werker; 

1960 – 1966 The Flinstones; 

1975 The Night That Panicked America, regia Joseph Sargent; 

1977 Close Encounters of the Third Kind, regia Steven Spielberg; 

Star Wars, regia George Lucas; Star Wars: Episode IV – A New 

Hope, regia George Lucas; 

1980 Războiul stelelor (Imperiul contraatacă), regia Irvin Kershner; 

1984 Disney Family Album No.4 - Jimmy MacDonald, regia Mike 

Bonifer; Andrei Tarkovski: A Poet in the Cinema, regia Donatella 

Baglivo; 

1985 Back to the Future, regia Steven Spielberg; 

1988 Tin Toy, regia John Lasseter; 

1991 Jurrasic Park, regia Steven Spielberg; Beauty and the Beast, 

regia Gary Trousdale, Kirk Wise; 

1995 Toy Story, regia John Lasseter; 

2004 Spider-Man, regia Sam Raimi; 

2007 Alvin and the Chipmunks, regia Tim Hill; Transformers, regia 

Michael Bay; 

2008 It Might Get Loud, regia Davis Guggenheim; 

2008 – 2014Star Wars: The Clone Wars – Războiul clonelor, creator 

George Lucas; 

2009 Avatar, regia James Cameron; Star Trek, regia J.J. Abrams; 

2010 Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff, regia Craig 

McCall; Industrial Light & Magic:Creating the Impossible, regia Leslie 

Iwerks; 
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2010 The Virtual Revolution: Homo Interneticus? regia Molly Milton; 

Iron Man 2, regia Jon Favreau. 
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CAPITOLUL 8 

 

Teatru în engleză pentru grădiniță și afterschool 
 

Ana Maria Victoria Vicovan 

 

 

În 2018, am avut plăcerea de a fi angajata grădiniței cu 

program de after-school Brit Academy. Am lucrat cu copii de 4-10 ani 

în fiecare zi, de luni până vineri, timp de 4 ore și am pus în aplicare 

diverse jocuri și activități din domeniul Artei actorului experiență care, 

mai târziu, m-a determinat să revin în facultate pentru a studia 

Pedagogia teatrală la masterat. 

Brit Academy este afiliată la rețeaua COBIS (The Council of 

British International Schools), ceea ce înseamnă că atât predarea 

cât și orice fel de comunicare copil-educator se fac exclusiv în limba 

engleză, copiii fiind încurajați să comunice în engleză și atunci când 

vorbesc între ei sau când se joacă. Acest lucru mi-a dat ocazia să 

adaptez exercițiile teatrale pentru a le permite copiilor să-și dezvolte 

vocabularul, exprimarea orală, scrisul (acolo unde era cazul), 

înțelegerea și abilitățile de ascultare în limba engleză, în paralel cu 

cele creative, motrice și sociale. 

Copiii erau împărțiți în grupe de vârstă doar la începutul zilei, 

timp în care aveau cu celelalte educatoare activități educaționale de 

natură teoretică (lucru manual, învățarea numerelor și a literelor, 

ascultarea poveștilor, colorat etc.). Apoi, între orele 14-18 se 

desfășurau diverse activități artistice sau de recreere, fiind grupați în 

funcție de activitățile pe care le preferau. Sălile erau împărțite în mai 

multe centre de activități – matematică, literatură, lucru manual etc. 

O activitate nu dura mai mult de o oră, nu implica mai mult de zece 

copii, iar după trecerea timpului alocat fiecare grupă își schimba 

activitatea, schimbând, după caz și spațiul sau rearanjându-se 

grupele.  
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Din punct de vedere al pedagogului teatral, observarea 

intereselor copiilor este un factor important în alegerea jocurilor. În 

cazul în care cineva nu voia să se implice în exercițiul sau în jocul 

propus, nu era obligat să o facă și avea la dispoziție diverse alte 

opțiuni – îi sugeram o altă activitate sau se putea juca singur sau cu 

alți copii, atât timp cât nu deranja celelalte activități, care se 

desfășurau concomitent. 

Activitățile și jocurile pot fi organizate cu materiale sau fără. 

De obicei, pentru jocurile care nu necesită materiale este nevoie de 

un spațiu de lucru mai mare, cum ar fi sala de sport sau curtea. În 

general, activitățile cu copiii se pot desfășura atât înăuntru cât și 

afară, în funcție de vreme și de dorințele lor. La Brit Academy, cele 

două spații (interior și exterior) sunt dotate cu materialele necesare 

fiecărui tip de activitate. 

Pe lângă sala de mese și cabinetul medical, grădinița era 

împărțită, așadar, în diverse centre de interes, fiecare dotat cu 

materialele necesare pentru a le permite copiilor o activități cât mai 

diversificate pe parcursul zilei. Ei puteau opta pentru oricare centru, 

fiind tot timpul supravegheați și îndrumați, în cazul în care aveau 

nevoie de acest lucru. 

Posibilitățile petru a dezvolta și adapta jocuri și exerciții 

teatrale, folosind oricare dintre aceste materiale sau spații de lucru, 

erau practic infinite deoarece întotdeauna se puteau introduce 

modificări în funcție de factorii situaționali – anotimp, vreme, 

sărbători, relații sociale, noile teme învățate în ziua respectivă, 

personaje din cărți, filme și desene animate, subiecte studiate la 

școală, noi experiețe etc.). 

Tabelul următor reprezintă centrele de interes, localizate în 

diferitele săli ale grădiniței și materialele pe care educatorii le aveau 

la dispoziție pentru a iniția activități cu copiii. 

 

Înăuntru 
Drama 

Center 

jucării, mobilier 

de bucătărie 

pentru copii, 

măsuțe, jocuri 

cu planșe, jocuri 

jocuri de imaginație, 

alcătuirea poveștilor, 

crearea personajelor, jocuri 

ghicitori, jocuri imitative, 

situații de viață (la 
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cu cărți, 

creioane, 

carioci, hârtie, 

foarfece, lipici, 

fișe, tablă cu 

marker 

restaurant, la doctor, la 

magazin etc.) 

Arts 

and 

Crafts 

foarfece, hârtie 

simplă și 

colorată, sclipici, 

lipici, acuarele, 

plastelină 

crearea 

personajelor originale, 

descrierea emoțiilor, 

definirea stărilor 

emoționale, povești 

Quiet 

Center 
cărți cu povești 

story time, povești citite și 

jucate, joc de rol, 

empatizarea cu personajele 

poveștilor 

Math 

Center 

tablă cu marker, 

magneți cu 

numere și cu 

litere, jocuri cu 

planșă, bile 

colorate, bani 

de jucărie 

jocuri cu întrebări, situații 

de viață (la magazin, 

afacerea proprie), jocuri 

bazate pe numărători  

Gym 

forme 

geometrice din 

burete, music 

player, 

proiector, teatru 

de păpuși, 

păpuși de 

mână, cercuri, 

mingi 

construirea unui spațiu 

comun prin colaborare, 

exprimare prin mișcare, 

jocuri cu ritmuri muzicale, 

jocuri bazate pe dans 

(statuile muzicale, scaunele 

muzicale), jocuri cu pase, 

teatru de păpuși  

Afară 

Outside 

Game 

Center 

mingi, leagăne, 

tobogane, cretă 

jocuri de rol, jocuri de grup 

(coordonare, spontaneitate, 

imaginație, explorare etc.) 

Messy 

Area 

apă, cretă, 

săpun, tempera 

experimente cu diverse 

materiale și substanțe 
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(bicarbonat de sodiu, oțet, 

făină, sare, lapte, ouă, 

săpun etc.), conștientizarea 

simțurilor (văz, gust, miros, 

tactil, auz) 

 

Situațiile dificile și soluțiile lor 

 

În lucrul cu copii este nevoie de deschidere și de flexibilitate 

pentru situațiile neprevăzute care pot apărea oricând. Orice situație 

aparent negativă sau distructivă poate fi transformată într-o lecție, 

prin comunicarea eficientă și prin instaurarea respectului reciproc.  

De exemplu, dacă jocul propus este prea plictisitor pentru 

unul dintre copii, acesta s-ar putea să încerce să saboteze întreaga 

activitate. Am observat că soluția este de a-i oferi celui plictisit un rol 

special, în afara jocului. Rolul poate fi unul inventat sau cel de arbitru 

sau de organizator. Acest rol trebuie să-i stârnească interesul și să-l 

determine să se implice în activitate, alături de ceilalți.  

O altă situație comună este cea în care unul sau mai mulți 

copii se supără atunci când sunt nemulțumiți de rezultatele din cadrul 

jocului, alegând să părăsească activitatea înainte ca aceasta să 

ajungă la final. Validarea emoției copilului – prin expresii precum 

înțeleg că te simți furios, văd că ești supărată, înțeleg că nu consideri 

că e corect – este extrem de importantă în acest caz. Acest copil are 

nevoie să i se îngăduie să proceseze ceea ce i se întâmplă din punct 

de vedere emoțional și să depășească momentul într-un mod 

sănătos. Este de asemenea important ca acesta să nu se simtă 

marginalizat sau exclus, de aceea, cea mai bună soluție pe care am 

aplicat-o întotdeauna cu succes este cea de a-i oferi spațiul de care 

are nevoie și a-l lăsa să ia singur decizia revenirii în joc.  

Frica de a participa la o activitate nouă este o altă situație în 

care copilul are nevoie de siguranță și de libertatea de a decide 

singur. Astfel, dacă un copil nu dorește să joace un joc, chiar și 

înainte de a afla despre ce este vorba, soluția este de a-l lăsa să-i 

observe mai întâi pe ceilalți și apoi de a alege singur să intre sau nu 

în joc. 
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Copiii au tendința de a trata anumite exerciții cu 

superficialitate, pe principiul dacă nu e distractiv imediat, renunț. 

Datoria coordonatorului este aceea de a le reaminti participanților, pe 

tot parcursul activității, acele detalii care stimulează concentrarea, 

atenția, ascultarea activă etc. Astfel, plictiseala va fi înlocuită de 

interesul pentru detaliu, experimentare și comunicare. 

Uneori, mai ales în situațiile în care copiii sunt mici (4-6 ani), 

poate fi un pic dificil pentru ei să funcționeze ca un grup, să se 

adune cu toții în cerc sau să facă liniște pentru a asculta regulile 

jocului. În cazul acesta, răbdarea este cheia. Atenția lor la această 

vârstă poate fi de scurtă durată, de aceea este important să le fie 

reamintit constant și repetitiv că este timpul pentru o activitate până 

când încep să funcționeze ca grup.  

Un instrument extrem de ajutător, în cazul meu, a fost un 

timer care arăta și suna ca o pasăre. Era o simplă aplicație pe 

telefon care întotdeauna le acapara total atenția și îi fascina cu 

sunetul plăcut și cu culorile vii, pe care le puteam schimba din când 

în când pentru a-i surprinde. Când se adunau cu toții în jurul 

papagalului, le dădeam voie să atingă ecranul pentru a opri soneria. 

Pentru a face acest lucru, trebuia deja ca toată lumea să funcționeze 

ca grup și să atingă ecranul cu un singur deget, toți în același timp. 

Apoi, exercițiul putea începe. 

 

Reprezentații cu urmări educative 

 

Indiferent de vârstă, sex sau clasă socială, cu toții ne simțim 

rușinați, timizi, sau nesiguri atunci când ne găsim în situația de a 

vorbi sau de a prezenta ceva în fața unor oameni. Este foarte ușor 

să proiectăm aceste frici în ochii celor care ne privesc, în așa fel 

încât să ne auto-convingem că tot ceea ce facem este sub orice 

critică. Aceste emoții provoacă de cele mai multe ori frică, anxietate, 

ticuri și mișcări aparent incontrolabile, lucru valabil la orice vârstă. În 

cazul copiilor, care nu au mecanisme de aparare bine înrădăcinate 

în comportamentul lor de zi cu zi, emoțiile negative sunt mult mai 

ușor de analizat, dar și de corectat, datorită transparenței și 

adaptabilității de care ei dau dovadă.  
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Exercițiile și jocurile teatrale sunt modalități excelente de a-i 

învăța să-și valideze și să-și gestioneze emoțiile care apar în mod 

inevitabil, în așa fel încât scopul pedagogic principal – acela de a 

comunica ceea ce au de spus cu direcție și claritate – să fie cât mai 

bine îndeplinit. 

Vocea este un element esențial care are tendința să cedeze 

atunci când emoțiile sunt copleșitoare, iar reglarea respirației este o 

modalitate foarte utilă de a depăși un blocaj provocat de diverse frici. 

Exercițiile făcute cu o anumită numărătoare (inspirație/retenție/ 

expirație) au rolul de a învăța copilul să dozeze corect aerul, atât pe 

inspirație, cât și pe expirație și de a-i arăta cum își poate folosi 

respirația în anumite situații tensionate. 

În lucrul cu copiii, am observat cum teatrul de păpuși are un 

efect extrem de benefic asupra inhibițiilor față de public. De aceea 

organizam acest tip de activitate o dată pe săptămână. În zilele când 

aveam o reprezentație a teatrului de păpuși, le ceream copiilor care 

doreau să participe să se gândească, cu o oră înainte, la o poveste 

pe care voiau să o împărtășească cu ceilalți. Apoi îi ajutam să 

stabilească o structură a poveștii și care erau personajele necesare. 

În cazul în care personajele nu existau în dotarea grădiniței, le 

fabricam împreună din hârtie. Copiii care alegeau să participe erau 

entuziasmați să se pregătească pentru reprezentație, iar când 

ajungeau în fața publicului interveneau diverse blocaje. De exemplu, 

o fetiță care de obicei vorbea tare și clar, devenea aproape de 

nerecunoscut. Vocea îi pierea cu totul și nu mai putea exprima ceea 

ce stabilisem la repetiție. Pentru a o ajuta să depășească teama, am 

convenit ca ea să miște păpușa pe mână și eu să fiu vocea 

personajului. Datorită faptului că doar păpușa era vizibilă publicului, 

pe parcursul reprezentației, fata a prins din ce în ce mai mult curaj, 

iar la final a început să-i dea ea însăși glas personajului, fără rețineri, 

implicându-se total în poveste și uitând de frica inițială.  

Cum noțiunea de spectacol este strâns legată de cea de 

teatru, am organizat o activitate de acest fel în perioada Crăciunului, 

păstrând însă latura educativă a procesului. Am pornit, ca de obicei, 

de la copiii care își doreau acest lucru. După ce fiecare și-a exprimat 

dorințele și ideile in legătura cu spectacolul dorit, am stabilit 
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împreună, în linii mari, povestea pe care o vor înfățișa, precum și 

personajele implicate. Folosindu-se de concesie și cooperare, copiii 

au distribuit între ei rolurile, ținând cont de caracteristicile fiecăruia. 

Lucrând împreună, în fiecare zi, am creat și replicile fiecărui personaj 

din poveste. Pentru a-mi păstra rolul de coordonator și a putea să le 

ofer indicații pe parcurs, am decis să fiu povestitorul care anunța 

practic ce se întâmpla în poveste. În cea mai mare parte, deciziile 

legate de costume, acțiuni, obiecte și replici au fost ale copiilor. 

Povestea a fost prezentată în fața părinților, dându-le celor mici 

oportunitatea de a-și expune creația artistică la care au colaborat 

timp de 2 săptămâni. 

 

Vorbitul în public  

 

Frica de a vorbi în public se află pe locul al doilea în topul 

fricilor umane, după frica de moarte. Din această cauză, lucrul 

asupra aspectelor de public speaking este foarte important încă de la 

o vârstă fragedă. Un spațiu în care copilul  să se simtă în siguranță 

este locul cel mai potrivit pentru dezvoltarea acestei abilități. Acest 

mediu are avantajul de a-l pune pe copil într-o situație în care, să se 

poată concentra nu doar să asculte indicațiile date de coordonator, ci 

și să le experimenteze el însuși.  

În general, elementele teoretice constituie o parte foarte 

mică din activitatea propriu zisă de vorbire în public. Experiența 

personală a fiecărui participant e cea mai importantă, deoarece 

învățarea se va produce individualizat, în funcție de nevoile și 

capacitățile fiecărui copil. Activitatea în sine constă în prezentarea 

unui subiect (stabilit în prealabil sau imdiat, pe loc) în fața colegilor, 

într-o anumită perioadă de timp (câteva minute).  

În timp ce copilul vorbește, educatorul îl corectează și îi 

explică diversele comportamente parazitare, care nu sunt benefice 

pentru comunicare. Acesta este un exercițiu atât pentru cel care 

vorbește, cât și pentru cei de pe margine, îngăduindu-le să afle cum 

se simt în ambele posturi și experimentând diferitele senzații care se 

nasc pe parcurs. 
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Jocul în care participanții au de alcătuit o poveste este, de 

asemenea, un bun exercițiu pentru a dobândi acest set de 

competențe, precum și dezvoltarea lucrului în echipă, concesia, 

flexibilitatea în gândire și adaptabilitatea la lucrurile neașteptate. 

Jocul începe cu toți copiii stând în cerc și verbalizând, pe rând, o 

parte din poveste. Exercițiul poate fi dus mai departe prin 

introducerea unor cărți cu imagini, în așa fel încât nimeni nu știe 

dinainte despre ce va fi povestea. Acesta este un exercițiu minunat, 

atât pentru dezvoltarea vocabularului, cât și pentru învățarea unor 

termeni noi. Unul dintre copiii cu care am lucrat avea întotdeauna 

tendința de a forma povești extrem de creative, care erau mereu 

primite cu fascinație de către toți ceilalți copii, fără excepție, 

indiferent de vârstă. Acest copil avea tendința de a se plictisi când nu 

era rândul lui deoarece era cel mai mare din grup. Oferindu-i 

posibilitatea de a le împărtăși celorlalți abilitățile sale, explicându-le 

și dându-le sfaturi, putea continua să lucreze la comunicare și la 

vocabular alături de ceilalți, fără a se plictisi. În plus, relațiile dintre 

copii se îmbunătățeau și fiecare simțea că a evoluat în urma 

experienței. 

Același copil avea, totodată, o putere extraordinară de 

convingere atunci când era cu adevărat interesat de o acțiune. Într-o 

zi, am inventat un joc în care îl plăteam (spunându-i ce sumă avea 

să câștige) să planteze copaci. Apoi, cu banii câștigați, cumpăra un 

număr de puieți și angaja pe altcineva să îi planteze. Totul era un 

exercițiu de imaginație, dar timp de o oră, toți copiii au fost cooptați 

în afacerea cu copaci pentru a câștiga mai mulți bani. Un joc similar 

s-a putut repeta în fiecare săptămână, folosind bani de jucărie și 

forme geometrice din burete pentru a construi magazine. Cele două 

magazine aveau câte un vânzător și mai mulți clienți, iar tranzacțiile 

se făceau între aceștia. 

 

Concluzii 

 

Majoritatea părinților care își înscriu copiii la cursuri de teatru 

au o imagine fixă, de multe ori eronată, asupra conceptului de teatru 

în educație, prin intermediul jocului teatral. Acești părinți sunt cei 
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care tind să-și încurajeze copilul să joace mai mult, mai tare și mai 

afectat un anumit text. Ei își imaginează copilul pe scenă, înconjurat 

de flori, într-o mare de aplauze și strigăte de laudă. Nu înțeleg rolul 

fundamental al teatrului în viața unui individ, și anume acela de a 

dezvolta trăsături ale ființei umane care se află în interiorul tuturor, 

mai precis acele caracteristici care ne ajută să gândim inspirat, să 

acționăm cu un scop bine definit, să ne putem concentra atenția 

acolo unde dorim, fără să percepem acest lucru ca pe un efort 

substanțial. 

Beneficiile activităților pe care le-am organizat au fost legate 

și de exersarea abilităților necesare cunoașterii limbii engleze. Copiii 

au învățat să-și adapteze limbajul in funcție de mesajul pe care 

doreau să-l transmită, au avut o provocare în plus, care le-a stimulat 

gândirea, concentrarea și creativitatea, găsind soluții atunci când 

vocabularul lor în formare nu era suficient pentru a exprima ideile 

dorite. În cazul în care unul sau mai mulți copii au refuzat să 

vorbească în engleză, am găsit întotdeauna modalități de a-i încuraja 

și a-i motiva să-și dorească acest lucru. 

Scopul jocurilor teatrale nu este neapărat cel de a alcătui un 

spectacol de teatru cu o ridicată valoare artistică, ci de a învăța 

copilul să recunoască în el însuși cele mai importante trăsături 

umane, pe care le poate apoi dezvolta armonios pe parcursul întregii 

sale vieți.  
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CAPITOLUL 9 

 

Filmul, limbaj universal și instrument de învățare 
 

Andreea Ionescu-Berechet 

 

 

Lucrarea de față este descrierea unui experiment cu zece 

copii între 11-14 ani aflați într-un program de after school, în cadrul 

Fundației Sociale „Regina Maria”. Această fundație a alocat un 

spațiu și profesori pentru copiii școlii din cartier (str. Dobrogeanu 

Gherea), proveniți din familii cu venituri mici. Ei sunt găzduiți în 

fiecare zi a săptămânii, după încheierea orelor de școală și ajutați la 

teme. Am obținut o oră și jumătate din timpul lor în fiecare joi (de la 

16:00-17:30), pentru un curs de educație prin film.  

Voluntariatul mi-a fost pe deplin recompensat prin rezultatele 

obținute. Abilitățile lor de povestire au evoluat vizibil, creativitatea a 

crescut și este cuantificabilă prin testele susținute la început și apoi 

la intervale de câte 4-5 săptămâni. Mai mult, datorită faptului că am 

văzut filmele difuzate în calupuri narative, copiii au obținut o noțiune 

a secvențialității, iar povestirile și desenele lor au reprodus-o. 

Flexibiliatea gândirii și fluiditatea au avut evoluții mai puțin 

spectaculoase, dar acestea există. 

Cu ajutorul unor întrebări enunțate pe parcursul desfășurării 

filmului, am făcut legătura ficțiune-real și i-am pus pentru câteva 

clipe în varianta de naratori, de creatori ai poveștii. Aici a apărut 

interactivitatea lor cu o lume considerată închisă. În cazurile în care 

au prevăzut corect continuarea, a apărut, evident, o mai mare 

implicare într-o ficțiune care putea fi și a lor. În repovestirile de după 

vizionare și în crearea unor istorii similare, inspirate din viața lor 

reală, avantajul obținut este cel al creşterii calităţii şi acurateţei 

observației. Astfel, cotidianul înconjurător, din ceața ambiguă 

derulată în viteză, a prins fotograme de stop cadru cu străluciri de 

magic-real.  
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Astăzi, tendința generală este aceea de imobilizare a 

individului, de reducere a lui la rolul de spectator pasiv. Televiziunile 

practică poziționarea spectatorului, asigurându-și astfel o fidelizare a 

publicului prin exploatarea tendinței generale a lenei de gândire. 

Determinarea unui copil preadolescent la raportări directe, la 

chestionarea sinelui, a realității şi la observarea atentă poate fi o 

metodă educațională de evoluție a societății.  

Prin această cercetare, în cadrul voluntariatului întreprins, 

încerc să demonstrez necesitatea includerii în programa şcolară a 

cursurilor de dezvoltare a creativității prin film pentru adolescenți și 

preadolescenți. Filmul presupune implicare empatică, iar acumularea 

noțiunilor informative de istorie sau știință se vor realiza firesc, 

aproape cu nebăgare de seamă. Plictiseala asociată unui sistem de 

învățământ în care tinerii sunt captivi ar putea fi scurtcircuitată prin 

aceste cursuri de cinema, de realitate empatică. 

Societăţile tradiţionale au adoptat un tip de învăţare de 

menţinere, care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, 

pentru a face faţă unor situaţii cunoscute şi recurente. Acest tip de 

învăţare este menit să asigure funcţionarea unui sistem existent, a 

unui mod de viaţă cunoscut; el stimulează abilitatea elevilor de a 

rezolva probleme date şi perpetuează o anumită experienţă 

culturală. Din păcate, noi menținem un sistem marginal, înapoiat, și o 

experiență culturală de mică provincie înțepenită în secolul al XIX-

lea. 

În condiţiile în care apar şocuri existenţiale, schimbări şi 

evoluţii este nevoie de un alt tip de învăţare, învăţarea inovatoare. 

Doar aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să 

acţioneze în situaţii noi, dispunând de calităţile autonomiei şi 

integrării. Învăţarea inovatoare presupune formularea de probleme, 

sfărâmarea clişeelor şi predispune, totodată, la ruperea structurilor 

închise. Marile schimbări existenţiale se produc pe baza unor viziuni 

inovatoare, nu pe respectarea tradiţiilor. Dintre toate artele, cinemaul 

este primul care impune și exploatează inovația. În plus, prin 

libertatea spirituală trăită în momentul vizionării unui film, prin 

empatia exploatată, ar putea fi soluționată și poziționarea antagonică 

profesor–elev. Dacă acum profesorii se străduiesc să-i surprindă pe 
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elevi pe picior greșit, să observe și să-i amendeze, iar elevii se 

concentrează pe evaziune, poate că introducerea unor discipline 

liberale ar ajuta concilierea și ar crea o deschidere mai mare a 

elevilor școală. 

 

Descrierea voluntariatului  

 

Subiecți: Zece copii cu vârste apropiate: 11 ani și jumătate cel mai 

mic şi 14 ani cel mai mare. 

Spațiul desfăşurării: after-school social pentru copii proveniți din 

familii cu venituri mici. 

Perioada: 4 luni, câte 90 minute săptămânal şi anume în fiecare zi 

de joi, exceptând sărbătorile de Paște și de 1 Mai. 

Activităţi: vizionarea unor secvențe consecutive de film însoțită de 

întrebări, supoziții, discuții și proiecții personale ale unor povești 

derivate din povestea filmului/secvenței proiectate; completarea unor 

chestionare de creativitate (desene și testul șirurilor de cuvinte cu 

aceeași literă), la începutul programului și repetate la câte 4-5 

săptămâni. 

Avantaj: prin natura situației (copiii se aflau mereu în incintă) a fost 

ușoară păstrarea aceluiași grup de copii. Astfel evoluția fluidității și a 

flexibilității lor creative a putut fi cuantificată precis pe parcursul 

întregii perioade. 

Beneficii: a fost evident saltul creativității generale și cel al fluidității. 

În plus, prin analiza câte unui calup de secvențe din același bloc 

narativ, copiii au deprins instinctiv povestirea creativă secvențială iar 

în desenele realizate la final aceștia au creat aproape benzi 

desenate. Proba de creativitate era de a desena în interiorul a șase 

cercuri câte ceva definitoriu pentru ei. Dacă la început aceste 

desene cuprindeau elemente aspiraționale sau reale ale 

personalității lor, dispuse aleatoriu, la evaluările de final cercurile 

cuprindeau o secvențialitate temporală a dorințelor și acțiunilor 

anvizajate. 

Filmele proiectate: Am beneficiat de un retro-proiector, astfel întreg 

procesul cinematografic a fost aproape ideal.  
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1) Balonul roșu/Le ballon rouge (1956) r. Albert Lamorisse cu 

Pascal Lamorisse; 

2)  Ultima aventură/Secondhand Lions (2003) r. Tim McCanlies 

cu Haley Joel Osment, Michael Caine, Robert Duvall; 

3) Armăsarul Negru/Black Stallion (1979) r. Carroll Ballard, 

producător Francis Ford Coppola, cu Kelly Reno, Mickey 

Rooney, Teri Garr; 

4) La revedere copii/Au revoir les enfants! (1987) r. Luis Malle – 

un singur calup secvențial 

5) Viața e frumoasă/La vita e bella (1997) r. Roberto Benigni cu 

Roberto Benigni, Nicoletta Branschi. 

Am ales special filme care să nu fie desene animate sau 

fantasy, în așa fel încât impresia de viață reală („mi s-ar putea 

întâmpla și mie”) să fie cât mai puternică. Toate filmele alese sunt 

puternice din punct de vedere al încărcăturii emoţionale și toate au 

ca protagoniști copii. 

 

Înainte de a le proiecta primul film, am făcut cunoștință și le-

am spus că-i voi învăța, cu ajutorul filmelor, să spună povești. 

Aveam în fața mea zece copii, relativ mulțumiți pentru că scăpaseră 

de un exercițiu în plus la algebră sau de o temă la gramatică. Dar nu 

erau cu adevărat convinși și mă cercetau. În acest centru, toată 

lumea se descalță la intrare. Fără cizme şi în șosete, aveam 

impresia cum câte puțin din prestanța mea se pierduse pe preșul de 

la intrare. M-am prezentat și le-am spus că inventez povești de mulți 

ani încoace și că am făcut asta și în scris, dar și la televizor, încă de 

dinainte de a se naște ei. Au început să mă privească pieziș, pe sub 

sprâncene. De multe ori, acest trecut de televiziune mi-a ajutat, 

alteori mi-a dăunat. Acum mi-a creat o deschidere, dar când le-am 

spus că numai cine este exersat în ale invențiilor narative poate să 

improvizeze cea mai bună scuză la școală, am devenit demnă de 

ascultat cu atenție.  

În săptămânile care au urmat, atașamentul lor pentru mine și 

pentru ora de film a crescut. O dată, i-am găsit dând cu aspiratorul 

(doi băieței), „pentru a aranja mai bine locul nostru de filme”– nu 

primiseră sarcina din exterior, doar veniseră ei mai devreme, pentru 
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că stăteau cel mai aproape. Într-o joi, cred că înainte de Paști, mi-au 

adus prăjituri făcute de mama lor și mi-au ruinat cura de slăbire 

pentru că a trebuit să mănânc de la fiecare. Momentul proiecției și al 

discuțiilor i-a bucurat nespus și m-au aşteptat cu scaunele aranjate 

deja pentru vizionare și cu ecranul coborât. Trebuie precizat că 

această grupă era compusă din copiii ai căror părinți i-au dus rar sau 

niciodată la cinema, deși la mall Băneasa fuseseră aproape toți de 

câteva ori, însă bani de cinema au avut doar doi sau trei.  

Înainte de primele teste sau vizionări, le-am spus în cuvinte 

simple următoarea frază de curs (concepută pentru studenții de la 

scenaristică): Oamenii au spus din totdeauna povești! Poveștile sunt 

echipament pentru viață. Oamenii au avut și au nevoie de povești 

pentru a ordona, a înțelege și a transmite sensul vieții. În timpurile 

noastre, nevoia de poveste este cu atât mai acut, cu cât aglomerația 

de azi a încâlcit lucrurile și mai mult. Într-un haos în care avem mai 

multă informație decât putem cuprinde, iar proporțional o pierdere de 

sens, scriitorului îi revine sarcina de a da sens haosului. Într-o lume 

alienantă, ne putem regăsi prin identificare cu personaje fictive iar 

prin participarea la conflictele lor, ne descoperim propria umanitate 

(extras din propriul curs de naratologie). 

 

Vectorii filmelor proiectate și discuțiile pe care le-au 

generat 

 

1) Balonul roșu/Le ballon rouge (1956) a fost văzut împărțit în 

două proiecții.  

Pentru a justifica această segmentare, le-am dat câteva 

elemente de bază ale construcției narative.  

Structura oricărui film constă în selecția unor evenimente, 

culese din poveștile de viață ale personajelor. Un eveniment este 

cauzat de persoane sau afectează persoane. Dar evenimentele nu 

pot fi puse întâmplător. Evenimentele se compun în secvențe 

strategice, menite să declanșeze emoții și să exprime o anume 

vizuine asupra vieții. O serie de secvențe construiesc un act, iar 

actele sunt puternic încărcate cu valoare de schimbare pentru 

personaj. 
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O serie de acte construiesc povestea. Actele, așezate către 

punctul culminant, aduc la final o schimbare ireversibilă și absolută a 

valorii. Dacă te uiți la încărcătura valorică a unui personaj, de la 

începutul filmului și o compari cu încărcătura valorică din final, 

trebuie să se construiască clar arcul filmului, marea schimbare care 

ia viața dintr-un punct al unei condiții și o transformă până în final 

(idem). 

Scenele, secvențele, actele pot părea noțiuni inutile și 

complicate pentru mintea unui preadolescent. Dar, dacă privim 

noțiunile de algebră cărora trebuie să le facă față, stăm excepțional. 

În plus, copiii nu sunt opaci la noțiuni și elemente noi, mai ales dacă 

adestea au o explicație practică şi se reflectă în viaţa de zi cu zi. Mi-

a fost dovedit acest interes în cursul orelor de voluntariat. 

 

Vector de discuție la Balonul Roșu – întâlnirea cu un 

prieten/obiect fantastic 

 

Copiii au identificat mai ușor stările emoționale ale filmului 

decât timpul lui istoric. Au înțeles totuși că totul se petrece într-un 

trecut nu foarte îndepărtat (mașini, felinarele de iluminat stradal), dar 

au menționat, întâi și întâi, starea de tristețe rece a dimineții 

pariziene și însingurarea eroului. Amintesc că narațiunea filmului 

este axată pe un copil de aproximativ 12 ani care merge către 

școală. Răceala orașului și automatismul traseului lui sunt 

scurtcircuitate de apariția unui balon roșu, mai strălucitor decât orice 

din jur. Abia după ce copilul se urcă pe gard, pe stâlp și câștigă 

balonul începe strecurarea elementelor fantastice. Ușor, ușor balonul 

pare a avea propria lui voință și propriul plan: acela de a nu se 

despărți de copil. Îl așteaptă în fața școlii, merge cu el acasă iar când 

este scos de bunică pe balcon – așteaptă în dreptul ferestrei.  

Odată stabilită conotația fantastică a balonului, am oprit 

filmul, le-am explicat noțiunile de eveniment, secvențe, acte și i-am 

rugat să dezvolte câte o poveste cu prietenul ideal/fantastic pe care 

ar dori să-l întâlnească. Au numit ca prieteni imaginari: covorul 

fermecat, păpușa vorbitoare, robotul mic de buzunar și pe 
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Dumnezeu. Rolul lor fantastic: să-i ajute sau să-i scape de drumul 

către, de întârzieri sau de sarcini școlare. 

În joia următoare, înainte de a vedea continuarea filmului, i-

am întrebat din nou dacă mai au alte planuri/dorințe legate de 

prietenul sau obiectul cu puteri magice și au rămas, în mare, la 

aceleași ficțiuni, oferind mai multe detalii (cum îl vor întâlni prima 

oară şi unde – răspuns general în camera lor de dimineață), dar 

conferindu-i aceleași funcții. Au mai elaborat puțin, pentru că, 

generoși fiind, au vrut ca aceste intervenții fantastice să repare ceva 

din destinul lor familial (să-i repare mașina tatălui, s-o 

înzdrăvenească pe bunică, care acum merge greu, să umple 

frigiderul cu suc și cu salam, să le aducă unora un platou cu 

chifteluțe iar altora – un cățel auriu viu). Fetița cu proiecția întâlnirii 

cu Dumnezeu m-a întrebat dacă eu cred, însă nu a elaborat mai 

mult. 

Partea a doua a filmului este mai tristă. Balonul roșu creează 

invidie în ceilalți copii care se străduiesc și până la urmă reușesc să-l 

captureze și să-l spargă. Din tot orașul sosesc alte baloane 

fermecate, nu la fel de roșii, dar cu voință proprie, care îl iau pe 

băiețelul rămas orfan de prieten și îl plimbă pe deasupra Parisului. 

Remarca micilor spectator a fost că băiețelul trebuia să adune și 

păstreze resturile balonului fermecat, nu să le abandoneze pe 

maidanul unde s-a petrecut lapidarea. Plecarea lui în zbor peste 

oraș, cu celelalte baloane, a fost văzută ca o gravă trădare, drept 

care au dezvoltat apoi povești cu morala prieteniei. Evident, din toate 

aceste mărturisiri, reiese preponderența citirii empatice pe care micii 

spectatori au practicat-o.  

Beneficii în urma vizionării: scurtă informare istorică, 

turistică; judecarea unor legi ale fizicii – apropo de greutatea 

băiatului şi de numărul necesar de baloane pentru ridicarea lui în 

zbor; jocuri de rol cu recunoașterea faptului că ar fi putut fi și ei în 

grupul invidioșilor, dar acum sunt convinși că nu ar mai lovi nici 

măcar un balon de plastic obișnuit – deci o evoluție din perspectiva 

inteligenței emoționale, a participării și a observării atente. 
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Vectori de discuție la Ultima aventură/Secondhand Lions 

(2003)  

 

- Deplasarea de acasă, aventura singurătății alături de bătrâni 

excentrici;  

- Curajul sau teama de a porni singur la drum; 

- Răsturnarea de situație, schimbarea de semn a 

personajelor, nimic nu mai e ceea ce pare; 

- Diferențele de unghi de vedere. 

Subiectul discuției fiind o narațiune compusă din mai multe 

personaje, am putut aminti câte ceva despre designul unei povestiri, 

despre relația și valențele fiecărui caracter intrat în scenă și despre 

schimbările de semn – înșelarea unor așteptări pentru a crea 

surpriză, suspans și atașament. 

Filmul este povestea unui băiețel de 12-13 ani lăsat de 

mama lui să-și petreacă o lună împreună cu doi unchi bătrâni, ciudați 

și presupus bogați. Copilul este tăcut, evident reticent, fără curajul 

împotrivirii, iar universul celor doi unchi îl umple de groază – haita de 

căței de diverse rase, plus un purcel care se credea tot câine, 

ferestrele și podelele scârțâitoare, obiceiurile celor doi, care 

pescuiesc trăgând cu pușca în peștii de râu, vânează vânzătorii 

ambulanți, beau wiskey, mestecă tutun și suferă de somnambulism. 

Aici, fiecare copil care a dorit a încercat o previziune încotro 

va merge povestea: va fugi copilul înapoi acasă? Își va chema mama 

să-l recupereze? Se va adapta? Apoi, tot cei care au dorit au 

imaginat sau au relatat o aventură similară petrecută în vacanțe la 

țară la bunici.  

Partea a doua a filmului cuprinde împrietenirea copilului cu 

cei doi unchi, sosirea unui leu (leoaică) și îngrijirea animalului. Astfel, 

încet, încet, cu ajutorul leului și al poveștilor din trecutul aventuros al 

celor doi, plus misterul unei iubiri ideale cu o frumoasă prințesă 

arabă, apropie copilul și implicit și audiența mea de caracterele celor 

doi unchi. Când sosesc verișorii cu pretenție de moștenitori care îl 

amenință pe puști cu orfelinatul, apare un moment al grelei încercări, 

o fugă și o recuperare care sudează definitiv echipa cu cei doi 

bătrâni trăsniți.  
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Ipocrizia verișorilor a generat discuții despre etichetă, reguli, 

adevăr/minciună și frondă. Copiii au asimilat aceste prezențe 

anumitor profesori, iar pe băiatul cuminte și cam ghinionist – elevilor 

de nota 10 din clasă. 

Dezinteresul puștiului față de averea descoperită nu a fost 

etichetat drept real, toți copiii din clasă optând pentru o abordare mai 

practică.  

Momentul înfruntării decisive cu viitorul tată adoptiv (în prag 

de noapte, în scop de jefuire) și finalul generat de intervenția leoaicei 

a generat discuții despre valoarea dramaturgică pe care un astfel de 

element introdus în povestire o are până în final. Am încercat 

descoperirea unor asemenea elemente posibil de introdus în istorii 

autohtone, iar cel mai apreciat a fost stafia lui Vlad Țepes. 

 

Vectori de discuție la Armăsarul Negru/Black Stallion: 

însingurarea din mijlocul mulțimii, similitudinea de poziție copil 

– cal, prietenia 

 

 Pe un vapor se află un cal sălbatic, bine țintuit în odgoane 

lungi și un copil neglijat de un tată cartofor, care uneori se 

revanșează cu daruri surprinzătoare și povești despre Alexandru 

Macedon. Are loc o furtună, vaporul se scufundă. În valuri ajung și 

copilul și armăsarul sălbatic. Copilul are un briceag (unul dintre 

darurile surprinzătoare primite de la tată). Cu teamă, din dragoste de 

cal, reușește să taie odgoanele de care acesta rămăsese legat, apoi 

leșină. Calul îl va salva și în acest fel ajung singurii locuitori ai unei 

insule pustii. 

Evident, în acest punct al filmului, copiii au fantazat și au 

lansat numeroase ipoteze, cu rădăcină unele în Robinson Crusoe 

(nu-l citiseră, dar le era cunoscut din desene animate), altele cu 

supoziții fantastic-biblice.  

Până în momentul salvării lor de către pescari, filmul are 

pasaje vizuale spectaculoase pe care copiii le-au urmărit cu o 

fascinație nedisimulată. Partea a doua a filmului, cu antrenarea celor 

doi de către Mickey Rooney și participarea lor la curse, a generat 
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conștientizarea unei lipse: şi-ar dori și ei concurs de triciclete, 

biciclete, dar nu există.  

 

Vectori de discuție la filmul La revedere copii – a trăda, 

prietenia și apartenența de grup 

 

Din păcate, filmul lui Luis Malle a adus o încărcătură pe care 

copiii n-au acceptat-o. Nu studiaseră încă la istorie al Doilea Război 

Mondial, nu înțelegeau prea bine noțiuni precum fascism, vânătoare 

de oameni; am încercat să le povestesc câte puțin, dar o tăcere grea 

și o vină străină s-au așezat alături de noi. E drept, spiritul vacanței 

deja zburda prin curte, iar filmul are realitatea sumbră a războiului pe 

care niște copii crescuți în timp de pace și într-o societate de consum 

nu o găsesc tocmai compatibilă cu ei. Nu am reluat filmul la 

următoarea întâlnire, ci am păstrat ideea unei lecții de istorie și de 

valori umane, dar într-o narațiune cu un alt ritm – Viața e 

frumoasă/La vita e bella. 

Secvența discursului despre superioritatea rasei, imaginată 

și interpretată de Roberto Benigni, am dezvoltat-o cu jocuri de rol, 

fiecare copil din audiență reinterpretând în stil propriu și cu invenții 

personale. Fabula lagărului și a detenției, din ora următoare, a fost 

prezentată mai scurt. Mai precis, am oprit filmul înainte de dispariția 

mitraliată a personajului interpretat de Roberto Benigni și am 

reconstruit finalul cu copiii, din mai multe variante și unghiuri. 

 

Concluzii 

 

Dacă cu ajutorul cinemaului s-a introdus și propagat doctrine 

politice, dacă prin cinema s-au introdus sereotipuri şi obiceiuri de 

consum, de ce nu am folosi tot cinemaul drept unealtă a eliberării 

educației de sub prăfuitul și defazatul sistem de învățământ 

românesc? Poate părea un plan prea curajos, poate chiar utopic, dar 

nu este.  

Dacă vrei să primești răspuns, dacă vrei ca elevii să 

participe și, în mod real, să asculte, tu, ca sistem de învățământ, 

trebuie să oferi ceva. Filmul este o formă de libertate asumată, o 
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frondă controlată care generază oameni liberi și empatici. Ce poate fi 

mai bine pentru noi, cei care într-un viitor relativ apropiat vom avea 

destinele în mâinile generației de azi? Să fie aceasta compusă din 

roboți obedienți, surzi și muți, cu diverse grade de incompetență sau 

din niște curajoși, cu suflet mare, cărora le pasă? 

Atașez mai jos câteva date dintr-un studiu recent al Institutul 

Naţional de Statistică care este îngrijorător cât o mie de cuvinte 

despre sfârșitul unei civilizații: 

Copii pierduți pe drum din clasa I în clasa XII: 

2004 – clasa I: 230.000 elevi înscriși; 

2013 – clasa IX: 176.000 elevi înscriși la liceu; 

2016 – clasa XII: 161.500 elevi termină clasa a XII-a. 

Bacalaureat 2016 – 81.500 elevi promovează. 

Studiul indică o degradare îngrijorătoare a situației, în ultimii 

15 ani. Dacă dorim să oprim cumva acest derapaj, este evident că 

trebuie schimbat sistemul de educație. Conștientizând faptul că 

educația este procesul transmiterii cunoștiințelor, valorilor şi 

conduitelor unei societăți, către tinerii sau proaspeții săi membri – și 

privind apoi cifrele de mai sus, înțelegem că liantul, dialogul între 

generații, se deșiră. Școala nu numai că nu reușește să ofere 

oglinda universală a lumii, ci este puternic desprinsă de realitatea 

cotidiană. Această desprindere și prăfuire au drept cauze metodele 

de predare preponderent teoretice, neînsoţite de atractivitatea 

experiențelor practice. Filmul, cu studiul lui analitic ar putea fi acea 

tentație a concretului şi aplicabilului; în plus, el ar putea genera 

cursuri și actualizări intensive în domeniile istoric şi politic.  

Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie 

rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi a tehnicii, generând o gigantică 

mişcare de idei în toate domeniile. Globalizarea are beneficiile ei, iar 

unul este și „supa” generală de idei care pot fi citite, discutate și 

asumate. Filmele, muzica, benzile desenate se află la doar un click 

distanță de orice copil al planetei. Din păcate, școala nu încurajează 

navigarea pe internet, nu ia în considerare realele dexterități ale 

tinerei generații și nu explică mecanismele de căutare și de creditare 

a posibilelor descoperiri. 
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 Internetul poate fi o sursă de informare corectă sau 

incorectă, poate fi o gauă neagră a jocurilor, în general este tratat 

drept o plăcere vinovată și trecut sub tăcere, deși s-ar putea 

exploata, prin intermediul lui, cunoașterea și evoluția. Acum, 

navigarea pe Internet nu are un fir logic, de multe ori este aleatorie, 

înfăţişând doar succesiuni ale preferințelor. Cum putem trasa, 

insesizabil, un fir roșu călăuzitor în labirintul icloudurilor?  

Filmul generează vise, idealuri, dorința excepționalului, 

molipseşte cu misiunea eroului. În plus, istoria se grăbește. În 

prezent se petrec mutații spectaculoase, dar pentru înțelegera lor se 

impune o cunoaștere reală a istoriei contemporane. Drama 

Iugoslaviei şi mișcările din Orientul Mijlociu nu sunt nici măcar 

menționate în manualele de istorie. La științele umaniste, literatura 

este predată după o schemă datată și orientată spre trecut. Elevii 

aud absolut accidental de autori străini importanți; ei nu știu cine au 

fost Hemingway, Cervantes, Balzac, habar nu au de Philip Roth sau 

de Herta Muller, dar dau teză din Grigore Ureche. Totul poate fi 

recuperat și din punct de vedere al updatărilor istoriei contemporane 

și din cel al marii literaturi, prin studiul și discuțiile despre film. 
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CAPITOLUL 10 

 

Cei zece pitici. Studiu empiric realizat pe copiii mici 
 
Alexandra-Roberta Şerban 

 

 

Studiul meu a fost creat pornind de la o întâmplare fericită, 

aceea de a mă afla în aceeași încăpere cu zece copii cu vârsta 

cuprinsă între 1 și 3 ani, despre care mi s-a spus inițial că au nevoi 

de bază și cam atât, care mi-au fost lăsați în grijă zilnic, în calitatea 

mea de asistent educator în cadrul grădiniței Mica Academie de Arte 

din București, vreme de 6 luni. Singură cu ei într-o cameră, 8 ore pe 

zi, am făcut exerciții de actorie și am inventat jocuri specifice, am 

ajuns să percepem realitatea împreună, ca echipă. Nu aș fi putut 

realiza studiul fără sprijinul doamnei director Raluca Voicu, care a 

considerat cercetarea mea un modul în sine, coordonându-mă și 

instruindu-mă pedagogic. Această lucrare le este dedicată copiilor de 

neuitat pe care îi port în suflet – Daria, Ștefăniță, Nora, Sonia, Matei, 

Luca, Teodor, Sasha, Tibi și tuturor celor mici și mari cu care am 

lucrat.  

Pentru a studia mai uşor dezvoltarea copilului, trebuie să 

avem în vedere trei paliere principale, aflate în interacţiune. Astfel, 

dezvoltarea fizică, primul palier, include tot ceea ce ţine de 

dezvoltarea corporală (înălţime, greutate, muşchi, glande, creier, 

organe de simţ), abilităţile motorii (de la învăţarea mersului, până la 

învăţarea scrisului). Tot aici sunt incluse aspecte privind nutriţia şi 

sănătatea. Dezvoltarea cognitivă include toate procesele mintale 

care intervin în actul cunoaşterii sau al adaptării la mediul 

înconjurător. În acest stadiu includem percepţia, imaginaţia, 

gândirea, memoria, învăţarea şi limbajul. Dezvoltarea psiho-socială 

este centrată asupra personalităţii şi dezvoltării sociale ca părţi ale 

unui întreg. Dezvoltarea emoţională exprimă, la rândul ei, impactul 

familiei şi al societăţii asupra individului. 
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Când am ajuns în Academie, mi s-a spus că nu voi putea 

realiza cu cei mici un exercițiu mai lung de câteva minute. Era foarte 

important să atrag atenția grupului, să controlez opt-zece copii într-

un spațiu care conținea atât mobilier cât și prize, obiecte cu care se 

puteau lovi, jucării de lemn. Eram singură cu ei. Dacă vreunul trebuia 

schimbat, trebuia să-l așez lângă ușă, să aștepte o îngrijitoare care 

să-l preia. Mă simțeam imobilă, nu puteam ieși din încăpere, mi s-au 

dat câteva cărți de povești, câteva cuburi și un trenuleț. 

Am inventat pentru ei diverse jocuri, pentru a umple timpul 

cu activități folositoare. Totul se realiza pe muzică, ritualul în sine de 

pregătire devenind, la fiecare exercițiu, la fel de important precum 

activitatea însăși. Tot ce aveam de făcut era să fiu un pic mai iute 

decât ei, să termin activitatea la timp și să fiu pregătită cu următoarul 

joc, astfel încât să-i pot surprinde cu propunerea. Nu neapărat 

verbal, ci prezentând obiectele de joc. Începând singură să lucrez, îi 

făceam să se apropie. Am ajuns în câteva săptămâni ca ei să 

propună singuri jocuri de grup, să aducă jucăria în mijlocul clasei și 

să începem următoarea activitate.  

Nu aveam voie să ies afară cu acești copii foarte mici. Grupa 

de 3-5 ani, în schimb, se încălța la ușă, în fața noastră, se pregătea 

de drum în parc cu veselie, în fiecare zi, lăsând în urmă privirile triste 

ale celor mici. Am reușit să trecem peste acest sentiment de 

frustrare inventând, în sala de balet, propriul nostru bal, după 

plecarea celor mari.  

 

Balul 

 

Pe Chaikovsky, cu pahare de șampanie de plastic „furate“ 

din camera celor mari, ciocneam șampania imaginară. Toată 

dimineața desenam și coloram forme, plante, rachete, animale. 

Descopeream culorile. După plecarea celor mari, ne duceam 

desenele în camera de balet (sala noastră de bal), făceam o 

expoziție și treceam cu toții pe la fiecare desen și îl analizam 

cromatic. Albastrul Dariei îi era deja specific, portocaliul lui Ștefăniță 

era sublim, făcut din mai multe nuanțe de roșu și galben. Fiecare era 

aplaudat. Șampania imaginată era băută, apoi urma dansul. Toți 



169 

piticii așezați în linie, la un perete, porneau în competiție până la 

peretele cu oglinda imensă a sălii. Făceau drumul în patru labe și în 

hohote de râs, pe Spargătorul de Nuci. Întâlnirea lor cu ei înșiși, în 

oglindă, oprea timpul. Stateau clipe bune. Apoi, de la capăt. Am fost 

prima grupă care a avut voie să se plimbe prin toate camerele 

palatului grădiniței. Lumea s-a obișnuit cu piticii trecând peste tot. Ba 

eram pe coridoare, ba în sala de balet, ba în cada de la baie. Ne 

mișcam. Prima grupă de exploratori care, uniți, ținându-se de mână, 

deschidea ușile celor mari și nu erau certați.  

 

••• 

 

Percepția constă într-o cunoaștere a obiectelor și 

fenomenelor în integralitatea lor și în momentul în care, ele 

acționează asupra organelor senzoriale („aici și acum”). Spre 

deosebire de senzație, care redă o însușire izolată a unui obiect, 

percepția realizează o impresie globală, o cunoaștere a obiectelor în 

întregime, în unitatea lor reală. Dar ce este realitatea? 

Daria a spus într-o dimineață: „Cerul e aici”. 

A fost clipa în care am înțeles că acești copii vin de undeva. 

Citeam în perioada respectivă Dante, Infernul, în timpul orelor lor de 

somn. Și trecusem de Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 

cunoșteam procesul de mișcare de la început, adică de dinainte de 

naștere, spre casă, adică spre dincolo de moarte. Daria știa ceva. 

Nu știam nici eu, nici ea, de unde știa. Dar convingerea ei m-a făcut 

să pornesc cu umilință să explic ce este terestru, ce am mai rezolvat 

noi cât ei n-au fost aici, pe Terra.  

Am pornit de la lecția de desen. Inițial nu aveam de desenat, 

ci de mâzgălit, nu puteam colora planșe de-ale celor mai mari 

doarece desenele lor aveau un contur foarte subțire și nouă ne 

trebuia un contur mult mai gros, pe care să nu-l depășim atunci când 

aplicam culoarea. Așa că am printat desene personale, cu contur 

gros, prin care să-i pun în contact cu realitatea pe care noi, oamenii, 

am construit-o în lipsa lor. 

Cifra Unu a devenit o rachetă spațială. 1=2. Primul principiu 

al matematicii. 1=3. 1=Tot. În 6 luni de zile am ajuns de la cifra 1 
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abia la cifra 3, desenate zilnic și interpretate de la concret la 

abstract. Am printat apoi Calea Lactee și Masa Tăcerii. Și am 

început traiectoria cu multă emoție, știind că sunt pe cont propriu cu 

niște copii de care sunt responsabilă, cu care nu m-am întâlnit 

întâmplător. 

Dezvoltarea scrisului este o abilitate atât motorie, cât și 

cognitivă. Unul din exercițiile zilnice era așezarea tuturor literelor pe 

o planșă, pronunțarea acestora și asocierea lor. Exercițiul a ajuns să 

se realizeze, până la sfârșit de modul, cu foarte mare viteză. Copiii 

recunoșteau și reușeau să integreze forma, să o numească.   

 

Clipa de educație fizică 

 

Exercițiile pe care le-am propus pentru dezvoltarea fizică au 

fost următoarele: pornind de la cursuri de aerobic, am ajuns la 

stretching și întindere pe saltele. Aducerea izoprenelor din sala de 

balet, deplasarea în grup (ceva imposibil până atunci, cei mici 

neavând voie să se deplaseze în afara camerei lor), montarea 

izoprenelor în spațiu, împreună cu realizarea exerciițiilor de bază, ca 

activitate completă, dura aproximativ o jumătate de oră. 

 

Imaginația – călătoria prin lume, festinul și nava spațială 

 

Formam un trenuleț din scaune și alegeam destinația (Africa, 

Rusia, America, Antarctica, Polul Nord, Marea Mediterană, Paris, 

Louvre, Cannes). Cred că aici m-ar fi ajutat un ecran de proiecție pe 

care să pot prezenta spațiul la care tindem să ajungem, nu harta, 

locul. 

Ne puneam centuri de siguranță, ghete de protecție, 

caschete imaginare, ne pregăteam de drum asigurându-ne că toți 

sunt legați bine și porneam călătoria în mare viteză (clătinam fiecare 

scaun). Opream în stație, ne scoteam toate protecțiile, apoi exploram 

spațiul. Era fie frig, fie cald, fie noapte, fie zi, fie sărbătoare, fie 

magazin, însă de fiecare dată amuzant.  

Ne așezam la măsuțe câte patru sau toți, uniți, cu cărți care 

prezentau fructe. Vedeam fructul, de pildă pepene, cădeam cu toții 
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de acord că e pepene, închideam cartea și ni-l imaginam pe masă. 

Tăiam din el și împărțeam între noi. Apoi mâncam porția imaginată, 

delicioasă. Cine nu se sătura mai primea. Treceam prin toate fructele 

și legumele, mâncam și beam ce voiam noi.  

Acest exercițiu m-a făcut să descopăr de ce un copil din 

grădiniță făcea pipi în pat în timpul somnului. Era în cealaltă grupă, 

la 3-5 ani. Îi era frică de alți copii, care îl considerau un intrus, aspect 

care a trecut neobservat până în momentul acestui joc. În timpul 

ședinței cu părinții mi-au fost dați în grijă copiii de 3-5 ani, cu care ne 

intersectam zilnic, dar cu care relaționam doar la masă și la somn. 

Am creat din scaune o navă spațială, am scos fotografiile noastre cu 

Calea Lactee (aveam și noi, în camera noastră, ceva interesant de 

oferit celor mari), am stabilit coordonatele pe hartă, unde vrem să 

ajungem în Calea Lactee, ne-am urcat în Nava Spațială și am pornit.  

Nava avea numai căpitani, evident. La un moment dat, 

Sasha a oprit nava, în mijlocul spațiului şi le-a spus celorlalți că are 

un extraterestru la bord, deghizat în căpitan. Copilul cu pricina, cel 

care făcea pipi în pat, era singurul care stătea nemișcat, cu ochii în 

lacrimi. Aștepta, într-un fel sau altul, să fie găsit și expulzat din navă. 

Am observat toată ancheta lor, am lăsat situația să se desfășoare 

până când mi-a fost confirmată identificarea lui ca intrus. Ulterior, am 

sesizat educatoarea, apoi au fost sesizați părinții, cred că au fost 

luate măsurile necesare pentru a stopa aceste reacții. Copilul era 

perfect normal, doar că timiditatea lui excesivă și nevoia de a 

îmbrățișa copiii îi făcea pe ceilalți băieți să se îndepărteze. Biografia 

copilului era următoarea – tatăl, parlamentar, venea rar pe-acasă. 

Crescut de bunici, copilul căuta afecțiune, îmbrățișa ceilalți copii. 

Seara, veneau să-l ridice de la grădiniță câte patru persoane, toate 

femei, iar discuțiile despre ce a mâncat sau cum s-a purtat în cursul 

zilei erau mult mai lungi decât cele care erau purtate de ceilalți 

părinți cu copiii lor. Un fel de Dl Goe, afectat vizibil de această 

pecete. Copilul al cărui nume nu va fi trecut aici avea perturbată atât 

dezvoltarea psiho-socială, cât și pe cea emoțională. Analizându-l, 

am sesizat că a fi victimă devenea pentru el un rol acceptat, prin 

care se bucura că măcar beneficiază de atenție.  



172 

Dezvoltarea psihică a copilului este un proces extrem de 

complex. La sfârşitul acestui proces trebuie să găsim omul matur, 

„înarmat” cu tot ceea ce-i permite adaptarea la societatea din care 

face parte. Acest proces este unul activ, dinamic, care se realizează 

ca o consecinţă a influenţei factorilor externi (mediul social, educaţie 

etc.) asupra particularităţilor individuale ale copilului. Toţi aceşti 

factori interrelaţionează, importanţa fiecăruia dintre ei e decisivă. 

Ereditatea, mediul social şi educaţia sunt consideraţi factori 

importanţi în devenirea umană. 

Ereditatea reprezintă zestrea nativă, un specific biologic care 

garantează o anumită formă diferenţiată de adaptare şi de reacţie. 

Avem în vedere trăsăturile cunoscute sub numele de „predispoziţii” 

native, rezultat al dezvoltării biologice complexe de-a lungul 

generaţiilor. Privite în acest fel, aceste trăsături reprezintă punctul de 

plecare al dezvoltării. Faptul că zestrea nativă poate fi atât de 

asemănătoare la un moment dat (gemenii univitelini) nu explică însă 

traiectoriile individuale ale dezvoltării lor. Acest lucru subliniază ideea 

că ereditatea condiţionează procesul dezvoltării, dar nu este 

suficientă pentru evoluţia omului.  

Termenul de „mediu” exprimă totalitatea cerinţelor sociale şi 

a relaţiilor în care trăieşte şi acţionează copilul. Factorii care ţin de 

mediul social se grupează în două categorii: „mediul imediat” – 

familie, rude, şcoală, educatori (microsistem) și „mediul social 

general”, reprezentat de societate, cu particularităţile ei social-

istorice (macrosistem). Microsistemul şi macrosistemul nu sunt 

identice, deşi ele interacţionează în multe puncte în mod diferit, de la 

o etapă de vârstă la alta. Aşa se explică de ce între copiii care 

trăiesc în aceeaşi societate există atâtea diferenţe de dezvoltare.  

Educaţia este factorul decisiv care acţionează asupra 

copilului. Acest proces permanent şi continuu nu se referă doar la 

educaţia intelectuală (informativă şi formativă), care se realizează în 

instituţii de învăţământ, ci la toate influenţele care modelează copilul 

în vederea creării unei personalităţi cât mai armonios structurate. 

Educaţia trebuie să asigure adaptarea optimă a copilului la cerinţele 

societăţii, bazându-se pe potenţialul individual.  
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Memoria 

 

La capitolul memorie am trăit din nou clipa în care am fost 

luată prin surprindere de micile genii. Din păcate, când am început 

să lucrez cu copiii nu știam povești. Știam doar piese de teatru. Așa 

că, la culcare, în momentele de după schimbat în pijamale, înainte 

de stingere și adormit, trebuia să-mi iau rolul în serios și să le 

povestesc fie aventurile din poveștile cunoscute sau aventuri semi-

inventate, fie piese de teatru, precum Romeo și Julieta. Doar că nu 

mă limitam la a le spune povești celor mici, spuneam întregii camere, 

în care erau și cei mari. La un moment dat nu se mai putea da 

stingerea de atâtea istorii. Mai ales când venea vorba de Celestine, 

un Șoricel care a ieșit de sub pământ pentru un borcan de miere și s-

a trezit într-un tomberon. Luca râdea atât de tare încât venea 

educatoarea peste noi să ne oprească.  

Le-am povestit odată celor mici, de 1-3 ani, înainte de somn, 

despre Romeo și Julieta. Stăteam lângă patul Norei, pe care o 

vedeam atentă. În următoarea zi, Nora m-a rugat să-i mai povestesc 

o dată cum Mercutio s-a bătut cu Tibald. O secvență pe care am 

povestit-o în treacăt, fiind secundară acțiunii principale. A ținut minte 

Tibald. Și Mercutio.     

Am luat scena balconului și am reprodus-o în clasă, cu 

Ștefăniță și cu Daria. Au reușit să joace momentul balconului, având 

cuburi adunate drept balcon, Daria așteptând la balcon și Ștefăniță 

strigând de la „parter”. Ștefăniță știa să salute ca un cavaler din 

vechime, să facă pași de menuet și de cadril, iar seara, la plecare, 

încă mai striga după Daria „Julieta”. Amândoi făceau diferența între 

reprezentație și realitate. Amândoi își luau rolul în serios la repetiție, 

imitând după mine intenția.  

 

Masa Tăcerii 

 

Am introdus Masa Tăcerii ca o recompensă care să facă 

apel la conștiință, indiferent de vârsta mică a copilului. Îndemnul era: 

„Mergi la Masa Tăcerii”. Odată așezat, Ștefăniță, de pildă, era 

analizat de către toți ceilalți, așezați, la rândul lor, în jurul lui.  
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- Ce a făcut Ștefăniță? 

- A dat cu ti-ti-ul cap. Nuuu bineee! 

Și Ștefăniță privea doar Masa Tăcerii, până îi spuneau cu 

toții ce a făcut. Ceilalți martori explicau cu mâinile, cum puteau, ce 

au văzut, lecția era să-i spună fiecare lui Ștefăniță că a dat cu o 

mașină în cap altui copil și că asta nu e bine. Toată operațiunea nu 

putea dura mai mult de două minute. Apoi îl întrebam:  

- Ai înțeles ce ai făcut?  

- Da. 

- Liber! 

Ștefăniță se ridica și pornea către activitatea următoare ca și 

când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar simt că înțelegea unde a greșit 

mai bine decât dacă era pus la zid, înlăturat sau certat. „Masa 

Tăcerii” funcționa și ca recompensă, atunci când mâncam pe ea 

fructe imaginare.  

O altă recompensă a faptelor lor bune era îmbrățișarea. Cu 

îmbrățișare și cu iubire rezolvam plânsul. Trimiteam un alt copil să-l 

îmbrățișeze pe cel care plânge, atunci când situația era controlabilă. 

Grup hug-ul hippie funcționa și el de minune.  

Omul este mai mult decât o colecţie de instincte, tendinţe 

sau condiţionări, fiecare persoană fiind unică şi demnă de respect. 

Cei mai importanţi exponenţi ai acestei teorii umaniste sunt Abraham 

Maslow şi Carl Rogers. Maslow afirmă că fiecare dintre noi are 

natura lui proprie şi o puternică motivare pentru a-şi exprima această 

natură. Primordială pentru om este asigurarea nevoilor de bază ale 

supravieţuirii – nevoile biologice. Ierarhic, urmează nevoile de 

securitate şi de stabilitate, apoi nevoia de dragoste şi apartenenţă, 

nevoia de stimă (stima de sine – nevoia de succes, de reuşită şi un 

statut corespunzător posibilităţilor individului). Ultima treaptă a 

acestei ierarhii o constituie afirmarea şi actualizarea potenţialului 

persoanei în societate. Armonia dezvoltării este rezultatul satisfacerii 

tuturor acestor trebuinţe. La baza teoriei umaniste a lui Rogers stă 

ideea că, în devenirea sa, omul poate ajunge la nivelul cel mai înalt 

al posibilităţilor sale cu ajutorul persoanelor apropiate (familie, 

prieteni). Acestea trebuie să ne ofere ajutor necondiţionat. Cu alte 

cuvinte, ele trebuie să ne iubească şi să ne respecte, indiferent de 



175 

ceea ce facem. Criticile care se aduc acestei teorii sunt legate 

tocmai de abordarea mult prea tolerantă. Umaniştii au avut 

contribuţia lor la explicarea fenomenului de dezvoltare a omului, 

susţinând că niciodată nu este prea târziu ca o persoană să-şi 

valorifice potenţialul de care dispune. Susțin această teorie şi admir 

inclusiv cinematografia bazată pe ea, cea care dă o șansă fiecărui 

personaj. Acum aș vrea să o leg însă de singurul caz de tantrum pe 

care l-am trăit, în care am crezut că nu există cale de remediu.  

 

Despre tantrum 

 

Anastasia a venit la Mica Academie de Arte când deja eram 

la jumătatea modulului. Avea mai puțin de doi ani. Tatăl ei murise de 

curând, era adusă în fiecare dimineață de un unchi care ba o 

îmbrăca prea gros, ba prea subțire. Era tânăr și grăbit, era de 

înțeles. Anastasia nu se integra în niciun joc. Nu plângea după 

unchiul său, cât plângea din nimic după ce rămânea lângă ceilalți 

copii, care se îndepărtau de ea. Nu-și găsea locul, era luată la grupa 

mai mare să stea acolo, era luată în biroul doamnei directoare, 

oriunde ar fi putut să se stabilizeze și să-și mute atenția de pe criză. 

Cel mai dificil era la ora de culcare. Toți ceilalți copii aveau un 

program cu care se obișnuiseră. Anastasia începea criza de tantrum 

fix atunci. O luam într-o altă cameră și o legănam, vorbeam cu ea, 

nimic nu funcționa. Doamna directoare i-a pus îngerași în jurul 

patului, să fie ocrotită și să depășească aceste izbucniri.  

Tantrum-urile sunt accese de furie ale copilului, care 

adeseori sunt interpretate ca lipsă de educaţie, râzgâială etc. În 

general, aceste stări sunt normale şi trecătoare. Foarte importantă 

este reacţia la aceste crize. Dacă nu eşti agresiv şi nu îl pedepseşti 

inutil, va începe să înţeleagă faptul că stările lui îi afectează şi pe alţii 

şi că nu este nevoie să se simtă frustrat, atunci când nu se întâmplă 

anumite lucruri. 

Exact asta s-a petrecut cu Anastasia în grădiniță. Doamna 

directoare a dat ordin să o ignorăm total. Să-i dăm tot ce are nevoie, 

dar să nu încercăm să calmăm criza. Ba chiar am inventat un sistem 

de protecție auditivă, ne imaginam că avem o telecomandă și că o 
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punem pe silențios. Și astfel îi vedeam chinul de pe chip iar urletul 

nu mai era enervant. Chinul de pe chipul ei însemna mult, iar trăirea 

ei era de neexplicat. Ușor, ușor, Anastasia și-a revenit. Avea suzeta 

după ea permanent, devenise amuzantă prin felul în care își revenea 

brusc din criză și continua activitățile ca și când nimic nu s-ar fi 

întâmplat. Exercițiul cu telecomanda mi-a prins bine și în anii 

următori, atunci când oameni adulți țipau, iau eu aveam în minte 

butonul de „silent” pe care puteam să apăs, văzându-le astfel chinul 

de pe chip, având ulterior capacitatea să nu mă mai sperii și să 

empatizez.  

 

••• 

 

Jean Piaget a descoperit că, la un anumit nivel de vârstă, 

copiii au cam aceleaşi reuşite şi fac aceleaşi greşeli, lucru care l-a 

determinat să considere că dezvoltarea intelectuală se face 

secvenţial, în etape. El considera că, pentru dezvoltarea abilităţilor 

cognitive, este mai important cum gândeşte copilul decât ceea ce 

ştie el la un moment dat. Stadiului de dezvoltare intelectuală cuprins 

între naştere și vârsta de 2 ani – stadiului senzorio-motor, îi 

corespunde un anumit tip de gândire. Copilul își foloseşte simţurile şi 

abilităţile motorii pentru a înţelege lumea. Această perioadă începe 

cu reflexele şi se termină cu schemele senzori-motorii. Copilul 

pricepe că un obiect există chiar dacă nu se mai află permanent în 

câmpul său vizual. Începe să-şi amintească şi să-şi reprezinte 

experienţele proprii (reprezentări mintale).   

Asociez ca exemplu unul din exercițiile noastre eliberatorii, 

de grup. Scriam la început că nu aveam libertatea de a ieși din sală. 

Îmi doream foarte mult asta, așa că am început să iau toți copiii după 

mine, în plimbarea zilnică prin grădiniță. Doi câte doi sau trei câte 

trei, porneam să îndeplinim activități banale, care pentru noi 

deveneau extrem de importante. De pildă, schimbarea lui Matei de 

scutece. Pentru că își repeta singur numele ca să spună că un obiect 

îi aparține, o să-l numesc și aici „Matei, Matei”. 

„Matei, Matei” este unul din cazurile cu care a început 

această acțiune de grup care a transformat bebelușii pasivi, parcă 
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sedați, în copii activi și vorbăreți, care își recunoșteau obiectele și 

participau cu ele pentru „salvarea” unuia din grup.  

De regulă țineam copiii la pragul ușii atunci când aveau 

nevoie să fie schimbați, asta până într-o zi, când îngrijitoarea Elena 

avea foarte multă treabă, iar Ștefăniță, din pragul ușii, striga după ea 

să fie schimbat „Lelena”… Atunci i-am luat pe toți după mine pentru 

prima oară, să-l schimbăm de scutece. Ulterior, acțiunea s-a repetat 

cu Matei-Matei. Le-am distribuit sarcini. Daria aducea crema ei sau 

căuta crema lui. Nora căuta pantaloni noi. Teo venea cu șervețele 

umede. Fiecăruia îi spuneam ce să aducă și aducea, stăteau cu toții 

atenți să audă cererea pe care o au de îmdeplinit cât colegul lor drag 

stătea nemișcat, cu piciorușele în sus, așteptând. Nu numai că își 

identificau obiectele, dar le și puneau la locul lor, se împrumutau 

unul de la altul, spuneau „te rog” (învățat de la masă). Erau ca o 

echipă de medici gata să sară. Ba chiar inventau din când în când 

câte un „caca!”, să avem motiv să schimbăm pe cineva. Se miroseau 

între ei, se verificau, doar-doar dăm o fugă până în „camera de 

gardă”. Apoi, „Matei, Matei”, înconjurat de ajutoarele lui de nădejde, 

era dus la baie, unde era spălat în cădiță. Un alt prilej de joacă cu 

apa, până atunci interzisă pentru toată lumea. Deschidere de 

robinet, ținere de duș, și câte și mai câte făceau.  

Între 1 și 3 ani, copilul reuşeşte să se desprindă parţial de 

adult (mamă), devenind astfel o persoană activă în mediul său 

specific. El porneşte cu două achiziţii extrem de importante pentru 

independenţa sa: dobândirea mersului şi a comunicării verbale.  

Între 12 şi 18 luni: se consolidează mersul; există o mai bună 

percepere şi adaptare la mediul înconjurător și devine atras de tot 

ceea ce vede. Stăpânirea mersului dezvoltă spiritul investigativ, 

lărgindu-se totodată câmpul de acţiune.  

Între 18 şi 28 de luni observăm o dezvoltare accentuată a 

comunicării şi o modificare a aspectului general al copilului. Unele 

segmente ale corpului au ritmuri de creştere inegală, ceea ce 

determină modificarea aspectului general. Tot acum are loc 

osificarea cutiei craniene, a membrelor iar dentiţia provizorie devine 

completă. Se dezvoltă sistemul muscular şi se întăresc ligamentele, 

ceea ce facilitează mişcările.  
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Aspectul fizic general este din ce în ce mai plăcut; specificul 

vorbirii şi modul în care se relaţionează cu ceilalţi sporeşte caracterul 

simpatic al copilului, justificând numele dat acestei perioade, „de 

graţie şi drăgălăşenie”. Dezvoltarea creierului e continuă. La 1 an, el 

cântăreşte 980 grame, iar la 3 ani 1.100 grame. Tot în această 

perioadă se dezvoltă zonele motorii specifice vorbirii.  

O dezvoltare accentuată o au mişcările implicate în mers, iar 

spre sfârşitul perioadei cele implicate în motricitatea fină. Copilul îşi 

perfecţionează mersul independent, merge cu spatele, urcă scările, 

poată să sară şi să se caţere. Dezvoltarea motricităţii capătă un 

caracter exploziv, deoarece copilul se află într-o permanentă 

mişcare. Spre sfârşitul perioadei, el îşi perfecţionează mişcările, mai 

ales în activitatea de joc. Mişcările mâinii, importante pentru 

manipularea obiectelor și a jucăriilor sunt şi ele într-o permanentă 

dezvoltare.  

La 1 an, introduce un obiect în altul (umple o cană cu cuburi 

la comandă sau în imitaţie), poate deschide o cutie – se poate servi 

de degete în acţiunea de alimentare alături de linguriţă, întoarce mai 

multe foi o dată, la o carte. Între 2 şi 3 ani își dezvoltă gestul grafic 

(trage o linie pe hârtie iar mai târziu poate trage linii verticale şi 

orizontale, colorează) şi construieşte (din cuburi). 

Cel mai important aspect legat de dezvoltarea motricităţii 

este însă jocul. Copilului îi place să se joace cu obiectele, dar şi cu 

adultul. În joc, mişcările şi conduita copilului încep să se coreleze, să 

se subordoneze unor intenţii, ceea ce implică organizarea conduitei. 

Dacă la începutul acestei perioade jocul este singular, iar durata lui 

este scurtă, spre sfârşitul perioadei ajunge la 30 de minute.  

Am ajuns cu copiii la jocuri de 30 de minute, astfel încât la 

sfârșitul modulului erau invitați la grupa mare, unde își găseau locul, 

cuminți, fără să se atingă de jucăriile periculoase, ci desenând la 

măsuțele lor. Știau că sunt acolo cu statut de „special guest”, ca 

premiu pentru cumințenia lor. Numai cuminți nu erau, dar asta este o 

altă poveste.  

Tot între 2 şi 3 ani încep să apară elemente de cooperare a 

copilului în joc, care se consolidează pe măsură ce copilul creşte. 

Urmare a acestui fenomen este stabilirea de relaţii între copiii 
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(socializarea prin joc). Relaţiile din joc pot fi pasive, active (atunci 

când dă jucăria altui copil, atunci când îl ajută pe alt copil) sau 

agresive (copilul loveşte fără motiv, ia cu forţa jucăriile altuia). 

Metodele educaţionale sunt cele care trebuie să structureze şi să 

modeleze comportamentul copilului, în vederea asigurării echilibrului 

emoţional al acestuia. Jocul rămâne legat de dezvoltarea motorie, 

dar complexitatea şi organizarea lui sunt strâns legate de 

dezvoltarea cognitivă pe care o influenţează în mod direct, jocul fiind 

modul prin care copilul învaţă.  

Gândirea copilului mic (1-3 ani) este elementară şi foarte 

legată de concret, operând cu reprezentări ale obiectelor şi ale 

fenomenelor. Dezvoltarea gândirii este strâns legată de dezvoltarea 

limbajului. Copilul descoperă că toate obiectele, fenomenele şi 

însuşirile au un nume. Cuvântul denumeşte un obiect, o persoană o 

însuşire, iar înţelegerea lui se face prin perceperea situaţiei. Copilul 

începe să rostească corect şi inteligibil cuvintele uzuale. Se 

păstrează însă caracteristica vorbirii copilului mic, care stâlceşte 

anumite consoane sau inversează anumite silabe în cuvânt. La 

începutul perioadei, copilul se exprimă în propoziţii scurte, care se 

vor transforma treptat în fraze, spre 3 ani. Capacitatea lui de 

înţelegere se lărgeşte foarte mult, devansând chiar forma deficitară a 

cuvântului. În această perioadă îşi verbalizează toate curiozităţile şi 

de aceea este foarte folosită întrebarea „ce este asta”. Concomitent, 

el îşi exprimă dorinţele, intenţiile, voinţele, sentimentele.  

În jurul vârstei de 3 ani, copilul atinge o fază superioară de 

dezvoltare a limbajului, acesta devenind instrument al gândirii. 

Gândirea utilizează cuvinte şi construcţii verbale pentru a se putea 

raporta la diversitatea lumii materiale, spirituale, iar pe baza lor 

copilul începe să înţeleagă şi să diferenţieze realitatea 

înconjurătoare, să facă distincţia dintre el şi obiecte, dar este o 

înţelegere primitivă, rezultată din raportarea realităţii la propria 

persoană.  

Pe măsură ce înaintează în vârstă, conduitele afective ale 

copilului devin tot mai complexe. În jurul vârstei de 18 luni, rezonanţa 

afectivă creşte, copilul fiind mult mai impresionabil. Acum se poate 

manifesta gelozia în raport cu un alt copil căruia i se acordă atenţie 



180 

sau faţă de o persoană care se interpune între el şi mamă. 

Timiditatea faţă de persoanele străine, simpatia sau antipatia faţă de 

cele cunoscute sunt atitudini care se dobândesc în această 

perioadă. Copilului începe să-i placă gluma, păcăleala, comicul şi 

poate surâde la complimente.  

Atitudinea lui faţă de membrii familiei se modifică, apărând 

anumite atitudini ostile faţă de adult, concretizate în negativismul 

primar. Copilul se opune prin plânsete, ţipete, făcând adevărate 

spectacole. Aceste tendinţe dispar către sfârşitul perioadei, deoarece 

copilul se maturizează, dobândeşte mai multă siguranţă, 

independenţă, dar şi datorită folosirii unor metode educaţionale 

adecvate.  

Ataşamentul afectiv faţă de persoana care îl îngrijeşte 

capătă acum valenţe noi. Această atitudine afectivă se manifestă 

selectiv, inclusiv faţă de anumite obiecte.  

N-am să uit criza pe care Luca, de 4 ani şi jumătate, a făcut-

o la plecarea mamei lui. Nu numai că o acuza, dar avea 

comportament de om matur, își punea mâinile în cap, îi spunea să 

plece și să nu mai vină. Conflictul era de o altă natură, la fel și 

plânsul, total diferit de tantrum. Luca făcea reproșuri ca un 

adolescent. La fel și Sasha, tot de 4 ani. Atunci când a venit după el 

bona, nu mama, a argumentat motivul pentru care refuză să se ridice 

de pe băncuță și să se încalțe atât de înțelept încât bona a sunat-o 

pe mamă să vină să-l ia. Lacrimile erau, și de această dată, de altă 

natură. Sasha era sătul de lipsa de comunicare cu părinții și avea 

maturitatea emoțională și psihică să-i anunțe asta, într-un mod 

fascinant. Priveam un film.  

Anxietatea de separare devenea evidentă, copilul 

reacţionând amplu la separarea de persoana faţă de care manifestă 

ataşament.  

Ataşamentul se exprimă mai ales faţă de mamă, iar la 21-24 

de luni poate îmbrăca forme dramatice când copilul, obişnuit cu 

prezenţa acesteia, îi descoperă absenţa. Acest lucru devine o 

problemă mai ales dacă persoana care o înlocuieşte pe mamă nu 

are un comportament adecvat problemelor copilului de această 

vârstă. Legat de acest aspect, abandonul generează reacţii care pot 
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influenţa negativ dezvoltarea ulterioară. Cu toate că stările 

emoţionale sunt intense, multe dintre ele sunt fragile şi instabile. 

Copilul trece de la o stare la alta, poate avea manifestări 

violente, zgomotoase, deținând puţine resurse pentru a-şi controla 

aceste stări. Sub influenţa adultului, a experienţelor lui relaţionale, a 

modelelor care i se oferă, aceste comportamente dispar iar 

dezvoltarea emoţională devine mai stabilă şi mai controlată. 

Personalitatea copilului se constituie prin apariţia şi dezvoltarea unor 

elemente bazale ale acesteia, în relaţie cu cei din jur şi cu achiziţiile 

importante de viaţă.  

 

Sonia sau neastâmpărul dat de media 

 

Sonia, copil cu părinți foarte activi, mutată din Ardeal în 

București, era la noi în grupă. Se împiedica din grabă. Era vie, nu 

avea activitate în care să fie statornică. Se repezea, se accidenta, 

era de nepotolit. La un moment dat, părinții ei m-au rugat să-i vizitez, 

să rămân cu Sonia o seară, până adoarme. În universul ei personal, 

familia avea o plasmă imensă, copilul se uita cu orele la desene 

animate. Părinții ne-au setat un desen animat cu Albă ca Zăpada, 

care dura două ore și au plecat liniștiți. Plasma uriașă, lipsa ei de 

comunicare m-au făcut să chestionez generația digitală care îmi 

urmează, generația celor mici și descurcăreți pe orice telecomadă, 

despre care se spune că sunt și inteligenți.  

A te descurca tehnologic nu are legătură cu inteligența. Un 

om descurcăreț tehnologic nu este neapărat un academician bun. 

Lipsa de comunicare și de fluență se trag din excesul de informații 

media oferite copiilor. Aceștia ajung să nu mai comunice, să 

primească o poveste fără să aibă dialog cu un om, să aibă prieteni 

imaginari pe care să-i considere parte din familie (Mickey, Minnie). 

Confuzia între spațiul virtual și spațiul real este nimicitoare pentru un 

copil de vârsta Soniei.  

 

••• 
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Iepurele Alb întrebă: „De unde să încep, Majestate?”. „Începi 

de la început”, a spus Regele, serios „continuă până ajungi la sfârșit, 

apoi oprește-te”.  

Această carte, Alice în Țara minunilor, a apărut la jumătatea 

secolului optsprezece. A fost printre primele cărți pentru copii. Pe 

vremea aceea copiii, dacă puteau citi, citeau cărți pentru adulți. Jean 

Jacques Rousseau a schimbat mult prin cartea lui Émile, sau De 

l‟éducation, în 1762. Cum ideile societății despre copilărie și despre 

părinți au început să se modifice, s-a modificat și părerea noastră 

despre ce tip de media este bun pentru copii. De ce copiii de azi sunt 

mai inteligenți ca niciodată? De ce ei au un comportament de adult 

de la vârste din ce în ce mai fragede? 

Care este rolul media în dezvoltarea lor? Copilul a devenit 

un adult în miniatură. În istoria costumului secolului XVII, haina 

copilului nu diferea de haina adultului. Până la vârsta de 5 ani, ei 

purtau un fel de cămăși care făceau ușoară schimbarea scutecului. 

După vârsta de 5 ani, fetele aveau rochițe, băieții pantaloni scurți. 

Inclusiv în pictură, chipurile copiilor erau prezentate precum cele de 

adult. În acea perioadă, copiii și adulții citeau aceleași texte – Biblia, 

cărți ieftine care cuprindeau balade sau povești populare, ziare. 

Temele scriitorilor vremii erau boala, sărăcia, moartea, beția, 

sexualitatea, adulterul. Ziarele publicau informații politice și militare, 

rapoarte despre dezastre naturale, holeră, diverse procese. Copiii își 

însoțeau părinții în piețe pentru a privi pedepse corporale și 

condamnări. Pentru multe familii, asta era o relaxare. Exista chiar o 

luptă pentru cea mai bună priveliște. Copiii erau confruntați fără milă 

cu evenimente pentru adulți.  

La jumătatea secolului al XVIII-lea, avea să se schimbe 

părerea despre copii, priviți până atunci ca miniaturi ale adulților. 

Iluminismul a transformat copilul într-o ființă vulnerabilă care are 

nevoie de protecție. Ziarele au dispărut din sălile de curs, au apărut 

cărțile pentru copii. Biblia a fost adaptată pentru cei mici. A apărut 

cenzura. Scenele care includau nuditate sau sex au fost considerate 

dăunătoare. Locke afirma că o persoană este născută ca o tabula 

rasa, aceasta fiind umplută cu experiențe și impresii. A educa un 
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copil devenea o responsabilitate. Furia și tendința sexuală a adultului 

începeau să fie ținute în frâu.  

Copilul inocent al lui Rousseau cerea să fie crescut în 

libertate și protecție față de lumea adultă. Copilul trebuia scutit de 

grijile și de fricile lumii adulte. Rousseau considera copiii cautători 

activi care, cu cât sunt mai bucuroși în primii ani de viață, cu atât 

sunt mai de încredere și mai puțin agresivi ca adulți. Copilul vesel 

era, însă, la acea vreme, doar copilul burghez. Copilul clasei 

muncitoare era de mic în fabrică și nu avea acces la alfabetizare. 

Cărțile erau scumpe. Era învățat cu suferința și pregătit pentru o 

moarte timpurie. Aceste condiții încep să se schimbe la începutul 

secolului XX. Introducerea legilor care interziceau munca copiilor și 

obligau școlarizarea a condus la eliberarea copilăriei de griji. 

Subiecte precum moartea, sexul, banii, nu mai erau discutate în 

prezența lor. Li se ofereau povestiri morale, în care comportamentul 

neadecvat era asociat personajului negativ.  

Adultul în miniatură se întoarce în cea de-a doua jumătate a 

secolului XX (Quatre Cent Coups, Francois Truffaut, documentarele 

filmate de Federick Wiseman în Tribunalul de Copii, America). În anii 

„60 se ajunge la concluzia că este greșit să prezinți copilului o lume 

iluzorie (Germania, anul zero). El trebuie să cunoască realitatea, 

pentru a fi conștient de lumea care îl înconjoară. Se ridică generația 

hippie, care protestează împotriva proprietății burgheze și își cere 

locul în societate. Cultura tânără își face loc prin muzică, haine, 

media.  

În anii „70, subiecte tabu precum sexualitatea, moartea, 

divorțul au fost acceptate de media. Inclusiv literatura copiilor de pe 

vremea aceea a acceptat aceste subiecte, creându-se un nou gen – 

genul realist. Erau dezbătute homosexualitatea, rasismul, consumul 

de droguri și bolile incurabile. Cărțile pentru copii cuprindeau și 

aspecte antimoraliste, personaje care beau în baruri au devenit 

supereroi de comic book-uri iar copiii independenți – personaje 

principale (Tintin, de pildă). 

În zilele noastre, părinții încep să capete un rol formal. 

Relația cu copiii e mult mai democratică, părintele acceptându-și 

greșelile. Demistificarea relației tată – fiu este și ea din ce în ce mai 
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prezentă. În unele țări, tatăl este doar o celulă. Comportamentul 

imitativ dispare, la fel și siguranța copilului că părintele știe cel mai 

bine ce e de făcut.  

De-asta Sasha își certa părinții de pe coridorul grădiniței, iar 

aceștia sesizau că e important. De-asta Luca își pedepsea mama 

prin cuvinte violente, iar ea nu-i răspundea. Dialogul avea loc, de 

fapt, între adulți.  

Apoi, televizorul distruge copilării. În primul rând, prezintă o 

deformare a realității. Mickey ajunge, cum spuneam, să facă parte 

din familie. Părinții de astăzi negociză cu copiii lor despre ce trebuie 

și ce nu trebuie să facă. Ceea ce o deranja cel mai mult pe doamna 

directoare era faptul că veneau părinți seara și comunicau cu cei 

mici, de 1-3 ani, în funcție de cererile lor instinctive. De pildă „nu vrea 

să-l mai încalț, a spus că nu vrea, plecăm desculți, asta e”. Una e să 

ia copilul un Nu în brațe și alta e să te iei după el și să nu-i oferi 

protecția de care are nevoie, doar pentru că a spus Nu.  

Părinții cred că este important să implice copiii în deciziile 

familiale, pentru ca aceștia din urmă să poată lua ei înșiși decizii și 

pentru a-și dezvolta identitățile. Motto-ul s-a schimbat de la Fii 

cuminte la Fii tu însuți. Părinții sunt mult mai indulgenți, se simt 

deseori vinovați, vor să ofere ce e mai bun pentru copiii lor. Vor să 

fie părinți cool, mai mult prieteni, decât figuri de autoritate. Această 

tinerețe întârzie responsabilitățile de adult ale părinților, se extinde și 

asupra copiilor care devin niște întreținuți. În Italia, copiii de 35 de ani 

locuiesc tot cu părinții, în procent mare. În România, la fel. Tânărul 

se poate retrage în spațiul lui și poate comunica cu lumea din afară. 

Relația contemporană părinte copil este de fapt relație copil – copil. 

Cultura tânără este acum dominantă în societate. Părinții se 

conformează alegerilor copiilor, comportamentului și limbajului 

acestora. A fi tânăr este normă, a fi bătrân este de evitat.  

Dacă părinții nu au avut modelul părinților lor, nu mai pot fi 

un model, la rândul lor. Tinerii se orientează după modele de vârsta 

lor. În societatea care urmează, tânărul alege pentru întreaga 

societate. Relația între părinți și copii va deveni ireversibilă. Copiii 

vor avea mai multe de spus acasă, vor fi mai mult centrul atenției, 

vor avea mai mulți bani de cheltuit, datorită nivelului ridicat de 
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educație al părinților. Sunt mai multe familii monoparentale, mai mulți 

părinți divorțați. Se nasc mai puțini copii, deci mai mulți bani pentru 

fiecare în parte. În familiile divorțate, copiii preiau roluri de 

conducători de mici. Părinții sunt mult mai indulgenți cu copiii lor, vor 

face tot posibilul să nu le lipsească nimic.  

 

Tibi și tableta 

 

Tibi nu plângea după mama, plângea după tableta 

confiscată la intrarea în grădiniță. Nu confiscată de-adevăratelea, ci 

pusă într-un dulap până seara. Nu era tantrum, era suferință. Stătea 

pe hol și îi curgeau lacrimi șiroaie. Niciun desert nu-l împăca. Nici 

cea mai voioasă educatoare. Cerul tot era prăbușit pe el și nimic nu-i 

putea schimba ziua. Nici toți copiii încercuindu-l, nici grup-hug, nici 

măcar fotbalul de afară. Pierdea ce avea mai de preț și îi lua 

aproape o oră să înțeleagă, să se ridice și să pornească joaca, în 

fiecare zi.  

Cu toate că numeroase studii despre copii și media au fost 

focusate pe televiziune, mulți copii sunt fascinați de tablete și 

smartphone-uri. Acești copii preferă să aibă o tabletă în locul unei 

jucării. Preferă o tabletă chiar în locul propriei mame. Părinții le 

permit copiilor să se joace cu tableta. Iar tehnologia este tare 

atrăgătoare. Culori care se mișcă (lsd tricks), obiecte și personaje 

care sunt însoțite de efecte de sunet fac apel direct la sistemul de 

orientare al copiilor. Feedback-ul este instant (Bravo! Ai câștigat!). 

Copiii iubesc magia, orice se schimbă datorită unei acțiuni. Touch 

screen-ul nu a fost premeditat, nici experimentat anterior, este un 

instrument ieșit de sub controlul parental, oferă copilului tot ce își 

poate dori, mișcare, sunet, imagini cu contrast puternic, experiențe 

noi și în permanentă schimbare, feedback instant și simț al 

controlului. Din fericire, încep să se dea legi, în America, Canada, 

Australia, pentru a descuraja folosirea media pe copiii sub 2 ani, iar 

Franța a interzis televiziunile care dădeau emisiuni pentru copii sub 3 

ani.  

Copiii pot învăța mai multe din mediul real, din prietenie, 

diversitate, din implicarea părinților. Expunerea minimă este ideală. 
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Copii trebuie să-și dezvolte activități precum imitarea, desenul, 

joaca. Nu sunt încă logici, nu sunt legați de cauză și efect. Poveștile 

contează. Dar poveștile spuse de părinți, modelate de aceștia, 

cunoscători ai copilului și coordonatori ai interesului acestuia. Un 

copil de 2 ani știe câteva sute de cuvinte, dar până ajunge la 5 ani 

știe câteva mii. Interesul lui pentru povești crește. La 2 ani, copii pun 

întrebări privind televizorul. Lăsați singuri, nu are cine să le 

răspundă. Mișcarea de pe ecran le stimulează reflexul de orientare. 

Acesta, suprastimulat, nu mai este la fel de eficient în realitate. Copiii 

sunt foarte fascinați de personajele fantastice. Dacă personajele 

devin prea grotești, copiii se sperie. Imaginația este foarte puternică, 

o banană este un telefon, de pildă. Își pot construi scenarii multiple. 

La 3 sau 4 ani, imaginația devine și mai complexă. Se joacă de-a 

doctorul, de-a pompierul. În stadiul preoperațional, copiii nu pot 

separa realitatea de fantezie, conform lui Piaget. Se îndoiesc ușor de 

realitate. La ce vârstă poate spune un copil dacă media este fantezie 

sau realitate? Până la vârsta de 4 ani, copiii cred că tot ce este în 

media este adevărat. Copiii de doi sau 3 ani, precum Sonia, cred că 

personajele trăiesc în televizor. Își îmbrășișează ecranul, sărută 

personajul preferat, sunt afectați de dispariția personajului în 

cascadorii, în fum. Nu înțeleg trucurile cinematografice, sunt afectaţi 

emoțional. Chiar dacă la 3 ani nu știu că sunt păcăliți, nu pot aplica 

cunoștințele lor despre fantezie și realitate privind o ficțiune. Totul 

este posibil, în mintea lor.  

 

Unde am greșit?  

 

În primul rând, lăsând consumerismul să pună presiune pe 

imaginația copiilor, pe eroii acestora, pe umorul lor, pe extrema lor 

sensibilitate. Copiii preferă jucării cu funcții sociale. Muzică, haine, 

make up, social media, nu jucării. Ținta este fix vârsta copiilor cu 

care am lucrat. Ținta cea nouă este copilul de 3 ani. Comerțul știe că 

fiecare vârstă are preferințele și conștiința unui brand. Posturi 

precum Baby Tv sunt cele care ajung la cea mai tânără generație. 

De-asta copilul este deja bătrân; este un consumator de când se 

naște. Pășește în tehnologie de când deschide ochii, i se fac selfie-
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uri și are pagină de facebook pe care postează, în locul lui, părinții, 

pregătitor. Copiii rămân copii, dar fizic, cognitiv, psiho-social, se 

schimbă. Asta pentru că nu poate fi uitat contextul media, 

amenințarea zilnică la care sunt supuși. 

La finalizarea modulului, am avut serbarea de Moș Crăciun, 

la care toată grupa mea s-a speriat de moș și a început să plângă. 

Repetasem cu ei poezii de câte patru versuri, le știau, le spuneau 

tare, cocoțați pe masă, la repetiții. Când au văzut un moș mare 

îmbrăcat în roșu, o sală mare plină de părinți, au pornit corul 

surpriză. Serbarea mult așteptată nu ne-a ieșit. Mulți părinți s-au 

impacientat și au venit după copii pe scenă, s-a încheiat totul cu un 

discurs al moșului și cu împărțirea de cadouri celor mari.  

Am părăsit grădinița când copiii dormeau. M-am întors a 

doua zi și am întâlnit-o pe Daria în parc, alături de tatăl ei. Mă 

simțeam vinovată că nu am anunțat-o că plec, m-am dus la ea să-mi 

iau la revedere. I-am spus, după ce am cerut voie tatălui, care o 

ținea în brațe. „Daria… eu plec”. Şi ea a răspuns, cu un zâmbet mare 

și cald care m-a învățat să definesc despărțirea pentru totdeauna: 

„Pa!”. 
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CAPITOLUL 11 

 

Studiul filmului în şcoli.  

Instrumente pedagogice CinEd 
 

Gabriela Filippi 

 

 

Studiul filmului în școli, la nivel primar și secundar, reprezintă 

o necesitate în societatea contemporană, în primul rând ca bază 

pentru formarea unei gândiri critice cu privire la mesajele 

audiovizuale primite pe toate căile. Comunicăm cel puțin la fel de 

mult prin limbaj audiovizual, cât prin limbaj scris și de aceea este 

nevoie de alfabetizare la acest nivel. Educația bazată strict pe 

scris/citit nu mai poate forma persoane pe deplin funcționale și 

competente în societatea actuală. Deja, elevii din școlile de azi au 

fost expuși foarte devreme la mediul digital și și-au însușit de mici 

acest limbaj, poate chiar ca prim limbaj cunoscut. Totuși, 

familiarizarea cu acest mediu nu este suficientă, fiind nevoie de 

instrumente de reflecție asupra produselor vizionate și a celor 

fabricate chiar de către ei.  

Pe lângă dezvoltarea gândirii critice, educația cinemato-

grafică mai are drept obiective cultivarea gustului pentru un alt tip de 

cinema decât cel mainstream și stimularea creativității elevilor în 

realizarea de noi produse audiovizuale.  

De câțiva ani se discută despre introducerea educației 

cinematografice în curricula obligatorie a elevilor de ciclu secundar. 

Totuși, este evident că va mai dura foarte mult timp până când 

această idee va fi pusă în practică. În primul rând, e nevoie să fie 

formați numeroși specialiști în educația cinematografică, care să 

poată preda această specializare peste tot în țară. Apoi, trebuie 

purtate discuții despre ce anume trebuie să conțină o programă și un 

manual de educație cinematografică.  
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Încă nu există un exemplu concludent la nivel european, de 

bună practică a acestei discipline în școli, nici în țări cu instituții 

cinematografice mult mai performante și mai influente. În Marea 

Britanie, British Film Institute (BFI) a susținut, încă din anii 1980, 

campanii de introducere a educației cinematografice în școli, dar 

abia în 2010 disciplina Media Studies a fost inclusă în curricula 

britanică. Chiar și așa, filmul ocupă un rol restrâns în programul de 

studiu, iar materia este considerată drept una inferioară ca 

importanță în curricula britanică, probabil similar felului în care sunt 

văzute educația plastică și cea muzicală în România. În Franța, 

cinemaul este studiat doar ca materie opțională în anumite școli, dar 

și acolo, ca și în Marea Britanie, multe programe dezvoltate în afara 

educației guvernamentale vin să suplinească această lipsă din 

curricula școlară. Acestea toate funcționează și ca posibile programe 

pilot pentru dezvoltarea ulterioară a unei discipline școlare.  

Și în România există de câțiva ani câteva astfel de 

programe, cele mai multe dintre ele ale unor organizații 

neguvernamentale, dar care ajung la elevi prin rețelele educației 

guvernamentale. De altfel, complementaritatea între educația 

formală și cea nonformală este susținută încă din 2001 de către 

strategiile de dezvoltare ale învățământului preuniversitar emise de 

Ministerul Educației în domenii precum educație pentru protecția 

mediului, educație pentru sănătate, arte etc.  

Implementarea educației cinematografice ca educație 

nonformală prezintă și anumite avantaje. Pe de o parte, permite 

ruperea granițelor tradiționale între profesori și elevi și le oferă 

acestora din urmă un spațiu de expresie foarte puțin sau deloc 

prevăzut în educația formală, în care informația vine aproape 

exclusiv dinspre profesor spre elev, prin predare. De asemenea, 

faptul că munca elevilor nu este evaluată în mod clasic, prin note, 

poate constitui un avantaj – ei pot fi dezinhibați în opiniile lor și nu 

simt această activitate drept o obligație. 
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Avantajele pedagogiei CinEd 

 

Filmele studiate, în măsura în care abordează subiecte 

relevante pentru vârsta tinerilor și sunt apropiate de preocupările 

acestora, îi pot ajuta pe elevi să se înțelegă mai bine pe ei înșiși și 

să treacă mai ușor peste complexele caracteristice vârstei, mai ales 

în cazurile preadolescenților și adolescenților. Educația 

cinematografică le poate stimula memoria și structura gândirea. De 

exemplu, în cazul școlarilor mici este indicată stabilirea clară a firului 

narativ al filmului vizionat, povestit de către ei cu propriile cuvinte și, 

eventual, reinterpretate mai apoi. Desigur, discuțiile se poartă diferit 

cu preadolescenții și cu adolescenții, ultimii având un grad mai mare 

de abstractizare. Ei pot fi invitați să facă aprecieri mult mai complexe 

și să-și folosească cât mai mult cunoștințele și aptitudinile. Totodată, 

educația cinematografică dezvoltă scrierea, vorbirea, ceativitatea și 

ușurința de a colabora a elevilor.  

Voi descrie în continuare metoda pedagogică a programului 

european de educație cinematografică pentru tineri CinEd, care și-a 

propus să se extindă la nivel național, în toate statele europene în 

care se desfășoară. Am participat la toate nivelurile de concepere a 

pedagogiei și de implementare în școli – de la discuțiile de 

consultare în privința formei materialelor pedagogice, la redactarea 

acestora, la selecția filmelor incluse în colecție, am susținut sesiunile 

de formare cu profesorii, bibliotecarii și ceilalți mediatori educaționali 

din orașe, am purtat discuții pe marginea filmelor selectate cu elevii 

din diferite zone ale țării. 

CinEd este un program european de educație 

cinematografică pentru tineri din nivelurile primar, gimnazial și liceal 

(6-19 ani), inițiat în 2015. Are ca misiuni: popularizarea cinemaului 

de artă ca obiect cultural și ca modalitate de cunoaștere a lumii și 

dezvoltarea gândirii critice și creative a elevilor, pornindu-se de la un 

catalog de filme (în continuă extindere) și cu ajutorul unor 

instrumente de lucru specifice, toate disponibile pe o platformă 

online.  

Programul a fost inițiat de Institutul Francez și dezvoltat în 

colaborare cu Cinemateca din Paris și cu alte opt asociații partenere: 
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Associació A Bao A Qu (Spania), Asociace českých filmových klubů 

- AČFK (Republica Cehă), Association SEVEN (Bulgaria), GET 

Cooperativa sociale (Italia), IhmeFilmi (Finlanda), Os Filhos de 

Lumière - Assiociação Cultural (Portugalia), Societatea Culturală 

NexT și Asociația Culturală Macondo (România). Acești parteneri, 

având cu toții experiență în educația cinematografică, cât și în alte 

arii de activitate care țin de domeniul cinematografic (producție și 

distribuție de film, organizarea de festivaluri de film etc.), cooperează 

prin întâlniri de lucru în care se analizează practicile și problemele 

specifice de implementare a programului în fiecare stat, în căutarea 

soluțiilor potrivite adaptate fiecăruia. Odată cu dezvoltarea 

programului, se dorește extinderea numărului de țări europene 

participante, prin cooptarea unor noi asociații partenere. 

 

O strategie incluzivă  

 

Din start, CinEd a fost conceput încât să poată ajunge la un 

public tânăr cât mai larg, extins la întreg teritoriul țării în care se 

desfășoară programul. Pentru aceasta, era nevoie ca proiecțiile de 

filme și activitățile conexe să poată fi preluate de cadre didactice, 

bibliotecari și ceilalți facilitatori educaționali. De aceea a fost 

concepută o platformă online, gratuită, foarte ușor de utilizat, care 

cuprinde filmele din colecția CinEd și materialele pedagogice special 

create pentru a ghida procesul educațional, în lipsa oricăror 

cunoștințe prealabile de cinema. Platforma este accesibilă în 45 de 

state europene (deci și în state neincluse momentan în program) și 

este disponibilă în limbile naționale ale celor opt parteneri – 

franceză, spaniolă, portugheză, italiană, română, bulgară, cehă, 

finlandeză, cât și în engleză. Pentru protejarea drepturilor de autor 

ale filmelor, acestea nu pot fi descărcate decât după o înregistrare 

prealabilă a utilizatorilor. Fișierele, care nu pot fi copiate pe alte 

dispozitive, sunt șterse automat din calculator după o perioadă de 

trei luni de la descărcare. Dacă în acest timp nu s-a reușit 

organizarea proiecției pentru elevi, filmele pot fi descărcate din nou. 

Formatul acestora permite deopotrivă organizarea proiecțiilor în 
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condițiile unei săli de clasă sau de bibliotecă (dotată cu proiector), 

cât și profesioniste, în săli de cinema.  

Societatea Culturală NexT din București, cea care 

implementează programul CinEd în România, a început din 2016 să 

colaboreze cu alte două organizaţii nonguvernamentale (Asociaţia 

Culturală KunSTadt din judeţul Braşov şi Asociaţia T.E.T. Alexandria 

din judeţul Teleorman), cu rol de operatori delegați locali. Delegații 

contribuie la buna desfăşurare a proiectului la nivel teritorial, 

organizând sesiunile de formare şi chiar proiecțiile, în unele cazuri. 

Tot ei menţin contactul cu facilitatorii educaţionali și stabililesc 

parteneriate cu autorităţile locale, primării şi inspectorate şcolare. 

Participarea la sesiunile de formare organizate în diferite 

orașe ale țării este opțională pentru profesorii și bibliotecarii care se 

înscriu în program. Acestea au fost susținute, pentru CinEd, de către 

criticii de film Andrei Gorzo și Gabriela Filippi, care le-au prezentat 

participanților un model de lucru pornind de la filmele incluse în 

colecție și de la instrumentele pedagogice menţionate. 

Din 2017-2018 a fost introdusă în program și o componentă 

de tutorat. În fiecare țară participantă există un tutore cu experiență, 

care și-a însușit abordarea pedagogică CinEd. Acesta îi consiliază, 

prin email și telefonic, pe profesorii și bibliotecarii înscriși în program 

care doresc să organizeze independent proiecții și activități, dar simt 

nevoia de îndrumare în anumite privințe – de la explicații 

suplimentare asupra modului de funcționare a platformei, la alegerea 

filmelor, astfel încât să le ofere elevilor un parcurs pedagogic coerent 

(se recomandă ca același grup de elevi să vadă cel puțin trei filme 

din colecție într-un an școlar) și posibilele activități care se pot 

realiza în urma vizionării, pe lângă cele deja descrise în broșura 

pedagogică. Tutorele ţine legătura şi cu mediatorii educaționali 

(profesori, bibliotecarii, muzeologi etc.), cu scopul de a evalua modul 

în care s-a desfășurat fiecare sesiune (proiecție însoțită de activități) 

în parte, obținând informații despre: felul în care a fost receptat 

filmul, reacțiile elevilor, temele de discuție și eventualele produse 

realizate de elevi pornind de la filmul vizionat și de la activitățile care 

au acompaniat proiecția (colaje, fotografii, desene, scurte filme etc.). 

De asemenea, în cazurile în care mediatorii educaționali nu se simt 
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pregătiți să desfășoare activitățile pedagogice, poate fi trimis un critic 

de film pentru o primă și o a doua întâlnire cu un grup de elevi. 

Pentru România, astfel de strategii educaționale, 

implementate nediferențiat la nivel național, sunt importante, 

deoarece pot contribui la reducerea inegalităților înregistrate în 

procesul educațional în mediul rural, față de mediul urban.  

După cum arată Monitorul educației și formării, editat de 

Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene (2017), 

accesul la educația de calitate pătrunde greu în mediul rural 

(reprezentând 45% din populația școlară a României) – la toți 

indicatorii de performanță școlile rurale înregistrează punctaje sub 

școlile urbane. 

 

Colecția de filme  

 

În acest moment, catalogul CinEd cuprinde 13 filme de 

lungmetraj și două filme de scurtmetraj. Acestea sunt atât filme de 

ficțiune, cât și documentare, o parte dintre ele fiind opere canonice, 

iar altă parte – opere ale unor cineaști contemporani, mai mult sau 

mai puțini cunoscuți și promovați de circuitele festivaliere. Lista 

completă a acestora: Aniki Bóbó (Portugalia, 1942, regia Manuel de 

Oliveira), Il posto/Slujba (Italia, 1961, regia Ermanno Olmi), El 

verdugo/Călăul (Spania, 1963, regia Luis García Berlanga), Pierrot le 

fou/Pierrot nebunul (Franța, 1965, regia Jean-Luc Godard), El 

espíritu de la colmena/Spiritul stupului (Spania, 1973, regia Victor 

Erice), Uma pedra no bolso/Un sâmbure de îndoială (Portugalia, 

1987, regia Joaquim Pinto), O sangue/Sângele (Portugalia, 1989, 

regia Pedro Costa), En construcción/În construcție (Spania, 2001, 

regia José Louis Guerin), Mies vailla menneisyyttä/Omul fără trecut 

(Finlanda, 2002, regia Aki Kaurismäki) Cum mi-am petrecut sfârșitul 

lumii (România, 2005, regia Cătălin Mitulescu), Cea mai fericită fată 

din lume (România, 2008, regia Radu Jude), Podslon/Adăpost 

(Bulgaria, 2010, regia Dragomir Șolev) și scurtmetrajele Rentrée des 

classes/Prima zi de școală (Franța, 1956, regia Jacques Rozier) și 

Petite Lumière/Luminița (Franța-Senegal, 2003, regia Alain Gomis), 

prezentate de obicei împreună. Urma să se adauge colecției 
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lungmetrajul live action Modrý tygr/Tigrul albastru (Republica Cehă, 

2012, Petr Oukropec, Bohdan Sláma), precum și două programe de 

scurtmetraje – filme de la începuturile cinemaului, din primii ani ai 

epocii mute, și filme experimentale – propuse de curatori ai 

Cinematecii din Bologna, în cadrul Anului European al Patrimoniului 

Cultural. Fiecare lungmetraj sau program de scurtmetraje din catalog 

este însoțit de o recomandare în ceea ce privește vârsta optimă a 

grupului de elevi care urmează să vizioneze filmul și să participe la 

activitățile complementare. 

După cum se poate observa, filmele au fost produse în cele 

opt state incluse în program. Fiecare partener local a propus 

aproximativ șase titluri, care să corespundă ca tematică şi ca nivel 

de înțelegere cu grupele de vârste ale elevilor. Un factor foarte 

important în alegerea titlurilor incluse în catalog l-a constituit limbajul 

cinematografic, diferit de cel mainstream, care poate deschide 

discuții interesante privitoare la aspectele formale ale filmelor. O altă 

condiție necesară pe care trebuia să o întrunească filmele 

preselectate a fost ca drepturile lor de autor să poată fi achiziționate 

pe teritoriul european pentru o durată inițială minimă de patru-cinci 

ani. Apoi, dintre filmele dintr-un stat, preselectate de partenerul local, 

au fost alese, de către reprezentanții celorlalte asociații europene 

partenere, câte două filme (în cele mai multe cazuri), ținându-se cont 

de aceleași criterii: gradul de interes estetic și adecvarea temelor 

abordate pentru vârsta elevilor, cât și de interesul general privitor la 

educația tinerilor (de exemplu, se are în vedere reprezentarea de 

gen în filmele selectate și sunt vizate chiar posibile discuții pe 

această temă; cu cât tinerii sunt expuși mai devreme la aceste 

probleme, chiar din preadolescență, când încep să-și construiască în 

mod conştient identitatea, cu atât șansele de a cultiva viitori adulți 

independenți, mult mai puțin afectați de stereotipuri culturale nocive, 

sunt mai mari). S-a ținut cont, totodată, de coerența selecției finale, 

de posibilele corespondențe tematice, formale, care se puteau crea 

între anumite filme. S-a încercat, în același timp, captarea unei 

varietăți de stiluri din cinematografia europeană, pentru ca 

experiența elevilor să fie cât mai plăcută și mai diversificată.  
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Instrumente  

 

Pentru ca programul CinEd să aibă un impact cât mai mare, 

s-a încercat elaborarea unei metode pedagogice ușor de utilizat 

chiar de către persoanele fără cunoștințe de limbaj cinematografic. 

Cel mai important instrument de lucru este dosarul pedagogic (sau 

broșura pedagogică), care acompaniază fiecare film din colecție. 

Toate dosarele sunt concepute după o aceeași structură, asupra 

cărora au convenit experții în cinema (critici, istorici și profesori de 

film) implicați în proiect. Fiecare broșură este redactată de un expert 

provenit din țara în care a fost produs filmul discutat (considerându-

se că astfel se poate obține o privire mai informată asupra 

contextului în care a apărut filmul în cauză) și este tradus în toate 

celelalte limbi, inclusiv în engleză.  

Broșurile pentru filmele românești au fost scrise de către 

criticii Gabriela Filippi (Cea mai fericită fată din lume) și Iulia 

Voicu/Andreea Mihalcea (Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii). Experți 

ai pedagogiei cinemaului de la Cinemateca Franceză au urmărit 

îndeaproape redactarea dosarelor pedagogice. 

Acest instrument de lucru este prevăzut pentru a fi folosit, în 

primul rând, de către profesori, bibliotecari și mediatori, dar poate fi, 

de asemenea, util și elevilor care își doresc să afle mai multe 

informații despre filmul vizionat, într-un mod structurat. În consecință, 

prima provocare în redactarea acestor materiale o constituie 

inteligibilitatea lor pentru un public cât mai larg. De aceea, broșurile 

nu conțin termeni de specialitate; s-a considerat că orice idee care ar 

putea necesita recurgerea la un limbaj tehnic poate fi exprimată la fel 

de bine într-un mod mai simplu, mai accesibil, prin descriere (de 

exemplu, în loc să spunem că a avut loc un traveling înainte, până la 

prim-planul personajului, putem spune că aparatul de filmat s-a 

apropiat de chipul personajului, accentuând în primul rând efectul pe 

care o astfel de mișcare îl poate avea, felul în care aceasta a fost 

percepută etc.). 

Dosarele pedagogice (care însumează 27 de pagini în 

format A4, dispus pe orizontală) au fost structurate în patru 

subdiviziuni. Prima stabilește contextele relevante pentru mai buna 
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înțelegere a filmului: cel istoric (care priveşte atât momentul în care a 

fost realizat filmul, cât și, în unele cazuri, evenimentul istoric la care 

se face referire în film; de pildă, în cazul filmului Spiritul stupului pot fi 

descrise două astfel de contexte: 1. Războiul civil spaniol, decorul în 

care e plasată acțiunea filmului și 2. anii de final ai dictaturii lui 

Franco, momentul în care a fost produs filmul, când nu se putea 

discuta încă deschis despre conflictul petrecut cu mai bine de patru 

decenii în urmă) și cel cinematografic (încadrarea într-un stil sau într-

o tradiție cinematografică etc.).  

A doua subdiviziune conține o parte de analiză. Sunt 

examinate, pe rând, o fotogramă, un plan și o secvență a filmului, 

încercându-se astfel să se evidențieze, în detaliu, gândirea 

cinematografică din spatele filmului, particularitățile de stil. Modelul 

de analiză exemplificat în broșură urmează să fie aplicat și cu elevii, 

pe aceleași fragmente din film sau pe altele, la alegerea mediatorului 

educațional sau chiar sugerate de elevi, atunci când observă 

anumite detalii pe care vor să le discute. Se urmărește ca elevii să 

deprindă modul de înțelegere a filmelor prin observație și descriere, 

unelte foarte utile în descifrarea oricărui produs audiovizual cu care 

ei se întâlnesc în existența cotidiană.  

A treia subdiviziune presupune o muncă mai creativă: este 

bucata în care autorii dosarelor au căutat posibile corespondențe 

între filmul studiat și alte filme, cât și în opere din alte arte sau 

domenii, bazându-se pe cunoștințele lor generale și pe gusturile 

personale. Aceasta este, din nou, o abordare centrală a metodei 

pedagogice dezvoltate de CinEd. Prin aceste exemple se dorește 

impulsionarea apropierii de film a elevilor, prin legături cu alte opere 

care le sunt cunoscute și care deschid nenumărate piste de 

interpretare, în funcție de experiența fiecărui privitor.  

Cea de-a patra şi ultima subdiviziune cuprinde piste 

pedagogice – sugestii de activități practice pe care mediatorii 

educaționali le pot realiza împreună cu elevii, special gândite pentru 

fiecare film.  

Un alt instrument de lucru, care continuă linia pistelor 

pedagogice, este fișa elevului. Fișele elevilor sunt elaborate tot de 

specialiștii în cinema care au realizat și dosarele pedagogice ale 
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filmelor. Spre deosebire de pistele pedagogice incluse în dosar, care 

sunt destinate mediatorilor, ca ghid, fișa elevului i se adresează în 

mod direct acestuia. Propunerile de activități care se regăsesc aici 

nu vor fi realizate la clasă, într-un timp anume, ci în timpul lor liber. 

De aceea, fișa a fost gândită să stimuleze și latura lor afectivă – 

elevilor ar trebui să le facă plăcere să dezvolte temele propuse, fie 

că acestea implică scrisul, fotografia, colajul etc. De asemenea, 

obiectele obținute ca rezultat al muncii lor pot fi păstrate, amintindu-

le atât de discuțiile din jurul filmului vizionat, cât și de propriul proces 

de raportare la problematicile dezbătute, ca și de eventualele 

descoperiri personale.  

Complementar fișei elevului, platforma CinEd găzduiește și 

un set media, cuprinzând aproximativ 80 de capturi de imagini din 

fiecare film din colecție. Acestea pot funcționa în mai multe feluri. În 

primul rând, înșiruite în ordinea în care se găsesc în film (așa cum 

au fost, de altfel, încărcate pe platformă), ele le amintesc elevilor 

ordinea cronologică a secvențelor și  eventualele evenimente din film 

pe care le-au uitat, ulterior vizionării. Apoi, aceste imagini pot fi 

așezate într-o altă ordine de către elevi, încât să alcătuiască povești 

noi. Una sau mai multe imagini pot să constituie și un punct de 

pornire în redactarea unui eseu sau în fabricarea unui colaj, 

pornindu-se de la observațiile și sensibilitatea lor. 

De exemplu, în cazul filmului Cea mai fericită fată din lume, 

care pune problema frumuseții feminine – un construct cultural în 

bună parte format și perpetuat de publicitate –, elevii sunt invitați să 

reflecteze pe marginea a ceea ce consideră ei frumos și a felului în 

care aceste imagini se înscriu în standardele promovate de 

societate. Li se propune să atașeze o fotografie sau un colaj de 

imagini cu o vedetă sau o personalitate care le place și să dezvolte, 

în câteva rânduri, ce anume îi atrage la felul în care acea persoană 

alege să se reprezinte în public. Apoi, tinerii sunt invitați să realizeze 

un portret fotografic al unui apropiat sau al unui necunoscut întâlnit 

din întâmplare și să explice cum au ales să-i pună anumite trăsături 

în evidență, prin lumina și încadratura folosite. Tot pe tema 

frumuseții, fișa mai cuprinde și exemple din operele unor artiști care 

aleg să reprezinte persoane/personaje în ipostaze mai rar întâlnite în 
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mass-media – atitudini nestudiate, spontane, care denotă o relaxare 

sau neglijență față de felul în care sunt percepute în momentul în 

care sunt surprinse. Sunt date exemplele unor portrete feminine 

realizate de Henri de Toulouse-Lautrec, precum pictura „La 

Montrouge” (Rosa la Rouge), și portretele fotografice ale unor 

adolescenți, surprinse de fotograful irlandez Daragh Soden, în care 

tinerii arată autentic, nu ca pe copertele revistelor. Aceste exerciții 

vizează mai multe aspecte: pe de o parte, tinerii ajung să înțeleagă 

felul în care este construită o imagine prin mijloace fotografice/ 

cinematografice (ce și cum alegi să filmezi), iar pe de altă parte, sunt 

încurajați să realizeze ei înșiși niște imagini, după ce au înţeles unele 

moduri de reprezentare. Mai departe de scopul lor în ceea ce 

privește educația vizuală, aceste exerciții pot fi utile tinerilor și la 

nivel personal, fiind stimulați să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși, în 

afara clișeelor și imaginilor preluate de-a gata.  

Un alt instrument de lucru, conceput de Cinemateca 

Franceză, îl reprezintă cele cinci videoclipuri pedagogice. Acestea 

au, fiecare, câte 15 minute și au fost montate din secvențe ale 

filmelor colecției, în jurul unui motiv sau procedeu cinematografic, 

facilitând analiza comparată a diferitelor stiluri cinematografice și 

modalități de mizanscenare. Spre exemplu, videoclipul pedagogic En 

voiture/În mașină reunește scenele din filmele colecției care se 

petrec în spațiul mașinii. Prin comparație, devine evidentă 

multitudinea de maniere în care un regizor poate să filmeze o situație 

asemănătoare, în acest caz, o călătorie. De exemplu, Radu Jude, în 

Cea mai fericită fată din lume, filmează de pe bancheta din spate a 

mașinii, de lângă personajul tinerei Delia și persistă asupra 

decorurilor care se derulează dincolo de geamul mașinii, într-o 

convenție realistă, pe când Jean-Luc Godard, în Pierrot nebunul, 

filmează de pe capota mașinii personajele de pe locurile din față și 

nu lasă să se vadă nimic din împrejurimile străbătute creând, din 

câteva elemente de lumină, o mizanscenă spectaculoasă și 

artificială. Tinerii pot înțelege astfel în mod concret ce înseamnă 

munca de regizor de film și cum un stil cinematografic este bazat pe 

alegeri. 
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Broșura filmului „Cea mai fericită fată din lume” 

 

Respectând modelul agreat de parteneri, dosarul pedagogic 

al filmului Cea mai fericită fată din lume, redactat de mine, se 

deschide cu o parte introductivă. Primele două pagini cuprind o 

scurtă prezentare a programului CinEd și a colecției de filme, un 

editorial despre utilitatea studierii filmului lui Radu Jude de către 

elevi, o casetă tehnică cu detalii despre dosarul în cauză (o scurtă 

prezentare a autoarei, a redactorilor, adaptarea grafică, instituții 

coordonatoare, mulțumiri), cuprinsul dosarului, o fișă tehnică a 

filmului (țara și anul de producție, durata, formatul, bugetul, premiera 

mondială şi românească, echipa de filmare, distribuția), afișul 

românesc al filmului și cel internațional. Pe următoarele două pagini 

se găsesc sinopsisul filmului și, reunite în jurul unei imagini 

reprezentative pentru Cea mai fericită fată din lume, sunt adunate 

câteva concepte relevante – realism cinematografic, absurd, actori 

neprofesioniști, film despre film, relații părinți-copii, publicitatea în 

artă. Aceste concepte, care structurează discuția, sunt redate în 

câteva fraze, dar dezvoltate mai departe în capitolele broșurii.  

Prima parte contextualizează opera discutată. Deoarece 

dosarul pedagogic a fost tradus în diferite limbi, pentru publicul din 

toate cele 45 de țări în care este accesibil programul, datele care țin 

de context trebuia prezentate astfel încât să fie ușor de înțeles și 

pentru persoanele care nu au multe informații despre societatea 

românească. Cea mai fericită fată din lume a fost, astfel, încadrat în 

peisajul noului cinema românesc, dar și în cel mai larg al 

cinematografiei românești din ultimele decenii, cu care acest nou val 

intră în polemică. Sunt, de asemenea, trasate reperele internaționale 

relevante în cazul acestui curent cinematografic care se înscrie în 

tradiția europeană a realismului cinematografic, începută prin 

neorealismul italian și menținută vie și prin filmele contemporanilor 

Jean-Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach, Abbas Kiarostami ș.a.  

În cadrul noului cinema românesc sunt evidențiate trăsăturile 

comune, depistabile și în filmele lui Radu Jude (mai ales în cele de 

început), iar apoi este schițat parcursul regizorului spre un cinema 

mai personal, în care se remarcă anumite teme și preocupări 
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recurente. Tot în acest capitol sunt găsite posibile legături ale filmului 

studiat cu alte filme din istoria cinemaului mondial, prezentate prin 

capturi de imagini sugestive (de altfel, s-a încercat ca tot dosarul să 

fie pe cât posibil articulat vizual, din moment ce se vizează în primul 

rând o educație de acest tip). Alte legături pot fi prilejuite de o 

tehnică cinematografică (ex. filmarea pe stradă, printre trecătorii care 

intră fără să știe în cadru – cum e cazul în filmul lui Jean-Luc Godard 

din 1960, À bout du souffle/Cu sufletul la gură sau în filmul iranian 

din 1997 Ayneh/Oglinda al lui Jafar Panahi), de un motiv sau o temă 

(ex. reclama în film – în filmul american din 1957 Will Success Spoil 

Rock Hunter?, al lui Frank Tashlin sau Il posto, inclus în colecția 

CinEd) ori de o viziune despre lume (ex. ridicolul existenței – Le 

grande bouffe/Marea crăpelniță al lui Marco Ferreri, din 1973, sau 

Holy Motors/Motoare sfinte, realizat de Leos Carax în 2012) ș.a.m.d. 

Tot în acest capitol sunt strânse și scurte mărturii ale realizatorilor 

filmului (regizorul Radu Jude, monteurul Cătălin Cristuțiu și directorul 

de imagine Marius Panduru), despre felul în care și-au gândit 

contribuția la acest film. 

Cea de-a doua parte a dosarului pedagogic este cea de 

analiză. Aceasta se deschide printr-o desfășurare a secvențelor din 

film, prezentate fiecare printr-o fotogramă sugestivă și prin câteva 

cuvinte care sintetizează acțiunea. Urmează partea de analiză 

aplicată mai întâi unui plan, apoi unei secvențe și, la urmă, unei 

fotograme din film. Ca plan analizat l-am ales pe acela al primei 

interacțiuni dintre familia Frațilă, abia ajunsă în București și echipa 

de filmare care realizează spotul în care trebuie să apară tânăra 

familiei, Delia Frățilă. Este observat aici genul de interacțiune între 

personaje care caracterizează tot filmul – clădit pe raporturi de forță 

și intimidare, mereu tensionat și abrupt. Și din punct de vedere 

stilistic planul ales spre analiză este ofertant pentru înțelegerea 

ansamblului filmului – el are o durată considerabilă, de aproape un 

minut și imită o filmare de documentar, în care camera urmărește 

nesigur acțiunea, neștiind dinainte ce are să se întâmple, ci urmând 

spontan firul evenimentelor. Ca majoritatea celorlalte planuri ale 

filmului și acesta este foarte bogat vizual, cuprinzând multe alte 

acțiuni pe lângă cea principală, care tinde să se piardă în întreaga 
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forfotă din cadru. Există elemente de un umor sec, care, prin 

cumulare, conturează o lume de un comic absurd – mersul macho al 

bodyguard-ului, nerăbdarea tatălui în a evalua, de față cu toată 

lumea, mașina câștigată de fiică etc.  

Secvența aleasă spre analiză este cea a disputei dintre 

mamă și fiică, care are loc în rulota de machiaj a echipei de filmare. 

În acest spațiu închis, ferite de ochii lumii, cele două se ceartă pentru 

prima dată fără rețineri. Chiar dacă în această primă instanță de 

conflict deschis pare că raportul de forțe este unul egal – și mama și 

fiica jignesc deopotrivă –, regizorul marchează situația de 

inferioritate în care se află tânăra care până la sfârșit nu poate avea 

câștig de cauză în fața părinților de care încă depinde financiar și 

care ies la înaintare cu tot arsenalul – de la șantaj la amenințare. 

Mizanscena îi obturează chipul Deliei, refuzând parcă să-l 

recunoască ca subiect al scenei și tratându-l la fel ca pe celelalte 

obiecte din rulota burdușită cu nimicuri – între aparatul de filmat și 

Delia se află trusa de machiaj, care nu lasă să se vadă fața tinerei. 

De asemenea, camera de filmat nu o flatează niciodată pe fată. 

Înainte de a intra mama în rulotă, Delia este întinsă pe banchetă într-

o poziție dizgrațioasă, iar de unde este filmată nu i se vede capul, ci 

doar pieptul bombat și picioarele pe care și le ține neglijent 

crăcănate. Imaginea aceasta este în antonimie cu imaginea glossy a 

femeii de pe coperta revistei lăsată pe bancheta pe care stă tânăra. 

Pentru a ocupa bancheta din fața Deliei, în momentul când intră în 

cabină, mama trebuie să o încalece și la propriu pe fată. 

 În fine, analiza de fotogramă se oprește la o imagine din 

timpul filmării reclamei. După una dintre nenumăratele duble trase, 

reprezentantul firmei producătoare de suc o îmboldește pe Delia să 

joace cu mai mult entuziasm: „Nu uita să zâmbești larg, așa, din 

inimă. Încearcă să fii bucuroasă de-adevăratelea. Trebuie să se 

vadă fericirea – tot timpul, dar, cel mai important, atunci când bei din 

suc”. Chiar în acest moment, în care se aud îndemnurile la 

entuziasm ale bărbatului („trebuie să se vadă fericirea”), prim-planul 

cadrului ajunge să fie ocupat de bustul gol – nu chiar în formă – al 

unui tehnician venit la locul filmării pentru măsurători de lumină. Este 

unul dintre multele detalii cinice care pot rămâne neobservate la o 
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primă vizionare a filmului și care conturează viziunea despre lume 

care reiese din tot filmul. 

Ultima parte a dosarului este cea care stabilește 

corespondențe între filmul analizat și alte opere cinematografice sau 

de alt tip. Pentru început, este discutată tradiția filmului despre film, 

care datează încă din epoca mută (ne-au rămas două filme despre 

cinema celebre: Omul cu aparatul de filmat, în regia lui Dziga Vertov 

și The Cameraman/Malec operator, interpretat de Buster Keaton). 

Apoi, este discutat un film neorealist al lui Luchino Visconti, 

Bellissima (1951), cu care Cea mai fericită fată din lume se află într-o 

legătură mult mai strânsă și care a constituit un reper important în 

realizarea filmului lui Jude. În filmul italian este denunțat cinismul 

industriei cinematografice, interesată în primul rând să-și producă 

fantasmele și neglijentă la micile drame care se deruleză chiar sub 

acoperișurile studiourilor sale.  

În ambele filme, tinerele interprete sunt într-un grad mai mic 

sau mai mare bruscate, abuzate și descoperă că lumea idealizată de 

pe ecran este foarte departe de realitatea din spatele camerelor. Tot 

în acest capitol, există câteva pagini despre relația publicității cu 

artele, din moment ce filmul lui Jude nu este doar un film despre film, 

ci și un film despre lumea publicității. O ultimă secțiune a capitolului 

pune în oglindă Cea mai fericită fată din lume și filmul bulgar 

Adăpost, realizat în 2010 de Dragomir Șolev și selectat și el în 

colecția CinEd. Între cele două filme există afinități evidente. În 

primul rând, se remarcă preferința pentru realism a ambelor filme, 

pentru descrierea detaliată a lumii reprezentate și pentru folosirea 

cadrelor lungi. Apoi, din ambele filme reiese imaginea unei societăți 

puternic ierarhizate. Încă din familie rolurile sunt foarte clare – tatăl 

este figura autoritară, el are ultimul cuvânt, iar copiii sunt determinați 

prin șantaj emoțional și reproșuri să se supună voinței părinților care, 

la rândul lor, sunt docili în fața unor autorități – a polițiștilor, în filmul 

bulgar sau a echipei de filmare, în filmul românesc. 
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Model de lucru la clasă 

 

Activitățile propuse de „pistele pedagogice” sunt concepute 

pentru a fi desfășurate atât înainte de vizionarea filmului, cât și după. 

Cele realizate înainte de proiecție au drept principal scop pedagogic 

sporirea nivelului de atenție și de curiozitate al tinerilor față de filmul 

pe care urmează să-l vadă și, în plus, dictează un ton al discuției. 

Una dintre aceste activități poate fi comentarea afișului filmului, elevii 

fiind invitați să speculeze cu privire la tonul filmului, la genul său, la 

personaje etc., bazându-se pe informațiile pe care le dezvăluie 

afișul. Apoi, li se pot proiecta fragmente din film cu sunetul oprit, 

prezentându-li-se doar imaginile. Pot fi repetate aceste întrebări. 

Elevii se vor simți provocați să ghicească răspunsurile și vor intra 

într-o convenție de joc – pentru că le lipsesc elementele ca să dea 

răspunsuri precise, „corecte”, aceștia vor simți mai puțin presiunea 

să nu greșească, fapt care va fi pe deplin valorificat în discuția de 

după film, când tinerii vor îndrăzni să-și exprime liber punctele de 

vedere. De asemenea, ei vor fi mai atenți pe parcursul vizionării, 

dorind să observe dacă li se verifică intuițiile și să remarce variațiile 

și elementele noi care completează contextul primelor date primite 

despre film.  

Activitățile de după vizionare vor merge, desigur, tot pe linia 

pedagogică trasată de broșură. Vor fi activități de analiză ale 

diferitelor fragmente, precum și exerciții de comparare a filmului 

discutat cu alte filme pe care elevii le cunosc. Apoi vor avea loc 

activități practice, în care pot fi invitați, de exemplu, să reinterpreteze 

pe roluri o situație din film, descoperindu-i astfel subtilitățile 

psihologice, de mizanscenă etc. (ar putea, de asemenea, să 

refilmeze situaţia, păstrând un stil asemănător cu al filmului sau 

găsind noi soluții de regie). 

  

O posibilă abordare a filmului Cea mai fericită fată din lume  

 

Înainte de proiecție 

I. Este proiectată fără sunet scena venirii familiei Frățilă în 

Piața Universității (de la min. 12:58 până la min. 14:20). 
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‒ Este un film de ficțiune (după un scenariu cu întâmplări și 

personaje inventate) sau un film documentar? 

‒ Care ar fi diferenţele între un film de ficţiune şi unul 

documentar? În cazul de faţă, ce ne-ar face să considerăm că este 

vorba de un film de ficţiune sau de un documentar, dacă nu chiar de 

amândouă? Cea mai fericită fată din lume a fost prezentat drept un 

film de ficţiune, dar imită totodată estetica filmelor documentare. 

Gândiţi-vă la câteva motive pentru care să-l includem într-o categorie 

sau cealaltă. 

De exemplu: cadrul este adesea obturat, între personaje și 

camera de filmat interpunându-se alte persoane și obiecte. În scena 

proiectată, personajele sunt urmărite de camera de filmat de la 

distanță, parcă pentru a le da spațiu să se desfășoare nestingherite 

– așa cum e nevoie uneori în filmul documentar, în care realizatorii 

nu cunosc dinainte reacțiile celor pe care îi filmează. În filmul lui 

Jude este vorba doar despre o imitare a acestei convenții, deoarece 

direcțiile de deplasare și reacțiile personajelor au fost prevăzute în 

scenariu și repetate cu actorii înainte de filmare. Cum ne putem da 

seama de asta? 

 

II. În continuare este proiectată scena următoare din film, 

aceea a întâlnirii dintre familia Frățilă și echipa de filmare (de la min. 

14:20 la min. 15:23), tot fără sunet. 

‒ Care sunt elementele din această scenă care trimit spre 

ideea că Cea mai fericită fată din lume este un film de ficțiune și care 

sunt cele care îl apropie de documentar? 

De pildă, mai mulţi oameni trec prin fața camerei de filmat, 

ca într-un film documentar. Unii dintre ei se uită chiar către obiectivul 

acesteia, lucru interzis în general în filmele clasice de ficțiune. 

Indicii ale faptului că filmul este, totuși, o ficțiune sunt 

elementele comice. Este posibil ca unii dintre elevi să fi observat 

tușele caricaturale din această scenă: postura rigidă a bodyguard-

ului, stinghereala din gesturile celor trei membri ai familiei Frățilă, 

curiozitatea domnului Frățilă. 

‒ Care ar putea fi situația din scena prezentată? Cum s-ar 

continua filmul? 
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‒ Cărui gen de film pare să îi aparțină Cea mai fericită fată 

din lume, judecând după afiș?  

‒ Este ironic? De ce? Adolescenta din imagine pare să se 

simtă confortabil? Să ne aşteptăm la o comedie sau la un film trist? 

Sau la amândouă?  

 Se va reveni la această întrebare după vizionarea filmului. 

Așa cum anunță și afișul, filmul este într-o mare măsură o comedie. 

Însă, prin acumularea situațiilor absurde și repetarea frustrantă a 

acelorași discuții și chiar a filmărilor care nu ies niciodată așa cum 

trebuie, filmul capătă un ton mai sumbru. 

Elevii vor fi invitați să compare afișul românesc al filmului cu 

cel internațional. 

‒ Ce elemente noi aduce afișul internațional? Modifică acest 

afiș așteptările pe care un spectator le poate avea de la film sau 

direcția indicată este aceeași ca în cazul afișului românesc?  

‒ De ce cred elevii că au fost lansate două versiuni ale 

afișului, una pentru promovarea locală, iar cealaltă pentru 

promovarea internațională? 

 

După proiecție 

Banda sonoră  

‒ Își amintesc elevii să fi auzit muzică în film? 

Filmul conține o singură bucată muzicală: piesa Rent a 

formației Pet Shop Boys, care se aude chiar în prima secvență. 

Urmăriţi încă o dată scena. 

 În general, în filme există două moduri în care este 

introdusă muzica. Aceasta ori provine de la un casetofon, un radio, o 

stație de sunet etc. care apar în cadru (ex.: un personaj așază acul 

de la pick-up pe un disc și începe să se audă o piesă sau 

personajele intră într-un club și auzim muzică – chit că nu vedem 

sursa care emite sunetul, o intuim în acel cadru) ori este o „muzică 

de fond”. Aceasta înseamnă că ea nu este justificată de vreo sursă 

din cadru, ci pur și simplu adăugată, ca să inducă sau să amplifice o 

emoție ori pentru a comenta acțiunea (ex.: imaginile cu doi 

îndrăgostiți pe o pajiște cu flori pot fi adesea însoțite de o muzică cu 

accente de reverie, chit că nu există un iPod cu boxe la fața locului, 
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care să genereze muzica; de asemenea, mai ales în comedii, 

personajele amuzante pot fi însoțite de o bucată muzicală care le 

accentuează trăsătura dominantă de caracter sau care le ironizează: 

șmecherul poate fi prezentat pe un ritm sprințar etc.). 

‒ De unde provine muzica în scena vizionată? De ce credeţi 

că alege Radu Jude să folosească o muzică justificată de o sursă din 

interiorul poveştii? 

‒ Ce alte sunete din film își amintesc elevii? 

După ce enumeră sunetele pe care le-au înregistrat, poate fi 

proiectat din nou un fragment din film. Este sugerată secvența de 

așteptare, care se desfășoară de la min. 32:14 până la min. 33:45, în 

care se aud sunetul apei de la fântână, bătaia de aripi a porumbeilor, 

ciripit de vrăbii, zgomot de mașini, sirena unei ambulanțe, fragmente 

din dialogurile trecătorilor, claxoane. De data aceasta, elevii vor fi 

foarte atenți la felul în care este construit sunetul filmului și vor 

încerca să rețină și să descrie cât mai multe sunete auzite.  

‒ Care este efectul pe care îl produce freamătul continuu din 

Piața Universității din București, locul în care se petrece acțiunea? 

Cum contribuie această forfotă la conturarea viziunii despre lume 

conținută în Cea mai fericită fată din lume?  

‒ Care sunt diferențele între felul în care este construit 

sunetul aici și felul în care este el construit într-un film clasic 

hollywoodian?  

 

Filmarea unei situații 

Elevii vor improviza o scenă pe care o vor și filma, pornind 

de la secvența din film în care cei trei membri ai familiei Frățilă se 

ceartă, care se desfășoară de la min. 1:03:06, până la min. 1:10:35. 

Mai întâi părinții se aliază pentru a o convinge pe Delia să semneze 

contractul de vânzare al mașinii câștigate de ea. Îi amintesc tinerei 

de eforturile făcute de ei pentru a o crește. Mama i le repetă cu 

reproș. Tatăl încearcă, pentru început, să o convingă pe un ton 

blând, dar tot apelând la șantaj emoțional: „Și acum avem și noi 

posibilitatea – ce zic eu posibilitatea? siguranța totală! – să ne 

rezolvăm și noi problemele pe care le avem cu toții și să ne trăim mai 

bine ultimii noștri ani de viață și de bătrânețe” (exagerare și 
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victimizare a tatălui, deoarece amândoi părinții Deliei sunt de vârstă 

mijlocie). De la un punct încolo, părinții încep să se certe între ei. 

Domnul Frățilă, nemulțumit că doamna Frățilă tot intervine în 

discuție, o repede cu violență. Apoi, pe alt ton, îi promite fiicei că o 

să dea pensiunii numele ei.  

Păstrându-se aceeaşi dinamică dramaturgică a scenei: 

pentru început, un personaj (A) încearcă să convingă un altul (B) de 

ceva anume. Apoi un al treilea personaj (C) intervine în discuţie, 

dorind să-l convingă pe (A) de acelaşi lucru. Însă la un moment dat, 

B şi C ajung să se certe între ei. Scena se va termina când toate 

personajele (A, B şi C) ajung în punctul în care nu mai sunt de acord 

cu nimic din ce spun, rămânând fiecare pe cont propriu. 

Scena va fi filmată în câteva feluri diferite (cu acelaşi grup de 

elevi sau cu grupuri diferite). 

Mai întâi, elevii o vor filma folosind diferite tipuri de 

încadraturi (plan general, plan mediu, prim-plan etc.) şi montând la 

final dublele filmate. Vor trebui să se gândească, de asemenea, la 

cum vor compune planurile care urmează să fie filmate (de pildă, 

camera urmează să se concentreze asupra cărui personaj – A, B 

sau C?). 

Apoi, elevii vor filma scena într-un plan-secvență (o filmare 

continuă de la începutul până la sfârșitul scenei). O vor filma în mai 

multe maniere: o dată fiind foarte aproape de personaje, după care 

încă o dată plasându-se la o anumită distanță. Vor relua filmarea 

într-un interior liniștit și mai apoi într-un spațiu populat, cu oameni 

care nu sunt conştienţi că sunt urmăriţi de o cameră de filmare, cum 

se întâmplă uneori în documentare.  

La final, toate secvențele rezultate vor fi vizionate și 

comparate.  

‒ În ce fel schimbă stilul de filmare sensul scenei? Ce 

diferenţe sesizează elevii între secvenţa montată şi cea filmată într-

un singur cadru (planul-secvenţă)? Între cea filmată în interior şi cea 

filmată afară? Cea în care ne aflăm aproape de personaje şi apoi la 

depărtare? 



208 

‒ Cu care dintre personaje scenei empatizează mai tare? Au 

încercat, conștient sau fără să-și dea seama, să-l favorizeze prin 

mizanscenă? 

 

Comparație între imagini  

Elevii vor fi invitați să compare imaginea Deliei cu cea a 

femeii din reclama la Coca-Cola.  

‒ Prin ce se deosebesc ele? Care dintre ele e mai 

atrăgătoare și prin ce anume? Care dintre ele e mai autentică? 

‒ Cum poate fi caracterizată Delia, așa cum se arată ea pe 

tot parcursul filmului? 

‒ Ce diferențe există între cele două societăți în care au fost 

produse cele două imagini? 

 

Repovestire în stil hollywodian 

‒ Cum ar fi adaptată situația din Cea mai fericită fată din 

lume într-un „film clasic hollywoodian"? 

Imaginându-și cum ar trebui adaptată situația dramaturgică 

din Cea mai fericită fată din lume pentru o producție mainstream, 

elevii ar trebui să depisteze elementele prin care filmul în discuţie e 

diferit de acest tip de cinema care domină piața. 

De exemplu: într-un film hollywoodian, oare decorurile și 

acțiunile ar putea să fie atât de repetitive şi lipsite de variaţie cum 

sunt în filmul românesc? De ce?  

Pentru o adaptare hollywoodiană, ar trebui găsite alte acțiuni 

și eventual încă un fir narativ al poveștii, care să meargă în paralel 

cu povestea filmării reclamei. De asemenea, caracteristic pentru 

filmele clasice americane este faptul că protagonistul/protagonista 

trece pe parcursul filmului printr-un proces de transformare. La fel se 

întâmplă şi cu Delia și celelalte personaje din filmul lui Radu Jude? 

Devin mai înţelepte/mai împlinite la finalul filmului sau rămân 

neschimbate? 
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Reușite și limite în implementarea CinEd în România 

 

În primii trei ani de desfășurare, peste 3.500 de elevi din țară 

au participat la proiecțiile și activitățile organizate de CinEd, în peste 

40 de biblioteci și 80 de școli gimnaziale și licee din întreaga țară. Au 

fost organizate 18 sesiuni de formare, în orașe – Timișoara, Buzău, 

Galați, Alexandria, Roman, Ploiești, Târgu Mureș, Mediaș, Râmnicu 

Vâlcea, Brașov, Iași, Târgoviște, Suceava, București, la care au 

participat 620 de facilitatori educaționali. Coordonatorii formărilor, 

criticii de film Gabriela Filippi și Andrei Gorzo, le-au prezentat 

participanților abordarea pedagogică a CinEd şi modalitatea de lucru 

cu materialele pedagogice disponibile pentru fiecare film.  

Aceste cifre sunt încurajatoare pentru un program aflat la 

început, care a reușit să pătrundă în atâtea zone geografice ale țării. 

Ceea ce constituie încă o provocare pentru implementare este 

autonomizarea facilitatorilor educaționali, astfel încât CinEd să se 

poată derula și în absența unor specialiști de cinema care să se 

deplaseze în țară pentru a ține formările și discuțiile cu profesorii și 

elevii.  

Faptul că facilitatorii educaționali (profesori, bibliotecari etc.) 

nu pot prelua ei înșiși programul – chiar dacă materialele pedagogice 

sunt realizate astfel încât să le poată ușura pe cât de mult posibil 

munca și pentru a le da încredere în forțele proprii – are mai multe 

cauze posibile. Astfel, orarul profesorilor este destul de aglomerat ca 

să mai aibă timp să se pregătească pentru o activitate 

extracurriculară. Apoi, nivelul de pregătire generală al cadrelor 

didactice nu este suficient de ridicat, încât acestea să poată prelua 

pregătirea elevilor într-un alt domeniu decât cel în care sunt 

specializate – de aici, lipsa de încredere că pot ține activitățile de 

educație cinematografică, chiar dacă materialele pedagogice sunt 

ușor de parcurs și nu necesită cunoștințe de specialitate în ceea ce 

privește filmul. Tot din cauza nivelului scăzut de pregătire al 

majorității profesorilor din ciclurile primare și secundare, practica de 

predare unilaterală – de la profesor spre elev – este încă răspândită, 

puțini dintre aceștia aventurându-se într-un dialog care i-ar putea 

surprinde, neștiind toate răspunsurile. Nu în ultimul rând, 
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neajunsurile generale ale sistemului de învățământ, mult subfinanțat, 

au consecințe și asupra motivației și percepției asupra importanței 

propriei meserii, în cazul profesorilor și al bibliotecarilor. Pe de altă 

parte, problema lipsei de încredere în discutarea filmului la clasă, în 

cadru formal, este invocată și de țări cu un sistem de educație mai 

performat, cum e cazul Marii Britanii și cu o mult mai lungă tradiție de 

introducere a filmului în școli. Soluția găsită de CinEd, momentan, a 

fost introducerea unui tutore, care să îndrume online sau telefonic 

profesorii. 
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CAPITOLUL 12 

 

Éducation à l’image: educație cinematografică pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar 
 

Andrei Gorzo 

 

 

Unele dintre argumentele în favoarea educației 

cinematografice în licee și școli generale sunt argumente în favoarea 

educației artistice în general: pe scurt, dacă e bine făcută, aceasta 

deschide uși spre autocunoaștere și spre o anumită cunoaștere a 

lumii, măcar sub anumite aspecte și din anumite unghiuri. Apoi, 

cinematograful – în calitatea sa de artă, dar și în cea de tehnologie, 

în cea de limbaj sau de mijloc de comunicare, în cea de cultură 

populară, de instrument de arhivare a realității ș.a.m.d. – este o 

prezență fără de care istoria recentă (de la începutul secolului XX 

încoace) e de neconceput. Iar în prezent, la câte interpelări vin 

dinspre mass-media, la cât divertisment se consumă, la ce cantități 

de text multimedia se produc și la cât de mare e ponderea imaginii și 

a sunetului în toate acestea, nevoia de reflecție, de instrumente 

critice, de educație cinematografică și audiovizual-mediatică ar trebui 

să fie evidentă.  

Voi prezenta, în continuare, un program de educație 

cinematografică în implementarea căruia am fost implicat, Éducation 

à l’image, care a fost introdus în România în 2009, la inițiativa 

Ambasadei Franţei şi este derulat de Societatea Culturală NexT, în 

parteneriat cu Institutul Francez. În Franța, acest program se 

desfășoară cu succes de peste 20 ani, ajungând să includă mii de 

licee și profesori și sute de mii de elevi.  

Éducation à l’image este un program de educație 

cinematografică dedicat liceenilor din București. Își propune să 

promoveze filmele de autor și cinematografia ca artă în rândul 

elevilor de liceu și să le ofere acestora instrumente de bază pentru 
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interpretarea limbajului specific cinematografiei, atât din punct de 

vedere artistic, cât și tehnic, din dorința de a-i transforma într-un 

public avizat și activ. 

În fiecare an, programul le propune profesorilor și elevilor 

implicați trei filme. Toate filmele sunt însoțite de materiale 

pedagogice, iar profesorii beneficiază de o sesiune de formare cu un 

profesionist din cinema, pentru fiecare dintre filmele propuse. 

Sesiunile de formare au loc la începutul fiecărui an școlar, dar 

programul continuă de-a lungul anului cu proiecții la cinema ale celor 

trei filme, urmate de discuții la clasă despre filmul proaspăt vizionat, 

moderate de cineaști invitați – critici de film, regizori, scenariști, 

designeri de sunet. 

Cele trei filme selectate în fiecare an sunt un film românesc, 

un film franțuzesc (ales în parteneriat cu Institutul Francez) și un film 

din cinematografia internațională (în ultimii ani, un film european, 

relevant în peisajul cultural al ultimilor ani). 

Filmele alese pentru anul școlar 2016-2017 au fost: 

 film românesc – O vară de neuitat, regia Lucian Pintilie, 

România-Franța, 1994; 

 film franțuzesc – Les Demoiselles de Rochefort, regia 

Jacques Demy, Franța, 1967; 

 film internațional – Oslo, 31 august, regia Joachim Trier, 

Norvegia, 2011. 

 

Materiale pedagogice 

 

Pentru filmele franţuzești, organizatorii pun la dispoziţia 

profesorilor materiale pedagogice realizate de CNC Franța. Aceste 

dosare sunt traduse în română pentru ca profesorii înscriși în 

program să aibă acces ușor la informații. 

În cazul filmelor românești, Societatea Culturală NexT 

dezvoltă în fiecare an, începând din 2012, materiale pedagogice 

proprii. De altfel, publicarea unor studii critice privitoare la fiecare 

dintre filmele românești studiate este unul din aspectele cheie ale 

programului. Acestea sunt concepute pentru a servi în primul rând 

drept materiale didactice de sprijin pentru profesorii înscriși în 
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program, dar sunt puse totodată la dispoziția unui public larg, fiind 

disponibile și online, în format electronic, intenția fiind aceea de a 

crea, în timp, un necesar corpus de studii critice privitoare la 

cinemaul românesc. 

Până la această dată au fost realizate studii critice despre 4 

Luni, 3 săptămâni și 2 zile (regia Cristian Mungiu, 2007), E 

pericoloso sporgersi (regia Nae Caranfil, 1993), A fost sau n-a fost? 

(regia Corneliu Porumboiu, 2006), Secvențe (regia Alexandru Tatos, 

1982), Probă de microfon (regia Mircea Daneliuc, 1981), 

Videograme dintr-o revoluție/Videogramme einer Revolution (regia 

Harun Farocki și Andrei Ujică, 1992) și O vară de neuitat (regia 

Lucian Pintilie, 1994). Redactorul-șef al colecției de studii critice 

editate de Societatea Culturală NexT în cadrul programului 

Éducation à l’image este autorul lucrării de față. 

Dacă până acum materialele pedagogice dedicate filmului 

internațional erau concepute de CNC Franța și puse la dispoziție de 

Institutul Francez, studiul critic dedicat filmului internațional Oslo, 31 

august (Joachim Trier, 2011), a fost editat tot de Societatea Culturală 

NexT și realizat de criticul de film Ionuț Mareș. Această decizie se 

datorează dorinței de a deschide programul către tradiții 

cinematografice cât mai diverse, pentru a păstra astfel viu interesul 

profesorilor și elevilor implicați deopotrivă în program. 

Tot din dorința de a păstra viu interesul celor implicați în 

program și de a face educația cinematografică cât mai atractivă, ne-

am dorit să realizăm un al doilea set de materiale pedagogice video, 

care să-i ajute pe liceeni să înțeleagă cum funcționează limbajul 

cinematografic și care sunt elementele sale cheie, folosindu-se de 

însuși instrumentele puse la dispoziție de mediul audio-vizual (de la 

analize de secvență cadru-cu-cadru, la freeze-frame-uri, super-cut-

uri ș.a.m.d.). 

Programul Éducation à l’image se desfășoară pe durata 

întregului an școlar (lunile septembrie-iunie) și se bucură de sprijinul 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București. În 2016-2017, 

programul Éducation à l’image a inclus 31 de licee, 68 de profesori și 

aproximativ 2.500 de elevi. 
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Argument pentru educația cinematografică  

 

Într-o epocă în care comunicarea audiovizuală este 

omniprezentă, educația audio-vizuală lipsește aproape complet din 

programa școlară. Într-o perioadă în care cinemaul românesc este 

unul dintre puținele produse naționale de succes, publicul românesc 

continuă să ocolească majoritatea producțiilor autohtone. România 

continuă să fie una dintre țările europene cu cele mai puține 

cinematografe pe cap de locuitor și cu una dintre cele mai mici rate 

de frecventare a cinemaurilor. 

Toate aceste situații pot fi remediate – sau cel puțin 

ameliorate – prin eforturi de amploare și pe termen lung de educare 

a publicului. 

Obiectivele programelor educaţionale organizate de 

Societatea Culturală NexT – Education à l’image și CinEd sunt: 

 să promoveze filmele de autor și cinemaul de artă/de autor 

în rândul elevilor; 

 să încurajeze elevii să vizioneze filme la cinema; 

 să le ofere elevilor instrumente de bază pentru interpretarea 

limbajului specific cinematografiei (atât din punct de vedere 

artistic, cât și tehnic);  

 să-i familiarizeze pe elevi cu meseriile din cinema; 

 să facă din elevi un public avizat și activ, astfel încât să nu 

mai fie consumatori pasivi. 

Pe scurt, Education à l’image și CinEd sunt programe de 

audience development, adică programe menite ca pe termen mediu 

și lung să stimuleze și să cultive o nouă generație de public, ceea ce 

este absolut vital pentru orice industrie cinematografică sănătoasă, 

echilibrat dezvoltată în toate aspectele ei. 

Dincolo de accesul la o serie de filme cu care poate 

majoritatea elevilor care participă la aceste programe nu s-ar întâlni 

niciodată (filme de autor românești și europene), dar care sunt 

importante în istoria cinemaului, dincolo de noțiunile de limbaj 

cinematografic cu care se întâlnesc profesorii și elevii, ceea ce oferă 

aceste programe este mult mai vast, cu implicații mai ramificate și 

efecte pe termen lung.  
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În primul rând, în mod concret, aduc laolaltă și pun în 

mișcare componente diferite ale industriei cinematografice din 

România: cinematografele care găzduiesc proiecțiile din cadrul 

programelor (și pe care elevii, majoritatea obișnuiți cu mall-urile, le 

vizitează poate pentru prima dată), distribuitorii de film (cărora le 

solicităm copii ale unor filme ieșite de ceva timp din circulație și 

pentru care achităm drepturi de difuzare), cineaștii invitați (regizori 

de film, scenariști, monteuri, critici de cinema etc.), care vin și 

discută cu elevii după fiecare film vizionat și, foarte important, 

această nouă categorie de public, tinerii, pe care ni-i dorim să devină 

publicul obișnuit al filmelor de „artă”, al filmelor românești bune.  

În al doilea rând, programele deschid ușa elevilor către 

meseriile din cinema, a căror diversitate puțini dintre ei și-o 

imaginează. Nu în ultimul rând, îi ajută să-și dezvolte o gândire 

analitică și critică, să-și dezvolte obișnuința de a chestiona produsele 

audiovizuale care li se oferă, de a se poziționa într-un fel sau altul 

față de aceste produse, de a-și argumenta această poziționare și 

mai ales de a conștientiza faptul că, în spatele produselor audio-

vizuale, există un autor care a făcut niște alegeri pentru a obține un 

rezultat. Este o abilitate care le va servi cu siguranță nu numai în 

relația cu filmele de artă sau cu cinemaul în general, ci în relație cu 

orice produs audiovizual, fie că este vorba de un film, un reportaj de 

știri, un clip publicitar sau un reality show. 

 

Complementaritatea dintre Education à l’image și CinEd 

 

Venind ca o urmare a succesului înregistrat în București de 

programul Education à l’image, ne-am hotărât ca CinEd să 

funcționeze ca un program complementar celui deja existent și să 

satisfacă nevoi pe care primul nu le poate satisface. Cele două 

programe se completează reciproc din mai multe puncte de vedere: 

grupele de vârstă cărora li se adresează, teritoriile în care se 

desfășoară, sistemul de alegere și de exploatare al filmelor. 

Astfel, Education à l’image se adresează profesorilor și 

elevilor de liceu din București, în timp ce CinEd se adresează, în 

Capitală, exclusiv elevilor și profesorilor de gimnaziu, revenindu-i în 
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schimb ambele grupele de vârstă din teritoriile avute în vedere de 

program în restul țării, acolo unde inițiativele de educație 

cinematografică sunt puține sau insuficiente, raportat la numărul de 

doritori și unde se poate interveni pentru crearea unui model potrivit 

pentru intervenții în teritorii extinse, care să atingă numere mari de 

profesori și elevi. 

O altă diferență dintre cele două programe este aceea că 

proiectul Education à l’image este gândit pentru proiecții în sala de 

cinema, în timp ce CinEd, prin faptul că se bazează pe o platformă 

online, vine exact în întâmpinarea orașelor și a localităţilor unde nu 

(mai) există cinematografe. Formatele de proiecție disponibile pe 

platforma online sunt foarte versatile și permit atât proiecţia pe un 

ecran mare, de cinema (dacă acesta există), dar și proiecții în sala 

de clasă, la bibliotecă sau în centre culturale care dispun de dotări 

tehnice medii. 

Nu în ultimul rând, diferența dintre CinEd și Education à 

l’image constă în faptul că primul, fiind un program de cooperare 

europeană, face disponibile filmele românești într-un teritoriu foarte 

vast (platforma poate fi accesată și folosită în 45 de țări din Europa), 

dar în același timp, din cauză că este un program care implică mulți 

parteneri, nu permite adăugarea de noi filme românești (sau 

provenind din oricare dintre celelalte țări partenere) în fiecare an. 

Education à l’image, în schimb, în ciuda faptului că nu poate atinge 

un public atât de numeros și de variat, ne dă o libertate mult mai 

mare în alegerea filmelor și ne permite un ritm mult mai alert de 

creare a corpusului de studii critice – cel puțin un film/un studiu critic 

pe an (în anul școlar 2015-2016 am inclus în program și am realizat 

studii critice despre două filme românești: Probă de microfon și 

Videograme dintr-o revoluție). 

Cele două programe menţionate deservesc doar o mică 

parte din cerința de activități în domeniul educației cinematografice 

din țară, ele funcționând într-un raport de complementaritate cu o 

serie de alte programe de educație cinematografică existente în 

România, fiecare dintre acestea având însă un specific propriu și un 

public țintă distinct: EducaTIFF se desfășoară doar la Cluj, pe 

perioada Festivalului TIFF, Astra Junior se desfășoară la Sibiu și în 
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localitățile din împrejurimi, One World la școală se axează pe filme 

documentare și pe educația civică legată de drepturile omului, Primul 

meu film documentar, organizat de Asociația Vira, are un caracter 

practic și se adresează tinerilor din comunități defavorizate care 

reușesc astfel să observe și să vorbească despre mediul în care 

trăiesc prin intermediul unor scurtmetraje documentare pe care le fac 

ei înșiși, Cinema.edu și Filme pentru liceeni, organizate în anii trecuți 

de Asociația Macondo, aveau ca scop educația social-civică prin film 

– subiectele abordate în discuțiile cu elevii erau mai degrabă 

concentrate pe teme sociale, psihologice etc. 

Toate aceste programe se completează reciproc și răspund 

unor nevoi diferite, dar se articulează în jurul nevoii centrale de 

activități în sfera educației cinematografice. Unele dintre ele există 

deja de 9-10 ani, iar rezultatele înregistrate în acest timp indică 

momentul și nevoia unei maturizări din punct de vedere al strategiei: 

educația cinematografică trebuie încurajată și susținută activ de 

instituțiile puternice, astfel încât ea să poată da cu adevărat 

rezultatele pe care și le dorește. Însă numai bucurându-se de 

concursul instituțiilor statului, pentru a se desfășura la scară largă, 

aceste programe vor reuși să creeze cu adevărat o nouă generație 

de public consumator de filme de calitate, care să frecventeze sălile 

de cinema din România, ajutând astfel la consolidarea industriei de 

film autohtone. 

 

O recenzie la filmul Oslo, 31 august, scrisă de o elevă de 

liceu participantă la programul Éducation à l’image: 

 

„Oslo, 31 august este un film norvegian în regia lui Joachim 

Trier, având premiera în 2011 pe aceeași dată, iar în Romania pe 13 

iulie 2012. Protagonistul și actorul nu au în comun doar înfățișarea, 

ci și numele, Anders Danielsen Lie având rolul lui Anders, un tânăr 

de 34 de ani care, după ce și-a petrecut ultimele 10 luni într-un 

centru de reabilitare, ca urmare a dependenței de heroină, primește 

o zi liberă în Oslo, pentru a merge la un interviu și pentru a relua 

legătura cu vechile cunoștințe. În acest punct, trebuie pusă o 
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întrebare foarte importantă: va fi această zi prima dintr-o viață nouă? 

Sau vor fi ultimele sale 24 de ore?  

Filmul începe cu o mică descriere a orașului Oslo, făcută de 

către protagonist, fiind amestecată cu amintirile sale. În primul cadru, 

este arătat cum încearcă să se sinucidă, nevăzând sensul vieții. 

Această scenă face trimitere la moartea Virginiei Woolf din 1941, 

abordând aceeași manieră, însă el eșuând. Anders decide să mai 

dea o șansă vieții, începând prin a merge la un vechi prieten de-al 

său. El îi aduce aminte de fosta lui iubită pe care, deși la început 

reticent, încearcă să o sune de câteva ori, însă ea nu îi răspunde, 

finalul filmului fiind unul neprevăzut.  

Filmul abordează subiectul drogurilor într-un mod total diferit. 

Este făcut dintr-o perspectivă realistă și, în același timp, 

nedramatizată și neîndulcită, având o nuanță de documentar, dar 

reușeste și să îi facă pe spectatori să se conecteze cu personajul 

principal. Din privitori, unii reușesc să empatizeze cu Anders, în timp 

ce alții văd totul superficial. Prin modul în care este regizat filmul, 

rămânem cu impresia că noi am luat parte la acțiune. Filmul 

surprinde tinerețea, pornind de la petreceri și ajungând la relațiile pe 

care le stabilim în jurul nostru. Spre deosebire de acest film, 

Trainspotting, un film în regia lui Danny Boyle, ce a avut premiera în 

1996, deși abordează aceeași temă, dependența de droguri, este 

realizat într-o manieră comică, fiind mai greu să înțelegi de fapt ce 

transmite.  

Finalul filmului dă poveștii tot înțelesul, fiind unul deschis: 

există posibilitatea ca el să se fi sinucis sau, pur și simplu, să își fi 

reluat dependența. Pe de o parte, în cazul în care s-a sinucis, 

deducem că ultima sa zi, 31 august, a fost ziua în care își lua rămas 

bun de la cunoscuți. Cu toate acestea, putem considera și că 

sinuciderea a fost o decizie luată pe moment, după ce el a încercat 

să mai dea vieții o șansă prin iubire, sunând-o pe fosta sa iubită de 

mai multe ori, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon și nici nu a 

sunat înapoi. Acest eșec poate să fi dus la finalul vieții sale. Pe de 

altă parte, am putea considera și că a căzut pradă dependenței de 

droguri, el repetând ciclul și cedând presiunii din jurul său. 
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Protagonistul nu reprezintă un erou tragic, ci reflectă o 

realitate a tinerilor și a oamenilor cu vârste cuprinse între 18 și 40 de 

ani ce, din anumite motive, sunt dependenți de droguri.Tema este 

una foarte frecventă și în viața de zi cu zi, dar care este ignorată și 

care evoluează din ce în ce mai mult.  

Filmul ar trebui să fie difuzat mai mult, deoarece perspectiva 

oferită este una originală, iar povestea tânărului ce încearcă să 

scape de demonii săi este foarte emoționantă. Am rămas profund 

impresionată de faptul că a fost pus la dispoziția elevilor într-un 

cadru educațional, în ciuda durității și a tematicii prezentate realist”. 
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CAPITOLUL 13 

 

Managementul grupului de liceeni.  

Oorganizarea spectacolului „Visul” 
 

Gabriel Zaharia 

 

 

Am lucrat cu elevi din clasele IX-XI din liceul „Gheorghe 

Lazăr” la spectacolul „Visul”, o adaptare după „Visul unei nopți de 

vară”, de W. Shakespeare. Adaptarea a fost realizată de mine și de 

Costache Cezar-Cristian, masterand la Pedagogie Teatrală, 

împreună cu care am coordonat grupa de liceeni. Acțiunea din Atena 

se întâmpla într-un liceu din zilele noastre, iar cea din pădure – într-

un parc de lângă liceu. Theseu era director, Puck profesor, 

Lysander, Hermia, Demetrius și Helena – elevi ai liceului. Meșterii 

făceau parte din echipa de volei a liceului, care organiza un 

spectacol la balul de absolvire, pentru ca Theseu să le motiveze 

absențele.  

I-am scos din ecuație pe Hipolita, Oberon, Titania, precum și 

tot tărâmul magic și am lucrat la oralitatea textului, pentru a deveni 

cât mai apropiat de limbajul nostru de zi cu zi. Am păstrat însă 

caracterul magic al lui Puck, inspirându-ne din numeroasele tradiții 

mistice care îi fascinează pe elevii adolescenţi – de la guru indieni, la 

alchimie și la cărțile de tarot. În rest, scheletul piesei a rămas, în linii 

mari, același. Am operat aceste schimbări pentru a face textul lui 

Shakespeare cât mai accesibil liceenilor și pentru a le oferi o 

platformă pe care să o poată înțelege și cu care să poată empatiza – 

cea a vieții de liceu, cu numeroasele ei provocări. Am ales comedia 

lui Shakespeare pentru subiectele de interes pe care le aduce în 

discuție, relevante pentru adolescenții cu care am lucrat. Ea 

abordează subiecte ca iubirea vs. confuzia, patosul și lupta care o 

însoțesc, prietenia (dinamica prieteniei adolescentine – puternică şi 

exaltată, dar și foarte fragilă, lovită de sentimentul trădării), raportul 
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cu autoritatea etc. Toate aceste subiecte ni s-au părut importante și 

interesante atât nouă, cât și elevilor, care au fost foarte entuziasmați. 

În al doilea rând, am făcut această alegere pentru ludicitatea 

și libertatea de improvizație și explorare pe care le oferă piesa, 

caracteristici specifice stilului shakepearian. Am considerat că este 

important pentru adolescenții cu care lucrăm să (re)învețe să-şi dea 

frâu liber gândirii şi emoţiilor, să capete curaj și libertate pe scenă și 

să exploreze cu umor și autoironie situațiile propuse. De asemenea, 

am încercat să tratăm aceste situaţii cât mai nuanţat şi mai real 

posibil. Astfel, am explorat:  

- fricile și nesiguranța pe care le trăim cu toții când vine vorba 

de iubire, cu atât mai copleșitoare în adolescență, când nu 

știm cum să le gestionăm; 

- strategiile și căile deloc măgulitoare prin care oamenii se 

luptă să atragă atenția atunci când se îndrăgostesc, 

întrecând orice limită a patetismului când sunt respinși, 

devenind, de multe ori, pentru privitorul detașat, niște „proști” 

simpatici; 

- prietenia, gelozia și rivalitatea; 

- sentimentul de revoltă; 

- corupția naturală care apare în micro-cosmosul liceului 

(intervenția directorului dincolo de atribuțiile lui), tentația 

liceenilor puși în poziții de putere de a deveni mici tirani 

(Gutuie – liderul echipei de volei). 

Noi, cei din echipa pedagogică, am încercat să folosim piesa 

lui Shakespeare ca pretext pentru a le oferi liceenilor șansa să-și 

exprime liber, prin joc, experiențele și părerile despre toate aceste 

subiecte, deloc simple. 

În același timp, am lucrat și am insistat pe învățarea 

principiilor de bază ale actoriei – stilul „realism psihologic” (dezvoltat 

de mari oameni de teatru, printre care K. Stanislavski și I. Cojar). Am 

fost destul de serioși în abordarea actoriei, urmărind o semi-

profesionalizare a cursanților în teatru, atât pentru cultura lor 

generală, pentru dezvoltarea criteriilor valorice în calitate de 

spectatori, cât şi pentru a le oferi susținere celor care arată interes 

pe termen lung acestui domeniu.  
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Una dintre cele mai mari provocări pe care le-am avut a fost 

găsirea modului optim de a-i motiva și de a redresa grupul, atunci 

când elevii deveneau haotici și deconcentrați. Rezolvarea conflictelor 

dintre ei sau dintre diversele subgrupuri formate în trupă a 

reprezentat, la rândul ei, o altă provocare. Scopul nostru a fost cel de 

a-i ajuta să-și dezvolte capacitatea de a-și exprima sentimentele 

negative – furie, revoltă, nemulțumire, gelozie, senzația că au fost 

nedreptățiți, într-un mod civilizat și constructiv. În general, am 

încurajat rezolvarea conflictelor prin dialog deschis, în grup. Ca 

pedagogi teatrali, ne-am străduit să intervenim cât mai puțin posibil. 

 

Înţelegerea particularităţilor grupului de elevi 

 

Înțelegerea perioadei adolescenței, în complexitatea ei 

biologică și psihologică, a fost esențială în demersul nostru 

pedagogic teatral. Această etapă de vârstă naşte discuţii 

controversate între psihopedagogi. Unii o consideră o vârstă ingrată, 

alții, dimpotrivă, o apreciază ca vârstă de aur. Pentru unii, este 

vârsta crizelor, a anxietății, nesiguranței şi insatisfacției, în timp ce 

pentru alții e vârsta marilor elanuri. Adolescenţa reprezintă însă, în 

acelaşi timp, vârsta contestației, marginalității și subculturii, dar și 

vârsta integrării sociale; este vârsta dramei şi totodată a participării 

la progresul social.  

Diversitatea opiniilor referitoare la adolescență derivă, de 

fapt, din complexitatea acestei etape din viața omului, cu o dinamică 

excepțională, cu multideterminări și multicondiționări. Este unanim 

recunoscut că adolescența reprezintă o perioadă importantă a 

dezvoltării, în care se produc numeroase și profunde schimbări 

biologice, fizice, psihice şi morale. În plan psihologic, transformările 

sunt extrem de rapide, spectaculoase și de maximă complexitate, cu 

salturi calitative uriaşe la nivelul unor procese şi funcţii psihice, de 

speţă cognitivă şi emoţională. Amploarea dezvoltării psihice 

generează noi conduite și noi modalități de relaționare cu cei din jur, 

ca forme originale de înțelegere și adaptare. Traversarea acestei 

perioade nu se face în mod lent, ci dimpotrivă, tensionat, adeseori cu 

conflicte și trăiri dramatice, cu frământări interne pentru găsirea 
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surselor de satisfacere a elanurilor, a aspirațiilor și cu tendința de a 

evita teama față de piedicile ivite în realizarea proiectelor de viitor.  

În general, adolescentul este văzut ca un nonconformist și 

ca un luptător activ pentru îndeplinirea dorințelor proprii. Actele de 

autoritate ale părinților sunt cu greu suportate, are un puternic spirit 

de contradicţie; în această perioadă i se dezvoltă conştiinţa de sine, 

în paralel cu afirmarea propriei personalităţi. Alte caracteristici ale 

adolescenței sunt: proiectarea idealului propriu în viitor (reflectată 

prin interesul pentru viitoarea profesie), ataşamentul la grupul de 

prieteni şi dorinţa de originalitate. Un mijloc curent de afirmare îl 

constituie aspectul exterior, adolescenții căutând să se evidențieze 

prin fizic şi prin îmbrăcămintea care-i diferențiază de ceilalţi. Vizibilă 

este și o altă expresie a originalității în adolescență – limbajul utilizat 

(vorbire bizară, argotică, cifrată etc., care circulă în cadre restrânse 

şi în grupurile de covârstnici).  

Dorința de a cunoaște valorile sociale și culturale se 

manifestă riguros și tenace. Integrarea adolescenților în valorile 

colectivității contribuie la formarea concepției despre lume și viață. 

Însă, din cauza experienței limitate și a lipsei unor criterii de 

autoapreciere corectă, adolescenții au nevoie de consiliere și de 

îndrumare discretă, în dezvoltarea gândirii critice şi în perfecţionarea 

judecăţii morale.  

 

Textul şi distribuţia 

 

Procesul de lucru la spectacolul „Visul” a durat tot anul. Am 

participat apoi cu el la festivaluri de teatru; prin prisma experienţelor 

avute, l-am putut regla și îmbunătăți. După cum am spus, textul a 

fost ideea mea și-a lui Cezar. Elevii erau iniţial foarte încântați de 

ideea de a juca „Visul unei nopți de vară” şi nu știam cum vor 

reacţiona când vor citi adaptarea piesei. Am răsuflat ușurați când am 

văzut că primesc propunerea noastră cu brațele deschise și am 

început lucrul. 

Prima dată le-am dat să citească textul în mai multe variante 

(diverse distribuții), am analizat povestea pe larg și parcursul fiecărui 

personaj în parte. Am stabilit distribuția în urma unor improvizații, 
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pentru a vedea cine se potrivește şi pe ce rol. I-am încurajat să joace 

toate rolurile, fără să încerce să fie corecți și i-am observat fără a 

pune presiune pe ei. Astfel, am văzut nu doar cât de mult li se 

potrivește un rol sau altul, ci și preconcepțile lor, zonele în care ar 

avea nevoie să se dezvolte (de exemplu, o fată mai închisă în ea 

jucând o îndrăgostită disperată), cât și gradul lor de implicare în 

diversele roluri. 

Apoi, le-am cerut să scrie fiecare ce vrea să joace, am citit 

bilețelele și am stat de vorbă. Având în vedere că avem 18 oameni 

în atelierul de teatru – și doar şase roluri principale în piesă, am 

întors pe toate părțile distribuția finală până când am găsit o cale 

pentru a oferi tuturor partituri bune. Iar soluția a fost o triplă 

distribuție, ceea ce s-a dovedit a fi o provocare extremă, pedagogică 

şi din punct de vedere al timpului alocat. Totuși, au înțeles cu toții 

destul de repede că asta era singura cale pentru a oferi tuturor roluri. 

Înainte de a începe lucrul, am mai citit textul de câteva ori, 

pentru fiecare distribuție și am purtat o conversație liberă, în 

semicerc, despre personajele fiecăruia (majoritatea au avut două 

roluri). Am fost uimiţi și amuzați de felul în care priveau ei povestea, 

ca și de transfigurarea acțiunilor caraghioase, nebunești și 

periculoase ale protagoniștilor (adolescenți) din piesă, în fapte eroice 

și în modele de urmat. Cu această ocazie însă, am înțeles un lucru 

clar despre ei, anume faptul că tânjesc după libertatea de a se 

arunca cu un curaj deplin în vâltoarea sentimentelor și a impulsurilor. 

Așadar, am ajuns împreună la concluzia că acţiunile eroilor poveștii 

reprezintă un amalgam de curaj, confuzie și naivitate. Le-am propus 

deci să experimenteze acest mod de a fi pe scenă, fără inhibțiile din 

viața de zi cu zi.  

 

Exercițiile pre-spectacol  

 

Inspirându-ne din modul de lucru al lui Shakespeare, am 

ales ca textul să rămână flexibil pe durata procesului de lucru și să 

ne bazăm mai mult pe improvizații și pe descoperirile lor din scenă, 

ca și pe ideile mele și ale colegului Cezar (ne-am dat libertatea să ne 

jucăm și noi, regizoral vorbind).  



225 

Pentru început, le-am dat ca temă să creeze diverse 

momente de 5-10 minute (niște mini-spectacole), pentru a se elibera 

de inhibiții, pentru a se juca și a-și explora creativitatea proprie, dar 

și pentru a înțelege situația „meșterilor” din „Visul”, care muncesc cu 

pasiune la un spectacol de tragedie antică, habar n-având însă ce 

fac.  

Au lucrat astfel de momente câteva luni de zile, cam unul la 

două săptămâni. Variaţia tematică a fost foarte amplă, mergând de 

la teatrul antic grec (comedie și tragedie), până la sketchuri de 

telenovele spaniole și indiene (parodii). Exercițiile au decurs mult mai 

bine decât ne așteptam: le-au dezvoltat o mare flexibilitate și 

disponibilitate pe scenă, le-au dat curaj și au fost lucrate de fiecare 

dată cu bucurie și umor. Sincer vorbind, a fost o mare distracție și 

pentru ei, și pentru noi. Şi noi, ca pedagogi, îl iubim pe Shakespeare 

pentru ludicul lui extraordinar – credem că puterea ludicului este o 

forță esențială umană care merită cultivată din plin, atât pentru 

actorie, cât pentru viață, în general. De aceea, am încercat să ne 

jucăm cât de mult posibil cu spectacolul „Visul” și să-i învățăm și pe 

elevii noştri să intre complet în joc.  

 

Repetițiile şi dezvoltarea spectacolului 

 

Am început repetițiile folosind diverse tehnici învățate în 

facultate, dar experimentând şi idei proprii. Scopul nostru a fost să 

lucrăm în sensul realismului psihologic, adică să creăm o poveste 

coerentă, logică, care să decurgă în mod natural de la un eveniment 

la altul, cu intervenția ocazională a hazardului, practic aşa cum se 

întâmplă în viață.  

Am analizat, împreună cu grupul de elevi, situațiile prin care 

trec personajele, după care le-am cerut să-şi asume problemele și 

dorințele acestora, trecând de la text și convenție la realitatea 

efectivă de pe scenă, în care fiecare luptă cu toate puterile pentru a-

și atinge scopurile.  

Cele mai frumoase și mai puternice momente din această 

etapă de lucru s-au născut atunci când ei au început să empatizeze 

intrinsec cu rolul pe care-l jucau, moment din care lucrurile au decurs 
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aproape magic. Se luptau pentru personajele lor în scenă și găseau 

soluții la care nici nu ne-am fi gândit.  

De asemenea, pentru construirea mai multor momente le-am 

dat tema de a lucra singuri şi de a veni cu propuneri pentru scenele 

respective. De multe ori, au venit cu propuneri excelente care au 

intrat direct în spectacol, după ce le-am finisat împreună. Ne-a 

surprins felul în care, dincolo de greșelile tehnice, propunerile erau 

mereu inteligent concepute, cu energie și implicare. Este un lucru 

extraordinar să vezi de ce sunt în stare să facă niște adolescenți 

care de-abia au luat contact cu teatrul, dacă le oferi un mediu în care 

să se desfășoare cu încredere. Prin această metodă, ei şi-au putut 

aduce o mare contribuție creativă la spectacol. De asemenea, 

metoda folosită s-a dovedit calea cea mai bună de autodescoperire 

și de auto-dezvoltare prin teatru. 

Le-am explicat manierismul și felul în care se manifestă 

oamenii în anumite situații (de exemplu, într-o ceartă înflăcărată 

corpul nu poate să rămână relaxat, o persoană cu autoritate are un 

calm specific), le-am dat indicaţii cu privire la modul în care trebuie 

să construiască unele momente pentru a funcționa povestea în 

ansamblu (vrăjile lui Puck ca un dans). 

Prin toate acestea, am vrut să explorăm situațiile propuse de 

piesă cât de just am putut. Ne-am pus experiențele personale și 

observațiile la bătaie pentru a învăța în cele din urmă cu toții ceva 

nou despre viață, despre oameni și despre noi înșine.  

Chiar și după ce spectacolul a căpătat o formă finală și după 

ce a fost jucat de mai multe ori, am continuat lucrul la el. La repetiții, 

ne-am bazat în continuare pe principiul libertății și al ludicității, 

lăsându-i pe elevi să se joace mereu pe scenă cu noi variante, 

interesante și distractive. Prin aceasta, spectacolul a rămas fluid, un 

alt lucru important pentru dezvoltarea elevilor, în opinia mea. 

Consider că este foarte folositor să înveți să schimbi lucruri de la o zi 

la alta, menținând totuși coerența întregului.  

Participarea la festivaluri cu acest spectacol a fost o altă 

provocare, atât pentru noi, ca pedagogi teatrali, cât şi pentru elevi. A 

trebuit să învățăm cum să reacționăm în fața eșecului, dar și în fața 

succesului și a premiilor. Și, mai ales, a trebuit să discutăm cu elevii 
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despre importanța muncii depuse versus importanța confirmărilor 

exterioare. M-a mirat și m-a bucurat, totodată, spiritul lor de analiză 

și de autocritică, asociat cu relaxarea în fața situației de-a nu lua 

niciun premiu într-un festival, după care au luat premiul I şi au 

devenit prea încrezători.   

Din punct de vedere al pedagogului teatral, vreau să remarc 

că tocmai libertatea şi ludicitatea pe care le susţin şi le apreciez au 

fost dificil de gestionat. Am avut parte de mult haos și de provocări 

serioase în ceea ce privește organizarea. Pe parcursul lucrului la 

spectacol, am simțit de multe ori că pierdem controlul și ne-am 

gândit la cele mai bune soluții pentru a crea disciplină. Nu am găsit 

un răspuns facil. Dacă am fi pus prea mult accent pe disciplină, trupa 

ar fi devenit o mică tiranie, nu ar mai fi putut lucra. Până la urmă, ne-

am dat seama că este important să-i tratăm pe elevi ca pe niște 

oameni inteligenți și capabili să înțeleagă, nu ca pe niște copii 

indisciplinaţi, care trebuie puși la punct.  

Faptul că adolescenții trec, de la o clipă la alta, de la 

seriozitate și implicare, la neatenție totală, la chef de glume și crize 

de râs a fost cea mai grea provocare. Dar din această experienţă 

simt că am învățat multe lucruri: care îmi sunt limitele și cum să mă 

fac ascultat? Cum să le câștig respectul? Până unde trebuie să fiu 

îngăduitor și unde să trag linia? Astea au fost doar câteva dintre 

întrebările care m-au frământat, până când am înţeles că și eu cresc 

alături de ei și că grupul acesta minunat de adolscenți este o oglindă 

frustă și în timp real a propriilor mele capacități (în formare) și 

neajunsuri. Faptul că și profesorii învață de la elevi nu este doar o 

vorbă frumoasă, ci o realitate care mi s-a confirmat pe deplin în 

practică. 
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CAPITOLUL 14  

 

Lucrul cu adolescenţii, puntea între joc şi muncă 
 

Dorin Enache 

 

 

Drumul meu, de la programator de succes – la cursant de 

teatru amator, la student al UNATC (și cursant de pedagogie), până 

la voluntar într-un atelier de teatru pentru adolescenți, nu a fost 

întâmplător. Deși aveam tot ce și-ar putea dori cineva de la viață, nu 

aveam bucuria pe care o simt acum când ies pe scenă sau când 

adolescenții reușesc să joace bine, nu aveam zilele nedormite în 

căutarea unui adevăr poate efemer, nu aveam tumultul interior pe 

care îl simt astăzi și nici nu deţineam un motiv pentru care să mă 

trezesc dimineața cu o forță mai mare decât în ziua anterioară. 

Teatrul mi-a schimbat viața fundamental, iar acum nu mi-o pot 

imagina fără el, nu-mi doresc să fac altceva. Am motivația necesară 

și capacitatea de a-i inspira pe cursanții mei să viseze și să-și 

dorească să devină actori sau măcar să devină oameni mai buni. 

Voi prezenta, în continuare, o analiză a tot ceea ce a 

însemnat munca mea cu adolescenții și munca lor cu mine, pentru 

că ei m-au schimbat complet, prin felul lor simplu de a fi, prin bucuria 

de a se juca, prin emoțiile reale pe care le-au simțit. Cumva am 

reînvățat cu toții să fim iarăşi copii. Și nu numai atât. Teatrul are o 

forță fantastică de a crea grupuri de oameni. Cine te poate înțelege 

mai bine decât un om care a trecut prin aceleași frustrări, prin 

aceleași greutăți ca și tine? Colegul de atelier devine în timp, un 

confident, un prieten, un frate/soră cu care nu te duelezi pe o scenă 

pentru grațiile publicului, ci cu care înveți, crești și descoperi lucruri. 

Ești mult mai puternic într-un grup decât ai putea vreodată să fii dacă 

ești singur. 

Atelierul de teatru la care am participat m-a făcut să-mi dau 

seama că, de fapt, copii lucrau cu mine. Prin felul lor de a fi și de a 
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reacționa, îmi modelau atenția, capacitatea de concentrare, 

răbdarea. Așteptau mereu de la mine lucruri care să le deschidă 

ochii, care să-i facă să înțeleagă, iar eu am început să simt 

responsabilitate față de ei și respectul că m-au ales să-i ghidez pe 

acest drum sinuos, încărcat cu multe încercări și capcane. Poate că 

n-am reușit asta mereu, dar am încercat să-i ajut și am avut multe 

momente de reală mândrie, nu pentru că am făcut personal ceva 

anume, ci pentru că ei reușeau preț de două replici să strălucească, 

într-un loc banal cu două scaune și o lumină de neon, loc care a 

devenit practic a doua lor casă. Au înţeles astfel că teatrul nu 

reprezintă doar o artă sau o clădire frumoasă, în care se joacă 

spectacole, ci un mod de a gândi, un mod de a observa lumea din 

ușor, de a relaționa cu cei din jur. De foarte multe ori, le spuneam 

lucruri pe care le citeam în cărțile de tehnică teatrală. Simțeam, 

atunci când le explicam, că înțeleg aceste lucruri la un alt nivel, mai 

profund.  

În continuare, voi prezenta aventura pe care a reprezentat-o 

atelierul de teatru pentru mine, de la jocurile simple, la jocurile 

complexe, improvizație şi poezii etc. Am făcut și greșeli, m-am 

supărat, am luat-o de la capăt, dar nu am renunțat. 

 

Cursurile teoretice 

  

Înainte de a începe lucrul cu elevii, este important să cunoști 

particularitățile vârstei lor, pentru a putea avea un proces educativ 

bun. Metodele de lucru și de predare, ca și programa trebuie 

adaptate intereselor și capacităților acestora. Pentru început, am 

decis ca trebuie să le povestesc câteva lucruri despre teatru și 

despre evoluţia lui. Mi-am făcut un suport de curs de istoria teatrului 

universal, pe care l-am structurat în opt mari secțiuni: considerații 

generale, teatrul grec, teatrul latin, teatrul medieval, Renașterea, 

teatrul italian, teatrul spaniol şi teatrul englez. 

Mi-am împărțit cursul în două întâlniri, cu o durată de 2 ore și 

jumătate (în realitate au durat cam 3 ore jumătate fiecare). 

Conștientizând că e greu să le captez atenția doar cu teorie, am 

făcut si o prezentare PowerPoint, cu poze specifice fiecărei secțiuni 
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despre care urma să discut. Primul curs l-am început cu câteva 

informații despre mine, ca ei să mă cunoască, să înțeleagă de ce 

sunt acolo și ceea ce îmi doresc de la ei. Simțeam cum încrederea 

lor crește din felul în care mă priveau și mă ascultau. Fiecare om are 

nevoie de un mentor, de o persoană pe care să o admire și pe care 

să încerce ulterior să o depășească şi asta mi-am propus să fiu eu 

pentru ei. 

După ce am terminat de vorbit despre teatrul grec, le-am 

arătat poze cu felul în care era dispusă scena, astfel încât tot ce le 

spusesem anterior să se sedimenteze mai bine și ei să nu fie plictisiți 

de volumul mare de informație. Înainte să trecem la teatrul latin, am 

ținut foarte mult să citească câteva scene din teatrul grec. Dacă deja 

ne însuşisem câteva lucruri despre această perioadă, acum urma să 

vedem și cum anume sunau ele, cum erau făcute piesele grecești. 

Le-am adus de acasă câteva volume de teatru grec și i-am rugat să 

citească doi câte doi. A fost un moment foarte interesant, fiecare de-

abia aștepta să citească scena, toți erau extrem de atenți la colegii 

lor care încercau să descifreze un text antic pentru prima oară.  

Mi-am dat seama că predarea pentru adolescenţi trebuie să 

se distanțeze de metodele tradiționale, în care profesorul vorbește 

necontenit despre un subiect, încercând să-şi mențină cursanţii 

interesați. Combinația dintre teorie, imaginile vizuale și lectură a 

funcționat foarte bine. La fel am parcurs și celelalte tipuri de teatru, 

până când am terminat și teatrul medieval; apoi, cu toții m-au rugat 

să le trimit suportul de curs, să-l poată studia acasă. Am încheiat 

întâlnirea cu o scurtă discuție, încercând să aflu ce le-a plăcut, ce nu 

le-a plăcut și ce anume au înțeles.  

A urmat o a doua întâlnire, care a mers mai bine decât 

prima. Aveau întrebări, iar monologul meu teoretic din prima întâlnire 

s-a transformat într-un dialog. Am citit împreună cu ei anumite 

scene, ca să înțeleagă cum trebuie să sune cuvintele. Am terminat 

ziua cu o nouă discuție în care le-am explicat cât de importantă este 

partea teoretică în teatru, pentru că pe ea se bazează partea 

practică. 
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Atelierul  

 

După terminarea părții teoretice, am început lucrul efectiv. În 

prima întâlnire, l-am așezat pe fiecare pe un scaun în fața celorlalți și 

l-am pus să se prezinte și să povestească despre el. Era, pentru ei,  

primul moment când deveneau actori, vorbeau deschis, sincer, fără 

emoții, în fața unui grup de oameni a căror atenție era fixată asupra 

lor. În această întâlnire doar am discutat unii cu alții, încercând să 

înțeleg de ce au venit la atelier și care sunt așteptările lor. 

Pentru următoarea întâlnire, am ales niște jocuri care i-au 

ajutat să se concentreze mai ușor și îi uneau ca grup. Le-am explicat 

că jocul este prima muncă a actorului; prin joc lucrurile se întâmplă 

ca prin magie și nici nu îți dai seama când înveți lucruri 

fundamentale.  

La început erau stingheri, erau un lucru nou și simțeau 

cumva nevoia să-mi demonstreze că pot face tot ce le cer. Le-am 

explicat că lucrurile trebuie luate încet. Ostermeier (2016) spune: 

„Dincolo de teatru, el înțelege să privească în față ceea ce i se pare 

a fi constanta timpurilor noi: frica”. Frica e sentimentul cel mai nociv 

atât în teatru, cât și în viată. Lucrurile nu trebuie făcute cu frică, ci cu 

iubire. Le-am explicat că nu există bine sau rău, că vom vedea noi 

unde ajungem. 

Am început cu un exercițiu de mișcare browniană, care 

dezvoltă capacitatea elevului de a funcționa într-un grup. Fiecare 

trebuie să se miște continuu, având sarcina de a acoperi tot spațiul 

sălii, fără să se lovească de ceilalți. Au greșit de mai multe ori, au 

înțeles greu indicațiile, dar știam că au nevoie de timp să se 

familiarizeze cu exercițiile. Am trecut apoi la un exercițiu de 

încredere, unde se poziționau pe cerc și treceau pe rând în centrul 

cercului (trebuia să stea într-un punct fix și să se lase manevrați de 

ceilalți). A fost un exercițiu greu, dar cu reluări multiple au ajuns la o 

performanță care m-a mulțumit. Cojar (1998) spunea: „Încrederea în 

sine și în cel de lângă el e ingredientul principal al coeziunii într-o 

echipă”. Într-adevăr, cu fiecare joc reușit ei s-au apropiat tot mai mult 

de ceea ce îmi doream – o echipă puternică, sudată, care să 

funcționeze bine împreună și să se susţină. 
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În altă zi am făcut doar exerciții de concentrare; au avut 

foarte multe probleme, au tot încercat diverse tehnici exterioare care 

să-i ajute să reușească. I-am lăsat să greșească și să realizeze că 

nu se poate așa. Le-am explicat că singura tehnică necesară vine 

din interior, atenția nu mai trebuie să fie pe ei și pe cei care îi 

urmăresc. Am făcut cu ei multe jocuri, pe care în timp le-au 

perfecționat, păstrându-și bucuria și, în același timp, dobândind o 

seriozitate în lucru care m-a bucurat. 

 

Pregătirea pentru spectacol 

 

Am început să lucrăm texte de teatru. Am decis să facem un 

spectacol cu scene din Matei Vișniec, un autor român contemporan. 

Am ales textele lui Vișniec deoarece au o stilistică și un limbaj pe 

care i-l puteau înțelege ușor, chiar dacă într-o primă fază doar la 

suprafață. Vișniec are un mod personal de a afișa pe scenă teme 

obișnuite, pe care le tratează într-un mod neobișnuit. Teatrul lui 

cochetează cu absurdul, dar își propune să-l îmbogățească, să-l 

diversifice. Situațiile și personajele sunt alese foarte atent și sunt 

dozate cu umor (grotesc, straniu, liric, dramatic). Personajele sunt în 

general identificate prin pronume personale (El, Ea), prin denumirea 

profesiilor pe care le au sau prin conjucturile prin care trec (Santinela 

drepturilor omului, copilul care a crescut între timp etc.). Un alt 

specific al lui Vișniec este preferința lui pentru titluri foarte lungi 

(Frumoasa călătorie a urșilor panda povestită de un saxofonist care 

avea o iubită la Frankfurt, Bine mamă dar ăștia povestesc în actul II 

ce se întâmplă în actul I, Istoria comunismului pentru bolnavii mintali 

etc.). 

Pentru că elevii mei răspundeau foarte bine la discuții și 

explicații, am ales să le țin un scurt curs de Vișniec, în care le-am 

prezentat câteva spectacole de-ale lui, le-am povestit biografia 

acestuia, le-am descris provocările pe care le-am avut personal, 

când am lucrat la un spectacol al acestui autor. După ce le-am arătat 

filmări și fotografii din spectacole, le-am dat să citească câteva 

scene.  
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Lucram cu opt elevi. Îmi doream să avem un spectacol scurt, 

cu patru scene, de Matei Vișniec. Nu i-am distribuit din prima în 

roluri. Am vrut să încerce cât mai multe roluri și să vad de care sunt 

mai entuziasmați. Am ales deci bucățile luând în calcul plusurile și 

minusurile lor. Am încercat să le potențez plusurile, dar în același 

timp să-i pun în dificultate, să putem progresa. La prima lectură, 

nimeni nu citea corect, vedeam că nu înțeleg situațiile, că nu știu ce 

spun – totul era declamat, recitat ca o poezie. Era normal să fie așa. 

Un bebeluș când începe să meargă nu începe să fugă prin cameră 

din prima. Ei erau acum niște copii care trebuiau să rezolve un caz 

(scena dată), însă nu aveau niciun instrument care să-i ajute. 

La primele lecturi, erau puțin descurajați pentru că nu 

înțelegeau cum trebuie să sune cuvintele. Le-am explicat că acesta 

e un lucru senzațional – când le știi pe toate, nu mai ai ce să înveți. 

După ce am împărțit textele, le-am spus că primul pas e să începem 

să le desfacem, să le deslușim misterele. Le-am dat o temă pentru 

acasă: să-mi analizeze textul din perspectiva unui detectiv care 

încercă să rezolve o crimă. Care sunt indiciile despre cei doi oameni 

din scenă? Ce spune unul despre el însuşi? Ce spune celălalt 

despre el? Minte? Spune adevărul? Ce indicii mai sunt în text? I-am 

stimulat să-și pună cât mai multe întrebări și să încerce să răspundă 

la ele. Urma să facem această analiză împreună, data viitoare, dar 

îmi doream foarte mult ca ei să înceapă să se preocupe acasă de 

munca noastră. Le-am explicat că până să ajungem să jucăm e 

esențial să înțelegem.  

Au urmat două întâlniri doar cu discuții despre text. I-am 

lăsat pe ei să vorbească mai mult, pentru că degeaba le spuneam 

lucruri, dacă ei nu le treceau prin filtrul lor cognitiv, pentru a le 

înțelege. Am încercat doar să-i ajut cu întrebări, nu cu răspunsuri. 

Întrebările mele generau alte întrebări pentru ei și parcă le vedeam 

rotițele minții cum se învârt și încearcă să caute un răspuns.  

După cele două întâlniri de studiu pe text, nu eram mulțumit 

de stadiul în care ne aflam, dar am avut răbdare. Le-am spus să 

învețe textele, pentru că trebuia să începem lucrul efectiv la scenă. 

De-acum mizele se schimbau. Micile noastre discuții în cerc, în 

centrul sălii, într-o atmosferă frumoasă, urmau să se transforme iar 
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ei trebuia acum să urce pe o scenă improvizată. Îmi dau seama ce 

însingurare au simțit în acel moment; dacă până atunci eram 

împreună un grup care încerca să deslușească misterele teatrului, 

acum ei erau doar cu partenerul pe o scenă, noi ceilalți eram undeva 

în spate, pe aceleași scaune dar observatori tăcuți. Îmi doream să 

înțeleagă importanța unui partener pe scenă și faptul că, atunci când 

ești pe scenă, partenerul e grupul tău, echipa ta, familia ta, iar noi 

ceilalți suntem doar spectatori. 

Progresam încet, le vedeam nesiguranțele, fricile, dar am 

ales să îi pun să repete dând doar mici indicații care să-i ajute să 

pornească de la sine. Puteam să le arăt eu scena în 2 minute, să le 

prezint mișcarea corectă, tonul potrivit, raportarea, dar ce sens ar fi 

avut? Ce ar fi învățat? Le-am spus că gândesc prea mult, că totul e 

prea cerebral. Lucrurile valoroase în teatru vin atunci când gândirea 

este înlocuită de instinctul care te poate surprinde și pe tine. Le-am 

explicat că trebuie să analizăm bine situația textului și că îmi doresc 

ca lucrul acesta să-l facă fiecare acasă și să-l discutăm în 

următoarea întâlnire. Se pare că încheiasem totuși prematur etapa 

de lucru pe text.  

Au urmat încă două întâlniri, în care am dezbătut situațiile, 

necesitatea replicilor și a acțiunilor. În teatru totul e necesar, replica 

vine nu pentru că trebuie să fie acolo, ci pentru că e necesară în acel 

moment. Au început să gândească așa cum îmi doream, să-și 

găsească singuri motivațiile replicilor și rezolvarea situațiilor. Ca 

pedagog, cea mai mare bucurie o simți nu când le dai soluția pe care 

o folosesc direct, ci când le dai instrumentele necesare și singuri 

construiesc sculptura, în felul în care o văd și în funcție de talentul 

lor, fiindcă rolul profesorului este de a îndruma elevul pe un drum 

sinuos, nu de a-l duce direct la destinație.  

Cu pași mici, elevii mei deveneau actori și vedeam cum 

entuziasmul lor crește de la o zi la alta. Cea mai mare problemă era 

lipsa de constanță. Erau zile când repetau extraordinar, fiecare 

având momente fabuloase în care îl priveam și vedeam o lumină pe 

scenă, dar erau zile când magia nu apărea. Şi atunci totul era corect, 

dar nu se legau lucrurile între ele. La un moment dat, le-am spus că 

vreau să ne oprim din lucrul la scene și să ne reîntoarcem la jocuri. 
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De data aceasta, jocurile nu mai erau cele pe care le-am făcut la 

început cu ei, ci jocuri specificie tehnicii de teatru, menite să-i ajute 

în lupta cu textul (exercițiile lui Meisner). Lucrul a început să meargă 

din ce în ce mai bine și vedeam că suntem pregătiți pentru marea 

încercare, primul lor spectacol. 

Urma să ne unim bucățile și să ne pregătim să le arătăm 

prietenilor, rudelor, oamenilor apropiați spectacolul nostru. Am 

început să repetăm în regim de spectacol. Le-am spus că vreau să-

și aleagă ei costumele, singura rugăminte fiind să se simtă 

confortabil în ele. Nu eram mulțumit 100% de ceea ce vedeam, dar 

știam că sunt prea critic și îmi doresc prea mult de la ei. Eram însă 

extrem de bucuros să-i văd mult mai buni decât erau când ne-am 

apucat de lucru. 

Am programat spectacolul și le-am spus că vreau să avem o 

ultimă discuție înainte. Le-am explicat că probabil spectacolul nu va 

fi perfect, că vor fi probleme, greșeli, dar să nu se gândească la asta, 

să se bucure că sunt pe scenă împreună cu colegii lor, cu echipa lor 

și că eu am să fiu mândru de ei, indiferent de ceea ce se întâmplă. 

Drumul lor a fost mult mai important pentru mine decât spectacolul în 

sine iar faptul că am avut șansa să-i conduc pe acest drum frumos 

m-a onorat și m-a responsabilizat. Experiența mea cred că e utilă 

pentru cei care nu au început încă să lucreze ca pedagogi teatrali și 

nu știu ce provocări pot întâmpina.  
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CAPITOLUL 15  

 

Rolul baletului în educația copilului 
 

Jaqueline Bratu 

 

 

Baletul este o artă complexă, un spațiu al căutării 

desăvârșirii ființei umane, un loc al visului către perfecțiune, către 

depășirea granițelor fizice. Eleganța, rafinamentul, senzorialitatea, 

plasticitatea mișcărilor sunt atributele baletului. Poate nu întâmplător, 

în istorie, oamenii care au avut nevoie stringentă de educația 

expresivității corporale au fost nobilii. Curțile regale, aristocratice, 

aveau profesori care primiseră menirea să educe tinerii în sensul 

unei atitudini elegante atât din punct de vedere al conduitei 

corporale, prin dans, cât și al manifestărilor de ordin intelectual, 

oferindu-le ore de greacă, latină, filosofie şi călărie. 

Căutând semnificația termenului expresie, în vederea 

cercetării îndeaproape a fenomenului dansului și expresivității 

corporale, descopăr că Gordon Allport, în lucrarea Structura și 

dezvoltarea personalității (1991), abordează expresia dându-i trei 

sensuri diferite. În primul rând, expresia aparține simțului comun. 

Când se referă la anumite schimbări corporale ca roșire, râs, 

dilatarea pupilei, tremuratul genunchilor, expresia are un sens mai 

limitat, semnificând un răspuns involuntar la stimuli emoționali. Apoi, 

expresia se referă la modul sau stilul de comportament al cuiva, care 

drivă din originea individuală a trăsăturilor personale. Totuși, 

indiferent despre ce sens al expresiei este vorba, sigur este că toate 

tipurile de expresie ne pot spune ceva despre o presoană. Putem 

defini în acest context mișcarea expresivă ca o modalitate a 

individului de a îndeplini anumite acte adaptative.  

Prezentarea în fața lumii, dar și în fața propriei persoane, 

dorința de educație, de șlefuire, de evoluție pe scara socială au făcut 

ca, în diverse timpuri istorice, în spații diferite, oamenii să caute 
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modalități de dezvoltare și de rafinare a expresivității corporale. Grija 

pentru gestică, ținută și mers nu e o noutate. Dintotdeauna omul a 

fost preocupat de aflarea modalităților cât mai eficiente prin care să-

și găsească felul în care se prezintă în fața semenilor. S-a apelat și 

se apelează la sport, dar trebuie recunoscut că liderul în domeniul 

expresivităţii corporale a fost și va rămâne dansul. Fie că vorbim 

despre dansul modern sau clasic, fie despre balet, mișcările 

armonioase ale corpului, în perfectă consonanță cu muzica au fost 

întotdeauna preferate oricărei alte tehnici de dezvoltare a 

expresivității corporale. 

Necesitatea conștientizării expresivității corporale se 

manifestă încă de la cele mai fragede vârste. Astfel, baletul poate 

deveni un sprijin de nădejde în educația copiilor. Aplicat ca joc, 

învățat prin joc și privit ca un mijloc necesar în dezvoltarea copilului, 

baletul este o activitate socială prin natura lui și contribuie la 

dezvoltarea aptitudinilor prosociale ale copilului și tânărului. Cursurile 

au loc adeseori în grup, unde cursanţii ajung să se cunoască între ei 

și să lege prietenii. În plus, baletul este o activitate care încurajează 

dezvoltarea spiritului de echipă, a cooperarii și favorizează 

comunicarea. 

Cursurile de balet pot fi de mare ajutor și copiilor timizi, 

ajutându-i să depășească această trăsătură negativă. În plus, 

spectacolele de balet în care pot fi distribuiți copiii îi ajută să 

depașească o altă problemă des întâlnită: tracul sau frica de se 

prezenta în fața unui public. Aplicat ca un joc și folosit încă de la 

vârsta preșcolarului, baletul îl ajută pe copil la îmbunătățirea 

coordonării, a echilibrului şi a flexibilității corpului, dezvoltă 

musculatura, crește forța fizică și îl ajută să facă față unor temeri și 

chiar să le depășească. 

Dragostea de mișcare poate fi cultivată de la vârste foarte 

fragede, chiar de la 6 luni. Cu ajutorul mamei, se pot face mișcări 

ușoare de masaj, balans, cățărări sau sărituri ușoare. După 3-4 ani, 

copilul poate fi înscris la o școală de gimnastică, dans, balet, dar 

abia pe la 6 ani va fi capabil să se antreneze serios. Mulți copii nu au 

un control bun al corpului, o coordonare suficientă pentru a participa 

la competiții de la vârste atât de mici. Baletul, îmbinat cu muzica, 
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oferă copilului o stare psihică sănătoasă; este recomandat mai ales 

celor care au o suplețe articulară din naștere. Este destul de riguros, 

presupune uneori poziții incomode, neputând fi practicat de orice 

copil. Vârsta de inițiere este între 5-6 ani. 

Balet sau hip-hop, mai dificil sau mai ușor, dansul are 

beneficiile lui: ajută la dezvoltarea fizicului într-un mod armonios, a 

mobilității, a expresivității corporale, a simțului artistic, muzical, îi 

disciplinează și îi învață pe copii să lucreze în echipă. 

Încă din jurul vârstei de 18 luni micuțul execută anumite 

mișcări în ritmul muzicii pe care o aude, deși la această vârstă el 

propriu-zis nu dansează. Abia pe la 3-4 ani copilul e capabil să 

înțeleagă anumite instrucțiuni și să le și aplice; în general vârsta de 

5-6 ani se pare că e cea mai indicată. El e capabili să lucreze 

controlat şi să învețe o anumită coregrafie. 

Baletul favorizează dezvoltarea coordonată a musculaturii 

copiilor, fără să le afecteze creșterea, așa cum o pot face alte 

sporturi. Mai mult decât atât, dansul îi va ajuta să se orienteze mai 

bine în spațiu. Efectele benefice ale acestei activități se vor reflecta 

și in aria psihomotricității, iar voința copiilor și adolescenților va fi cu 

adevărat pusă la încercare. 

Un copil cu vârsta între 3 și 6 ani poate participa la 

antrenamente. Dacă îi va plăcea, va putea merge la școli de 

specialitate. Însă, simplul fapt că îi place idea de balet și să-și 

coordoneze mișcările după ritmul muzicii nu înseamnă că are 

calitățile de a deveni balerin/ă. Nu trebuie forțat/ă deci să practice 

baletul dacă nu îi place și, mai ales, dacă nu deține abilitățile fizice 

necesare. Există întotdeauna alternative, dansul modern sau aerobic 

fiind la fel de benefice pentru dezvoltarea copiilor. 

Tehnicile baletului sunt de fapt tehnicile comunicării. Ele nu 

reprezintă o sumă de procedee mecanice, ci izvorăsc din ființa 

noastră în momentul experimentării. Prin abordarea tehnicilor 

baletului la clasă, copii vor avea permanent contact cu marea 

cultură, își vor însuși cunoștințe de bază din lumea spectacolului, vor 

învăța să-și exprime gândurile și trăirile, vor învăța că orice acțiune 

pe care o întreprind trebuie să aibă o justificare, o motivație, un scop; 

vor fi ajutați să-și descopere potențialul creativ, să cunoască 
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mecanismele și legile creației prin „jocuri”, vor învăța să fie spontani, 

expresivi, îndemânatici, temperamentali, vor dobândi capacități 

expresie artistică, își vor îmbunătăți respirația, atenția, 

spontaneitatea, memoria, imaginația și percepția asupra a tot ceea 

ce ne înconjoară. 

 

Pedagogul modern 

 

Evoluția și eterogenitatea societății, în special a copiilor din 

ziua de astăzi, stimulaţi de explozia informațională, îl obliga pe 

pedagog (indiferent ce materie predă) să fie într-o continuă 

autoperfecționare pentru a putea satisface nevoile și interesele 

elevilor săi. Nu există o metodă unică valabilă în toate 

circumstanțele, de aceea este bine ca profesorul să fie familiarizat cu 

cât mai multe metode și să aibă capacitatea de a selecta și adapta 

demersul său didactic la specificul clasei/grupei de elevi, astfel încât 

abordarea să fie diferențiată în procesul de predare-învățare-

evaluare. Cu sigurață nu există metode sau stiluri „bune” sau „rele”, 

ci metode și stiluri „potrivite” sau „adecvate” situației.  

Procesul de învățare trebuie să fie motivant, atractiv și să nu 

plictisească, iar pentru acest demers profesorul trebuie să-l ajute pe 

elev să descopere singur, prin propriul său experiment ceea ce-l 

interesează, în funcție de nevoile și nivelul lui de dezvoltare. 

Promovarea interdisciplinarităţii, prin corelări de discipline de studiu, 

reprezintă un pas important către abordarea și încurajarea elevilor 

spre creaţie, descoperire și inovare. 

Creativitatea este o aptitudine complexă. Marile schimbări 

esenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare. Trăim într-o 

epocă a vitezei în care performanța este strâns legată de evoluția 

societații, iar arta devine un fenomen evolutiv legat de spiritul 

timpului, aflat în permanentă înnoire. 

Descoperirea, cunoașterea, autocunoașterea personală, 

dezvoltarea atitudinii pozitive față de adevăratele valori culturale și 

spirituale, dezvoltarea unei personalități armonioase și originale, 

critice și adaptabile ar trebui să fie prioritatea tuturor dascălilor, în 

calitatea pe care o avem, de formatori de personalități unice și 



240 

irepetabile. Ca în toate domeniile de activitate umană, și în 

învățământ au loc transformări rapide, iar regândirea educației se 

impune și le determină pe cadrele didactice să optimizeze relațiile cu 

elevii și între elevi, promovând sprijinul reciproc, dialogul constructiv 

şi schimbul de experiență, prin noi tehnici și strategii didactice. 

Raportul pentru UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru 

Educaţie în secolul al XXI-lea (realizat în 1996), pentru a defini cu 

claritate misiunea educaţiei în relaţiile cu provocările lumii 

contemporane, arată că „educaţia permanentă se sprijină pe patru 

piloni strategici ai învăţării: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a 

învăţa să trăieşti alături de ceilalţi, a învăţa să fii.” 

Arta baletului și dansul sunt incluse în art-terapie, alături de 

teatru, muzică, desen, pictură, modelaj, dans sportiv şi marionete. 

Prin intermediul comunicării eficiente, al psihologiei pozitive, al 

dezvoltării inteligențelor multiple și al altor discipline (tehnici și 

instrumente), aplicate într-o multitudine de situații, au fost obținute 

rezultate remarcabile. Studiile de caz prezentate de renumiți 

psihologi, care au aplicat art-terapia pe pacienţii lor stau mărturie că 

aceasta funcționează. Și noi, pedagogii de arta baletului, putem 

aplica în anumite situații o parte din tehnicile și instrumentele de care 

dispunem pentru rezolvarea unor situații/probleme apărute, care 

necesită o intervenție în clasă sau în cadrul atelierului de balet. 

 

Adaptarea exercițiilor  

 

 Deoarece prezentarea unei euritmii, chiar la nivelul 

preșcolarilor și al elevilor din ciclul I, ridică pretenții de tehnică 

corporală și expresivitate facială, este indicat să nu ne încadrăm în 

concepția depășită că, indiferent cum s-ar prezenta la serbări, copiii 

sunt oricum drăguți. Trebuie să recunoaștem că la copiii dotați, dacă 

aptitudinile sunt corect cultivate, ne trezesc admirația în manifestările 

artistice de orice gen, când se ridică peste nivelul pregătirii medii.  

De aceea consider necesar ca un bagaj minim de noțiuni de 

balet sa fie transmise începând chiar de la vârsta preșcolară. Copiii 

cu un dezvoltat simț de imitație vor fi receptivi și își vor însuși cu 

ușurință elementele respective, cu condiția ca acestea să fie predate 
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corect din punct de vedere tehnico-metodic, pe baza principiilor 

didactice dublate de tactul pedagogic al celui care instruiește, atât de 

necesar în activitatea cu cei mici. 

 Este bine să se acorde atenția necesară indicațiilor metodice 

generale prezentate în continuare: 

 Predarea să conțină elemente puține și simple, accesibile 

grupei de copii cu care se lucreează. În cazul în care 

conținutul este încărcat și greu asimilabil, este indicat să se 

renunțe la elementele mai dificile, care să fie eșalonate în 

timp. De altfel, modelele de lecții se pot simplifica sau 

îngreuna, în funcție de gradul de pregătire al grupei; 

 Elementele predate în lecțiile anterioare nu trebuie 

abandonate total, ci repetate la fiecare lecție nouă, de 

preferat în combinația învățată pentru a nu dispersa atenția 

copilului și adaptate la noutatea motricității și la controlul 

tehnicii corecte. În timp, pe baza elementelor bine însușite, 

se poate trece la noi combinații; 

 Corectitudinea execuției are o valoare deosebită. O 

deprindere greșită este mult mai greu de corectat decât 

învățarea unei mișcări noi și de aceea se recomandă multă 

răbdare și corectarea greșelii imediat ce a fost observată, 

astfel ca executantul să realizeze unde a greşit și care este 

mișcarea sau poziția corectă. De aceea, sprijinul la bară se 

va face pentru început cu ambele mâini, pentru a ușura 

executarea și corectarea mișcării. Controlul vizual în oglindă 

este, de asemenea, un ajutor incontestabil în corectarea 

mișcării; 

 Conștientizarea executanților, chiar și a preșcolarilor, despre 

valoarea artistică a tehnicii corecte. Faptul că trebuie să 

ajungă la măiestrie le trezește interesul. Dacă la cei mici 

mișcarea este asociată cu povestiri scurte, aceasta le va 

stimula plăcerea și capacitatea de concentrare și, în 

consecință, vor lucra mai bine; 

 Folosirea acompaniamentului muzical adecvat la elementele 

specifice de balet, în măsurile și tempourile 

corespunzătoare, ușurează învățarea elementelor, cu 
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condiția ca explicațiile să fie clare și bine înțelese de copii. 

Prin aceasta li se vor dezvolta ritmul, simțul muzical, 

sensibilitatea motrico-muzicală, îndeosebi dacă piesele 

selecționate sunt vesele, jucăușe şi amuzante; 

 Demonstrația trebuie să fie foarte corectă. În cazul în care 

aceasta nu poate fi realizată de persoana care predă, este 

bine să fie folosit un copil dotat, care să asigure o 

demonstrație corectă; 

 Stimularea verbală și evidențierea copiilor care lucreează 

corect constituie o metodă eficientă care dă randament în 

activitatea cu copiii mici și chiar cu cei mai mari; 

 Cunoștințele de balet acumulate (pe care copiii trebuie să le 

știe cu terminologia clasică franceză), vor căpăta valoare în 

cazul în care acestea sunt transpuse ca bază corectă de 

mișcare a corpului. 

În cadrul unui atelier de dans, indiferent de vârsta 

participanților, se vor urmări: identificarea unor răspunsuri la întrebări 

importante pe care să le poţi transfera în relaţia de învăţare profesor-

elev; identificarea unor instrumente folosite în relaţia elev-

profesor/profesor-elev (clarificarea rolurilor, dinamica de grup, 

niveluri ale procesului de învăţare şi capcanele din acest proces); 

consolidarea relaţiilor dintre elevi şi profesori prin intermediul jocului.  

 

Beneficii 

 

Beneficiile atelierelor de dans sunt: perfecţionarea abilităților 

cognitive (rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, căutarea de 

informaţii, planificarea, managementul timpului, flexibilitatea 

cognitivă), dezvoltarea abilităților emoționale (exprimare, 

autoeficacitate, comunicarea asertivă a emoţiilor negative) și a 

abilităților sociale (căutarea şi dezvoltarea suportului social, 

negocierea, leadership etc.).  

Scopul instructorului de balet este acela de a forma elevi 

abili în comunicarea directă și indirectă, folosindu-se de propriile 

mijloace – corp, minte şi emoții. Diferența dintre comunicarea simplă 

a unui mesaj, trecându-se de la forma scrisă la cea vorbită, este 
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făcută de apelul la elemente precum creativitatea, adaptabilitatea și 

intuiția atât a elevului cât și cea a profesorului. Fiecare copil are 

propriile adaptări, cu origini și valori diferite, acesta conferindu-i nota 

de originalitate pe care coordonatorul are menirea de a o potența și 

evidenția. 
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CAPITOLUL 16  

 

Jocul teatral. Câteva implicații psihopedagogice 
 

Adelina Dobrea 

 

 

Jocul teatral în educația copilului face trecerea de la simpla 

joacă pentru descoperirea proprietăților obiectelor și fenomenelor, la 

dezvoltarea aptitudinilor specifice care îl vor ajuta pe viitorul adult să 

fie independent, sănătos emoțional, încrezător în forțele sale, 

sociabil și empatic. Jocul teatral are menirea să îmbunătățească mai 

multe aptitudini specific, absolut necesare în dezvoltarea oricărui 

individ: atenția și concentrarea atenției, gândirea, memoria, 

afectivitatea, percepția (capacitatea de observație și de 

discriminare), imaginația, spontaneitatea, empatia, creativitatea etc. 

Fiecare joc are reguli proprii, un obiectiv și un punct de 

concentrare. Jocurile de grup, de exemplu, dezvoltă lucrul în echipă. 

Copiii sunt încurajați să se accepte unii pe alții, să se asculte între ei, 

să fie prietenoși, să descopere că pentru a duce la bun sfârșit 

„misiunea” este necesar doar să lucreze împreună. Copilul 

participant la aceste jocuri, într-un cadru organizat, își va face mai 

repede prieteni, își va exprima mai ușor sentimentele și va fi capabil 

să-și rezolve singur micile probleme specifice vârstei; de asemenea, 

performanțele lui școlare se vor îmbunătăţi. Trebuie precizat însă, 

dintr-un început, că jocul teatral ajută la dezvoltarea armonioasă a 

copilului, dar nu schimbă evoluția lui firească. 

Ca profesor îndrumător de grup se recomandă să cunoști 

nevoile specifice ale copiilor, în funcție de vârstele acestora. 

Caracteristicile profesorului de teatru sunt ușor diferite de cele ale 

profesorului care își desfășoară activitatea într-un mediu formal. 

Astfel, acesta este foarte atent la elevii lui, toată activitatea 

atelierelor și a orelor de teatru fiind axată pe nevoile specifice ale 

grupului. Comunicarea trebuie să fie, la rândul ei, una bună, 
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relaxantă, caldă și prietenoasă. Dacă reușește să obțină o astfel de 

comunicare, profesorul poate afla mai multe despre copiii cu care 

lucrează și își poate calibra tehnicile pedagogice, în funcție de 

aptitudinile pe care dorește să le formeze.  

Echilibrul dintre voie bună și concentrare, ca și cel dintre a 

ne simți bine și a face lucruri dificile trebuie menținut la fiecare oră. 

Elevii nu simt întotdeauna care e limita dintre joc și joacă. Dacă 

profesorul nu o stabilește, copiii pot privi atelierul ca pe o joacă și 

riscă să nu mai dobândească diverse competențe. Pe de altă parte, 

dacă profesorul nu creează un mediu relaxant, copiii nu pot fi 

deschiși și creativi. Este important, de asemenea, ca profesorul să 

fie atent la cum interacționează elevii săi, să poată interveni când 

între ei apar conflicte etc.  

În cartea Violei Spolin, Improvizație pentru teatru (2014), 

găsim jocuri și exerciții bine structurate, care ne ajută să ne 

organizăm materia și să ne definim strategiile didactice. Această 

autoare ne dă și câteva puncte de reper cu privire la caracteristicile 

profesorului de teatru: „Evitați să-i faceți pe copii să se potrivească 

unor concepte subiective de comportament scenic bun sau rău. 

Amintiți-vă, nu e nevoie să existe modalități prestabilite de a face 

ceva, atât timp cât se produce comunicarea”. 

O altă particularitate importantă a atelierelor de teatru este 

aceea că nu se bazează pe principiul predare-preluare. Profesorul 

este mereu printre copii, găsind soluții creative și amuzante de a-i 

face să înțeleagă regula unui joc și de a le răspunde întrebărilor. 

„Dacă profesorul își structurează munca pe problemele de arta 

actorului și pe evaluarea în grup, totul vine de la sine” (idem). 

Dacă în grup sunt copii care au probleme de comportament, 

sarcina profesorului de teatru este de a încerca să corecteze 

comportamentul indezirabil și de a ajuta la integrarea lor. Un copil 

agitat și neastâmpărat va primi anumite sarcini – să fie liderul unei 

echipe, să explice regulile unui joc deja învățat, să fie ajutorul 

profesorului etc. Dacă copilul nu răspunde la nicio metodă aplicată 

atunci, o discuție cu părinții acestuia poate fi folositoare. În acest 

context trebuie să menționăm că profesorul de teatru are sarcina să 

explice dintr-un început părinților cum se desfășoară o oră de teatru 



246 

și cum ajută aceasta la dezvoltarea participanților. De cele mai multe 

ori, problema unui comportament neadecvat are ca sursă o cauză 

emoțională, de aceea comunicarea cu părinții este un factor benefic.   

O altă diferenţă a activității profesorului de teatru față de cea 

a profesorul din educația formală vizează evaluarea. Astfel, în urma 

unui joc sau a unui curs de actorie se discută evoluția fiecărui copil, 

se notează ceea ce a câștigat în ziua respectivă. În teatru, nimic nu 

este rău sau greșit. Elevii caută cel mai bun drum în conturarea unui 

personaj sau în rezolvarea unui joc teatral. Profesorul, prin întrebări 

cheie, stimulează cursantul să-și dea singur seama unde, cum, ce și 

cât ar trebui să mai îmbunătățească în evoluţia lui.  

În opinia mea, prima calitate a pedagogului teatral este 

onestitatea, canalul de legătură care conectează toți oamenii. O altă 

calitate este pasiunea, din care se naște creativitatea la nivelul 

tehnicilor pedagogice.   

 

Din practica pedagogică personală 

 

Am aplicat același plan de lecție la două grupe de copii cu 

vârste diferite, din dorința de a observa cum răspund cerințelor, în 

funcție de gradul lor de dezvoltare. O grupă era formată din copii de 

5/6 ani, iar cea de a doua grupă, din copii între 9 și 11 ani. 

Încep orice atelier cu o încălzire, fie clasică, fie sub forma 

unui joc sau a unui dans. În planul de lecție folosit pentru cele două 

grupe am ales să încep cu un dans. Le-am sugerat să se miște liber, 

aşa cum simțeau, fără nici o regulă, doar să se simtă bine. Încălzirea 

ajută la relaxarea grupului, la detașarea de mediul exterior. Prin 

încălzire crește energia grupului și membrii lui reușesc să se 

conecteze unii cu alţii.  

Am observat că grupa mică, de 5-6 ani, s-a relaxat rapid și s-

a simțit liberă. Cei mai mari se uitau la mine rușinați, nu păreau să se 

simtă confortabil. M-am gândit inițial că se vor distra, aveam două 

fete în grup care urmau cursuri de dans. Am început să inventez o 

coregrafie, le-am spus să facă după mine, că nu e nimic dacă n-au 

nicio idee pe moment. Am încercat prin puterea exemplului să-i 

determin să intre în jocul meu. Însă n-am reușit în acea zi să obțin 



247 

aceeași energie ca la cei mai mici. Grupa celor mici fiind la polul 

opus – gata oricând să mă imite, să se amuze și să-și dorească să o 

ținem așa toată ora.  

Am continuat cu un joc de coordonare și ritm. Regulile 

acestui joc sunt simple: formăm un cerc și, pe rând, fiecare va intra 

în mijloc și va propune un ritm. Poate să-l bată cum vrea – din 

picioare, din palme, poate să mai adauge și vocea sau un sunet care 

să completeze ritmul. Ceilalți, după ce înțeleg, preiau și bat același 

ritm împreună cu cel din mijloc. La grupa copiilor mai mici a fost mai 

greu să se înțeleagă care sunt cerințele, le-am dat câteva exemple 

concrete. Însă chiar și așa, nu le-a fost ușor să creeze propriile 

ritmuri. O parte dintre ei au reușit, alții s-au inspirat de la colegi, iar 

pe alții i-am ajutat eu, executând în același timp cu ei. Într-un final le-

a plăcut. Grupa celor mari a înțeles mai ușor. Copiii au fost uşor 

timizi la început, dar au încercat să nu se repete și atmosfera s-a 

destins de la un ritm la altul. Apoi au introdus și sunetul, cu fiecare 

ritm propus. Cei mai mici nu au simțit să facă asta, dar au ţinut pasul 

și au păstrat ritmul. Obiectivul acestui joc a fost ca ei să-şi dezvolte 

calitățile ritmice. Punctul de concentrare era pe compunerea unui 

ritm simplu. Prin acest exercițiu, copiii au descoperit că putem crea o 

muzică proprie, că în fiecare dintre noi este un mic compozitor și că, 

în același timp, totul este relaxant și distractiv. Obiectivul didactic a 

fost atins de ambele grupe. 

Jocurile cu mingea sunt, de asemenea, foarte bune pentru 

copiii de gimnaziu. Am observat că le plac foarte mult și că pot fi 

adaptate ușor. Fac adeseori jocuri de memorie, de creativitate sau 

viteză de reacție folosind mingea. După primele trei-patru întâlniri, 

încep să introduc jocurile de rol. „Unde, cine, ce?”, scurte scene 

improvizate, le dau o temă și numesc două personaje. De exemplu, 

greierele și furnica. Greierele vine să ceară un grăunte furnicii. Cum 

vine, cum îi cere, dacă îi va da sau nu – copiii aleg. Dacă la jocuri toţi 

sunt foarte implicaţi și energici, prezenţi, atunci când e nevoie să își 

asume situația unui personaj, lucrurile se schimbă, devin reținuți, iar 

răspunsurile lor destul de scurte.  

Răspunsurile în cadrul atelierelor sunt specifice vârstelor 

copiilor. Gândirea celor mai mici e încă nestructurată, orientarea în 
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spațiu deficitară, iar puterea de a înțelege regulile jocurilor mai 

redusă. La cei mai mari, cu gândirea dezvoltată, apare însă simțul 

penibilului care îi limitează, așa cum a fost în dansul de încălzire. 

Fiecare vârstă are însă frumusețea ei. Ca profesor, te bucuri alături 

de ei când vezi că descoperă ceva nou, că reușesc. Cu cât copiii 

sunt mai mari, cu atât provocările cresc, sunt mai conștienți de ceea 

ce li se întâmplă, au mai multe nevoi și par a fi mai sensibili.  

Diferența de vârstă dintre cele două grupe nu a fost una 

foarte mare, însă sesizabilă. Vârsta puțin mai avansată mi-a permis 

să fac jocuri de improvizație, să cresc miza jocurilor, să vorbesc mai 

puțin eu și mai mult ei, pentru că înțelegeau mult mai repede regulile 

și ce au de făcut, erau mult mai ușor de îndrumat. La vârsta de 

aproximativ 12 ani, elevii au acces la foarte multe informații, simt că 

sunt mai inteligenți și responsabili decât erau cei din generația mea, 

deşi sarcinile şcolare şi extraşcolare îi copleşesc. Nu au zile libere, 

toate sunt încărcate cu școală, cu meditații, cu ore de balet, de 

canto, de teatru, de informatică şi de sport. Numai când îmi 

povestesc despre activitățile lor mă simt obosită. Obiectivele mele, 

ca îndrumător al atelierelor de teatru, sunt să-i ajut să-și dezvolte 

anumite aptitudini specifice care le vor fi de folos indiferent de 

meseria pe care și-o vor alege și, nu în ultimul rând, să le dau curajul 

de a se simți liberi.  

Lucrul la o piesă mi se pare cel mai dificil, întrucât timpul 

pregătirii ei este scurt. Dificil este și să-i dezobișnuiesc de tiparele cu 

care sunt obișnuiți la grădiniță sau la școală, în vederea lucrului la un 

spectacol. În urma unui modul de teatru, care durează minim trei 

luni, încerc să creez o formă de spectacol mai complexă decât cele 

desfășurate în cadrul grădinițelor/școlilor.   

De pildă, pentru un grup de preşcolari cu care am lucrat, 

piesa de final de modul a fost „Insula sau drumul spre casă”, scrisă 

de mine. Având o distribuție măricică, am vrut ca fiecare să aibă un 

rol important, să nu existe personaje principale și secundare. Să se 

simtă toți la fel de implicați. Subiectul piesei este despre șase pui de 

animale sălbatice (pinguin, leu, urs brun, urs panda, leopard și lup), 

din diferite colțuri ale lumii, care au fost răpite de acasă și urcate pe 

un vapor care urma să le ducă în America, la grădina zoologică. 
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Aflăm de la două ființe magice, un greieraș și o vrăjitoare, că o 

balenă uriașă a atacat vasul, acesta s-a scufundat, iar animalele au 

fost salvate de delfini. Acum sunt naufragiate pe o insulă, cu dorința 

de a ajunge acasă. Pe această insulă se află și trei pirați fioroși, care 

sunt în căutarea marelui „X”, dar între timp unul dintre ei află despre 

naufragiu și, drept urmare, fac un plan să răpească unul sau mai 

multe animale, ca apoi să le vândă. Reușesc să-l răpească pe 

ursuleţul panda. Celelalte animale își unesc forțele să-l salveze, dar 

nu reușesc. Însă vin în ajutor ființele magice și-l eliberează. Finalul 

piesei îi surprinde pe toți. Vorbim despre Crăciun, despre cât de 

minunat e acasă și descoperim că fiecare animăluț a făcut câte o 

trăsnaie – fie că s-a îndepărtat de casă, fie că și-a necăjit părinții, 

bunicii sau frații mai mici. Inclusiv pirații se alătură dezbaterii și 

descoperim că nu sunt atât de fioroși. Concluzia este că de Crăciun 

devenim cu toţii mai buni şi mai calzi. Ființele magice ne spun 

morala aventurii noastre și îi ajută pe toți să ajungă acasă. 

Textul a fost învățat acasă; pierdeam foarte mult timp dacă 

fiecare copil îl învăţa cu mine. Am fost mândră de ei, nu s-au pierdut 

din cauza emoțiilor, au știut textul și s-au bucurat să fie pe scenă. 

Am fost nevoită să joc alături de ei, o fetiță ne-a anunțat cu 10 

minute înainte de începerea spectacolului că nu mai poate veni 

pentru că era foarte bolnavă. Aveam multe sarcini: să urmăresc 

textul, să-i ajut în cazul în care uitau, să joc, să fie și liniște în culise. 

Am avut emoții, am depășit obstacolele și m-am simțit onorată să fiu 

alături de ei. 

 

Importanţa planului de lecţie 

 

Orice activitate cu copiii va fi una reuşită dacă profesorul îşi 

pregăteşte dinainte un plan de lecţie. Dacă el nu-şi structurează 

astfel materia şi nu-şi clarifică obiectivele, nu poate ţine sub 

observație ceea ce are de făcut cu elevii, nu poate urmări evoluția lor 

în detaliu și riscă să fie surprins nepregătit. Planul de lecție nu ajută 

doar la structurarea materiei, ci și a gândirii profesorului. Nu poți cere 

rezultate bune şi disciplină dacă nu respecţi o ordine, dacă nu eşti 

pregătit să răspunzi întrebărilor copiilor, dacă nu ai cunoştinţe de 
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pedagogie şi imaginaţie pentru a inventa mereu o abordare nouă a 

unor jocuri vechi. A fi formator implică o răspundere foarte mare – 

pui o cărămidă în educația unui copil, nu ai voie să construiești 

strâmb.  

Nu contează cum îți faci planul de lecție, important este să-l 

faci, să fie clar pentru tine, ca profesor, apoi să fie clar și pentru cei 

cu care lucrezi. 

Voi descrie în continuare un plan de lecție pentru grupa 8-10 

ani. 

Obiectiv: Copiii vor descoperi că pot comunica prin intermediul 

corpului, fără a folosi cuvintele.  

1. Încălzire: Eu în poveste. Conducătorul de grup spune o 

poveste şi fiecare copil își imaginează că el este personajul 

principal și face acțiunile pe care le aude. Se pornește din 

mișcare browniană. De exemplu, ne imaginăm că ne 

plimbăm prin parc, este cald, este plăcut, dar ne înțepăm în 

talpă cu un spin. Fiecare copil reacționează la această 

informație după cum simte, încercând să exprime ceea ce 

spune coordonatorul. Indicații pe parcursul exercițiului: 

„Încercați să vă imaginați unde simțiți durerea. Cât este de 

puternică? Cum exprim, cum arăt că m-am înțepat la picior? 

Dacă cineva ar privi pe geam, ar înțelege povestea doar 

privindu-vă?”. 

2. Exercițiul 1. Unde? Cine? Ce? Fiecare, pe rând, se urcă pe 

scenă sau vine în fața celorlalți, fără să vorbească. Execută 

o acțiune din care ceilalți trebuie să ghicească unde se află, 

cine este și ce face. Exemplu: îmi imaginez că sunt în 

bucătărie, tai ceapă, o pun în tigaie, după care îmi șterg 

fruntea cu un prosop de hârtie și îmi dau jos de pe cap 

boneta de bucătar. Dacă le dați exemple clare copiilor, vor 

înțelege cum să construiască. Indicații pe parcurs: 

„Gândește-te la un spațiu unde ai mai fost sau poate l-ai 

văzut la televizor, apoi gândește-te la ce ai putea să faci 

acolo. Sau poți să te gândești la o meserie, la ce face, de 

pildă, un polițist. Fii cât mai creativ, dar nu te complica! 
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Arată, nu povesti! Acționează simplu! Copii, ați înțeles unde 

se află, cine e și ce face?”. 

3. Exercițiul 2. „Strică acțiunea”. Pe rând, copiii vin în fața 

colegilor și mimează o acțiune simplă. Curăță un măr, udă 

florile. Un coleg, după ce a înțeles bine ce face 

protagonistul, vine și încearcă să-i strice acțiunea. Fiecare își 

imaginează cum ar putea să-l împiedice pe primul copil să 

mai facă ceea ce făcea. Fie că îi aruncă mărul pe jos, fie că 

îl fură și-l mănâncă. Indicații: „Așteptați să înțelegeți ce face, 

nu vă grăbiți, căutați cele mai trăsnite metode de a strica 

acțiunea. Fiți clari atunci când propuneți acțiunile, nu vă 

complicați în detalii care vă încurcă”. Observații: A fost clar 

în acțiunea sa? Când s-a simțit mai bine, când a propus o 

acţiune sau când a stricat-o? Ce a fost mai dificil? 

4. Relaxare: „Killer predă-te”. Mișcare browniană. Se dă 

comanda Stop, toată lumea închide ochii. Conducătorul 

jocului alege un polițist (este atins de două ori pe umăr) și un 

criminal (pe care-l atinge o singură dată). Criminalul le va 

face cu ochiul cetățenilor, după care aceștia vor muri 

dramatic și cu sunet. Criminalul îl poate omorî chiar şi pe 

polițist. Polițistul îl poate prinde pe criminal doar dacă vede 

că face cu ochiul altcuiva. Dacă i-a făcut direct cu ochiul 

polițistului, acesta va muri dramatic și cu părere de rău că nu 

l-a prins. După ce li s-a făcut cu ochiul, cetățenii nu mor fix în 

fața criminalului, ci după ce mai fac trei-cinci pași. Jocul 

durează mai mult astfel, iar polițistul are o sarcină mult mai 

dificilă. 

5. Dezbatere. La finalul cursului, tragem concluzii despre cum a 

fost. Cum ne-am simțit? A existat un moment în care nu ne-

am simțit confortabil? De ce? Ce am descoperit nou la noi 

azi? A fost clar totul? Există lucruri neclare? Care a fost 

momentul preferat? Ați simțit că puteți comunica fără să 

folosiți cuvintele? A fost dificil să nu vorbiți, ci doar să 

acționați în spațiul imaginat? etc. 
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CAPITOLUL 17  

 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare.  

Atelier pentru copii 
 

Simona Stoicescu 

 

 

Atelierul „Dezvoltarea abilităţilor de comunicare” (Public 

speaking pentru copii) a fost gândit pentru copiii cu vârste între 12-

15 ani, pentru a-și îmbunătăți compețentele de vorbire în public, a-și 

diversifica metodele de generare a ideilor și pentru a-i învăța să-și 

formeze argumente corecte și puternice. În cadrul cursului, le-am 

antrenat viteza de reacţie, am făcut exerciții de relaxare și de 

concentrare, am dat împreună frâu liber imaginației, am anulat 

bariere și le-am dezvoltat comunicarea, atât verbală, cât și 

nonverbală. La final, copiii au dobândit mai multă încredere în ei, s-

au cunoscut mai bine pe ei înșiși, au fost capabili să-și expună 

opiniile și au putut susține un discurs coerent și bine argumentat. 

Atelierul a fost împărțit în opt lecții, cu durata de oră și 

jumătate fiecare. Primele două lecții au fost dedicate jocurilor de 

cunoaștere, de acomodare, de formare a grupului şi dezinhibării.  

Exemple de exerciții: 

- Copiii se prezintă printr-o mișcare personală și printr-o pasiune 

proprie; 

- Exerciții de încălzire vocală, de dicție comică; 

- Statui vivante. Copiii primesc o temă (fericire, la mare, la ora de 

matematică). Un copil se așază într-o poziție nemișcată, un alt copil 

completează fotografia. Când ating un copil pe umăr, fiecare spune o 

replică potrivită contextului; 

- Inventăm cuvinte: un copil inventează un cuvânt, îi dă o definiție, iar 

un altul alcătuiește o propoziție cu el; 

- Cascada de întrebări: participanții sunt împărțiți în două șiruri 

indiene așezate față în față. Se lucrează în perechi. Primii doi din 
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ambele șiruri poartă o discuție coerentă folosind numai întrebări pe o 

tema dată (la școală, în metrou, la doctor etc.). Discuția trebuie să fie 

continuă, fară pauze de gândire. Dacă unul dintre ei folosește o 

afirmație sau o pauză de gândire prea mare, trece la capătul șirului, 

iar cel din spate continuă discuția; 

- Alegem un subiect. Cineva începe să vorbească despre el. Când 

indic pe altcineva, acela vă continua discursul din punctul în care a 

rămas colegul său; 

- Alegem un gest. Fiecare vă spune o replică diferită, potrivită 

gestului; 

- Un dialog între doi copii: fiecare replică trebuie să înceapă cu 

literele alfabetului, în ordine. 

În continuarea atelierului, pentru fiecare copil, cel mai bun 

mod de a începe experienţa de vorbitor este să abordeze un subiect 

familiar. Fiecare are la dispoziție 3-4 minute. Aceasta înseamnă că 

trebuie să se limiteze selectând trei-patru aspecte interesante din 

propria viață, care să le ofere celorlalți o perspectivă de înțelegere a 

lui, ca individ. Aspectele pot viza: locul nașterii, instruirea sau familia. 

Copilul poate explica, de asemenea, efectul unei întâmplări din trecut 

asupra lui. Imediat ce are în minte elementele de bază ale 

discursului, el trebuie să le împletească într-o poveste, ca și cum ar fi 

povestite unui grup de prieteni. Cu cât va vorbi mai personal, cu atât 

relația cu publicul va fi mai caldă. 

 

Instrucțiuni eșalonate pe lecții 

  

Pe parcursul lecțiilor, copiii vor primi mai multe instrucțiuni cu 

privire la elaborarea discursului și la susținerea lui publică. 

Menționez câteva dintre acestea:  

- Cu privire la introducere, cuprins și încheiere. Le spun că 

discursul are nevoie de o introducere şi de o încheiere clare, 

așa cum are orice poveste bună. Le cer să-şi creeze o 

propoziţie de început interesantă, care să capteze atenția 

audienţei. Dacă e necesar, o vor memora şi o vor folosi. 

Apoi, vor concepe o încheiere bună şi o vor memora, de 

asemenea. În orice discurs e bine să selectăm câteva idei 
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principale (trei-patru) şi să punem accent pe ele prin 

intermediul exemplelor, al anecdotelor şi al poveştilor. Mulţi 

vorbitori încep prin a scrie întregul discurs, apoi îl împart în 

părţi, cu câte un cuvânt cheie pentru fiecare parte, iar la final 

scriu cuvinte cheie pe un bileţel-notiţă; 

- Atinge-ți scopul! Atunci când pregătești un discurs trebuie să 

fie foarte clar ce dorești ca publicul să facă sau să știe până 

la sfârșitul lui. Discursul trebuie să aibă un scop. Există două 

tipuri de scopuri, generale și specifice. Scopul general este 

intenția principală a discursului. Majoritatea discursurilor 

urmăresc unul din cele patru scopuri generale: să informeze, 

să convingă, să distreze, să inspire. Scopul specific este o 

afirmație sau o propoziție pe care speri să o transmiți prin 

discurs; 

- Cum să spui? Un scop clar și o organizare eficientă sunt 

fundamenatale oricărui discurs. Totuși, succesul prezentării 

depinde în cele din urmă de cuvintele pe care le folosești și 

de cum sunt ele potrivite împreună. Cuvintele sunt puternice, 

ele îţi comunică mesajul şi influenţează modul în care cineva 

te percepe pe tine şi mesajul tău. Cuvintele clare, simple, vii 

şi puternice adaugă emoţie prezentării tale, stimulează 

audienţa şi comunică un mesaj, în timp ce o gramatică bună 

şi o pronunţie potrivită îţi dau credibilitate; 

- Construieşte-ţi discursul folosind cuvinte, propoziții și 

paragrafe scurte. Unii oameni cred că-i impresionează pe 

ceilalţi dacă folosesc cuvinte lungi şi complicate. În vorbire, 

cele mai eficiente şi memorabile cuvinte sunt cele scurte. Ele 

sunt mai uşor de urmărit şi de memorat de către ascultători. 

Propoziţiile mai scurte sunt mai uşor de spus, mai uşor de 

înţeles şi au o putere mai mare. Un paragraf dezvoltă o idee 

sau un gând. Când îţi limitezi paragrafele la câteva 

propoziţii, publicul îţi va urmări logica mai uşor; 

- Gramatica şi pronunţia corecte sunt factori importanţi în 

abilitatea de a-ţi influenţa publicul. Acesta percepe gramatica 

şi pronunția corecte ca indicatori ai unei personae educate şi 

credibile; 
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- Alege-ți subiectul! Primul pas în crearea discursului este să 

alegi despre ce vorbeşti. Uneori vorbitorilor începători le este 

dificil să facă acest lucru. Lumea este plină de posibile teme 

pentru discursuri. Provocarea este să selectezi cel mai bun 

subiect pentru tine şi pentru publicul tău. Alegerea 

subiectului nu necesită abilităţi deosebite sau multe ore de 

căutare şi de gândire. Ia în considerare, de exemplu, 

discuţiile pe care le-ai avut recent cu prietenii sau cu colegii 

de şcoală, ceva care ţi-a stârnit interesul; situaţii de zi cu zi 

(în drumul spre școală, la teme etc.). Oricare dintre aceste 

situații poate genera idei de discurs. Pe măsură ce vei 

deveni un vorbitor mai experimentat, vei întâlni situații care 

te vor face să gândești: „Acesta este un subiect bun de 

discurs”. Notează-ţi ideile și folosește-le ulterior. Asigură-te 

că subiectul nu este prea vast. De exemplu, în loc să 

vorbești despre sport – un subiect foarte general – 

concentrează-te pe un subiect cum e sportul pentru copii 

sau gimnastica pentru copii. Amintește-ți că vei vorbi doar 

câteva minute și că vei avea nevoie să dezvolți un singur 

aspect dintr-un subiect larg. Când știi tema principală, 

stabilește ce puncte vrei să atingi. Dacă tema este sportul 

pentru copii, dorești să convingi ascultătorii că adulții fac 

sportul pentru copii prea competitiv? Sau dorești doar să 

distrezi audiența cu povești amuzante despre echipa ta de 

fotbal?  

- Fă-ți o schiță! Îţi poţi structura discursul cronologic. De 

exemplu, într-un discurs despre viitoarea celebrare a 

centenarului orașului tău, poți începe cu detalii despre 

fondarea orașului. Urmează informațiile despre dezvoltarea 

orașului peste ani, până la situația din zilele noastre. Dacă 

dorești să concepi un discurs despre flori, la început poți 

vorbi despre florile mici din fața grădinii, urmate de florile 

ceva mai înalte din mijlocul grădinii, apoi despre florile și mai 

înalte, care se potrivesc în spatele grădinii. Există şi un alt tip 

de discurs, şi anume cel cauzal, care prezintă relația cauză-

efect. Frecvent, efectul este abordat la început, apoi este 
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detaliată cauza. Un discurs despre uragane – care descrie 

cum se formează uraganele și distrugerile provocate de 

acestea – se potrivește acestui mod de organizare. Discursul 

comparativ, un alt tip de discurs, compară idei diferite pentru 

a convinge că ideea propusă este mai bună, iar discursul 

argumentativ prezintă o problemă care trebuie rezolvată, 

precum și soluțiile la această problemă;  

- Dezvoltă introducerea! Introducerea trebuie să capteze 

imediat atenția auditoriului. Exemple de deschideri bune: o 

întrebare de început sau o afirmație provocatoare, un citat, o 

ilustrație sau o poveste, o generalizare care atrage atenția și 

care face legătura cu subiectul tău. Evită introducerile/ 

deschiderile slabe: o scuză, o poveste sau o glumă fără 

legătură cu subiectul, o afirmație sau o poveste lungă/lentă, 

o întrebare clișeu etc.  

- Schițează cuprinsul! Cuprinsul, partea principală a 

discursului tău, e format din faptele (evenimentele) și ideile 

pe care vrei să le prezinți. Volumul de informații pe care îl 

poți include în cuprins este limitat de timpul disponibil și de 

cât de mult poate reține publicul. Cei mai mulți ascultători pot 

reține trei până la cinci fapte sau idei principale. Pentru un 

discurs de 5-7 minute, trei fapte sau idei sunt de ajuns; 

- Pregătește-te! Discursul e pregătit. Însă tu ești pregătit să-l 

prezinți? Exersează prezentarea discursului până te 

obișnuieşti cu ea. Nu e nevoie să memorezi cuprinsul, 

deoarece știi totul despre subiect. Trebuie să reții doar 

introducerea și încheierea. Prezintă discursul! Dacă ai 

posibilitatea, înregistrează-ți discursul și ascultă-l cu atenție, 

pentru ca mai apoi să faci îmbunătățirile necesare. Folosirea 

unei înregistrări este una din cele mai bune metode de 

îmbogățire a abilităților de vorbitor. În loc să te gândești că 

această prezentare este un discurs, gândește-te că e o 

discuție cu prietenii, în care oferi informații de interes 

general. Felul în care te prezinți, ținuta, este foarte important. 

Când arăți bine, ai și o părere bună despre tine şi te vei 
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concentra mai mult pe discurs. Vei avea o stimă de sine 

crescută, deoarece știi că faci o bună impresie publicului;   

- Relaxează-te! După ce ți-ai pregătit și ţi-ai exersat discusul, 

relaxează-te. Emoțiile sunt un lucru normal pentru fiecare 

vorbitor, indiferent cât de experimentat este. De fapt, poți 

face ca această energie emoțională să lucreze pentru tine, 

folosind-o ca să adaugi entuziasm prezentării tale. În timp ce 

vorbești, menține contactul vizual cu diferiți membri din 

public. Mai întâi privește direct la o persoană câteva 

secunde, apoi uită-te la altcineva, astfel încât toate 

persoanele să se simtă incluse în discursul tău. Nu te gândi 

prea mult la ce faci cu mâinile. Lasă-le în lateral, dacă acest 

lucru te face să te simți mai confortabil. Mai târziu, vei avea 

posibilitatea să exersezi câteva gesturi. După ce termini, 

probabil vei începe să te evaluezi singur, chiar înainte să 

revii la locul tău. Poate vei crede că ai omis câteva lucruri 

importante. Fiecare vorbitor are această impresie. Felicită-te 

pentru că ai susținut primul tău discurs, apoi poți nota 

lucrurile pe care le-ai făcut bine și cele pe care vrei să le 

îmbunătățești pentru a-ți face următorul discurs și mai bun;  

- Organizează-ți discursul! Acum ești pregătit să te 

concentrezi pe structurarea unui discurs de efect. Ca 

vorbitor, rolul tău este să le spui altora ideile tale și 

câteodată să-i convingi să treacă la acțiune. Buna 

organizare a discursului este esențială. Discursurile bine 

organizate au câteva beneficii pentru public. Acestea sunt: 

ușor de înțeles, ușor de memorat, credibil și plăcut.  

- Prezintă-ți și exersează discursul!   

 

Competențe și exerciții specifice  

 

Obiectivele fiecărei lecţii au fost susţinute prin exerciţii 

specifice care i-au ajutat pe copii să deprindă practica discursului şi 

astfel să dezvolte competenţe ca: expresivitatea, creativitatea 

verbală și nonverbală, gândirea critică, cu capacitățile ei de analiză, 

sinteză, abstractizare, generalizare și concretizare logică.   
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Exemple de exerciții:  

1. Fantastica viață a prietenului meu: fiecare copil vine în față și 

își imaginează o poveste nemaipomenită a unui prieten real 

sau imaginar pe care o prezintă publicului; 

2. Prezentarea liberă despre un subiect ales de public;  

3. Povestea imaginii: fiecare copil primește o imagine despre 

care va ține un mic discurs;  

4. Povestea continuă: fiecare copil spune o propoziție a unei 

povești cu titlul ales de public; 

5. Acesta este ghiozdanul meu: copiii își prezintă fiecare obiect 

din ghiozdan;  

6. Povestea mișcată: un copil povestește o întâmplare din 

cursul zilei, iar un altul execută gestual întâmplarea;  

7. Vacanța din imaginație: fiecare copil primește o imagine pe 

care va trebui să o includă în descrierea vacanței sale 

imaginate;  

8. Cum a obținut numele? Ne imaginăm cum au ajuns obiectele 

să se numească în felul în care se numesc;  

9. Jocul substituirii. Povestim ceva și alegem să înlocuim un 

cuvânt – de exemplu fiecare „și” cu un altul, de exemplu 

„muuu”; 

10. Care este minciuna? Un elev vine în față și spune trei lucruri 

despre el însuși, dintre care două trebuie să fie adevărate și 

unul, o minciună. Publicul ghicește care este minciuna;  

11. Jocul definițiilor. Notăm pe bilețele cuvinte inventate. Fiecare 

copil extrage un bilețel, apoi vine în față publicului și cu 

încredere dă o definiție inventată ca și cum ar cunoaște 

perfect înțelesul cuvântului;  

12. Dicție cu emoții. Alegem un exercițiu de dicție pe care fiecare 

copil îl va reproduce cu o anumită emoție (extrasă din 

bilețele scrise în prealabil). 

   

••• 

 

Am observat că în discursurile lor copiii preferă să vorbească 

despre jocurile video cărora le dedică, de altfel, o mare parte din 
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timpul lor liber. Audiența devine și ea interesată când discursurile 

abordează subiectul jocurilor. O altă observație este aceea că elevii 

reușesc cu greu să obțină coerența discursului, fluiditatea și 

expresivitatea acestuia. Este nevoie de exerciții intense de 

comunicare și de lectură pentru a obține rezultate în dezvoltarea 

vorbirii. 
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CAPITOLUL 18  

 

Educația prin teatru a grupurilor vulnerabile 
 

Laura Alexandra Voicu 

 

 

Numeroase studii au arătat că educaţia prin teatru ar putea 

să-şi asume sarcina incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, de 

pildă a copiilor romi. Un program de educație teatrală pentru 

incluziunea copiilor romi va implica, în primul rând, jocuri de 

cunoaştere şi de stabilire a unor reguli comune. Participanții vor 

viziona filme și animații educative, vor participa la cursuri de actorie 

și își vor dezvolta capacitatea de a vorbi în public. Programul ar 

putea include, de asemenea, ședințe cu părinții pe tema toleranței, 

astfel încât să fie schimbată și mentalitatea acestora.  

Grupurile vulnerabile pot fi definite ca grupuri defavorizate, 

marginalizate, excluse sau ca grupuri de risc. Din nefericire, există 

un număr mare de persoane care fac parte din grupurile vulnerabile: 

oamenii cu dizabilităţi, copiii abandonaţi și cei care provin din familiile 

defavorizate, membrii unor comunități etnice etc. Strategia care 

trebuie gândită atunci când dorim să-i oferim unui astfel de grup 

posibilităţi reale de dezvoltare ar trebui să vizeze incluziunea lui 

socială. Termenul de incluziune este definit în limba română ca: 

„raport al două ansambluri de elemente, dintre care unul se include 

integral în celălalt”. Preocuparea de a găsi mijloace noi care să facă 

posibilă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile într-un mod cât 

se poate de firesc este întotdeauna salutară. În același timp, este 

foarte important și ca grupul în care se vrea inclus grupul vulnerabil 

să fie antrenat, pregătit și instruit pentru o coeziune autentică.  

 Grupul vulnerabil asupra căruia am decis să mă aplec a fost 

cel al copiilor de etnie romă. Sunt multe cazuri în care aceştia 

abandonează şcoala, limitându-și astfel posibilitățile de a deveni 

adulți responsabili. Copiii romi sunt de multe ori marginalizaţi, iar 
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această atitudine a societăţii nu-i încurajează să demonstreze 

contrariul, ci îi determină să se retragă în grupul lor, unde sunt feriţi 

de judecăţi. Rezultatul este previzibil: lipsa educaţiei determină lipsa 

oamenilor din grupul lor vulnerabil pe piaţa muncii. În faţa noastră se 

construieşte astfel un evident cerc vicios: copilul este judecat, 

renunţă la şcoală de ruşine; apoi creşte, dar nu reuşeste să aibă un 

loc de muncă. Mai departe, adultul şomer este și el judecat, fuge 

iarăși de societate, optează pentru alte posibilităţi, uneori ilicite, de a 

câştiga bani şi va fi din nou judecat de societate pentru opţiunea lui. 

Societatea nu se va opri din a judeca un copil care provine dintr-un 

grup vulnerabil, iar drumul copilului, marginalizat încă din şcoală, nu 

va putea fi schimbat. Ce poate fi făcut pentru ca incluziunea socială 

în cazul acestui grup vulnerabil să fie posibilă? Soluția este, aşa cum 

spuneam, educația, atât pentru grupul vulnerabil, cât și pentru 

societate în ansamblul ei. 

 Un element foarte important al educaţiei prin teatru, care o 

diferenţiază de restul modalităţilor de instruire socială în vederea 

toleranţei, este antrenarea imaginaţiei. Beneficiile acestui tip de 

educaţie, în cazul în care ar fi introdusă în programa şcolară, ar fi 

pentru ambele părţi: atât pentru grupul vulnerabil, cât şi pentru 

societatea intolerantă.  

 Un program educativ intercultural teatral propune crearea de 

experienţe comune pentru copiii romi și cei români, prin intermediul 

educației teatrale, în vederea înlăturării discriminării și a creșterii 

toleranței reciproce. Urmat încă din şcoala primară, un curs de teatru 

poate să modeleze copiii conform principiilor morale care vizează o 

conviețuire paşnică, în cel mai plăcut şi mai simplu mod pentru ei, și 

anume prin joc. Astfel, copiii români pot afla o mulţime de lucruri 

despre colegii romi, aşa cum şi copiii romi pot înţelege că societatea 

din care fac parte este o lume la fel de sigură ca şi grupul etnic din 

care fac parte.  

 Teatrul s-a dovedit o modaliate excelentă de a crea punţi de 

legătură între oameni; de fapt aceasta este principala lui atribuţie 

încă de când a luat fiinţă. De ce nu ar putea funcţiona la fel şi în 

cazul incluziunii sociale? Aş mai vrea însă, în acest context, să 

clarific un aspect: educaţia prin teatru nu se referă la culturalizare. 



263 

Scopul ei final nu este acela de a pune laolaltă, într-o sală de teatru, 

oameni de diferite etnii, susţinând că în felul acesta s-a produs cu 

succes coeziunea socială. Nici nu se urmăreşte, prin această formă 

de educație, descoperirea de copii talentaţi în domeniul artei 

spectacolului, deşi talentele descoperite în urma cursurilor vor fi cu 

siguranţă încurajate. Scopul final a acestui tip de educaţie este 

incluziunea socială prin înţelegerea universului celui pe care 

societatea îl marginalizează şi îl forţează să aibă anumite opţiuni în 

evoluţia sa. 

 Pentru a face posibilă incluziunea socială a unui grup 

vulnerabil, este necesar ca şi societatea să fie pregătită pentru 

absorbţia noilor membri. Acesta este unul dintre motivele pentru care 

susţin implementarea educaţiei prin teatru nu doar în rândul 

grupurilor vulnerabile, ci și în înstituţiile de învăţământ în care clasele 

sunt mixte. Cred că nu este suficient ca grupul vulnerabil să fie 

educat să se adapteze regulilor societăţii contemporane, ci 

societatea trebuie educată, în ansamblul ei, în sensul acceptării. O 

mentalitate de tipul: „tu eşti diferit!”, în care cuvântul diferit este 

sinonim cu defect, face imposibilă orice tip de incluziune socială. 

Dacă nu ne aplecăm atenţia şi asupra mediului în care urmeză să fie 

inclus grupul vulnerabil, rezultatul final va fi unul foarte modest. Este 

important de asemenea ca, în cadrul cursurilor de educație prin 

teatru, copiii din grupul vulnerabil să reuşească să înţeleagă, la 

rândul lor, punctul de vedere al celor care îi judecă pentru motivul că 

sunt diferiţi. 

Unul dintre motivele pentru care susţin că teatrul este o 

modalitate optimă de educare socială este că el poate să 

funcţioneze ca un adevărat schimb de experienţă. La cursurile de 

teatru pot fi experimentate exerciţii de încredere în grup, duse până 

la nivelul la care copiii pot ajunge să se deschidă şi să-şi 

povestească temerile sau nevoile pe care le au şi în felul acesta să 

se facă înţeleşi de către ceilalţi copii. Orice grup acceptă mai ușor 

ceva ce înţelege. Educaţia prin teatru inclusă în programa şcolară, în 

vederea integrării grupurilor vulnerabile, ar putea avea următoarele 

beneficii: 
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- va fi îmbrăţişată de şcolari cu bucurie, iar cantitatea de informaţii 

care va ajunge la ei va fi nu doar variată, ci şi foarte vastă; 

- copiii îşi vor asuma într-un mediu sigur rolurile celor pe care îi 

judecă, vor înţelege ce simt ei, ce nevoi au, vor înţelege temerile lor 

şi vor descoperi cum îşi pot modela reacţiile, pentru a nu-i mai jigni 

pe cei din jur; 

- îi vor cunoaşte pe ceilalţi aşa cum sunt, cu bagajul lor cultural şi cu 

regulile după care se ghidează; 

- va asigura un mediu ideal pentru comunicare și pentru a învăţa prin 

experienţă; 

- va oferi posibilitatea rezolvării într-un mod diplomatic a conflictelor 

dintre copii, aceștia vor învăţa unii de la ceilalţi noi modalităţi de 

rezolvare a sarcinilor din cadrul cursului; 

- copiii vor învăţa să funcţioneze în echipă și vor înţelege importanţa 

unei coexistenţe paşnice. 
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CAPITOLUL 19  

 

Spectacolul „Prințesa crizantemă”.  

Implicații psihopedagogice 
 

Cristina Ioachimescu 

 

 

Teatrul de păpuși, mai nou teatrul de animație, este o artă 

atât de veche încât putem crede că a fost una dintre primele 

modalități de divertisment ale omenirii. Datând de acum 3000 de ani, 

păpușa e o bucurie pentru copii, cât și o „armă” educațională 

eficientă în mâna adulților.  

Cu toate că uneori i se minimalizează importanța, fiind 

considerat teatru mic sau teatru dedicat copiilor, teatrul de animație a 

avut un rol însemnat de-a lungul istoriei. Există mărturii conform 

cărora a servit ca mijloc educativ în societatea civilă, sancționând 

comportamente defectuoase și aplaudându-le pe cele pozitive. 

Păpuşile au fost folosite pentru a anima şi a comunica idei și valori 

culturale, în ceremonii de vânătoare și vindecare, în drame și ritualuri 

religioase, dar și pentru a aduce prieteni în viața copiilor.  

Pe tărâmul poveștilor, copilul întâlnește o păpușă care-l 

impresionează foarte mult și rămâne atașat de ea multă vreme. 

Această păpușă face uneori mai mult și mai rapid decât poate face 

un om/adult pentru un copil aflat la vârsta întrebărilor, a marilor 

curiozități, a descoperirii lumii și a sinelui. Păpușa a devenit și un 

instrument folosit de medici în terapiile cu copii. Poate ajuta la 

vindecarea fizică și sufletească a unui copil care, interacționând cu 

ea, îşi pune speranțele proprii în această „închipuire”. Ca prieten-

imaginar materializat, păpușa deține rezolvări – are o vorbă bună la 

nevoie, face o corecție blândă a comportamentului sau poate înlocui 

temporar lipsa cuiva drag.  

 Mi-am pus bazele activităţii artistice în grădiniţe, jucând 

pentru publicul cel mai critic din lume, copiii. Am început cu mici 
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scenete în fața copiilor cărora le eram educatoare, într-o casă de 

copii, găsind modalitatea de a le trimite impulsul educațional, 

informația, într-o modalitate plăcută, distractivă și totodată creativă. 

Apoi am ridicat, împreună cu ei, mici spectacole pe diverse teme. 

Am ținut cont, în alegerea poveştilor care urmau a fi dramatizate, de 

nevoile de cunoaştere şi de programele educaţionale din grădiniţe.  

 Am descoperit că reuşita unui spectacol este condiţionată de 

participarea la el a receptorului, a publicului, în speţă, a copilului. 

Astfel spectacolele mele au devenit interactive. Fiecare spectacol 

este diferit, în funcţie de spontaneitatea copiilor-spectatori. Jucat în 

spații diferite, cu copii diferiţi, acelaşi spectacol pare altul, dat fiind 

faptul că povestea se construieşte cu ajutorul publicului (copii, 

părinţi, bunici). Munca la spectacol trebuie să le aducă micilor 

participanți satisfacția lucrului bine făcut, să le dezvolte creativitatea, 

atenția, memoria, adaptabilitatea, spontaneitatea, controlul emoțional 

și mai ales limbajul. 

Povestea Prințesa Crizantemă, care a stat la baza 

spectacolului pe care-l voi prezenta în continuare, este o adaptare 

după o poveste populară, cu zmei, prinţi şi prinţese, în care binele 

învinge răul prin bunătate, curaj şi dragoste. Faptele bune sunt 

răsplătite, iar comportamentele negative, sancționate. În această 

poveste, prietenii vor sări în ajutorul tău dacă ești un om bun. 

Dragostea îți dă puteri inimaginabile și te însoțește pretutindeni. 

Teama trebuie învinsă prin confruntare directă cu ea, ca să-ți poți 

folosi întregul potențial. Întotdeauna putem mai mult decât credem și 

niciodată nu suntem singuri. 

 

Repertoriu, materiale și activități preliminare 

 

Întotdeauna alegerea textului trebuie făcută cu grijă. Acesta 

trebuie să fie adecvat vârstei și nivelului de înțelegere al copilului, din 

domeniul lui de interes, cu mesaje pozitive sau cu învățăminte, să 

contribuie la dezvoltarea creativității, să fie distractiv. Umorul este o 

trăsătură foarte importantă a textului literar pentru copii; ei 

receptează pozitiv umorul şi sunt atraşi de el. 
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Povestea aleasă are ca personaje prinți, prințese, dar și 

zmei și căpcăuni. Celor din urmă le-am atribuit caracteristici 

amuzante, prin text și situații-limită. Zmeul și căpcăunul se dovedesc 

nătângi, intră în situații nefavorabile, nu înspăimântă, ci amuză, 

stârnesc mila și compasiunea. Am introdus personajul de legătură 

între păpuși și copii: actorul (Paiața), care să țină în frâu situația, să 

conducă dialogul și să-i distreze pe toți cu giumbușlucurile lui. 

 Personajele – păpuși sunt simpatice prin limbaj, dar și prin 

apariție. Fetițele sunt încântate de rochiile prințeselor, băieții de 

sabie etc. Decorul e viu colorat, păpușile de asemenea, ceea ce face 

tabloul de la curte plăcut vederii. Dansul de la final, în nunta regală și 

participarea lor efectivă, plus umorul prezent pe tot parcursul 

spectacolului asigură atragerea unui public numeros și variat ca 

vârstă.   

 Pentru orice spectacol de acest tip, este necesar însă să 

constituim o bază de materiale bine documentată. Se fac mai întâi 

schițe cu păpușile, cu decorul, cu maniera de mânuire, cu 

elementele adiționale. Apoi se aleg materialele: textile pentru 

confecționarea hainelor păpușilor și pânză mare pentru paravan, bile 

de polistiren pentru capetele de păpuși și pentru ochișori, tije pentru 

mânuire, burete, carton, lână, alte tije, pentru diverse elemente de 

recuzită, acuarele acrilice, pentru pictura decorului și a păpușilor, 

pensule, ac și ață, adeziv, hârtie, cartoane și pene colorate, costume 

pentru actori etc.  

 

Antrenamentul, atelierele creative și lucrul pe piesă 

 

După constituirea grupei de copii (șapte-zece), cu vârste 

între 6 și 10 ani, am împărțit modulul în zece ședințe de curs a câte 2 

ore. În fiecare zi am început cursul cu antrenamentul actorului, apoi 

am rezolvat tema zilei, iar ultima parte am dedicat-o atelierului 

creativ–confecționarea păpușilor, a decorului și a recuzitei. 

Antrenamentul a cuprins exerciții de dicție, de mișcare scenică, de 

concentare, de memorie și de vocalize.  

Am început atelierele creative chiar din prima zi de curs, 

când am realizat flori din hârtie creponată (crizanteme, trandafiri etc.) 
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și am crescut treptat gradul lor de dificultate. Am confecționat apoi 

mici instrumente muzicale, folosite în spectacol pentru a produce 

sunete și a asigura fundalul sonor al piesei (tobiță, instrumentul ploii, 

flaut din plastic). Lucrul individual a fost urmat de lucrul în comun: 

pictarea decorului (castelul), realizarea turnurilor, a crenelurilor din 

carton şi a păpușilor. Păpușile au fost de tip „bi-ba-bo”, capul păpușii 

fiind susținut de degetul arătător, lucru care permite o mobilitate și 

expresivitate deosebite, în timp ce mâinile păpușii sunt mânuite cu 

degetul mare, respectiv cu degetul mic. Copiii au decupat, lipit, 

cusut, au pictat hainele și capul păpușii, totul sub supravegherea 

pedagogului.   

Discutarea  temei alese a fost esențială. Au urmat lectura 

textului și discuțiile despre text, înțelegerea lui, extragerea mesajului 

și a personajelor. Pe baza caracteristicilor fizice sau a dorințelor 

copiilor, s-a trecut la distribuirea rolurilor. În această poveste sunt 

nouă personaje: Paiața (actorul-pedagog), prințesa Crizantemă, 

prințul Stejărel, regele, regina, căpcăunul, zmeul și Zâna Florilor.  

Fiecare copil a primit sarcina să-și imagineze personajul în câteva 

cuvinte, apoi am împărțit textul în momentele principale, schițând 

traseul pregătirii spectacolului.  

 Lucrul efectiv pe piesă a început chiar dinainte de a fi 

păpușile gata. Distribuția a fost făcută ținând cont de opțiunile 

copiilor și de potențialul fiecăruia. Am lecturat textul și am împărțit 

piesa în trei părți principale: A. Palatul regelui, B. Castelul zmeilor și 

C. Întoarcerea prințului la palatul regelui. Fiecare parte am tranșat-o 

în secvențe – momente scurte, cu relație între două, maximum trei 

personaje. Am împărțit sarcini și celor care nu mânuiau în acel 

moment păpușile, care vizau recuzita, decorul și ambianța sonoră. 

 

Sinopsis: La palat, scena se deschide cu apariția Paiaței, care îi 

introduce pe rege și pe regină. Ulterior, ea rămâne cu copiii și va fi 

surprinsă de vântul puternic stârnit din senin și de dispariția păsării. 

La palat se instalează tristețea. Prințesa nu-și poate lua gândul de la 

pasărea ei, iar ceilalți încearcă cu greu să-i intre în voie. Regele se 

gândește să organizeze un bal, pentru a înviora situația, dar și în 

speranța că va apărea cineva, un pretendent la inima frumoasei, 
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care să-i abată gândul de la pasăre pentru moment. Dacă acesta ar 

fi și suficient de curajos și abil să-i aducă pasărea înapoi, va primi 

jumătate din regat și mâna frumoasei prințese. 

 Paiața anunță balul și învitații de peste șapte mări și șapte 

țări sosesc la palat. Printre ei se află și prințul Stejărel, care se 

îndrăgostește pe loc de prințesă și acceptă să plece în căutarea 

păsării, în încercarea de a-i câștiga inima. Prințesa e și ea 

îndrăgostită de prinț și râmâne visând la momentul fericit când 

frumosul prinț îi va aduce pasărea și ea va deveni mireasa lui. 

 Prințul străbate un drum lung și ajunge la castelul zmeilor. 

Acolo, căpcăunul mâncăcios prinde pasărea, dar se decide să n-o 

mănânce, în schimbul tronului promis de rege. Gândul că va fi prinț îl 

încântă nespus. Nu apucă să plece la rege, căci e surprins de 

apariția zmeului, care îl descoase despre ce a aflat la palatul regal și 

aflând despre pasăre, i-o ia și o pune în colivie, asigurându-se astfel 

că nu se va pierde. Zmeul îi dă căpcăunului pasărea în colivie, 

însărcinându-l s-o păzească ca pe ochii din cap, cât va fi plecat la 

rege să-l anunțe că deține pasărea și conform promisiunii, trebuie să 

pregătească nunta. Între timp apare prințul, căruia nu-i va fi greu să 

preia pasărea de la căpcăunul nechibzuit.  

 Zmeul și prințul se întâlnesc la palat, imediat ce prințesa 

fericită își recapătă pasărea. Cei doi se luptă pentru prințesă și 

prințul pierde lupta, zmeul transformându-l într-un copac, asta ca să 

fie sigur că nu va mai fi deranjat niciodată, mai ales că urma s-o 

convingă pe prințesă să-i fie soție. Zâna Florilor, menită să-i ajute pe 

cei aflați la necaz, e cea care îl transformă la loc și îi dă speranțe că 

are suficient curaj și putere să-l învingă pe cel rău și s-o câștige pe 

frumoasa inimii lui. Dragostea lui curată îl va ajuta cu supraputeri să-l 

răpună pe zmeul nemilos, dar prea târziu. Prințesa lui e acum 

transformată în floare, în urma refuzului de a-i deveni soție. Zâna 

revine și o transformă la loc pe prințesă și cei doi pun la cale nunta.  

 La nuntă sunt invitați toți cei de față, actori și spectactori, ca 

o încununare a bucuriei de a fi izbândit Binele în lupta cu Răul. 

 

În lucrul pe fiecare scenă, am atins mai multe obiective: 

realizarea tipologiei personajului (ca mers, vorbire, atitudine, 
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ambianța sonoră necesară), constituirea relațiilor între personaje și, 

nu în ultimul rând, mânuirea corectă a păpușilor.  

Paiața e plină de viață, pusă pe joacă și veselie. Prințesa e 

delicată, bună și hotărâtă, prințul – bun, viteaz și inteligent,  zmeul – 

rău și puternic, căpcăunul – prostuț și fricos, regele – morocănos, 

regina – sensibilă, iar Zâna Florilor – generoasă și afectuoasă cu cei 

buni. Pe acest fundament al caracterizării personajelor, copiii au 

reconstituit caractere, pe baza experienței lor de viață și a 

imaginației.  

 Chiar dacă n-au trăit prima iubire și cunosc vag acest 

sentiment, ei au făcut un efort de imaginație, de proiectare în viitor, 

într-o situație similară. Fiecare și-a imaginat iubirea, ura, frica, 

deznădejdea etc., exact așa cum a știut sau cum a putut. Nu trebuie 

decât să-i familiarizăm cu aceste sentimente. Redarea lor nu a fost 

validată ca bună sau rea. Acțiunile lor, de asemenea.  

În ceea ce privește mânuirea păpușilor, aceasta trebuia 

învățată, înainte de toate, tehnic. Pozițiile și mișcările mâinii și ale 

trupului imprimă mișcarea păpușii. După ce procesul de realizare a 

păpușilor s-a încheiat, s-au făcut zilnic exerciții cu păpușa pe mână, 

insistând pe mișcările față-spate, stânga-dreapta și rotire din șold, 

dar și pe mersul alert sau pe loc. Până când au lucrat cu păpușa, 

toate exercițiile s-au făcut cu mâna liberă.  

Schimbările de decor au avut loc la vedere, astfel că ei au 

învățat cum s-o facă cât mai plastic cu putință. Recuzita a fost și ea 

manevrată cu grijă, astfel încât personajul (păpușa) să pară că face 

acel lucru. De exemplu, prințesa trebuie să pară că ține în mână 

pasărea, așa că ajutorul, cel care ținea pasărea, trebuia să se 

sincronizeze cu mișcarea actorului care mânuia prințesa. 

Muzica și zgomotele în scenă au fost susținute și realizate 

chiar de ei, pe tot parcursul spectacolului. Ei au creat vântul, cu 

vocile lor, ciripitul păsării – cu flautul de plastic realizat la atelier, 

atmosfera și dansul de la castelul zmeilor – cu tobițele din dotare. 

Ovațiile și aplauzele de la nuntă tot ale lor au fost. Ținuți permanent 

în priză, n-au avut ocazia să se plictisească în momentele în care n-

au fost protagoniști. 
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 Deprinderile dobândite la realizarea spectacolului sunt 

multiple: realizarea sarcinilor cu plăcere, din pasiune, capacitatea de 

a memora (text, mișcări, relații), înțelegerea textului, o dicție mai 

bună, concentrarea atenției și atenția la detalii, comunicarea, 

spontaneitatea (improvizația), coordonarea textului cu mișcările 

păpușii (abilitatea psiho-motorie), spiritul de observație în scenă, 

colaborarea în cadrul echipei de actori, comunicarea eficientă şi, nu 

în ultimul rând, creativitatea. 
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CAPITOLUL 20  

 

Copiii, supereroi în acţiune 
 

Maria Lupu 

 

 

Propun, în cele ce urmează, un curs de teatru de animaţie 

pentru copii, intitulat Supereroi în acţiune, cu rol în însuşirea 

sistemului social de valori şi în dezvoltarea gândirii critice a micilor 

actori. Lumea actuală a imaginarului, materializată în desene 

animate, filme, reprezentații teatrale și jocuri computerizate, e 

populată de supereroi, copiii dorindu-și să semene cu aceste 

personaje. Ei admiră curajul, generozitatea, superputerea fizică și 

intelectuală, bunătatea, calități pe care și-ar dori să le aibă.  

Această lume a poveștilor, mai ales a celor moderne sau a 

realității virtuale, este într-adevăr uimitoare. Cu toate acestea, ea 

poate reprezenta și o capcană periculoasă, având în vedere 

naivitatea și lipsa de experiență a copiilor, motiv pentru care adulții 

sunt chemați să intervină. Capcana constă în facilitatea aparentă cu 

care calitățile dorite pot fi dobândite – un erou este arătat că se 

antrenează câteva secunde, de unde copilul ar putea trage concluzia 

că se întâmplă la fel în viața reală. În plus, aproape niciodată un 

supererou nu-şi scoate în evidență fricile, frământările, efortul, 

acestea fiind considerate slăbiciuni, drept care copiii pot înțelege că 

e normal să-şi ascundă sentimentelele şi stările care i-ar face să 

pară slabi. Un supererou nu are cum să-și exprime sentimentele, 

dacă acestea îl vor arăta vulnerabil. Or, copiii, dincolo de dorința de 

identificare cu eroii preferați, sunt oameni, deci nu sunt perfecți. 

Acceptarea imperfecțiunii și recunoașterea vulnerabilității, ambele 

derivate din condiția de om, sunt atributele care-l fac pe copil cu 

adevărat puternic și ancorat în realitate. 

 Ca adulţi, putem găsi și valorifica, în discuțiile cu copiii, 

trăsături sau calități bune de urmat, cum ar fi: curiozitatea, curajul, 
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generozitatea, puterea de sacrificiu. Explicațiile și analiza acțiunilor 

sau a deciziilor supereroilor ar fi de bun augur pentru micii urmăritori, 

pentru că astfel ar avea șansa să le înțeleagă gândirea sau logica 

din spatele acțiunilor. Pe de altă parte, ar fi foarte interesant să se 

analizeze și personajele negative, prin explicarea acțiunilor și a 

deciziilor din perspectiva lor. 

Cursul de teatru de animaţie pe care-l propunem oferă 

cadrul adecvat atât pentru întâlnirea copiilor cu supereroii favoriți, cât 

și pentru dezvoltarea subiectelor de discuție menționate anterior.   

   

Resurse, repertoriu, finalitate 

 

 Piesa propusă pentru spectacol este una originală, scenariul 

fiind, în mare măsură, conceput de mine. În cazul de față, scenariul 

va fi folosit, exclusiv, ca reper pentru copiii care vor juca în 

spectacol. Este de menționat faptul că aceștia vor avea libertatea de 

a schimba replicile, în funcţie de cum vor percepe personajele pe 

care le întruchipează. Copiii vor trebui să treacă prin toate etapele 

pregătirii spectacolului. Una dintre etapele importante va fi analiza 

subiectului în sine, pe text, dar și a fiecărui personaj în parte.  

 Spectacolul va fi unul de teatru de animație/cu păpuși, 

interactiv și cu actori la vedere. Actorii la vedere sunt cei care îi ajută 

pe spectatori să pătrundă mai ușor în lumea păpușilor și să accepte 

convențiile. De cele mai multe ori, aceștia au și rolul de a intermedia 

relațiile dintre personajele poveștii, precum și pe cele dintre 

personaje și spectatori.  

 Distribuirea rolurilor va fi o altă etapă. Piesa are 12 

personaje, trei sunt actori la vedere – Luna, Steluța, Fermierul 

(bunica), restul de nouă fiind păpuși – fetița Ileana, calul, cocoșul, 

porcul, vaca, rața, câinele, pisica și lupul. Urmare a activității de 

brainstorming și a discuțiilor aferente, fiecare copil va trebui să 

propună varianta proprie pentru fiecare dintre personaje. Le vor 

putea da nume și, de ce nu, vor putea adăuga trăsături, ticuri sau le 

vor putea asocia un limbaj deosebit. Exercițiile de încălzire (mișcare 

și vorbire) de la începutul fiecărui curs vor putea fi adaptate pentru a 

facilita găsirea de soluții la interpretarea personajelor din 
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poveste/spectacol. Va fi interesant să observăm cum copiii își caută 

și își asumă caracteristicile fiecărui personaj, încercând să iasă în 

evidență ca o vacă într-o cireadă de vaci, nechezând ca un cal 

printre cai, grohăind sau guițând ca un porc printre porci, cu un urlet 

de lup dintr-o haită de lupi și tot așa, cu fiecare dintre ele.  

Copiii trebuie să-și iubească personajele pentru a putea să 

se indentifice cu ele și să-și asume comportamentul lor. Porcul va 

trebui să adore rostogolitul prin noroi, să râdă grohăind tăvălindu-se 

pe față și pe spate. Cocoșul își va închipui că dă un recital regal la 

fiecare cucurigit printre alergări și scurmat după viermișori. Câinele 

și-ar putea demonstra toate comenzile învățate la școala de dresat – 

șezi, culcat, târâș, aport, dar și joaca liberă și afecțiunea față de 

stăpâni. Lupul, deși este din aceeași specie canină, are totuși 

caracteristici diferite, el nu-și poate întoarce capul și, deși scoate 

sunete asemănătoare câinelui, cum ar fi mârâitul, lătrătul și 

scheunatul, se distinge prin urletele specifice, în funcție de mesajul 

pe care dorește să-l transmită. În acest context, se poate organiza 

un joc de-a lupii la vânătoare, permițând astfel copiilor să comunice 

și prin cuvinte pentru exprimarea strategiilor identificate. Ascultându-

i, ne vom putea da seama cine are calități de lider.  

 Atunci când fac exerciții în grup, copiii nu resimt presiunea 

privitorilor așa cum ar simți-o dacă ar face aceeași acțiune singuri. 

Avantajul teatrului de păpuși (clasic) este că are un paravan în 

spatele căruia actorul nu se vede. Pentru copiii care vin la curs în 

vederea depășirii timidității, acesta este un ajutor enorm. Ei își pot 

exprima creativitatea și imaginația la maximum, liberi și fără 

prejudecăți. 

 În funcție de numărul copiilor înscriși la curs, împărțirea 

rolurilor poate varia. În cazul în care numărul cursanților este mai mic 

decât cel al personajelor din poveste, cei care interpretează rolurile 

în fața paravanului pot mânui și câte o păpușă, în spatele acestuia. 

De asemenea, pot fi găsite soluții și în cazul în care numărul 

cursanților îl depășește pe cel al personajelor. De exemplu, într-o 

astfel de situație, cu număr de cursanți (dintre care două fetițe visau 

să fie prințesele din poveste) mai mare decât cel al personajelor, la 
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spectacolul Albă ca Zăpada și cele șapte pisici, am creat personaje 

colective/dublate (dar nu ca rezerve) având, respectiv, și doi prinți.  

 Următoarea etapă a pregătirii spectacolului va fi citirea 

textului. Punem la dispoziția copiilor atât păpușile profesioniste, cât 

și recuzita: știulete de porumb, o minge de joacă pentru cățelul 

Azorel, un ghem de lână pentru pisicuță, elementele de costume, 

cum sunt cele ale Steluței și Lunei, cât și decorul cu elementele lui – 

căpița de fân, copacul etc. Cu toate acestea, într-o variantă ideală, 

copiii își vor picta sau orna singuri pânza de decor și își vor construi 

singuri păpușile funcționale și mânuibile. După repartizarea rolurilor, 

în funcție de mișcările pe care vor să le realizeze cu păpușile lor, vor 

fi alese și materialele necesare: fetru colorat, vatelină, nasturi sau 

ochișori din plastic, foarfece, carioci textile, culori acrilice, tije pentru 

cei care vor dori ca păpușile lor să poată gesticula (păpuși wayang), 

ciocan de lipit cu rezerve de silicon, în cazul în care putem înlocui 

cusutul cu lipitul, ace și ațe colorate de cusut, lipici de textile sau 

prenadez și, de ce nu, păpuși din pluș care pot fi modificate pentru 

spectacol. Cadrul pentru paravan va fi pus la dispoziție de către noi.  

  Odată împărțite rolurile, fiecare copil va trece la 

realizarea/construirea păpușii pe care o va mânui (instruit și asistat 

de noi). Cu toții vor putea participa la pictarea și ornarea pânzei de 

decor. Pânza poate fi și decupată pe alocuri pentru a putea avea mai 

multe puncte de acțiune – cușca câinelui, un mic lac pentru rățușcă, 

un coteț pentru porc etc., altele decât cele de deasupra paravanului. 

 

Exerciții: 

 

1. Ghicește cine sunt. Copiilor li se solicită să-și imagineze că sunt 

animale sau păsări la o fermă. La început, va trebui să se gândească 

fiecare la câte un animal sau pasăre și să încerce să le imite 

comportamentul fără să scoată sunetul specific. Vom fixa un punct al 

scenei în care copiii, pe rând, atunci când își vor auzi numele, vor 

trebui să ajungă și să-și continue acțiunea până când ceilalți vor 

ghici pe cine imită (în timpul demonstrației, ceilalți se vor opri din 

ceea ce fac). Abia după ce copiii au ghicit corect, cel care a imitat va 
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putea scoate și sunetul corespunzător. Același exercițiu poate fi 

făcut cu animale sălbatice din pădure; 

2. Citirea textului piesei și o primă discuție despre subiect. 

Identificarea temei poveștii.  Stabilirea supereroului preferat sau a 

personajului (prințesă, prinț, animal etc.) în care copiilor le-ar plăcea 

să se transforme dacă ar avea posibilitatea. Oferirea de argumente 

personale în favoarea supereroului/personajului preferat. 

Identificarea puterii pe care copiilor le-ar plăcea să o dețină și a 

metodei prin care ar putea ajunge să o aibă. Discutarea avantajelor 

și dezavantajelor poziției de supererou, cu exemplificare pe 

supereroi cunoscuți. 

3. Discuții legate de muzica din spectacol. Acțiunea desfășurându-se 

la o fermă, care ar putea fi sunetele pe care le-am auzi cel mai des? 

(Sunetele din natură: ciripit, vânt, animale). La fel și pentru scenele 

care le au ca protagoniste pe Luna și Steluța, având în vedere locul 

desfășurării acțiunii, care ar fi sunetele pe care am putea să le 

folosim? Sau pentru momentul Steluței noaptea la fermă? Greieri și 

alte insecte, eventual o bufniță. 

 

Evaluare de parcurs 

 

Inițial, vom face unul sau câteva joculețe recreactive – de 

mișcare, de atenție și relaxare, de tipul: Luna mea este...; Câți cai 

ai?; La cine este pălăria mea?; jocul cu palmele pe genunchi sau pe 

jos, în cerc etc. 

Ca evaluare (mai ales în contextul exercițiilor inspirate de 

Viola Spolin, al căror principal scop este conștientizarea corpului, 

emoțiilor și sentimentelor, în procesul de rezolvare a problemelor), 

vom propune Tombola Emoțiilor și a Sentimentelor. În acest sens, 

fiecare jucător, prin rotație, va extrage dintr-un bol un bilet. Biletele 

din bol au un cuvânt scris pe ele, fiecare cuvânt exprimând o emoție, 

o stare sau un sentiment. În cazul în care cuvântul este necunoscut, 

acesta va fi explicat. Apoi, copilul va trebui să povestească un 

episod din ziua de curs, ilustrativ pentru cuvântul inscripționat pe 

bilet. În acest context, este de menționat faptul că, de cele mai multe 

ori, adulții se așteaptă ca, atunci când își întreabă copiii cum se simt 
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(nu mă refer doar la sănătate), să primească un răspuns cât mai 

detaliat și, deseori, sunt dezamăgiți atunci când primesc răspunsul 

sec bine sau pur și simplu o ridicătură de umeri însoțită de o față 

întrebătoare. Există zeci de cuvinte care exprimă stările, 

sentimentele și emoțiile pe care le simțim și trăim dar, din păcate, 

majoritatea oamenilor se rezumă doar la câteva – bine, foarte bine, 

rău, groaznic, așa și așa. Copiii de fapt, nu fac decât să preia 

vocabularul sărac al adulților din preajmă.  

Stările, emoțiile și sentimentele au o influență foarte mare în 

procesul de luare a deciziilor, mai ales în cazul copiilor. Drept 

urmare, este important să știm să le identificăm, pentru ca mai apoi 

să le putem folosi spre binele nostru. Există un întreg vocabular al 

emoțiilor care ne stă la dispoziție pentru a exprima cât mai nuanțat 

ceea ce simțim. Le putem grupa în patru categorii, după cum 

urmează:  

1. Bucuria, fericirea și starea de bine: mulţumit, jovial, amuzat, 

zâmbitor, încrezător, binedispus, bucuros, fericit, încântat, vesel, 

entuziasmat, împlinit, voios, zglobiu, euforic, exaltat, extaziat, 

expansiv, exuberant, în culmea fericirii, reprezentând stările și 

emoțiile cele mai plăcute și dorite de fiecare; 

2. Nervozitatea și furia: iritat, indignat, antipatic, deranjat, sâcâit, 

frustrat, nemulțumit, intolerant, nervos, furios (cred că sunt două 

dintre cele mai des folosite), mânios, exasperat, ofensat, sarcastic, 

înverșunat, ranchiunos, răzbunător, violent, disprețuitor, amenințător, 

scos din minți, ca urmare a unor evenimente neplăcute, neprevăzute 

sau a unei nedreptăți resimțite la nivel personal. 

3. Tristețea: trist, supărat, deprimat, amărât, necăjit, mâhnit, abătut, 

dezamăgit, demoralizat, nemulțumit, disperat, îndurerat, posomorât, 

bosumflat, apatic, deznădăjduit, stări generate de neîmplinirea 

aşteptărilor noastre;  

4. Frica: nesigur, neliniștit, tulburat, crispat, îngrijorat, speriat, 

alarmat, anxios, agitat, panicat, înspăimântat, șocat, oripilat, copleșit, 

terorizat, terifiat, stare generată de îngrijorare, o situație periculoasă 

sau necunoscută. 

Deși inconfortabile, ultimele trei categorii de stări sunt utile 

pentru dezvoltarea psihică. De aceea, este recomandabil să le 
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ascultăm și să le acceptăm ca trăiri, pentru că așa vom putea 

conștientiza și schimba acele lucruri care nu ne fac tocmai bine. Din 

nefericire, în necunoștință de cauză, oamenii au tendința de evita, 

minimaliza sau nega respectivele stări, cu consecințe pentru 

echilibrul lor emoțional. Tombola emoțiilor/stărilor/sentimentelor este, 

pe de altă parte, un joc care stimulează  capacitatea de exprimare și 

sintetizare, dar și analiza retrospectivă a unei perioade, utilă pentru 

cei mici și cei mari deopotrivă.  

 

Concluzii și implicații educative 

 

Supereroii sunt ancorați în prezent, care este legat de trecut 

și de care depinde viitorul. Fascinația pentru aceste personaje 

fantastice este în relație cu nevoia copiilor de a se adapta lumii pe 

care o percep și în care experimentează, o lume guvernată de 

schimbare care, de cele mai multe ori, pare haotică și bulversantă. 

Procesul de adaptare (fizică, intelectuală și emoțională) nu este facil. 

Personajele fantastice și identificarea cu acestea mediază procesul 

de adaptare, în sensul că, până la definirea sinelui, a unui mod 

propriu de gândire și de acțiune, a propriului spirit civic, personajele 

și, mai ales, supereroii oferă un model și deschid căi de înțelegere.  

 Supereroii se nasc din nevoile oamenilor de a schimba ceva 

în bine. Vârsta la care copiii încep să-i îndrăgească sau să-și 

dorească să se identifice cu ei este cea la care ei conștientizează 

deja binele și răul, dreptatea și nedreptatea. Supereroii nu sunt aleși 

la întâmplare. Soluțiile pe care le oferă și puterile supranaturale care 

îi însoțesc sunt într-o relație directă cu acele nevoi ale copilului pe 

care acesta le resimte ca fiind satisfăcute parțial sau deloc. Mai mult, 

acestea au legătură cu ceea ce copiii își doresc să devină. 

Întotdeauna vor să trăiască într-o lume pe care o percep ca fiind mai 

bună și, de fiecare dată când reușesc, se consideră învingători. De 

asemenea, de la supereroi copiii aud cuvinte încurajatoare, pe care 

poate nu le aud în alte contexte din realitatea lor de zi cu zi. Află că, 

dacă îşi doresc ceva cu adevărat, e posibil să obţină acel lucru, că 

fiecare e important, în felul lui, şi că poate contribui la o lume mai 

bună. 
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Dacă am întreba un preșcolar sau un școlar mic ce și-ar dori 

să devină, am auzi, cred, de cele mai multe ori profesii care implică o 

postură de salvator – doctor, pompier, polițist sau supererou. Este 

ușor de înțeles de ce își doresc acest lucru. Pentru că astfel sunt în 

rolul principal, ca personaje pozitive. Personal, cred că în fiecare 

dintre noi se află un supererou plămădit în copilărie. Mediul însă îl 

dospește și îl coace sau îl transformă într-o variantă mediocră.  

În familie, la grădiniță și la școală, copiii îi întâlnesc pe primii 

antrenori de supereroi: părinți, învățători și profesori. De la părinți 

pleacă primul exemplu de atitudine și comportament față de propria 

meserie/profesie. Elanul cu care se trezesc dimineața pentru a mege 

la serviciu. Felul în care povestesc despre munca pe care o fac, 

despre dorința și interesul lor de a o face mai bine, despre bucuria 

pe care o resimt când se consideră mulțumiți de rezultate, 

conturându-și o imagine de supererou în domeniul lor.  

Copiii trebuie ajutați să înțeleagă importanța tuturor 

domeniilor de activitate existente în societate, redefinind eroismul ca 

pe un comportament accesibil tuturor oamenilor obișnuiți, în viața de 

zi cu zi. Oamenii devin supereroi prin curajul de a face alegeri 

corecte, de a fi altruiști, de a gândi critic și independent, de a fi 

perseverenți, de a fi ei înșiși, servind totodată societatea.  

Cursul propus vine să completeze cunoștințele dobândite de 

copii acasă și la școală, într-o manieră artistică, prietenoasă și 

creativă. Supereroii în acțiune evidențiază, pe de o parte, interese, 

predispoziții şi talente care pot fi valorificate, iar pe de altă parte 

oferă indicii privitoare la aspecte care trebuie corectate. 
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CAPITOLUL 21  

 

„Coliba iepuraşului” sau achiziţia de abilităţi 
 

Monica Gheorghe 

 

 

Teatrul de animație este teatrul fantasticului, al magiei, al 

oniricului și al animismului, adică al acelor caracteristici specifice 

copilăriei. Copiii se simt în lumea lor, se recunosc în ea, își 

descoperă calitățile, își corectează greșelile, învață regulile de 

comportament în societate, fac mai ușor diferența dintre bine și rău. 

Ei aduc magia în realitate și realitatea în lumea fantasticului, 

împletindu-le și extrăgând din ele învățăminte care le vor folosi 

întreaga viață. Poveştile acestui teatru oferă emoţii universale de 

bază – dragoste, ură, furie, singurătate, favorizând dezvoltarea 

copilului, dezvoltându-i capacitatea de a-şi construi şi verbaliza 

trăririle, fără să-l primejduiască afectiv sau etic.  

Dramaturgia pentru copii este unul dintre cele mai puternice 

mijloace de stimulare a imaginaţiei și a gustului estetic în formare. 

Poveştile dramatizate au un conţinut simplu, multă acţiune, 

dinamism şi dialoguri expresive. Prin intermediul lor se stimulează 

înţelegerea de sine şi empatia, valori care reprezintă un bun 

predictor al comportamentului oamenilor. Poveştile stimulează, 

totodată, dorinţa de cunoaştere, imaginaţia şi creativitatea copilului. 

Prin basmele fantastice se descoperă existenţa unor lumi complexe, 

cu reguli şi cu principii. 

Din repertoriul unui teatru/trupe pentru copii pot face parte 

atât basmele clasice (adaptate acestui tip de spectacol); poveștile 

originale inspirate din interesele sau problematica specifică diferitelor 

stadii de vârstă, cât și chiar micile scenete, de 15-20 de minute. În 

construcţia unui spectacol cu copiii se realizează, de obicei, decorul, 

păpuşile şi recuzita. Ei experimentează astfel munca în echipă, au 
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responsabilitatea propriilor acțiuni, îşi dezvoltă abilitățile plastice, de 

limbaj, coordonarea psiho-motorie și îşi însușesc valori morale.  

Printre obiectivele urmărite în pregătirea unui spectacol de 

teatru menţionăm: deprinderea de a urmări cu atenţie o povestire 

accesibilă, în vederea înţelegerii şi a reproducerii ei; dezvoltarea 

capacităţii de receptare a mesajului oral; cultivarea vorbirii nuanţate 

şi îmbogăţirea limbajului; formarea gustului estetic, cultivarea plăcerii 

de a participa la un spectacol de teatru; deprinderea de a lucra în 

echipă; cultivarea perseverenţei în atingerea scopului. 

              

Exemplificare pedagogică 

 

Spectacolul se realizează după un antrenament consistent şi 

va avea şi timpul său de pregătire, dospire şi coacere. Pentru 

realizarea oricărui spectacol este necesar ca actorul să înceapă cu 

un antrenament: mișcare scenică, exerciții de concentare, memorie, 

încălzirea corzilor vocale. 

             Corpul este instrumentul nostru şi trebuie să avem o condiţie 

fizică bună. Ca păpuşar, stai în poziţii incomode, cu mâinile pe sus şi 

acest lucru trebuie susţinut printr-o gimnastică a spatelui, a gâtului şi 

a încheieturii mâinii. Actorul păpuşar nu joacă doar după paravan, ci 

şi în faţa spectatorilor, de aceea îi trebuie o ţinută scenică. După 

încălzirea corpului, încălzim şi vocea prin exerciţii de dicţie, la 

început dezmorţim limba şi buzele, apoi trecem la diferite exerciţii 

pentru vocale şi consoane. În acest fel putem observa şi eventualele 

dificultăţi de pronunţie la copiii de vârstă mică.  

             O problemă importantă o constituie intensitatea vocii. Copii 

poate nu au voci puternice, însă e important ca acestea să fie auzite. 

Ritmul vorbirii poate să exprime diferite stări sufleteşti, dispoziţia 

bună/rea, precum şi trăsăturile de caracter ale personajelor. 

              Asocierea dintre cuvânt şi mișcarea păpuşii ridică probleme: 

cum vorbeşte un obiect? Este firesc ca un personaj să aibă o voce 

reală?  

Acest lucru ne duce într-o altă etapă a antrenamentului, în 

care vom vorbi despre cum vorbeşte păpuşa şi despre registrele 

vocii umane. Sunetul vocii poate să fie foarte grav şi spunem că 
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vocea este groasă sau poate să fie înalt şi atunci vocea e subţire. În 

acest moment trebuie să-i atragem atenţia copilului asupra unui 

aspect important: corpul actorului se mişcă şi face aceleaşi mişcări 

ca ale păpuşii, pentru a putea exprima corect sarcina. Cu alte 

cuvinte, păpuşa este o extensie a corpului actorului. 

Pentru început, textul dramatic nu-şi are rostul. „În teatrul de 

păpuşi, dramaturgia a avut şi are un rol deosebit (…), însă trebuie să 

ne întrebăm dacă cuvântul rostit este absolut necesar, dacă nu ne 

conduce la tautologie, dacă arta noastră nu se transformă într-o 

simplă ilustrare a textului, dacă textul rostit nu cumva ne 

îndepărtează tocmai de problemele esenţiale ale artei noastre” 

(Pepino). 

Prin improvizaţia cu obiecte, copilul realizează că teatrul de 

păpuşi nu înseamnă doar păpuşa, ci că orice obiect poate fi animat, 

lucru pe care el îl descoperise şi în jocul solitar de creaţie. Păpuşa 

nu este neapărat un obiect realizat de către om, ci poate fi un obiect 

fabricat spontan de copil, dintr-un alt obiect pe care îl are la 

îndemână şi cu care intră în dialog, născându-se un soi de joc solitar 

de creaţie. Încercăm, deci, cu ajutorul imaginaţiei să dăm viaţă 

obiectelor de recuzită (eşarfă, pălărie, sticlă, bilă etc.) şi încheiem 

antrenamentul printr-o serie de jocuri.  

Pe parcursul antrenamentului, profesorul trebuie să realizeze 

o fişă psihologică a copiilor. Alegerea rolurilor va fi facută în funcţie 

de problema care trebuie rezolvată. Pentru a menține vie atenția 

copiilor, e bine să diversificăm activitățile, să împărțim programul în 

trei etape: jocuri-antrenament, mișcare creativă și teatru. 

 

Spectacolul  

 

Spectacolul „Coliba iepuraşului” este o poveste despre 

prietenie, în care copiii mânuiesc păpuşi, dar există şi copii 

spectatori, fără de care nu se poate desfăşura povestea. 

Copilul hipersensibil, timid, care nu are încredere în el, va 

primi rolul iepuraşului Ionică, un animal temător care, păcălit de 

Vulpe, va cere ajutor prietenilor.  
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Vulpea îl păcăleşte şi îi ia casa pe care şi-a construit-o, casa 

ei din gheaţă topindu-se la venirea primăverii. Prietenii iepuraşului 

(cocoşul, ursul, ariciul, ogarul) vor veni să o înfrunte pe Vulpe, dar 

sfârşesc prin a fugi speriaţi de aceasta. Olguţa se întoarce în pădure 

şi copiii-spectatori îi vor spune ce s-a întâmplat. Aceasta îi ajută pe 

copii să caute personajul de care se teme Vulpea şi concluzia la care 

ajung este că se teme de vânători.  

Cum nu sunt vânători prin preajmă, copiii, cu ajutorul 

Olguţei, îşi vor imagina că ei sunt vânătorii. La un semnal dat de 

Olguţa, se vor preface că sunt câini, cai, puşti şi, la sfârşit, cu vocile 

îngroşate, voci de vânători, vor spune câteva versuri.  

Vulpea speriată fuge, copiii sunt entuziasmaţi şi Ionică se 

întoarce, mulțumindu-le copiilor, noilor lui prieteni. Olguţa 

concluzionează: „Când prietenii se adună să ţină piept duşmanilor, 

nu mai poate să-i învingă, nici chiar vulpea vulpilor”. 

 

Decorul şi mânuirea păpuşii 

 

Copii participă, așa cum am arătat, şi la crearea decorului 

spectacolului, o pădure construită din diferite elemente și materiale. 

Avem nevoie: de burete, carton, pânză albă, lipici și țevi. Trebuie să 

precizăm că mişcările de decor sunt frecvente în spectacolele de 

animaţie, deoarece toate poveştile cuprind o călătorie. 

             Apoi, mişcarea, gesturile sunt mijloacele de expresie cele 

mai puternice atât în teatrul dramatic, cât şi în spectacolul de 

animaţie. În spectacolul de animaţie, personajul care vorbeşte 

trebuie să se şi mişte, altfel spectatorul nu ştie ce personaj vorbeşte. 

Dacă mişcarea nu este verosimilă din punct de vedere fizic, ea nu va 

avea efect asupra spectatorului. Alternarea mişcărilor verosimile fizic 

cu unele neverosimile fizic, păpuşăreşti, poate avea un efect comic 

deosebit. 

Caracterizarea personajului se poate face prin câteva 

mişcări sau printr-una singură (iepuraşul Ionică îşi pleoşteşte 

urechile şi astfel îşi exprimă tristeţea). Repetiţia mişcărilor creează 

un efect comic şi corespunde cu repetarea unor replici care, de 

asemenea, creează umor.  



285 

Implicații educative 

 

Din punct de vedere psihologic, teatrul de animaţie are un rol 

foarte important în dezvoltarea copilului. Acesta îşi cultivă imaginaţia, 

capacitatea de pătrundere dincolo de suprafaţa fenomenelor. Unii 

gânditori stabilesc paralele între „manifestările păpuşii şi ale omului 

primitiv”. Ruth Byers era preocupată, în anii „60, de utilizarea 

practicării artei de către copii ca metodă educaţională, obsesia acelei 

perioade fiind dezvoltarea personalităţii. În aceiaşi ani, Vittorio 

d‟Alessandro va dezvolta o metodă personală de predare a istoriei 

prin „punerea în scenă” de către copii a diferitelor lecţii. Chiar dacă 

obiectivul lui era fixarea unor cunoştinţe prin metode artistice, aceste 

experimente, ca şi studiile unor psihologi precum J. Piaget, vor avea 

o infuenţă asupra teatrului modern, la conturarea teatrului auto-

reprezentării.                

Există o tendinţă în teatrul de animaţie: ori toate personajele 

sunt pozitive, ori sunt negative. În primul caz, se doreşte evitarea 

conflictelor pentru a nu-i traumatiza pe copii, acest lucru fiind valabil 

pentru o vârstă foarte fragedă, dar rezultatul poate fi plictisitor. La 

unul dintre spectacolele noastre am fost şocată de pedepsele 

îngrozitoare pe care copiii le propun pentru a pedepsi personajele 

negative. Am avut, din partea părinţilor, reclamaţii că există scene cu 

bătăi, că vorbele rostite de personaje sunt prea dure. Nu cred însă 

că este bună doar prezentarea unor evenimente pozitive în 

spectacole, pentru că viaţa e şi albă şi neagră, iar şocul pe care îl va 

resimiţi copilul „ferit” va fi mai mare. Maturizarea nu se poate realiza 

decât prin schimbarea unor tipare învechite de gândire şi prin 

modelarea educativă, controlată, a unor comportamente apropiate 

de viaţa reală.  
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CAPITOLUL 22  

 

Mini-ghid de bune practici în atelierele de creație 

pentru copii 
 

Letiția Ghenea 

 

 

Primii ani de viață sunt fundamentali pentru creșterea și 

dezvoltarea copilului. Bazele dezvoltării armonioase și cunoașterea 

lumii sunt puse în cadrul interacțiunii senzoriale asupra obiectelor, 

când copilului i se perfecționează observarea, atenția, concentrarea, 

imaginația, spontaneitatea, creativitatea, intuiția, coordonarea, 

memoria și gândirea. 

Atelierele de creație, o latură a activității de păpușar, pot 

contribui la această dezvoltare, fie că sunt de desen/pictură, de 

construcție a obiectelor și a păpușilor sau de improvizație. Ideea de 

la care am pornit în organizarea lor este aceea că pregătirea 

practică, începută la 4-5 ani, asigură o stimulare senzorială timpurie, 

cu numeroase beneficii: cognitive (stimulează învățarea conceptelor, 

înțelegerea, raționamentele), emoționale (oferă experiențe afective și 

sociale care măresc stima de sine, independența, exprimarea 

emoțiilor și capacitatea de a relaționa), lingvistice (îi dezvoltă 

capacitatea de a comunica prin sunete și cuvinte), creative (îi 

dezvoltă capacitatea de a se exprima prin imagini) și motrice (îi 

antrenează motricitatea fină).  

Încercăm, pe cât posibil, ca în atelierele de creație pe care le 

organizăm să folosim materiale diverse – hârtia (lucioasă, cerată, 

gofrată, creponată) și cartonul, pânza și materialele textile (din 

bumbac, mătase, sintetice sau mixte), lemnul, lutul, plastelina, 

spuma de cauciuc, sârma simplă sau plușată, frunzele și florile 

naturale, pâsla, polistirenul, lâna, ața, rafia, pensulele și acuarelele, 

culorile acrilice și adezivii nontoxici, foarfecile pentru copii, cariocile 

și creioanele etc. 
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Planificăm aceste ateliere la începutul anului. De obicei, 

susținem atelierele după spectacolele de teatru de animație (care ne 

oferă tema) sau în vacanță (module de zece sedințe, eșalonate în 

zece zile). Iată câteva exemple: „Amintiri de la mare” – pictură și 

colaj pe pânză, „Portret de toamnă” – pictură și colaj de frunze pe 

carton, „Origami”, „În grădină” – pictură pe pânză de tablou, „Prinți și 

prințese” – păpuși pe linguri, „Teatru de umbre” – siluete din spumă 

de cauciuc, „Rățușca din ciorap” – șosetă umplută cu grâu și cu 

elemente din spumă de cauciuc, cu lână și sârmă plușată, „Copacul 

năsturel” – scoarță de copac și nasturi de lemn, lipite pe pânză de 

sac, „Bradul de Crăciun” – ornamente din hârtie, brazi, moși și 

globuri pictate pe polistiren, „Mărțișoare” – pictură pe lemn, colaje de 

pânză, flori pe pâslă, „Prin iarbă” – animăluțe și gâze din cofrag, 

„Domnul Șirețel” – pantofi din carton, pe care se învață punerea și 

legarea șiretului, „Cadou pentru prietenul meu” – pictură pe tricou 

pentru păpușile și plușurile de acasă etc. 

Prin astfel de ateliere, copiii își exprimă liber propria 

înțelegere asupra lumii în care trăiesc și se dezvoltă. Unii copii nu țin 

cont aproape deloc de modelul de lucru și lasă frâu liber imaginației, 

alții se străduiesc să copieze întocmai modelul, să atingă 

perfecțiunea. Atunci când copiii au libertatea de exprimare, ei 

dovedesc multă răbdare, sunt concentrați și imaginativi. 

 

Publicul țintă 

 

La ateliere pot participa copii de la 4-5 ani, până la 7-8 ani și 

chiar mai mari. Nu căutăm copii „talentați”, ci copii care doresc să 

participe, să se joace, să-și descopere și exerseze aptitudini pe care 

le pot aplica în școală și în viața de zi cu zi. Încercăm să ne jucăm 

împreună, să descoperim lumea înconjurătoare și pe noi înșine.  

Începem fiecare atelier cu o prezentare generală, în care 

copiilor li se explică ce au de lucrat, regulile jocului și finalitatea 

activității lor. Apoi, grupăm copiii pe categorii de vârstă, de regulă 

preșcolari și școlari. Am observat că preșcolarii au unele abilități mult 

mai bine dezvoltate (motricitatea fină, plasticitatea, imaginația), în 

timp ce școlarii sunt mai închiși în ei, mai dispuși să urmeze regulile, 
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chiar au mai pierdut din motricitatea fină. O posibilă explicație este 

aceea că în școală elevii nu mai au activități creative. Am constatat 

totodată la generațiile actuale de copii școlari lipsuri mari în abilitățile 

practic-creative. Am întâlnit, de pildă, copii care nu mai aveau 

noțiunea de șiret, precum și copii de 8-9 ani care nu știau să facă un 

nod și o fundă.  

 

Pictură și colaj 

 

Am inclus pictura în atelierele senzoriale. Stabilim temele 

lucrărilor în funcție de anotimp, de spectacolul care le precede sau 

de zonele de interes ale copiilor. Am selectat câteva teme care 

includ atât pictura, cât și colajul.  

De exemplu, pentru atelierul „Amintiri de la mare” avem 

nevoie de: pânză de sac, bețe de frigărui, culori acrilice (alb, 

albastru, galben și negru), scoici și cochilii de melci cât mai mici, 

boabe de hrișcă, scobitori, dopuri de cauciuc și lână colorată, adeziv 

textil. Pentru început, trebuie pregătită pânza pe care se va realiza 

lucrarea, prin introducerea bețelor de frigărui în marginea de sus și 

în cea de jos (prin metoda țesutului), pentru a crea o margine 

suficient de rigidă care să permită agățarea tabloului de perete. Din 

pânză se vor trage câteva fire pe care copiii le vor împleti sau le vor 

răsuci, pentru agățătoare. Rama fiind gata, se va trece la realizarea 

propriu-zisă a lucrării. În marginea inferioară a pânzei se va aplica un 

strat de adeziv peste care se presară boabele de hrișcă (datorită 

aspectului și culorii lor, acestea arată ca nisipul), apoi se fac: marea 

(cu albastru și alb acrilic), norii și soarele. Se mai pot face, cu negru, 

siluete de păsări. Cât timp se usucă culorile, copiii vor face 

umbreluța dintr-o jumătate de cerc de plută în care înfig scobitori, 

printre care rotesc fire colorate de lână. Odată terminată umbrela, tija 

acesteia, tot din scobitoare, se va lipi pe pânza deja uscată. Tabloul 

este gata, dar copiii îi vor putea adăuga pești sau alte viețuitoare 

marine. Cei mici pot picta cu mâinile. 

La atelierul „Portret de toamnă”, lucrarea se va face pe foaie 

de carton colorat, la alegerea fiecăruia. Vom utiliza culori pastel care 

vor arăta foarte bine la final. Se vor folosi ori frunze naturale (nu 
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foarte uscate) sau din textile. Pentru copiii mai mici, vom desena noi 

forma feței portretului, ochii, nasul și gura; ei vor picta în contur cu 

acuarele. După ce fața este terminată, vor începe să lipească 

frunzele, care vor avea toate culorile toamnei, de la verde-gălbui la 

roșu-maroniu.  

Pentru atelierul „În grădină” avem nevoie de: pânză de 

tablou, culori acrilice și pensule. De obicei, ținem acest atelier după 

spectacolul „Vrăjitorul pofticios”, care are ca temă educația 

alimentară (ce se întâmplă cu organismul atunci când facem exces 

de mâncare nesănătoasă). În acest spectacol, legumele pun la cale 

un plan de a-l salva pe personajul principal, Mihăiță, de vrăjitorul 

pofticios, care îl vrăjește să mănânce doar junk food ca să nu 

rămână singurul gras din lume. Legumele-personaje din acest 

spectacol sunt varza, ceapa, morcovul și cartoful. Acestea devin și 

modele pentru tablou. Pe cei mici îi ajutăm să deseneze conturul sau 

le dăm modele mai ușoare, precum roșia sau ardeiul gras; ei vor 

picta cu degețelele.  

La „Iarna pe uliță” combinăm pictura cu colajul. Lucrăm cu: 

pânză de sac, culori acrilice (alb, albastru și negru), carton simplu și 

gofrat, dischete demachiante din bumbac, vatelină, paie, bețișoare 

de înghețată, adeziv textil și markere colorate. Copiii încep cu 

pictatul pânzei în alb. Cât timp se usucă culoarea, ei decupează din 

cartonul simplu brazii, iar din cel gofrat, elementele pentru casă 

(acoperiș – triunghi, casa – pătrat), pe care le vor lipi pe pânza 

uscată. Brazii vor fi din carton verde sau pictați. Omul de zăpadă îl 

vor face din dischetele demachiante rotunde, lipite una deasupra 

celeilalte pe pânză. Mătura o fac din bucățele de paie, iar nasul și 

nasturii le vor desena cu markerele. Din vatelină vor decupa norii și îi 

vor lipi. Ultimul element va fi gardul din bețișoarele de înghețată. 

Copiii mari pot adăuga și alte elemente: siluete de păsări, un drum, 

mai mulți brazi etc. Programăm de obicei acest atelier după unul 

dintre spectacolele noastre de iarnă: „Poveste de iarnă”, „Darul de 

Crăciun” sau „Crăiasa zăpezii”. 
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Atelierele pentru intelect și motricitate fină 

 

Acest tip de ateliere dezvoltă nu doar tehnicile de 

construcție, ci și stimulează vederea în spațiu, inteligența spațială, 

imaginația și motricitatea fină a copiilor.  

„Origami” este arta plierii hârtiei în modele de creaturi vii, de 

obiecte neînsuflețite sau în forme decorative abstracte. Cele mai 

simple forme de origami, pe care le folosim și noi, sunt modelele 

formate dintr-un pătrat de hârtie, fără a utiliza lipiciul. Se pot folosi 

diferite feluri de hârtie, de la cea subțire la cea groasă, hârtia velină 

sau de împachetat. Origami dezvoltă atenția, concentrarea, 

motricitatea fină, gândirea matematică (se pot învăța operațiile de 

bază ale matematicii: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea, dar 

mai ales geometria), gândirea abstractă, imaginația, creativitatea. 

Utilizăm în ateliere modele simple, pe care le pot realiza toți copiii. 

Obiectivul nostru este atins dacă ei reușesc să lucreze încet, cu 

atenție și aliniază toate laturile hârtiei în mod corect. Acesta este, de 

altfel, atelierul în care și părinții se implică cu bucurie și concentrare, 

intrând de multe ori în competiție cu propriii copii. De câte ori 

programăm un atelier de origami, folosim modele din spectacolul 

care îl precede: șoricei, pisici, lebede, rațe, elefanți etc. 

Pentru atelierul „Domnul Șirețel” avem nevoie de carton 

colorat, adeziv de hârtie, perforator și șireturi. Pentru început, copiii 

vor decupa forma tălpii unui pantof și elemente (dreptunghiuri 

rotunjite la capete) pe care le vor lipi în laterale, cam 1 cm pe talpă, 

după care le vor îndoi deasupra, formând laturile care se vor găuri 

pentru șiret. Vor învăța diferite feluri de a pune un șiret, dar și să 

lege șireturile, tehnică care pare din ce în ce mai dificilă pentru copiii 

zilelor noastre. Talpa și elementele vor fi de culori diferite, iar pantofii 

pot fi accesorizați și pictați după imaginația fiecăruia. În ultimii ani, 

lucrul cu copiii mi-a arătat din ce în ce mai des că aceștia nu înțeleg 

concepte și indicații simple ca răsucire, opus, dedesubt, deasupra, 

iar concentrarea atenției le este din ce în ce mai deficitară. 

La atelierul „Prinți și prințese” folosim: linguri de lemn, foi de 

fetru colorat, lână colorată, carioci, adeziv textil, spumă de cauciuc 

cu glitere, sârmă plușată. Începem cu pregătirea elementelor: se 
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decupează din fetru hainele păpușilor (o rochie simplă, cămașă, 

pantaloni și cordon), se face părul din lână care se înfășoară pe 

mână, se scoate, se leagă la mijloc și se taie capetele, după care se 

lipește pe marginea și pe spatele lingurii. Pe coada acesteia, 

aproape de partea lată, se leagă sârma plușată, iar capetele se 

îndreaptă perpendicular pe coadă, devenind mâini. Se pune și se 

lipește haina, se prinde cordonul și se accesorizează cu „pietre 

prețioase” tăiate din spuma cu glitere. Acestea sunt tăiate în forme 

geometrice pe care și cei mai mici le vor învăța: cerc, pătrat, romb, 

dreptunghi, triunghi. În timp ce învață formele,copiii își exersează și 

motricitatea fină, decupându-le. Vor învăța să taie și în zig-zag, 

atunci când fac coroana. După ce se lipește și ultimul element, se 

desenează ochii, nasul și gura cu carioci. Păpușa este gata, iar copiii 

noștri au învățat să taie diverse materiale, să decupeze pe contur, să 

lipească, dar și să recunoască formele geometrice.  

În „Teatrul de umbre”, folosim: spumă de cauciuc, bețe de 

frigărui, bandă adezivă cu față dublă, foarfeci, pânză albă întinsă pe 

un cadru, sursă de lumină. Școlarii care au învățat deja figurile 

geometrice pot tăia elemente mai complicate: siluete umane, 

animale, plante, cu forme asemănătoare celor reale. Cei mici vor 

compune figurinele din forme geometrice. Astfel, pentru personajele 

umane: capul = cerc, corpul/fața = triunghi, corp băiat = dreptunghi, 

mâini/picioare = dreptunghiuri. Pentru păsări și animale: rață = corp 

– oval, cap – cerc, cioc – triunghi, aripă – oval tăiat în zig-zag pe o 

parte; șoricel = corp – oval, cap – cerc, urechi – două cercuri mai 

mici, codița poate fi din sârmă plușată; pisică = corp – oval ascuțit în 

partea de sus, cap – cerc, urechi – triunghiuri etc. 

Toate elementele vor fi lipite între ele cu banda adezivă, iar 

bățul de frigăruie, pe spatele umbrei. În momentul în care toate 

figurile sunt gata, vom forma echipe de doi, trei copii care vor trece 

în spatele pânzei luminate și vor recrea o scenă din piesa vizionată 

anterior sau vor improviza. Pânza trebuie fixată deasupra capetelor 

lor iar sursa de lumină trebuie direcționată de jos în sus și de la 

distanță, în așa fel încât să nu se proiecteze capetele copiilor. 

Elemente ca soarele, norii, florile și copacii pot fi fixate pe spatele 

pânzei, dacă acestea sunt doar de decor și nu au acțiune. 



292 

Organizăm acest atelier după unul dintre spectacolele în care se 

găsesc mai multe animale: „Rățușca cea urâtă”, „Ferma fermecată”, 

„Coliba iepurașului”, „Șoricelul cel prostuț” etc. Obiectivul nostru nu 

este doar exersarea motricității fine. Avem și obiective care privesc 

învățarea formelor geometrice, respectarea proporțiilor dintre 

elemente (umane, ambientale), dezvoltarea imaginației și raportarea 

siluetelor la sursa de lumină (depărtarea acestora de pânză le 

mărește, contururile nu mai sunt clare, devin personaje fantastice). 

Acest gen de teatru de animație se poate realiza și cu copii mai mari, 

chiar de liceu. Teatrul de umbre este teatrul imaginației, al oniricului. 

În „Bradul de Crăciun”, atelierul motricității fine și al 

creativității, folosim aproape toate materialele de care dispunem, iar 

copiii sunt încurajați să-și exprime creativitatea. Pot face ghirlande 

din hârtie colorată, prin decupare sau prin lipire, steluțe sau globuri 

din sfoară înmuiată în aracet și apoi colorată, îngeri din spumă de 

cauciuc, din plută, din bile de polistiren și din material textil/hârtie 

creponată, moși-Crăciuni din fetru, ornamente din lemn pictat, 

globuri din polistiren pictat și decorate cu glitere etc. 

Pornind de la premisa că jocul este o abilitate înnăscută, am 

mers mai departe cu aceste ateliere și am introdus în practica 

noastră jocul de creație care se adresează copiilor de vârste foarte 

mici, până la școlari. Temele și tehnicile alese sunt interesante, ușor 

de asimilat și de executat, ceea ce îi face pe participanți să se 

bucure de orice experiență și să se implice activ în toate activitățile.  

Ca pedagog, munca cu copiii îți poate aduce mari satisfacții. 

Este frumoasă și reconfortantă dacă o faci cu plăcere și cu dedicație, 

dar implică foarte multă seriozitate, responsabilitate și disponibili-

tatea de a cunoaște, a recunoaște și a respecta particularitățile 

psiho-fizice de vârstă, gen și de individualitate ale elevilor.  

Utilitatea atelierelor noastre este demonstrată atât de 

ușurința cu care copiii învață toate tehnicile predate, cât și de 

reproducerea și adaptarea acestora în cele mai diverse situații cu 

care se confruntă. Atelierele de creație dezvoltă în primul rând 

gândirea logică a copilului și creativitatea lui. Conceptele de 

spațialitate și geometrice pot fi însușite în cadrul atelierelor de 

origami, ideile despre mișcare, viteză, timp – în cadrul atelierelor de 
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improvizație, iar conceptul de număr, noțiunile despre masă, 

greutate, volum – în cadrul atelierelor de construcție. 

În concluzie, în timpul acestor activități, noi învățăm, prin joc, 

și unii de la ceilalți, în modul cel mai plăcut posibil, interacționând și 

bucurându-ne de timpul petrecut împreună, legând prietenii și 

câștigând respectul și admirația părinților pentru rezultatele pe care 

le obținem. 

 

Referințe 

 

Chateau, J., Copilul și jocul. București, Editura Didactică și 

Pedagogică, 1971. 

Claparede, E., Psihologia copilului și pedagogia experimentală, 

Editura Didactică și Pedagogică, 1975. 

Creţu, T., Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 

Popa, C., Introducere în Psihologia Educației, Editura Universității 

Naționale de Muzică București, 2013. 

Spolin, V., Improvizație pentru teatru, ediție prescurtată, traducerea 

și editarea Mihaela Bețiu, UNATC Press, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

CAPITOLUL 23  

 

Un model de programă analitică pentru  

filmul de non-ficţiune 
 

Andreea Mihalcea 

 

 

Programa propusă pentru disciplina „Introducere în filmul de 

non-ficțiune” se adresează elevilor de clasa a XI-a și are în centrul ei 

înțelegerea limbajului filmului de acest tip. Conținuturile programei 

acoperă întregul an școlar (32 de săptămâni). În mod ideal, această 

disciplină ar face parte dintr-o arie curiculară de educație vizuală și 

cinematografică mai amplă destinată ciclului preuniversitar. Una din 

premisele de la care am pornit în proiectarea programei este aceea 

că elevii de clasa a XI-a vor fi avut și alte discipline care să trateze 

filmul de ficțiune până în acel moment, motiv pentru care 

conținuturile stabilite sunt relativ specializate.  

 

Context 

 

 Un studiu realizat de Institutul Național de Cercetare și 

Formare Culturală, Consumul de film și cinema. Practici de 

vizionare, preferințe și profiluri de spectator, publicat în Barometrul 

de Consum Cultural (2015), consemnează că 83% dintre tinerii cu 

vârste între 14-20 ani au o nevoie percepută de consum de cinema, 

aceștia fiind, de altfel, categoria de public cea mai însemnată din 

punct de vedere statistic.  

Același studiu indică elevii și studenții ca fiind categoria cea 

mai activă de public de cinema – 75% dintre ei declară că au văzut 

cel puțin un film în 2015, în cadrul unei săli de cinema tradiționale, al 

unui multiplex, la un festival de film, într-un spațiu alternativ, într-un 

cămin cultural sau într-o casă de cultură. Pe de altă parte, nu mai 

puţin de 69% dintre respondenţii tineri ai sondajului consideră 
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consumul de cinema drept o formă de socializare, ocupând primul 

loc în clasamentul categoriilor de vârstă în această privință.   

Un alt studiu, inițiat de UNICEF și realizat de Centrul de 

Sociologie Urbană și Regională, cu sprijinul Institutului de Științe ale 

Educației (Abraham et al., 2018), intitulat Starea adolescenţilor din 

România, indică faptul că preadolescenții și adolescenţii cu vârste 

între 10-18 ani se uită zilnic la televizor şi că 50% dintre ei petrec 

mai bine de 3 ore pe zi în faţa televizorului, în detrimentul altor 

activităţi. Doar 21% dintre tinerii cu vârste între 10-18 ani urmăresc 

filme documentare TV, cele mai vizionate programe fiind serialele 

(43%), desenele animate (42%) și filmele de ficțiune (38%).  

O concluzie a datelor prezentate este aceea că tinerii cu 

vârste între 14-18 ani își doresc să vizioneze filme și că reprezintă o 

categorie de public activă, fie că vorbim despre mediul cinemato-

grafic sau despre cel TV. Pe de altă parte, în ceea ce privește 

consumul de film documentar, am putut găsi doar date care 

sugerează un consum relativ scăzut de non-ficțiune în formate TV. 

Considerăm că un factor relevant al acestei stări de fapt ar putea fi 

acela că, în oferta națională de distribuție de cinema, documentarele 

ocupă o pondere mult mai mică, spre deosebire de filmele de 

ficțiune. 

 

Oportunități educative și strategii didactice  

 

Practicile curente de jurnalism reprezintă un exemplu extrem 

de influent la nivel social și politic, iar direcția mai largă de reformare 

a societății, dintr-una de consum într-una de tip participativ (direcție 

teoretizată de cercetători media precum Henry Jenkins), transformă 

producția de conținut audiovizual non-ficțional la scară largă într-o 

condiție sine qua non a sferei cultural-sociale contemporane.  

Fie că vorbim despre materialele non-ficționale realizate de 

televiziuni și distribuite pe propriile canale clasice, despre producțiile 

mai multor reviste în format online (reportaje expozitive, actualități), 

despre vloguri personale (inspirate din home movies și din filmul-

jurnal), care devin virale în social media, despre stilistica selfie-urilor 
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sau despre live streaming, toate acestea ne afectează interacțiunile 

sociale și ne influențează perspectiva asupra lumii în care trăim.  

Societatea actuală este profund marcată de ritmul accelerat 

al inovațiilor și al transformărilor din media (care, la rândul ei, devine 

tot mai interactivă), însă considerăm că democratizarea resurselor 

trebuie corelată cu cunoașterea și înțelegerea limbajului și a 

particularităților semantice ale produselor audiovizuale. În lipsa unor 

instrumente care ne pot folosi în deconstrucția și decodarea 

acestora, riscăm să devenim niște agenți sociali vulnerabili în fața 

posibilelor discursuri intolerante și a manipulării mediatice. 

În acest context dinamic, credem că este necesară 

înțelegerea documentarului ca discurs, reprezentare și poetică, în 

vederea educării unui public de film documentar pentru că, în 

esență, documentarul întreține un raport de reprezentare aparte cu 

lumea în care trăim, ne poate influența înțelegerea acesteia și poate 

funcționa, în acelaşi timp, și ca o formă de call to action.  

Programa propusă urmărește două filoane:  

1. dobândirea competențelor de film și media literacy în zona non-

ficțiunii, prin studiul limbajului cinematografic și  

2. dezvoltarea gândirii critice și a competențelor prosociale, în baza 

tematicilor abordate în filmele propuse.  

În structurarea tematicilor de curs, am conturat un parcurs 

care are ca punct de pornire non-ficțiunea ca fenomen cultural în 

domenii populare printre adolescenți – și deja familiare acestora – 

precum social media și mass-media, care ajunge pe teritoriul 

specializat al filmului documentar cu ajutorul unor comparații cu 

manifestări non-ficționale (specifice altor medii precum literatura, 

fotografia sau media interactivă).  

Așadar, materia nu se bazează pe un principiu cronologic de 

selecție a filmelor, ci este ordonată în funcție de niște teme majore 

dezvoltate în baza unei metodologii personale (care sintetizează atât 

taxonomii preluate de la teoreticieni ai filmului documentar, precum 

Bill Nichols și Carl Plantinga, cât și elemente specifice analizei 

literare).  

Întreaga metodologie urmărește implicarea elevilor, prin 

recunoașterea, conștientizarea și activarea cunoștințelor și opiniilor 
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prealabile ale acestora, în raport cu filmele documentare selectate și 

prin valorificarea potențialului lor, în calitate de tineri spectatori 

autonomi.  

Strategiile didactice urmează principii ale învățării centrate 

pe elev, îmbinând stimularea cognitivă, socială și afectiv-

motivațională, prin demersuri educative care îmbină prelegerile cu: 

activități de discuții colective în jurul filmelor; activități de analiză de 

lucru în echipă; dezbateri; lucru individual folosind un jurnal de 

vizionare și, nu în ultimul rând, cu recomandări de lecturi beletristice 

sau teoretice.  

În cea mai mare parte a timpului, elevii vor lucra direct pe baza 

filmelor, având doar câteva texte de studiat acasă. Deși este o 

disciplină de educație estetică, care își propune analiza receptării 

spectatoriale a discursului non-ficțional, suntem de părere că 

acțiunea joacă un rol foarte important în dezvoltarea intelectuală, 

motiv pentru care am prevăzut niște teme creative menite a-i angaja 

pe elevi în problematizarea tematicilor abordate la clasă.  

 

Obiective cadru 

 

1. Formarea competențelor cognitive și expresive;  

2. Dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea limbajului 

și a gândirii critice; 

3. Dobândirea competențelor prosociale.   

 

Obiective de referinţă  

 

1. Formarea competențelor cognitive și expresive  

Obiective de referință Activități de învățare 

La sfârșitul clasei a XI-a, elevul 

va dobândi:  

Pe parcursul clasei a XI-a se 

recomandă următoarele 

activități:  

1. competențe de film literacy, 

care vizează înțelegerea 

limbajului cinematografic de non-

ficțiune și varietatea acestuia 

- activități de deconstrucție a 

filmului și a limbajului acestuia 
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2. competențe de media literacy 

și de contextualizare, care 

vizează limbajului cinematografic 

non-ficțional ca bază în 

înțelegerea contextului mai larg 

al limbajului audiovizual de tip 

non-ficțional 

 

- activități de identificare a 

discursurilor non-ficționale 

contemporane, familiare elevilor 

din social media, mass-media și 

literatură; activităţi de identificare 

a originii lor în discursul 

cinematografic  

- activități de identificare a 

tehnicilor și strategiilor de 

manipulare a spectatorului în 

discursuri non-ficționale  

3. consolidare cultură 

cinematografică 

- activități de vizionare de film la 

clasă și individual, bazate pe o 

selecție cât mai variată de filme 

din diverse epoci  

4. competențe de analiză de film  - activități care să evidențieze 

asemănări și deosebiri în 

interiorul cinema-ului de non-

ficțiune  

- activități de vizionare și analiză 

care să evidențieze interferențele 

dintre ficțiune și non-ficțiune  

5. competențe de învățare activă 

în manieră constructivistă prin 

exerciții practice  

- activități creative care să îl 

sprijine pe elev în a înțelege 

poziționări narative obiective și 

subiective, din postura de creator  

5. instrumente de contextualizare 

a filmelor studiate prin raportare 

la epocă, curente cultural-

artistice și la alte discipline 

umaniste  

 

- activități care să stimuleze 

dorința elevului de a cerceta mai 

departe rolul jucat de contextul 

social-politic în realizarea filmelor 
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2. Dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea limbajului și a 

gândirii critice  

Obiective de referință Activități de învățare  

La sfârșitul clasei a XI-a, elevul 

va dobândi:  

Pe parcursul clasei a XI-a se 

recomandă următoarele 

activități: 

1. competențe de susținere 

argumentată a unui punct de 

vedere în cadrul unui grup de 

congeneri  

- activități care să încurajeze 

înțelegerea și exprimarea 

propriei receptări a unui 

documentar din postura de tânăr 

spectator autonom (e.g. 

dezbateri) 

2. instrumente de transpunere în 

cuvinte a experienței de 

receptare de film (verbal și în 

scris)  

 

- activități care să completeze 

vizionările de film sau de 

secvențe (e.g. jurnal de 

vizionare, discuții libere) 

 

3. Dobândirea competențelor prosociale  

Obiective de referință Activități de învățare  

La sfârșitul clasei a XI-a, elevul 

va dobândi:  

Pe parcursul clasei a XI-a se 

recomandă următoarele 

activități: 

1. capacitatea de a-şi exprima 

propria individualitate în cadrul 

diversității 

- jocuri didactice de cunoaștere 

și auto-cunoștere prin 

intermediul cinema-ului  

2. competențe de comunicare 

nonconflictuală cu colegii și cu 

adulții  

- activități de sinteză și analiză 

care să implice lucrul în echipă 

 

Conținuturi 

 

Semestrul I (15 săptămâni) 

 Conținuturi  Filmografie/ 

Bibliografie 

Metode de 

predare 

Timp 

alocat  

A. Non-ficțiunea ca  - discuție 2h  
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fenomen cultural 

în social media, 

mass-media, 

literatură, 

fotografie și 

cinema  

- prelegere pe 

bază de 

fragmente  

B.  Introducere în istoria evoluției mediilor 

audiovizuale  

- prelegere 

- discuții 

- jocuri didactice 

- exemplificări 

4h 

C. Forme audiovizuale autobiografice și conceptul de subiectivitate 

1. Practici 

audiovizuale 

nonficționale 

contemporane 

populare. Studiu 

de caz: fenomenul 

„selfie” și vlogul 

 - discuție pornind 

de la exemplele 

elevilor  

2h  

2.  Filmul-jurnal ca 

subspecie a 

documentarului 

participativ 

secvențe din 

Yoman (r. David 

Perlov, 1983)  

- vizionare de 

film, discuție și 

analiză de 

secvență;  

- contextualizare 

de tip prelegere;  

2h  

2.

1.  

Filmul-jurnal, 

home movies 

vocea poetică  

secvențe din As I 

Was Moving 

Ahead 

Occasionally I Saw 

Brief Glimpses of 

Beauty (r. Jonas 

Mekas, 2000) 

- vizionare de 

film, discuție și 

analiză de 

secvență;  

- contextualizare 

de tip prelegere; 

2h  

3.  Introducere în 

documentarul 

participativ (I). 

Noțiuni de estetică 

și de teorie a 

filmului. 

 - prelegere și 

ilustrare prin 

secvențe 

2h  

4.  Documentar 

interactiv 

participativ de tip 

 - prelegere și 

jocuri didactice  

4h  
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jurnal 

Studiu de caz: A 

Journal of 

Insomnia (Hugues 

Sweeney) 

D.  Conceptul de obiectivitate în non-ficțiune și vocea formală 

1.  Noțiuni de estetică 

și principii ale 

stilului de narare 

clasic-

hollywoodian  

 - prelegere și 

ilustrare prin 

secvențe 

2h 

2.  Documentarul 

expozitiv și 

adaptarea sa în 

formate 

jurnalistice TV: 

știrea, reportajul, 

documentare TV, 

interviul. 

Caracteristici.  

- fragmente de 

documentare 

științifice  

- știri  

- interviuri 

- reportaje 

- lucru în echipă 

pe fragmente 

(știre, reportaj, 

interviu, secvențe 

de documentare 

științifice) pe 

centre (ca în 

sistemul Step by 

Step) 

- prezentarea 

colectivă a 

concluziilor 

fiecărei echipe pe 

marginea fiecărei 

teme  

2h 

3.  Documentarul 

expozitiv și 

adaptarea sa în 

formate 

jurnalistice TV. 

Estetică, voce 

auctorială, 

structură narativă 

(I) 

- ilustrare prin 

fragmente din Fear 

and Learning at 

Hoover 

Elementary (r. 

Laura Angelica 

Simon, 1997) 

- prelegere 2h 

E.  Narare la persoana a II-a  

* Temă pentru 

acasă: 

- vizionare de film 

- lectură  

- Gates of Heaven 

(r. Errol Morris, 

1978, 1h25‟) 

 

- lucru individual 

în jurnalul de 

vizionare  
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1.  Tehnici de interviu 

în documentarele-

portret ale lui Errol 

Morris  

Vernon, Florida (r. 

Errol Morris, 56‟) 

- vizionare de film 

(56‟) 

- discuție și 

analiză 

- material 

didactic: Eseul 

Morris’s Style and 

Documentary 

Convention (pp. 

16-48 din The 

Cinema of Errol 

Morris de David 

Resha). 

2h 

* Temă creativă:  

- realizarea cu telefonul mobil fie a unui scurt material audiovizual de 

max. 10 minute, fie a unui jurnal, fie a unui interviu  

5.  Prezentarea, susținerea și analizarea la clasă a temei 

creative 

4h 

* Temă pentru vacanța de iarnă:  

- de vizionat Grizzly Man (r. Werner 

Herzog, 2005);  

- de vizionat un documentar expozitiv 

despre urșii Grizzly produs de National 

Geographic;  

- de explorat documentarul interactiv 

Journey to the End of Coal;  

- de citit Maestrul și Margareta de Mihail 

Bulgakov 

- lucru individual 

în jurnalul de 

vizionare  

 

Semestrul II (17 săptămâni) 

 Lecție 

comparativă 

- Grizzly Man vs. 

documentare de 

tip National 

Geographic  

- A Journal of 

Insomnia vs. 

Journey to the 

End of Coal 

- Grizzly Man (r. 

Werner Herzog, 

2005) 

- Journey to the 

End of Coal 

 

- dezbateri pe 

echipe pe baza 

jurnalelor de 

vizionare  

2h  
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F.  Documentarul participativ vs. documentarul observațional  

1.  Anii „60: context 

cultural, inovații 

tehnice și 

inovații în 

limbajul 

cinematografic. 

Deceniul 

revoltelor | 

National Film 

Board of 

Canada | Noile 

valuri în 

cinemaul 

european  

Studiu de caz: 

fragmente din 

filme de ficțiune 

din Nouvelle 

Vague  

 

Fragmente din 

Grands soirs & 

petits matins (r. 

William Klein, 

1978) 

- prelegere  2h 

2.  Dziga Vertov: 

Kinopravda, 

Kino-Glaz& 

Kinkos. (I) 

Context socio-

cultural. 

Elemente de 

limbaj 

cinematografic: 

școala sovietică 

de montaj  

Fragmente din 

Omul cu aparatul 

de filmat (1929) 

- prelegere  

- material 

didactic: 

fragmente din 

Jurnalul 

moscovit de 

Walter 

Benjamin 

2h 

* Temă: de citit textele WE: Variant of a Manifesto, On 

Kinopravda, The Essence of Kino-Eye și Kono-Eyede 

Dziga Vertov, disponibile în The Writings of Dziga Vertov 

(editor Annette Michelson, ed. University of California 

Press, Berkeley, 1984) 

 

3.  Dziga Vertov: 

Kinopravda, 

Kino-Glaz & 

Kinkos (II) 

Fragmente din 

Omul cu aparatul 

de filmat (1929) 

- discuție 

ghidată pe 

marginea 

textelor lui 

Vertov și a 

fragmentelor de 

film  

2h  
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4. Introducere în 

documentarul 

participativ (II). 

Studiu de caz: 

Chronique d'un 

été(r. Jean 

Rouch, Edgar 

Morin, 1961) 

Fragmente din 

Chronique d'un 

été(r. Jean Rouch, 

Edgar Morin, 

1961) 

- analiză de 

secvență 

- prelegere 

- discuție 

2h 

* Temă pentru acasă:  

- de terminat de vizionat Chronique 

d'un été 

- lucru 

individual în 

jurnalul de 

vizionare 

 

5.  Introducere în 

direct cinema. (I) 

Filmele fraților 

Maysles  

- secvențe din 

Grey Gardens (r. 

Albert & Davis 

Maysles, 1975, 1h 

34‟) 

 

- secvențe din 

Salesman (r. 

Albert & David 

Maysles, Charlotte 

Zwerin) 

- prelegere 

- analiză de 

secvență 

2h  

* Temă pentru 

acasă: vizionare 

de film 

Don’t Look Back 

(r. D. A. 

Pennebaker, 

1967) 

- lucru 

individual în 

jurnalul de 

vizionare 

 

6.  Introducere în 

direct cinema. (I) 

Frederick 

Wiseman 

High School (r. 

Frederick 

Wiseman, 1969, 

1h 15‟) 

- prelegere 

- vizionare de 

film  

2h 

* Temă pentru 

acasă: vizionare 

de film 

10e chambre - 

Instants 

d'audience (1h45‟) 

- lucru 

individual în 

jurnalul de 

vizionare  

 

7.  Introducere în 

direct cinema. 

(II) Abordări 

comparative  

 

 

- dezbateri pe 

echipe pe baza 

filmelor 

vizionate și a 

jurnalelor de 

2h  
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vizionare 

* Temă creativă:  

- înregistrarea cu telefonul mobil a unui moment din cotidian de 

maximum 1 minut, fără tăietură de montaj 

8.  Prezentarea și discutarea la clasă a 

temei creative de 1 minut 

- discuții  

- analiză  

2h 

G.   Documentarul poetic  

1.  Vocea poetică. 

Structură și 

motive 

 

- The House is 

Black (r. Forough 

Farrokhzad, 1963, 

22‟) 

- analiză de film  2h 

2.  Hibridizări ale 

genurilor (I): 

documentar și 

film 

experimental  

Berlin: Symphony 

of a Metropolis (r. 

Walter Ruttman, 

1927)  

- analiză de film  

- prelegere 

- discuții  

2h  

H.  Documentarul performativ  

1.  Persona 

cineastului în 

filmul 

documentar (I): 

Agnès Varda 

Les Glaneurs et la 

glaneuse (r. Agnès 

Varda, 2000, 1h 

22‟)  

- vizionare de 

film  

- analiză de film  

 

2h 

* Temă pentru acasă:  

- de văzut Daguerréotypes (r. Agnès Varda, 1976, 1h20‟)  

2.  Persona 

cineastului în 

filmul 

documentar (I): 

Agnès Varda 

- fragmente din 

Daguerréo types 

- discuții  

- prelegere 

 

2h  

3.  Persona 

cineastului în 

filmul 

documentar (II): 

Michael Moore  

Bowling for 

Columbine (r. 

Michael Moore, 

2002, 2h) 

- vizionare de 

film 

 

2h 

4.  Tehnici de 

manipulare. 

Analiza filmului 

Bowling for 

Columbine 

- fragmente din 

Zeitgeist (r. Peter 

Joseph, 2007)  

- analiză  

- prelegere  

2h  
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I.  Documentarul perfomativ și autoreflexivitatea  

1.  Persona 

cineastului în 

filmul 

documentar (III): 

Jafar Panahi 

This is Not a Film 

(r. Jafar Panahi, 

2011, 1h16‟)  

-contextualizare  

- analiză 

2h  

J.  Interferențe între ficțiune și documentar   

* Temă pentru acasă:  

- de văzut Entre les murs (r. Laurent Cantet, 2008, 2h10‟) 

1.  Analiza filmului 

de ficțiune cu 

elemente 

documentare  

Entre les murs (r. 

Laurent Cantet, 

2008, 2h10‟) 

- lucru pe 

echipe  

2h 
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CAPITOLUL 24  

 

Curs introductiv în estetica imaginii cinematografice 

și în problematica specificulului creației 

operatoricești 
 

Gabriel Kosuth 

 

 

Necesitatea introducerii unui asemenea curs, pentru 

învățământul mediu și postliceal (școli de arte și cu profil tehnic 

media), este determinată atât de considerente care privesc lărgirea 

orizontului cultural al elevilor aflați deja în zona educației artistice – 

cu precădere a artelor vizuale –, cât și din considerente practice, 

care vizează nevoia limpezirii și aprofundării unor noțiuni elementare 

pentru tinerii care doresc să pătrundă în lumea producției de film, dar 

nu își cunosc încă disponibilitățile reale.  

Clarificarea de esență a modalităților specifice creației 

cinematografice, cu accent pe expresia vizuală și pe munca 

directorului de fotografie, ar împuțina numărul de starturi greșite, 

diminuând irosirea de energie și de timp la care duce o opțiune 

greșită, cauzată de necunoaștere.  

Învățământului românesc din această sferă îi lipsește 

posibilitatea testării prealabile – așa cum există «conceptul de 

probă» în alte instituții vestice –, adică posibilitatea de cunoaștere și 

de înțelegere a variatelor profesii implicate în creația de film (regie, 

operatorie, scenaristică, scenografie, montaj, actorie, producție, 

sunet, machiaj, efecte speciale etc.), care să ajute tânărul înaintea 

luării deciziei de a urma un drum ce se poate dovedi eronat. Apar 

adesea, din această cauză, regizori care, după ani buni de studiu, 

află că sunt mai buni scenariști; operatori care descoperă că sunt 

mai buni monteuri, actori care constată că sunt mai buni regizori etc. 

Sunt fapte și idei confirmate de propria experiență acumulată în 

ipostaza de cadru didactic în învățământul superior vocațional din 
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Facultatea de film a Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale”, din București, sau în cel mediu, din 

Școala Postliceală de Artă Teatrală și Cinematografică. La care se 

adaugă întâmplarea de a fi urmat un liceu industrial (pe «stil vechi»), 

dedicat formării lucrătorilor din planificata, pe atunci, industrie 

cinematografică. Doar excepționala posibilitate de a intra în contact 

direct cu lumea filmului, pe care un asemenea liceu îl furniza prin 

obligativitatea «practicii în producție», mi-a permis accesul dincolo 

de zid și mi-a clarificat modul în care se fac acolo lucrurile. Decizia 

de a urma o anumită carieră mi-a fost astfel înlesnită nu doar de 

informația suplimentară pe care o căpătasem, ci și de posibilitatea 

de a testa la modul concret munca în acel mediu.  

Cursul de față și-ar propune, prin urmare, o alfabetizare în 

domeniul limbajului vizual cinematografic, utilă pe de o parte în 

formarea culturii generale a oricărui adolescent cu înclinații artistice, 

pe de altă parte, utilă celor deciși să intre în lumea filmului. Spre 

deosebire de pictură sau muzică, arte vechi al căror limbaj și 

concepte estetice sunt solid sedimentate, al căror studiu are deja o 

tradiție, realizându-se atât în învățământul specializat, cât și în cel 

general, arta cinematografică este neglijată de învățământul mediu. 

Filmul ca artă, dar și în calitate de creație specifică rămâne pentru 

această vârstă în mare măsură necunoscut, sursele de informare 

(mai ales în limba română) fiind încă sărace și nu întotdeauna foarte 

competente.  

Accentul pe care un asemenea curs l-ar pune pe imaginea 

cinematografică este justificat de primordialitatea vizualului în arta 

filmului, iar înțelegerea profundă a specificității limbajului ei este 

punctul de plecare mai întâi în percepția superioară a acestei forme 

artistice și ulterior, în eventuala decizie de participare la creația 

operei de cinema.  

Dezvăluirea tainelor muncii operatorului, cu acest prilej, nu 

este o opțiune arbitrară, deși vorbim de un tip de creație ce posedă 

în însăși condiția sa pecetea misterului (nici măcar profesioniștii nu 

au acces, prin simpla vizionare a filmului, la datele reale ale unei 

munci supuse paradoxului – cu cât este mai perfectă, cu atât este 

mai invizibilă), ci poate constitui un punct bun de plecare pentru 
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înțelegerea celorlalte meserii implicate în producția de film. Munca 

regizorului, a scenaristului, a scenografului etc. sunt mult mai ușor 

de pătruns atunci când a fost înțeleasă esența actului primordial al 

înregistrării imaginii pe peliculă (senzor), de către omul cu aparatul 

de filmat. Saltul către clarificarea modului în care imaginea poate 

deveni expresivă, producând emoții, idei și simboluri este astfel mult 

înlesnit.  

Competențele care urmează a fi formate sunt legate în 

primul rând de cunoaștere: înțelegerea corectă a fenomenului filmic 

și construirea unui sistem propriu de valori, care vizează 

îndepărtarea superficialității cu care este abordat în mod tradițional 

cinematograful de către publicul larg. În al doilea rând, există un 

aspect practic al cursului, bazat pe exerciții colective și individuale 

care urmăresc dezvoltarea abilităților expresive, identificarea 

talentului (mai cu seamă a unor talente specifice, atât de important 

de decelat în acest domeniu), a originalității și a capacității de 

vizualizare a unor idei.  

Principalul accent al cursului teoretic – şi cel care dă, 

eventual, originalitatea lui – este pus pe acel tip de informație 

imposibil de accesat prin intermediul materialelor publicate în 

prezent în presă sau în literatura de specialitate și pe Internet, în 

timp ce principalul accent al lucrărilor practice este pus pe 

creativitate. În ambele cazuri, atractivitatea trebuie să fie dată de 

sentimentul jocului, de agreabilitatea informației și de modul de 

prezentare. Accesul dincolo de cortină (călătoria behind the scenes) 

este light-motivul muzical al disciplinei, aparența sentimentului de 

distracție trebuind să mascheze bine seriozitatea noțiunilor 

fundamentale propuse.  

Identificarea unor înclinații și abilități specifice creației 

cinematografice are la bază metoda practicată în multe școli de film 

din lume, anume schimbarea periodică a rolurilor participanților la 

exerciții: elevii pot fi pe rând regizori, scenariști, operatori, actori, 

monteuri, producători etc., astfel încât analiza și auto-analiza 

activității lor să conducă la relevarea unor aptitudini care să-i ghideze 

în deciziile majore ulterioare. 
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Obiectivele cadru şi de referinţă ale cursului 

 

Obiectivele cadru ale cursului sunt permanent urmărite sub 

umbrela dualității unei metodologii de analiză simultană între ceea ce 

se vede și emoționează, pe de o parte (CE) și mijloacele specifice de 

realizare, pe de alta (CUM), între capacitatea imaginii cinematogra-

fice de a furniza informație (idee, simbol, narațiune) și capacitatea ei 

expresivă, de a crea senzații și sentimente. Pe aceste coordonate se 

pot distinge trei obiective majore: 

- Imaginea cinematografică – complex de expresii vizuale 

specifice. Studiul imaginii de film ca integrator al mai multor 

creații plastice individuale (creația scenografică, 

actoricească, de costum, de machiaj, de efecte speciale – 

mecanice, optice sau digitale – pirotehnică etc.); 

- Analiza elementelor de limbaj cinematografic specifice 

muncii şi creaţiei în exclusivitate operatoriceşti (lumina, 

cadrul, compoziţia, mişcarea, culoarea, efectele expunerii şi 

procesării, textura etc.);  

- Studiul chintesenţialei relaţii dintre directorul de fotografie şi 

regizor în elaborarea şi materializarea stilului vizual al unui 

film, precum şi a directorului de fotografie cu ceilalţi 

colaboratori – creatori de expresii originale (subsumate 

aceluiaşi concept stilistic).  

Obiectivele de referință ale cursului sunt urmărite pe cele 

două coordonate care individualizează în mod fundamental expresia 

cinematografică între celelalte arte. Ele se referă desigur la ARTA 

imaginii cinematografice, dar mai mult ca oriunde, la TEHNICA 

necesară obținerii ei. Pot fi astfel abordate: 

- Etapele procesului filmării în filmul de ficțiune, documentar și 

reportaj; 

- Vizualizarea unui text literar; 

- Înțelegerea conceptului de stil vizual în imaginea 

cinematografică; 

- Comenzi și convenții utilizate la filmare, pe platou; 

- Responsabilitățile directorului de fotografie în etapa de 

pregătire, filmare și post-procesare a filmului; 
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- Modalitățile de colaborare dintre directorul de fotografie și 

ceilalți membri ai echipei; 

- Componența echipei de imagine (cameră, iluminare, 

mașiniști); 

- Responsabilitățile cameramanului, mecanicului de cameră, 

clachetistului, încărcătorului, asistentului video, tehnicianului 

digital, maistrului de lumină și ale echipei de electricieni, 

mașinistului-șef și ale echipei de mașiniști; 

- Noțiuni esențiale de optică (lentile, prisme, oglinzi, lame cu 

fețe plan paralele, interferență, difracție, polarizare); 

- Noțiuni esențiale de fotometrie (surse de lumină, reflexie, 

absorbție, transmisie); 

- Percepția vizuală a imaginilor (ochiul ca sistem optic, 

adâncimea în imaginea bidimensională); 

- Sisteme optice (caracteristicile obiectivelor, distanța focală, 

deschiderea relativă, profunzimea câmpului de claritate, 

luminozitatea fotometrică, claritatea, rezoluția, definiția); 

- Diafragmarea și efectele indicelui de diafragmă asupra 

plasticii; 

- Perspectiva imaginii (liniară, aeriană, cromatică/tonală și 

cinetică); 

- Expresia plastică a opticii; 

- Filtrele și efectele lor asupra texturii; 

- Bazele psiho-fiziologice ale înregistrării și redării imaginii 

cinematografice (frecvență de filmare/proiecție, efect de 

ștergere); 

- Înregistrarea imaginii video și digitale; 

- Formate de peliculă și formate digitale (tipuri de clasificări); 

- Aparatul de filmat cu peliculă (principii constructive, părți 

componente, mecanism de transport, canal, obturator, 

sistem de vizare, casete); 

- Aparatul de filmat digital (senzorul, crop factor, rezoluție 

digitală, eșantionare, medii de stocare, spațiu de culoare); 

- Expunerea (în filmarea pe peliculă și digitală, factorii care o 

determină); 
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- Conceptul artei unghiulației. Influența alegerii punctului de 

stație, al opticii, al indicelui de diafragmă și al profunzimii 

câmpului asupra plasticii imaginii; 

- Efectele psiho-fiziologice ale punctului de stație, ale gradului 

de frontalitate sau de înclinare a aparatului; 

- Folosirea opticii ca mijloc dramaturgic și de expresie; 

- Influența indicelui de diafragmă asupra realizării unei 

mizanscene; 

- Claritatea ca efect dramaturgic și expresiv (efecte narative); 

- Formatul cinematografic și influența lui asupra regulilor 

compoziționale și mizanscenei; 

- Încadratură și funcție narativă. Încadratură și 

intimitate/identificare; 

- Limbaj compozițional și forțe psihologice compoziționale 

(linii, forme, mase, mișcare, echilibru compozițional); 

- Reguli compoziționale, conceptul istoric de frumos, 

secțiunea de aur, orizont, luft, centru de interes, expresie 

fizionomică; 

- Funcția dramaturgică și expresivă a mișcării de aparat 

(panoramicul, travlingul, transfocatorul, filmarea din mână); 

- Funcția tehnică și creator-expresivă a luminii. Discutarea 

luminii după caracter, după sursa de proveniență, după 

poziția sursei în raport cu subiectul, după temperatura de 

culoare a sursei, după funcția sa în iluminarea unui subiect; 

- Caracteristicile luminii principale, ale luminii de modelare, ale 

luminii de contur, ale luminii de fundal, de ochi, de efect; 

- Iluminarea și adâncimea în imaginea bidimensională; 

- Funcția dramaturgică, expresivă și simbolică a luminii și 

umbrei; 

- Categorii de stiluri folosite în practica iluminatului (stilul 

normal, stilul clar-obscur moderat, stilul clar-obscur 

accentuat, stilul în tonuri înalte, stilul monoton); 

- Efecte de lumină (ora zilei, anotimp, conceptele de noapte și 

de întuneric în cinema); 

- Tehnica iluminatului. Lămpi, accesorii și sisteme de 

poziționare folosite în iluminarea artistică cinematografică; 
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- Arta și tehnica culorii în imaginea cinematografică. Funcțiile 

dramaturgică și expresivă; 

- Conceptul de culoare și factorii săi determinanți (sursa de 

lumină, obiectul, observatorul și interacțiunea cu culorile 

învecinate); 

- Proprietățile culorilor (nuanță, saturație, strălucire); 

- Teorii ale producerii culorilor (sinteză aditivă și substractivă, 

conceptul de culori complementare); 

- Efectele psihologice ale culorilor; 

- Contrastul cromatic. Principalele tipuri de contrast cromatic 

definite de Itten, contrastul simultan și efectele sale; 

- Armonie cromatică și scheme de acord cromatic; 

- Simbolismul culorilor. Determinări culturale, culoarea în 

gândirea chineză, cromoterapie indiană, Feng Shui, culoare 

și temperament, simbolism cromatic mitologic și religios;  

- Mijloace de control creativ al culorii în imaginea 

cinematografică (balans de culoare și dominantă cromatică, 

filtre de corecție și filtre de balans); 

- Conceptele de veridicitate și expresivitate în imaginea 

cinematografică; 

- Noțiunile de spațiu și timp cinematografic. 

Activitățile de învățare vor fi adaptate treptelor de 

învățământ, specificului școlar, nivelului cursanților și orizontului de 

așteptări. În cazul școlilor de artă, poate exista un accent special pe 

aspectul cultural și istoric al artei cinematografice, în timp ce în cazul 

școlilor tehnice accentul poate cădea mai ales pe aspectele practice 

ale filmării.  

Utilitatea disciplinei este vădită chiar și în cazul liceelor de 

specialitate cinematografică – cele care pregătesc cadre tehnice 

medii pentru industria filmului, atâta vreme cât materiile studiate pot 

intra într-o altă lumină și perspectivă prin întâlnirea cu un curs al 

cărui scop este înțelegerea finalității artistice a operei filmice. Viitorii 

tehnicieni vor avea astfel șansa de a-și conecta propria muncă și 

utilajele folosite cu o dimensiune nebănuită, inefabilă, de care poate 

că vor fi atrași irezistibil. 
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Activități de învățare și conținuturi 

 

1. O evaluare a principalelor stiluri vizuale din perspectiva istoriei 

cinematografului. 

Lucrare practică: Realizarea în interior și în exterior a unor cadre 

care ar urmări în aspectul lor esențial maniere stilistice consacrate 

(ex: „film noir”, „Hollywood Glamour”, „Nouvelle Vague”, „Dogma” 

etc.) ; 

2. Determinările psiho-fiziologice ale unei structuri vizuale filmice şi 

modul în care sunt influenţate de principalele instrumente 

operatoriceşti.  

Lucrare practică: Prin vizionare și exercițiu – analiza unor modalități 

concrete prin care variate formule plastice produc răspunsuri 

emoționale diferite; 

3. Rolul şi implicarea directorului de fotografie în crearea spaţiului 

filmic şi al mizanscenei. 

Lucrare practică: Analiza – prin vizionare și exercițiu – a unor tipuri 

specifice de mizanscenă: a) planul-secvență; b) decupajul prin 

metoda MASTER-SCENE și COVERAGE; c) particularitățile filmării 

cu mai multe aparate simultan; 

4. Punct de vedere naratorial obiectiv şi subiectiv, din perspectiva 

mijloacelor operatoriceşti.  

Lucrare practică: Studierea – prin vizionare și exercițiu – a modului 

în care este influențată percepția «subiectivității» de: a) filmarea din 

mână; b) filmarea cu mijloace tehnice precum: travling, macara, 

steadicam, hot-head etc.; 

5. Stilul de iluminare – principal mijloc creator de expresie al 

directorului de fotografie, «Lumina – ca metaforă vizuală». 

Lucrare practică: Analiza și studiul stilurilor majore de iluminare (prin 

vizionarea unor secvențe antologice și prin exerciții). Accentul 

principal va cădea pe modul în care caracterul general al iluminării 

conduce la anumite răspunsuri psiho-fiziologice (senzații) și în 

corelație cu semnificațiile – la emoția estetică. 

Seminar: «Vittorio Storaro, pictor al luminii»; 

6. Atributele tipurilor de lumină şi modul în care determină caracterul 

iluminării.  
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Seminar: Cunoștințe generale teoretice referitoare la lumină (fizică și 

optică). 

Lucrare practică: Exerciții al căror principal scop va fi studierea 

modalităților tehnice prin care directorul de fotografie poate 

reproduce filmic diferite tipuri de surse și efecte de lumină (exemple: 

diferite ore ale zilei în interior, iluminare produsă de torțe, lumânări 

etc.); 

7. Aparatura de iluminare, principal instrument de lucru al directorului 

de fotografie: perspectivă istorică și momentul actual. 

Seminar: Tipuri de surse și accesorii (Fresnel, HMI, Kino Flo, LED 

etc.). 

Lucrare practică: Exerciții de iluminare pereche (cu teme identice) 

prin folosirea consecutivă a surselor cu caracter dirijat și difuz; 

8. Probleme speciale ale tehnicii de iluminare, în cazul decorurilor 

complexe sau de mari dimensiuni și în locație (cazul lipsei de spațiu 

sau al filmării de regim). 

Seminar: Aspecte concrete ale producției de studio, de mare buget – 

de tip «Perfect Storm» (efecte de iluminare de exterior, în platou) și 

ale unor filme de buget mic (problema racordului de lumină în cazul 

«programului strâns» – tight schedule). 

Lucrare practică: Efecte atmosferice de exterior în filmarea de 

interior; 

9. Compoziția – mijloc major de expresie operatoricească. 

«Geometria secretă a cadrului cinematografic». 

Seminar: Re-examinarea tematicii psiho-fiziologiei percepției vizuale 

(câmpul de forțe al cadrului, conceptele de echilibru, tensiune, ritm, 

contrast formal, textură etc.). 

Lucrare specială: Studiul modului de influență secretă a senzațiilor 

spectatorului, prin jocul liniilor, maselor, formelor și suprafețelor – 

vizionare și exercițiu; 

10. Optica și «limbajul obiectivelor». Perspectiva imaginii filmice. 

Lucrare practică: Exerciții care urmăresc studiul efectelor 

«emoționale» aparținând diferitelor optici, în condiția compoziției 

statice și dinamice. 

Seminar: Bazele opticii foto-cinematografice (obiective, profunzimea 

de câmp, macro-filmarea etc.). 
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Seminar: «Orson Welles, magnifica expresie»; 

11. Unghiulația – de la Eisenstein la Lynch – o metodă de 

manipulare creatoare a spațiului cinematografic.  

Lucrare practică: Exerciții și vizionări în scopul studierii influenței 

poziționării camerei pentru crearea unor puternice efecte vizuale; 

12. Mișcarea – caracteristică esențială a imaginii cinematografice – 

mod major de expresie operatoricească. Psiho-fiziologia mișcării în 

cadru și camera „eliberată”. 

Seminar: «Serghei Urusevski și camera poetică»; 

13. Mijloace tehnice de mișcare a camerei.  

Seminar: O analiză a evoluției mijloacelor tehnice de mișcare a 

aparatului de filmat în perspectiva istoriei cinematografului (de la 

camera pe bicicletă a lui Freund la „Skycam”-ul, „Technocrane”-ul, 

drona și gimbal-ul zilelor noastre); 

14. Metode speciale de filmare cu camera în mișcare: filmarea din 

elicopter, dronă, filmarea din mașină, motion-control etc. Metode 

speciale de alterare a mișcării: filmarea high-speed. Camere și surse 

de lumină speciale, dronă și gimbal. 

15. Culoarea – factor major de semnificație și expresie în limbajul 

vizual. 

Seminar: Probleme teoretice referitoare la percepția culorilor, teorii 

ale culorilor, simbolici ale culorii (diverse perspective culturale). 

16. Mari cineaști ai culorii. O scurtă istorie a evoluției culorii în 

cinema. 

Seminar: «Sven Nykvist, de la PERSONA la STRIGĂTE ȘI 

ȘOAPTE»  

17. Factori tehnici de control ai culorii – problemele amestecului 

cromatic al diverselor tipuri de surse luminoase. 

Seminar: Temperatura de culoare, balansul cromatic al peliculei, 

filtre de corecţie, filtre de efect. 

Lucrare practică: test de amestec (surse de lumină și emulsii/setări 

ale senzorului cu balans variat); 

18. Expunerea – «știința» care face posibilă materializarea expresiei 

vizuale.  
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Seminar: Principalele noțiuni de sensitometrie și exponometrie, 

factorii care determină expunerea, modalități de măsurare a luminii, 

tipuri de exponometre etc. 

Lucrare practică: Exerciții având ca scop studierea modului prin care 

expunerea peliculei este controlată în procesul tehnologic de 

prelucrare a materialului fotosensibil (procesare clasică și DI); 

19. Modalități în care microstructura imaginii (tipul de peliculă, 

emulsia, granulația, rezoluţia etc.) poate deveni factor «secret» de 

expresie. 

Lucrare practică: Test comparativ prin filmare și simulare digitală. 

Seminar: «Bob Richardson și estetica MTV în filmele JFK și Natural 

Born Killers»; 

20. Procesarea și controlul imaginii: laboratorul ca spațiu de creație. 

Post-procesarea digitală. 

Seminar: Influența proceselor speciale de prelucrare – a developării 

și copierii, a etalonajului - asupra caracteristicilor vizuale majore ale 

imaginii cinematografice: contrast, acoperire, culoare, finețea 

granulației, definiție etc. Simularea acestor efecte în post-procesarea 

digitală. 

Lucrare practică: Test comparativ (bleach bypass, push process, 

flashing, cross processing etc.) Instrumente moderne de 

previzualizare de tipul Kodak Look Management System. Colorizare 

în BaseLight. 

Seminar: «„Domino”, Tony Scott și inovația în materie de stil vizual»; 

21. Directorul de imagine și problemele continuității cinematografice. 

Lucrare practică: Exercițiu de filmare a unei secvențe în care se vor 

urmări: păstrarea consistenței stilului vizual de la cadru la cadru 

(coerența efectului de lumină, contrastul de iluminare, acoperirea 

generală etc.), respectarea principiului axei (cazul unor mișcări 

complexe de aparat în care urmează să se monteze cadre de 

reacție), controlul unghiurilor complementare, al direcției privirilor, al 

mărimii subiectelor în cadru (cazul filmării câmp-contracâmp); 

22. Filtrele și posibilitățile lor creative în imaginea alb-negru și color.  

Lucrare practică: pe baza inventării unor idei simple dramaturgice 

testarea efectelor diferitelor filtre (de difuzie, de efect, de contrast, de 

conversie cromatică, degrade, de polarizare, neutre etc.); 
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23. Formatul cinematografic și influența sa asupra expresiei vizuale 

a imaginii filmice. Modalitățile în care formatele «late» (cinemascop) 

modifică actul creației operatoricești (reguli compoziționale, mișcare 

și mizanscenă). 

Seminar: «Freddie Young și filmul epic – «Lawrence of Arabia», „Dr. 

Jhivago”, „Ryan’s Daughter”; 

24. Raporturile directorului de imagine cu echipa în perioada de 

pregătire şi filmare. Aspecte ale colaborării cu cameramanul, primul 

asistent, maistrul de lumină, maşinistul-şef, echipa de cameră şi de 

electricieni. Coordonarea şi organizarea muncii.  

Seminar: Studiul unei liste de cadre (shot-list), al unei schițe de 

lumini, al unui story-board, al unui necesar de aparatură și iluminare, 

al unui deviz etc.; 

25. Directorul de imagine în era revoluţiei digitale. Principalele 

moduri în care tehnica digitală a modificat creația operatoricească 

tradițională (camerele digitale, etalonajul digital, intermediate-ul 

digital, video-assist-ul, copiile de lucru – dailies, efectele pe 

calculator-cgi, proiecția în dcp). 

Seminar: Aspecte pozitive și negative ale modului în care noile 

tehnologii afectează metodele de lucru ale directorului de fotografie, 

relația sa cu regizorul și cu producătorul, statutul sau profesional; 

26. Directorul de fotografie și cinematograful digital. Cinematograful 

de ficţiune și noile formate digitale (supersenzorii și 3D). 

Seminar: O perspectivă istorică a postproducției digitale, de la 

«Timecode» de Mike Figgis (cinema digital de tip low budget) la 

superproducția «Hugo» (3D) de Martin Scorsese.  

27. Tendinţa scăderii dimensiunilor şi preţurilor noilor camere digitale 

şi corespondenţele dintre lumea cinematografului profesionist şi cel 

de amatori (Camerele Blackmagic, Canon, Sony, Lumix, Red, 

ALEXA). 

Lucrare practică: test aparate; 

28. Problemele stilului: există un stil operatoricesc? Sub ce forme se 

poate manifesta personalitatea creatoare a directorului de fotografie? 

Care este măsura originalității creației sale? Cum putem ști cui 

aparține o soluție vizuală într-un film? Ce aparține în exclusivitate 
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operatorului atâta vreme cât orice imagine este un conglomerat de 

expresii?  

Lucrare colectivă și individuală pe o temă comună. 

 

Filmografie esenţială 

 

Sergei M. Eisenstein: Greva, Crucişătorul Potermkin, Octombrie, 

Vechiul şi noul, Que Viva Mexico, Alexandr Nevski, Ivan cel 

Groaznic; 

F.W. Murnau: Ultimul dintre oameni, Aurora; 

Abel Gance: Napoleon; 

Carl Th. Dreyer: Patimile Ioanei d‟Arc; 

Dziga Vertov: Omul cu aparatul de filmat; 

Joseph Von Sternberg: The Scarlett Empress; 

Orson Welles: Cetăţeanul Kane, Doamna din Shanghai, Stigmatul 

răului, Procesul; 

John Ford: Fructele mîniei, Lungul drum spre casă, The Informer, My 

Darling Clementine; 

William Wyler: La răscruce de vînturi, Cei mai frumoşi ani ai vieţii 

noastre; 

Anthony Mann: T – Men, Raw Deal; 

Elia Kazan: Pe chei; 

David Lean: Marile speranţe, Oliver Twist, Lawrence of Arabia, Fiica 

lui Ryan; 

Carol Reed: Fugarul, Al treilea om; 

Alfred Hitchcock: Rebecca, Spellbound, Funia, Psycho, Vertigo; 

Akira Kurosawa: Rashomon, Cei şapte samurai, Kagemusha, Ran;  

Vincente Minnelli: Un american la Paris; 

Max Ophuls: Caruselul, Madame de...; 

Grigori Ciuhrai: Al 41-lea; 

Robert Wise: West Side Story; 

Ingmar Bergman: A şaptea pecete, Persona, Ora lupului, Ruşinea, 

Strigăte şi şoapte, Fanny şi Alexander; 

Mihail Kalatozov: Zboară cocorii, Scrisoare neexpediată, Eu Cuba; 

Jean-Luc Godard: Cu sufletul la gură, A-şi trăi viaţa, O bandă aparte, 

Pierrot Nebunul; 
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Alain Resnais: Anul trecut la Marienbad; 

Luchino Visconti: Pămîntul se cutremură, Ghepardul, Moartea la 

Veneţia; 

Michelangelo Antonioni: Aventura, Eclipsa, Deşertul roşu, Zabriskie 

Point, Misterul de la Oberwald; 

Louis Malle: Zazie în metro; 

Federico Fellini: Opt şi jumătate, Giulietta şi spiritele, Toby Dammit, 

Satyricon, Amarcord, Roma, Casanova, E la nave va; 

H. Teshigahara: Femeia nisipurilor; 

Richard Lester: The Knack, How I Won the War, Petulia; 

Jerzy Skolimowski: Walkover, Bariera; 

Tony Richardson: Tom Jones, Singurătatea alergătorului de cursă 

lungă; 

Vera Chytilova: Margaretele; 

John Cassavetes: Shadows, Faces; 

Milos Forman: Dragostea unei blonde, Taking Off, Ragtime; 

John Frankenheimer: Seconds; 

Haskell Wexler: Medium Cool; 

Roman Polanski: Cuţitul în apă, Cul- de- sac, Repulsie; 

John Schlesinger: Darling, Midnight Cowboy;  

Lindsay Anderson: If...; 

Mike Nichols: Cui îi este frică de Virginia Woolf?, Catch 22; 

John Boorman: Deliverance, Excalibur; 

B. Bertolucci: Conformistul, Ultimul tango la Paris, Sheltering Sky; 

Andrei Tarkovski: Andrei Rubliov, Solaris, Oglinda, Călăuza, 

Nostalghia, Sacrificiul; 

Serghei Paradjanov: Sayat Nova, Legenda fortăreţii Suram; 

Nicolas Roeg: Performance, Walkabout, The Man Who Fell to Earth, 

Don‟t Look Now, Eureka, Track29; 

Stanley Kubrik: Portocala mecanică, Barry Lindon, Shining; 

Robert Altman: McCabe şi Dna. Miller, Hoţi ca noi, Imagini, 3 femei; 

Alan J. Pakula: Parallax View, Klute; 

Hal Ashby: Bound for Glory, Coming Home; 

Roland Joffe: The Killing Fields, The Mission; 

Miklos Jancso: Roşii şi albii, Psalmul roşu;  

Bob Fosse: Cabaret, All That Jazz; 



325 

Wim Wenders: Prietenul american, Der Stand der Dinge, Paris 

Texas; 

Francis Coppola: Naşul, Apocalypse Now, Rumble Fish, One from 

the Heart; 

Michael Cimino: Vînătorul de cerbi, Heaven‟s Gate; 

Terrence Malik: Days of Heaven; 

Ridley Scott: Dueliştii, Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain, 

Someone to Watch Over Me, Gladiator, Black Hawk Down; 

Woody Allen: Annie Hall, Interiors, Manhattan, Zelig; 

Tony Scott: Hunger, Last Boy Scout, Spy Game, Domino; 

Steven Spielberg: Duel, The Color Purple; 

Nikita Mihalkov: Sclava iubirii, Piesă neterminată pentru pianină 

mecanică, Oblomov; 

Elem Klimov: Agonia, Despărţirea; 

Martin Scorsese: Raging Bull; 

Fraţii Taviani: Allonsanfan; 

Warren Beatty: Reds, Dick Tracy; 

Jerry Schatzberg: Sperietoarea; 

Ruy Guerra: Puştile; 

Philip Kaufman: The Right Stuff, The Unbearable Lightness of Being, 

Henry şi June; 

Sergio Leone: Once Upon a Time in America; 

Terry Gilliam: Brazil, Twelve Monkeys; 

Alexei Gherman: Prietenul meu Ivan Lapşin; 

Derek Jarman: Caravaggio, Edward II; 

Ken Russell: Diavolii, Mesia sălbatic, Mahler, Lisztomania, Tommy, 

Altered States; 

Alan Parker: Bugsy Malone, Midnight Express, Fame, Birdy, 

Mississippi Burning, The Wall, Angel Heart; 

Zhang Yimou: Sorgul roşu, Raise the Red Lantern; 

Adrien Lyne: Flashdance, Jacob‟s Ladder; 

Krzysztof Kieslowski: Decalog, Trei culori, Viaţa dublă a Veronicăi; 

Peter Greenaway: The Draughtsman‟s Contract, Drowning by 

Numbers, ZOO, Belly of an Architect, Prospero‟s Books, The Cook, 

the Thief, His Wife and Her Lover, The Pillow Book, The Tulse Luper 

Suitcases, Nightwatching; 
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Theo Angelopoulos: Călătoria la Cythera, Peisaj în ceaţă; 

Lucian Pintilie: Duminică la ora 6, Reconstituirea; 

Liviu Ciulei: Pădurea spânzuraților; 

Mircea Săucan: Meandre; 

Piţa – Veroiu: Nunta de piatră, Duhul aurului; 

Carlos Saura: Tango; 

Oliver Stone: JFK, U Turn, Natural Born Killers, Nixon 

Alexandr Sokurov: Mama şi fiul, Arca rusă, Tatăl şi fiul; 

Alex Proyas: Dark City. 

 

Plus: 

Amélie: Bruno Delbonnel, ASC, AFC (2001) 

Children of Men: Emmanuel Lubezki, ASC, AMC (2006) 

Saving Private Ryan: Janusz Kaminski (1998) 

There Will Be Blood: Robert Elswit, ASC (2007) 

No Country for Old Men: Roger Deakins, ASC, BSC (2007) 

Fight Club: Jeff Cronenweth, ASC (1999) 

The Dark Knight: Wally Pfister, ASC (2008) 

Road to Perdition: Conrad L. Hall, ASC (2002) 

Cidade de Deus (City of God): César Charlone, ABC (2002) 

American Beauty: Conrad L. Hall, ASC (1999) 

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 

(Deakins) 

In the Mood for Love (Christopher Doyle, HKSC, and Mark Li Ping-

bin) 

Pan‟s Labyrinth (Guillermo Navarro, ASC) 

The Lord of the Rings trilogy (Andrew Lesnie, ASC, ACS) 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Ellen Kuras, ASC) 

Gladiator (John Mathieson, BSC) 

The Matrix (Bill Pope, ASC) 

The Thin Red Line (John Toll, ASC) 

The Diving Bell and The Butterfly (Kaminski) 

Slumdog Millionaire (Anthony Dod Mantle, BSC, DFF) 

Eyes Wide Shut (Larry Smith, BSC) 

Requiem for a Dream (Matthew Libatique, ASC) 

Kill Bill (Robert Richardson, ASC) 
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Moulin Rouge (Donald M. McAlpine, ASC, ACS) 

The Pianist (Pawel Edelman, PSC) 

Hero (Doyle) 

Black Hawk Down (Slawomir Idziak, PSC) 

O Brother, Where Art Thou? (Deakins) 

Babel (Rodrigo Prieto, ASC, AMC) 

Lost In Translation (Lance Acord, ASC) 

Crouching Tiger, Hidden Dragon (Peter Pau, HKSC) 

The Curious Case of Benjamin Button (Claudio Miranda, ASC) 

The Man Who Wasn‟t There (Deakins) 

The New World (Lubezki) 

Sin City (Robert Rodriguez) 

Atonement (Seamus McGarvey, ASC, BSC) 

Munich (Kaminski) 

The Prestige (Pfister) 

Memoirs of a Geisha (Dion Beebe, ASC, ACS) 

The Aviator (Richardson) 

Zodiac (Harris Savides, ASC) 

The Insider (Dante Spinotti, ASC, AIC) 

Gangs of New York (Michael Ballhaus, ASC) 

Tie: Brokeback Mountain (Prieto) and The Fountain (Libatique) 

The Fall (Colin Watkinson) 

The Passion of the Christ (Caleb Deschanel, ASC) 

Snow Falling on Cedars (Richardson) 

House of Flying Daggers (Xiaoding Zhao) 

Sky Captain and the World of Tomorrow (Eric Adkins). 

 

 

 
 



 

 




