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Interview with  Anthony Nti 
de Iulia Stoicanea 

 

Anthony Nti is a 27 years old director, writer and producer. Anthony was born in Ghana and moved 

to Belgium when he was a child. He studied film at RITCS Brussels and is a filmmaker whose body of 

work includes music videos and short films that were awarded at several international festivals, with 

his most recent shortfilm, Da Yie (Good Night) having won the Jury Award for the Flemish 

Competition: Fiction at the Leuven Short Film Festival in 2019 and being selected for the 2020 edition 

of the Clermont-Ferrand International Short Film Festival (since the moment of taking this interview 

to the print of our journal, in the debut of 2020, Antony Nti has won the Grand Prix for the Best 
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International Short Film at the 2020 edition of the Clermont-Ferrand Festival with his movie, 

Da Yie). His work is diverse, tackling themes and subjects of social interest, guaranteed to catch the 

eye of the viewer. To that adds the youthful, effervescent style that he approaches all his projects with 

and the dedication and passion with which he turns every idea into reality. We caught up with 

Anthony back in May 2019, when he and his creative partner, Chingiz Karibekov, could be found in 

Bucharest working on a music video for the Romanian band „Karpov not Kasparov”. Together with 

that, they also conducted a directing masterclass at CINETic destined for the film students at 

UNATC, in which they explored different aspects of filmmaking – from storytelling, story structure 

and building up the narrative of a movie to different ways of revealing a character to the public. 

 

Iulia Stoicanea: Anthony, what led you to choose the path of film directing? 
 

Anthony Nti: It all started in my last year of high school. Usually, every year we would go on 

a school trip abroad. They gave a school concert that they organized with everybody in the 

last year and they did plays, music. An artistic show. And my class was quite late. We had to 

get our own money to organize it. And we thought to ourselves, „What if the money that 

they were going to use to send us abroad, we do something else with it?” So we thought to 

take a part of that budget and put it into our school plays. The school agreed, and they were 

looking for an alternative because it was mandatory to have this week in which you don’t 

have regular classes, to have a few days with an activity. So they decided to find an 

alternative for the school trip. And they found this artistic bus called Piazza dell’Arte, which 

is this big bus that goes around and you can do all kinds of activities. You can put music in 

it, you can show photography, or videography. We thought it was handy because we needed 

all of it for the school play. So, they came to my school and I did photography and 

videography for it because at that time I was producing music and I was interested in 

producing. And I did that. And then, I did this short film about the life of a 5 euros bill that 

goes in a circle. So, it’s this little kid that gets 5 euros from his grandmother but the 

grandmother spills coffee on it so you recognize the 5 euros and she buys something etc. 

And it goes around and ends up 

with this drug addict, he tries to roll 

a joint and he can’t find paper so 

instead he uses the 5 euros bill and 

he smokes it up, which also 

represents the end of it. And the 

man in charge told me, „I’ve been 

doing Piazza dell’Arte for almost 5 

years now and this is one of the best 

short films I’ve seen, maybe you 

should do something with it”. And 
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that marked the moment when I thought, „Ok, maybe yes, I 

will!” Before that, I was only subconsciously interested in 

filmmaking. When I was a kid, my grandmother had this big 

TV and all the kids around came to her house to watch TV. 

We used to watch the Terminator and all these classic films. 

And I remember seeing this film, but I don’t remember the 

name of it, I always say it’s Terminator, but I don’t exactly 

remember which film it was. But there’s this character that 

died and we saw another film with the same character. And 

as a small kid I was really confused. Then my uncle, who was the creative person in the 

family, he showed me the making of Terminator, and I found it really interesting, the process 

of making it. After that, every time I watched a film I was always wondering how they made 

it. But that wasn’t necessarily the turning point. It was actually much later, with the Piazza 

dell’Arte. I thought it was fun to write a story and then create it and put it out there. I wasn’t 

this kid, this little genius making big movies when I was 5 or something, no. It was pretty 

late actually that I really decided I wanted to be a filmmaker.   
 

I.S.: What are some of your influences in your career? 
 

A.N.: Spike Lee. I like his vision. For instance, Do the Right Thing really inspired me. His way 

of politically trying to prove a point and then visually doing something interesting, which is 

also a bit entertaining. He has this innovative way of telling stories. I really like that. 

Obviously, Martin Scorsese. Those are the obvious ones. And besides that, the film that really 

touched me and inspired me a lot was Beasts of the Southern Wild directed by Benh Zeitlin. It 

was his first film. He only made one film, actually, but to me it was, maybe, my biggest 

influence. And there are other people that influenced me, but they are not necessarily 

filmmakers. For instance, they could be photographers. Sometimes, I would draw inspiration 

just from a picture. I wouldn’t say the whole body of work of a photographer, just parts of it. 

Some specific works. I also saw this film from Charles Burnett, Killer of Sheep, a very inspiring 

film, also. It doesn’t really have a narrative, but it’s about the fragments, the scenes. It’s 

visually really poetic. Every day I get inspired. Either by newer things, or by older things. 
 

I.S.: What’s a message that you would like the audience to remain with after seeing one of your works? 
 

A.N.: It depends on the story that I’m trying to tell. But I always find it interesting if the 

audience understands my message and then they have these extra things that he or she sees. 

This extra layer that they see, I always liked that. But not an extra layer that has nothing to 

do with the film, rather them understanding what I mean through the film and then finding 

these additional things. It’s always interesting because I also learn from that. If an audience 

likes your film, it’s always nice, but if they can say these new things that make you realize 

something about it, that is also nice. Not in the way that „Your film is terrible”, but more like 
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„Oh, I liked it, but maybe I felt that way here and maybe it wasn’t an intention.” It’s 

interesting for me to know that they felt a certain way. I don’t want people leaving the 

theaters in tears or something like that. I always find it strange. If it touches you emotionally 

that you feel the need to cry, it’s fine, but I would much rather have a conversation about it. 
 

I.S.: Regarding your last short film, Da Yie („Good Night”), 

that you also showed during your masterclass, what was the 

idea that you started from? Where did you get the 

inspiration for it? 
 

A.N.: It was a whole process. It started from a scene, 

actually. There is this scene where a kid gets hits and 

he dodges. That was something that really happened 

to me so I just wanted the portrayal of that in a film. 

Sometimes, it starts with just a scene. I don’t 

necessarily start with a theme, it’s very different. We 

started with this scene and then we started building up 

this story. When I was younger, once, I was hanging 

out with these older boys, I was around 12-13 years 

old, and there was this guy who was around 16. I used 

to rap and we used to make raps together. And I felt 

like I was part of something. Once, I was going to 

football and he pulled up in a car and he was like, 

„Join me, we are going to grab pizza”. It was my first 

time having pizza, by the way! (laughs) So I went with 

him but we ended up in this place where it was not kid 

friendly, it wasn’t a place for a child. I got out of there, 

obviously, nothing happened. But, reflecting back, I was like, „That could have gone a whole 

another way, it could’ve gone wrong”. And that was the base of Da Yie. The innocence of a 

kid who just wants to be a part of 

something. So, that was really 

important. Peer pressure for us 

was also one of the themes in the 

movie, because the three 

characters they all come together 

because of peer pressure. The 

older guy, he has to do 

something, he is in this gang, 

Prince goes to play football, but 
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Matilda is pushing him to do something. He is more reserved. For sure peer pressure was 

one of the themes and also just the innocence of a child, because at the end of the day, those 

things happen, you don’t see the threat in it, you know? It does something to you, it changes 

you, but it’s not like you’re not going to play football the next day, for instance. That was the 

approach of the film.  
 

I.S.: How do you like to unveil the true personality of your characters? You spoke at your masterclass 

of ways in which a character can be unveiled to the public. Which one do you prefer? Because you 

showed those clips, you made a parallel between Taxi Driver and There Will Be Blood, in which 

you explained the two methods of defining the way a character is. 
 

A.N.: I prefer to do it through an action that is interesting and memorable. We did it with the 

chicken in Da Yie. It starts with the chicken. Matilda tries to catch it. So, automatically, you 

feel like, „Oh, this is a tough girl, she will be fine.” It says something about her. And then, 

with Prince, it was the relationship between him and his mom. Even though they don’t talk, 

he gets back, it’s late, you can read it in their actions. These little things. And with the guy, 

with his car and trying to show off. He uses these material things, the materialistic side to 

impress, to attract. So it’s more using actions than words. But the dialogue is also 

representative, of course, but it’s not black and white. It's more like a mixture, like in Beasts of 

the Southern Wild where the dialogue is more intense, but how it’s done in a situation says 

something about the character. 
 

I.S.: What are three of the most valuable things for you, in your life? 
 

A.N.: I have a lot of respect for people who are passionate about things. I’m also very 

passionate. And I feel like if you cannot be passionate about something, then it’s not worth 

investing energy in it. That could be one of them. Another one could be something that it is 

also linked with being passionate. If I do something and afterwards I’m happy about it or 

I’m not happy about it, I have to stand behind it, no matter the outcome, because I believed 

in it. I also find it important to surround yourself with the right people that have the right set 

of skills. It’s harder to do that. 

For instance, I always work with 

Chingiz, he is better at some 

things. We are complementary to 

each other. That is also really 

important for me. Because most 

of the time people are by 

themselves, but sometimes you 

could become a better version of 

yourself through somebody else. 

That is also interesting, having 
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that around. Third one, my family. Family is really important to me. 
 

I.S.: What are your plans for the future? What do you wish to achieve? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.: We are working on a feature film. We hope that it will come out one day and people 

will see it, more than 80 (laughs). We just want to make films, do projects, but also be able to 

live from that, talk about it. Being respected as creators, together with our work, matters a lot 

to us. It would be nice to know that you are a creator that had an impact on culture or in the 

environment. Because the film environment is an elite, it would be nice to know you left a 

mark. And for the rest, keep getting chances to do stuff, opportunities to do things. That is 

what we hope for in the future. 

 

 

 

 

 

Iulia Stoicanea este studentă la UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, 

Facultatea de Teatru, Secţia Teatrologie şi Management Cultural, 

colaborator al Teatrului „Ion Creangă”, al Teatrului „Masca” şi al 

revistei academice CONCEPT.  
 

Iulia Stoicanea is a student at UNATC „I.L. Caragiale“ Bucharest, 

Faculty of Theatre, Theatre Studies and Cultural Management 

Department, collaborator of the „Ion Creangă” and „Masca” Theatres 

and the CONCEPT academic journal. 
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Elementul magic al animaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviu cu Mihai Bădică 

de lect. univ. dr. Constantina Mihăilă1 

 

Mihai Bădică (n. 1941) este un regizor român de film de animaţie cu păpuşi, care trăieşte şi lucrează 

în Danemarca. Până la plecarea din România, şi-a desfăşurat activitatea la Studioul Animafilm. 

Printre filmele realizate la Animafilm se numără Icarus (1974), Geneză (1975), Alter ego (1977), 

Nişte sticle (1981), Galileo Galilei (1984). În Danemarca a realizat mai multe filme cu păpuşi, 

printre care Klods Hans (1999). 

                                                 
1 Interviurile Ninei Mihăilă, editate de Mihaela Beţiu, fac parte din cartea acesteia, în curs de 
publicare, Păpuşa – de la material la imaterial (acelaşi editor), rezultatul tezei de doctorat realizate 
sub coordonarea prof. univ. dr. Cristian Pepino. Redacţia îi mulţumeşte autoarei pentru permisiunea 
de a prelua, în revista CONCEPT, aceste materiale de mare relevanţă pentru istoria artei actorului, a 
artei mânuitorului de păpuşi şi marionete, a artei animaţiei. Fotografiile aparţin arhivei personale a 
Ninei Mihăilă.  
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Constantina Mihăilă: Cum aţi ajuns la filmul de animaţie cu păpuşi? 
 

Mihai Bădică: Pe scurt, aş putea să spun: greu şi pe căi complicate, dar am ajuns cu bine! Îmi 

place întrebarea ta, cu nuanţă „turistică”, căci, într-adevăr, răspunsul descrie o lungă 

călătorie, plină de peripeţii... De la 4-5 ani am ştiut foarte exact ce voiam să devin: actor! Asta 

din cauza fratelui meu, cu mult mai mare decât mine, pe care l-am văzut o dată într-o piesă 

de teatru de amatori şi care adusese acasă nişte „grime”, culorile unsuroase cu care se 

„machiază” artiştii, care miroseau a ceva ciudat, fascinant de frumos! Instinctiv, m-am 

apucat să mă „boiesc” cu ele, uitându-mă în oglindă cum îmi schimbam înfăţişarea. Asta  

mi-a dat ocazia să o sperii rău pe vecina mea Adriana, cam de vârsta mea, când m-am dus la 

ei împopoţonat cu o pălărie veche şi o haină a lui taică-miu care-mi ajungea până la călcâie... 

Atunci am simţit prima dată, presupun cu sufletul, impactul pe care-l are un „personaj de 

teatru” asupra publicului... Bănuiesc că gândeam atunci altfel cuvintele astea pompoase... 

Cred chiar că nu le gândeam deloc! Dar Simţeam! Înţelegeam de-atunci puterea 

imaginaţiei... Îmi plăcea să spun poezii încă de la grădiniţă, dar şi mai târziu, la şcoală.  

Natural că pe la 16 ani, când am aflat că Şcoala Populară de Artă are o clasă de 

„actorie”, m-am înscris! Duceam o viaţă dublă: dimineaţa eram la liceu, cu matematica, 

fizica şi rusa, pe care le uram, după-masă făceam o şcoală absolut fascinantă, o şcoală unde 

mă simţeam ca un peşte în apă! Am avut noroc să dau acolo de oameni de cea mai bună 

calitate! Profesor de actorie îmi era Costel Rădulescu, un actor extraordinar la Teatrul din 

Sibiu, ajuns mai târziu „artist al poporului”. L-am avut pe Mihai Dimiu, regizor, mai târziu 

profesor la Regie de Teatru... La dicţie aveam o tânără absolventă a Conservatorului de 

Operă de la Cluj, o cântăreaţă excelentă şi care era şi al naibii de frumoasă, dar care avusese 

nişte probleme (politice, de vreun fel, cred eu) şi nu putuse să se angajeze normal, cântăreaţă 

la Operă, ajungând cine ştie cum la şcoala asta. S-a apucat serios să-mi educe vocea cu 

metodele dure folosite la canto... La istoria şi teoria teatrului era Pimen Constantinescu, 

absolvent la Universitatea din Florenţa, înainte de război, şi care, din motive necunoscute 

mie, nu ajunsese să predea la unul din liceele normale, deşi „înainte” fusese profesor 

universitar la Cluj. De departe, cea mai fascinantă personalitate culturală pe care am  

întâlnit-o în timpul formării mele... Faţă de el, lecţiile de română de la liceu, cu o profesoară 

care ne preda după manual, mi se păreau de-a dreptul revoltătoare... Şi mă revoltam mereu, 

ceea ce a avut ca efect că din 6 nu mă scotea... Şcoala aia, de după-masă, mi-a dat cea mai 

serioasă pregătire de teatru... Mai ales baza culturală a profesiei... 

Deci, absolvind liceul, am dat, bineînţeles, la Actorie! Am căzut din prima etapă!   

„N-aveam pile!”, a fost scuza mea autoliniştitoare. Dar, în sinea mea, nici nu puteam să-mi 

zic că fusesem cine ştie ce. În grabă, ca să nu mă ia la armată, am dat şi am intrat cu uşurinţă 

la Sport, la Pedagogic, având în vedere că în liceu fusesem în echipa de gimnastică şi luasem 
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locul III pe ţară, ca juniori... Am învăţat acolo, la sport, printre altele, anatomia şi fiziologia 

omului şi biomecanică – cunoştinţe care mi-au prins grozav de bine mai târziu, la animaţie...  

La Institutul Pedagogic era un mediu amestecat şi, bineînţeles, eu interesat cu vremea 

şi de artele plastice, am urmărit aproape, în egală măsură, şi cursurile de la Arte plastice, în 

special istoria artei. M-am împrietenit şi cu mulţi din studenţii de-acolo, mulţi din pictorii 

României de mai târziu... Descoperisem că cei mai mulţi dintre studenţii de-acolo, dar chiar 

şi cadrele didactice, erau într-un fel sau altul, „refuzaţi” din alte părţi... Cel care, mai târziu, 

a devenit regizorul Mircea Veroiu, era atunci şi el, tot acolo, cu mine, la Sport... Am făcut trei 

ani de fapt minunaţi acolo, dar, după absolvire, am ajuns profesor de sport într-un sat 

pierdut prin judeţul Ilfov, la o şcoală elementară mititică, unde a trebuit să predau şi 

matematică şi română... Mi s-a părut o cădere în altă lume, o lume total străină de tot ce 

ştiam eu de mai înainte... Am dat din mâini ca înecatul şi, cu ceva noroc, am reuşit să mă 

mut la o şcoală în Alexandria, la oraş...  

Acolo m-au găsit doi foşti prieteni de la Şcoala Populară de Artă din Sibiu, care 

ajunseseră actori mânuitori la Teatrul de Păpuşi şi băteau ţara în turneu! Mi-au spus că mai 

este un post liber, aşa că, după vacanţa de vară, nu m-am mai întors la Alexandria, intrasem 

deja actor-mânuitor la... „Păpuşi”, chiar dacă nu fusesem niciodată la un spectacol de teatru 

de păpuşi... Pe vremea aceea nu exista învăţământ superior pentru păpuşari, aşa că 

regizorului şi directorului teatrului, care ştia că fusesem elevul lui Costel Rădulescu, i-a 

ajuns că i-am recitat la concurs, pe dinafară, Un duel de Topârceanu... După câţiva ani de 

mânuit păpuşile prin sute de oraşe şi sate amărâte din ţară, în turnee aproape continue, am 

aflat că se organizează primele cursuri universitare pentru actori mânuitori. M-am înscris şi, 

după vreo trei ani, făceam parte din prima generaţie de păpuşari cu studii... Le păstrez 

profesorilor mei de-acolo cea mai bună amintire – a fost o şcoală serioasă – şi, bineînţeles, în 

special, profesorului de „meseria” mânuitului, Iustin Grad, care mulţi ani a jucat la TV în 

rolul lui Ţăndărică, personaj devenit celebru. În ceea ce mă privea pe mine, după câţiva ani 

de „păpuşărie” pe la teatre de provincie, la Sibiu şi la Ploieşti, şi chiar şi în timpul cursurilor, 

am simţit că actoria propriu-zisă, cu părere de rău, nu mă mai satisfăcea. Descoperisem, 

făcând la teatru, în paralel, şi regie, şi scenografie, că mă simţeam mult mai bine în postura 

de a interpreta... întreaga piesă, în loc de a mă limita la lucrul cu personajul meu... 

În plus, una dintre colegele mele de clasă (eram în ultimul an) mi-a arătat o dată un 

mic anunţ publicitar care spunea că Studioul Animafilm organizează un curs de animaţie şi 

se dă concurs de admitere. Mi s-a părut foarte interesant şi, din instinct, m-am dus la 

concurs. Habar n-aveam ce-i aia animaţie, dar îmi mirosea a o lume fascinantă şi, ca şi 

Gulliver, simţeam dorinţa să plec în călătorie, să o explorez!. 

Au fost vreo sută optzeci de candidaţi, dar am intrat totuşi. Cum oricum eram în 

Bucureşti, mi-a fost uşor să mă duc seara la cursurile de animaţie. Cea mai mare 

personalitate de-acolo era, fireşte, Gopo, un domn simpatic şi deloc gomos, aşa cum mi-l 

9



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                         Interview 

 

 

închipuiam pe omul care revoluţionase animaţia... Cu el, am prins ceva din filozofia şi, mai 

ales, magia filmului de animaţie. Vorbea mai mult în termeni generali, despre animaţie ca 

fenomen, ca formă de gândire... Cred că n-avea un anumit plan, ci ne vorbea amical, pur şi 

simplu, tot ce-l inspira conceptul de animaţie să ne spună! Am învăţat de la el şi o mulţime 

de lucruri simple şi practice despre desenul de caractere. Ne-a făcut şi demonstraţia alegerii 

proporţiilor vestitului său Omuleţ. Animaţie propriu-zisă am învăţat cu Victor Antonescu, 

om serios, organizat şi înzestrat şi cu darul de a preda materialul bizar pe care îl avea de 

predat. Dar s-a pierdut şi el între tehnica strictă a desenatului şi actorie... Nu fiindcă nu era 

un bun animator, ci pur şi simplu pentru că nici el nu putea să explice un proces care nu se 

învaţă cu mintea, ci cu toată fiinţa. A durat şi acel curs o iarnă. Pe la sfârşitul primăverii 

eram, în fine, angajat la Animafilm, ca muncitor necalificat. Nu puteau să mă angajeze 

altceva, căci atunci n-aveam buletin de Bucureşti... Dar, ca muncitor necalificat, se putea şi 

fără! 

Aşa, după mai mulţi ani de bâjbâială prin diferite locuri, studii şi meserii,  

mi-am început cariera mea de animator. De fapt, n-am ajuns niciodată şi pe ştatele de plată 

la Animafilm, la funcţia de animator, nici la cea de regizor. 
 

C.M.: Dar cum v-aţi descoperit pasiunea pentru animaţie? 
 

M.B.: Pasiunea pentru animaţie şi filmul de animaţie mi s-a dezvoltat, de fapt, din 

curiozitate. Mai întâi pentru că, într-o perioadă în care eu eram foarte tânăr şi total deschis 

spre lume, gata să învăţ cât mai mult şi mai 

multe, voiam să aflu şi eu ce-i aia animaţie. Mi se 

părea, instinctiv, că era etapa superioară a 

„păpuşăriei”. 

Despre animaţie, cu cât am învăţat mai 

mult, cu atât am simţit că e şi mai mult în spatele 

a ceea ce învăţasem. Niciodată n-am învăţat 

destul despre animaţie... Mai ales animaţia, 

acum aşa-numita stop motion, cu care m-am 

ocupat eu mai mult, conţine pur şi simplu un 

element magic, care trebuie luat în serios, ca 

toate celelalte elemente tehnice, dar nu poate fi 

stăpânit!  

Mihai Bădică şi păpuşa realizată 

 pentru filmul Klods Hans  

Fotografie realizată cu ocazia workhopului susţinut de  

Mihai Bădică la UNATC, 2016, arhiva autoarei 
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Animaţia, ca artă a animatorului, este o ocupaţie foarte diferită de arta păpuşarului 

de teatru. Păpuşarul exersează vreme îndelungată, ca şi actorul, iar apoi, la spectacol, joacă 

pe viu. Trăieşte mişcările păpuşii! Inspiraţia de moment poate să fie determinantă pentru 

calitatea interpretării. 

Procesul de animare se consumă de fapt complet şi perfect doar în mintea 

animatorului. Când animează, animatorul descompune mişcarea care trebuie să exprime 

trăirea păpuşii în nişte segmente. Şi spectacolul de film are premise foarte diferite de cel de 

teatru. Menţionez acum doar una, care sare în ochi: dacă păpuşa de teatru se adresează 

tuturor ochilor unui public răspândit în sala de spectacol, care privesc păpuşa de pe scenă 

din tot atâtea puncte de vedere câţi spectatori sunt în sală, păpuşa de film se adresează, de 

pe un ecran, oricărui spectator, oriunde ar sta el, perfect şi direct, exact din punctul de 

vedere pe care îl vrea animatorul: din faţă, dintr-o parte, din alta, din spate, de sus, de jos, în 

timp ce spaţiul de joc şi decorul se schimbă instantaneu, corespunzător poziţiei 

păpuşii. Păpuşa de film poate fi oricât de departe sau oricât de aproape de spectatori. De toţi 

şi de fiecare în parte. 

Convenţia teatrală presupune faptul că păpuşa este mişcată, „mânuită”, de unul sau 

mai mulţi păpuşari ascunşi sau la vedere. Spectatorii sunt confruntaţi direct şi acceptă faptul 

că păpuşa este doar un obiect inert, în momentul când păpuşarul o lasă din mână. Din acest 

motiv dialogurile între păpuşi sunt dificil de realizat, căci, în timp ce o păpuşă „vorbeşte”, 

cealaltă „moare” dacă nu e mişcată. La film, nu există această problemă, pentru că, prin 

montaj, putem, pur şi simplu, să-l eliminăm pe interlocutor din scenă. 

Păpuşa de film, pe ecran, se mişcă de la sine, liberă şi lipsită de problemele fizice sau 

materiale ale păpuşii de teatru. Spectatorul nu este confruntat cu problemele tehnice ale 

animatorului, ci vede doar păpuşa care, independentă, „trăieşte” drama care se consumă în 

film. S-ar putea spune că spectacolul de film este mai „democratic” decât cel de teatru, 

pentru că se adresează fiecărui spectator în parte, în egală măsură, indiferent de locul din 

sală unde a avut bani să-şi cumpere bilet. Aceste deosebiri măresc incomparabil impactul 

păpuşii de film asupra spectatorului. Asta cere o cu totul altă concepţie decât cea de teatru. 

Convenţia filmică se rezumă doar la acceptarea generală a spectatorilor că cele 

întâmplate în film „nu sunt adevărate”, dar, mai departe, cu cât mai realistă este imaginea, 

cu atât mai bine! În teatru este exact pe dos: cu cât imaginile produse pe scenă sunt mai 

artificiale, cu atât mai mult spectatorul o acceptă ca o metaforă a Realităţii şi se concentrează 

asupra Ideilor şi Sentimentelor vehiculate de actori. Sigur că şi filmul de animaţie poate şi 

trebuie să fie exprimat ca o metaforă a vieţii. Din experienţa mea proprie, chiar pot să spun 

că, cu cât mai mare e distanţa dintre realitate şi metaforă, cu atât spectatorii acceptă mai uşor 

ca viabilă, reală, existenţa lumii metaforice propuse, cu ramele, premisele şi regulile ei! 

Fenomen cunoscut şi de psihiatri sub numele exotic de „paranoia”. 
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Perioada în care trăim, care ne-a oferit câteva revoluţii tehnice în ceea ce priveşte 

producţia de film, dar şi de teatru, a făcut ca producţia de film şi teatru de păpuşi să-şi 

apropie mijloacele. Nu degeaba în ultima vreme, păpuşarii cei noi s-au înnoit, „lustruit”, cu 

numele de animatori de teatru! Îmi face cea mai mare plăcere să bag de seamă că intuiţia 

mea de acum aproape jumătate de secol, privind animaţia ca o nouă treaptă a artei 

păpuşarilor, se adevereşte. Ştiu pe cineva la Amsterdam care oferă „spectacole de animaţie”, 

unde el „mânuieşte” personaje care se „animă” pe un ecran! Jocurile pe computer reprezintă 

o formă revoluţionară de „păpuşărie”, unde jucătorul este şi păpuşar, şi animator, şi regizor 

al propriului lui spectacol cu personaje interactive. 
 

C.M.: Vă gândiţi să mai realizaţi şi spectacole de teatru cu păpuşi? 
 

M.B.: Nu ştiu. 
 

C.M.: Când devine un obiect păpuşă? 
 

M.B.: Când capătă un rost, un scop... în viaţă! 
 

C.M.: V-aţi gândit la o definiţie a păpuşii? 
 

M.B.: Păpuşa este o metaforă! Care-i definiţia metaforei? 
 

C.M.: Ce termen este mai potrivit în româneşte, păpuşă sau marionetă? 
 

M.B.: Nu este o diferenţă de termen. Şi marioneta este tot o păpuşă. Doar că odată, demult, 

când Teatrul Ţăndărică se dezvoltase şi avea două secţii, una cu păpuşi pe mână şi alta de 

păpuşi mânuite cu sfori, pe ultimele, poate din motive practice, le-au numit marionete. Poate 

că termenul vine de la cehi care erau celebri cu teatrul lor de „Marionette” şi i-au învăţat 

acolo la Praga, pe primii marionetişti români, meserie. Eu aşa am apucat mai târziu, la 

şcoală: la secţia de Păpuşi erau profesori Brânduşa (Zaiţa) şi Justin (Grad), iar la Marionete 

era profesoară Doina Tănăsescu. Este doar o diferenţă de tehnică de mânuire, nu de 

filozofie...  
 

C.M.: Cum o păpuşă, un obiect neînsufleţit, totuşi, ajunge să prindă viaţă? Este aproape o 

magie, cum se întâmplă asta? 
 

M.B.: Încă tot nu ştiu! 
 

C.M.: O păpuşă trebuie să aibă privire? 
 

M.B.: Absolut! Ai folosit bine cuvântul „privire”! Căci nu e îndeajuns ca o păpuşă să aibă 

ochii pictaţi pe cap... Păpuşa trebuie să poată să privească: direcţia în care merge sau direcţia 

în care se află interlocutorii. Sau să „vadă” de unde vine un zgomot sau cineva! Nimic nu e 

mai rău la teatrul de păpuşi decât ca doi mânuitori să dialogheaze cu păpuşile care privesc 

aiurea în timp ce ei le scutură harnic... La Animaţie, acesta este un avantaj enorm! Poţi să-i 

animezi unei păpuşi şi privirea! La teatru, chiar dacă ochii sunt făcuţi să se mişte, e foarte 

greu de nimerit privirea! 
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C.M.: Păpuşa are o componentă materială, dar are şi o componentă imaterială. Puteţi descrie cum 

vedeţi cele două aspecte? 
 

M.B.: Trebuie să specifici foarte clar la ce te referi când spui material şi imaterial în legătură 

cu păpuşa. 

În primul caz, dacă studiezi întâi păpuşa din punct de vedere material (fizicul ei, din 

ce-i făcută, chiar dacă este o păpuşă interactivă, virtuală) şi după aia te ocupi de partea 

imaterială (trăirea ei artistică). 

În a doua situaţie, dacă descrii procesul creator al producerii unei păpuşi, de la 

concept la realizarea materială, este normal că procesul începe cu un produs al imaginaţiei, 

deci imaterial, ideea, şi atunci ajungi la capătul drumului cu produsul material care este 

păpuşa! 

Al treilea caz al labilităţii păpuşii îl avem atunci când este vorba de păpuşa de film. 

Este cazul care spune că păpuşa, când este animată şi filmată, este al naibii de materială şi 

chiar are prostul obicei să producă o mulţime de greutăţi tuturor celor din echipă şi mai ales 

animatorului, tocmai cu materialitatea ei... Când se vede însă la proiecţie, pe ecran, e tot 

aceeaşi păpuşă, dar imaterială, căci pe ecran este doar o proiecţie! Asta o face extrem de 

impresionantă, căci, dacă ea „trăieşte credibil” pe pânza pe care o vedem, ea nu e totuşi 

decât o imagine luminoasă.  
 

C.M.: Vă mulţumim! 
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        Mişcarea expresivă –  

                               resortul magic al vieţii păpuşii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interviu cu Iulian Furtună 

de lect. univ. dr. Constantina Mihăilă1 

 

Iulian Furtună, bun cunoscător al teatrului de păpuşi, îşi desfăşoară în prezent activitatea în Franţa 

ca actor şi regizor şi este marionetist la celebra emisiune Les Guignols, de la Canal+. 
  

                                                 
1 Interviul preluat din  cartea acesteia Păpuşa – de la material la imaterial. Fotografiile aparţin arhivei 
personale a Ninei Mihăilă. 
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Constantina Mihăilă: Cum poţi să dai viaţă păpuşii?  
 

Iulian Furtună: Mişcarea reprezintă viaţă. Poţi să-i dai şi nemişcare, dar şi când nu se 

întâmplă nimic, tot se întâmplă ceva. Păpuşa trebuie să respire, să inspire, să încline capul 

într-o parte sau în alta, poate să mişte ochii într-o parte sau în cealaltă şi, în funcţie de 

conjuctura pe care o reprezintă, să facă o înclinare simplă cu o respiraţie sau inspiraţie, o 

mişcare a privirii. Noi reprezentăm sentimente, noi nu le trăim cu marioneta. Toate astea 

sunt rezolvate tehnic. 
 

C.M.: Pe cine reprezintă păpuşa? 
 

I.F.: Păpuşa reprezintă o serie de semne convenite cu regizorul, cu dramaturgul, inspirate de 

ambianţa în care evoluează păpuşa. Păpuşa cumulează şi exprimă prin semne care dau un 

sens mişcării. Ea vorbeşte sau nu vorbeşte. Vorbitul este ceva suplimentar, vorba vine să 

precizeze gestul. Întâi este gândul, gândul îl exprimi prin semne, apoi vorba vine, dacă este 

necesară… Dacă nu este necesară, este cu atât mai bine. Este cu atât mai interesant şi mai 

puternic vizual, dacă lipsesc vorbele. 
 

C.M.: Care sunt elementele cele mai importante în construirea unui spectacol cu păpuşi? 
 

I.F.: Într-o ierarhie, trei sunt elementele importante: gândul, gestul şi cuvântul şi interesant e 

să nu ai nevoie să ajungi la cuvânt. Cuvântul să apară doar ca să precizezi ceva. Este bine să 

reduci vorbitul. Asta dacă nu e un spectacol de verb, ceea ce este altceva, asta nu-ţi permite 

să te mişti atât de mult ca într-o creaţie vizuală, riscă să devină teatru radiofonic cu 

marionete. Există multe spectacole pentru copii şi, pentru că vrem să fie educative, vorbim 

mult, copilul se plictiseşte şi în final el nu înţelege nimic din toată literatura. Povestea putea 

să fie exprimată de educatoare în clasă, care şi ea putea să ia o păpuşă şi ajungea la acelaşi 

rezultat, şi ea putea să vorbească. 
 

C.M.: Ce au diferit păpuşile din emisiunea TV Les Guignols, faţă de păpuşile din spectacolul obişnuit, 

de scenă?  
 

I.F.: În primul rând, aceste marionete au o greutate de actor, trebuie să joace economic, să 

joace cinematografic. Nu pot fi bâţâite, nici mişcarea nu poate fi prea rapidă sau prea redusă, 

trebuie să pară foarte bine instalate, trebuie să aibă o greutate, să dai senzaţia că există 

picioare adevărate, picioare dedesubt şi bazin şi tot.   

Deoarece sunt destul de mari, sunt păpuşi care au detalii, joacă şi cu pupilele, pot să 

oprească mişcarea dintr-o dată şi să puncteze ceva cu un deget. Păpuşile pot să joace foarte 

frumos în detaliu, dar, în acelaşi timp, trebuie să rămâi pe senzaţia de unitate corporală, de 

masă imensă, nu pot să mişte ceva mic şi dintr-o dată să intri în contrast cu calitatea lor 

animală de forţă, de greutate fizică. Sunt foarte capricioase. Trebuie să dai impresia de 

greutate corporală. Când ridici braţul, cum zicea Marcel Marceau, să ai impresia că ridici o 

piatră de mormânt. În castingurile pentru TV, cei care au făcut selecţia s-au orinetat mai mult 
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spre actori mimi sau dansatori, pentru că cei care veneau dinspre marioneta tradiţională au 

constatat, în castinguri, că mişcau un pic cam mult marioneta în faţa camerei. Asta se 

corijează în timp, dar ei, ca să fie mai siguri, au selectat persoane care făceau un joc mai de 

marionetă. Sunt lucruri diferite, este o mare diferenţă între păpuşile pentru televiziune şi cele 

de teatru. 
 

C.M.: Ce anume se poate mânui la păpuşa dintr-un spectacol televizat? 
 

I.F.: Tot ce vrei se poate manipula în măsura în care îi pui sisteme de manipulare. În 

principal, se pot manipula: mâinile, capul, direcţia ochilor, închiderea ploapelor. De 

exemplu, marioneta Chirac, din emisiunea TV Les Guignols, încrunta sprâncenele (asta nu 

exista la alte marionete). Pe fiecare marionetă, în funcţie de specificitate sau de ticuri, poţi să 

mai adaugi o pârghie, o tijă sau o sfoară, ceva prin care să obţii efectul pe care îl doreşti. 
 

C.M.: Există vreo diferenţă de construcţie între păpuşile de TV şi cele de spectacol? 
 

I.F.: Păpuşile de TV se construiesc altfel, ele trebuie să reziste la joc zi de zi, ani de zile, aşa 

încât se ţin în cuptor, la temperaturi mari, pentru că trebuie să torni latex care să reziste timp 

îndelungat la mânuire. Unele marionete lucrează în fiecare zi, prezentatorii TV sau 

personajele principale pot fi solicitate în fiecare zi. 
 

C.M.: Sunt şi dubluri? 
 

I.F.: Au şi dubluri sau tripluri, pentru că se poate strica ceva sau pentru că trebuie sa-i pui 

păr sau să-i pui o barbă. Şi atunci când sunt personaje mai importante sunt şi dubluri sau 

tripluri. Păpuşa care îl reprezintă pe Sylvester Stallone are 5 sau 6 fraţi, pentru că atunci când 

face gardă de corp apar câte 4 marionete identice Stallone. 
 

C.M.: Ce diferinţe există între un spectacol de teatru cu public, spectacol de televiziune tip Les 

Guignols şi un film de animaţie cu păpuşi?  
 

I.F.: Sunt calităţi diferite ale manipulării. Este un sens diferit. Trebuie să dai viaţă şi să insufli 

viaţă prin vervă, prin acţiune. La marioneta de teatru, de exemplu, trebuie să dai rupturi, să 

dai contraste puternice ca păpuşa să trăiască, pentru că o vezi de departe. Pentru că este mică 

şi trebuie să o faci să existe, trebuie să-i dai o direcţie privirii, să fie bine determinată şi apoi 

să schimbi destul de repede aceea direcţie de deplasare… ca păpuşa să prindă viaţă. 

Contrastele sunt mai mari. 

În televiziune, trebuie să faci publicul să creadă că păpuşa există, că este o fiinţă 

umană, dacă vorbim de cele cu chip uman. Muppets însă sunt păpuşi care trebuie să prindă 

viaţă, să se agite, să prindă aer prin pene şi fulgi, să vezi că există. Aţi văzut, sare blana de pe 

ele... Ideea e să o vezi din mai multe unghiuri ca să-ţi dai seama că trăieşte, că nu este plată. 

În show-ul nostru TV vine apoi montajul, care este treaba realizatorului. Tu, ca 

marionetist, oferi o fiinţă care trebuie să semene cu o fiinţă umană adevărată. Este o 
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manipulare diferită faţă de Kermit sau alte marionete din televiziune, dacă vrei să le 

compari. 

În teatru, prin definiţie, trebuie să fie viaţă 200% în scenă. Păpuşile sunt mici şi, dacă 

nu le percepi, dacă nu ai pregătirea mişcării, un simţ al resortului, ratezi. Şi noi, la TV, avem 

un resort în mişcare, dar se pregăteşte printr-o simplă respiraţie sau inspiraţie, mai 

actoriceşte, sau printr-o simplă mutare a centrului de greutate pe piciorul din spate, înainte 

de a cădea pe piciorul din faţă, ca să înceapă deplasarea şi, eventual, acompaniat de un suflu, 

de o inspiraţie, înainte de a zice ceva, de a expira – deci şi aici pregăteşti mişcarea, dar mult 

mai fin, pentru că ea este deja foarte vizibilă la cameră şi personajul este deja destul de mare, 

nu trebuie să-l cauţi cu privirea pe ecran.  
 

C.M.: Există diferenţe şi la nivelul înfăţişării? Trebuie să le redai diferit? Pentru TV, de exemplu, 

trebuie să fie mai realiste? 
 

I.F.: Da. Pentru genul ăsta de marionetă, da, foarte realist, aici este magia. Magia lor este să te 

facă să crezi că sunt vii, că sunt personaje reale. 
 

C.M.: Păpuşa este materială, dar poate fi şi imaterială? 
 

I.F.: Din moment ce viaţa păpuşii nu se opreşte în momentul în care debranşezi din priză un 

calculator, orice ar putea să-i dea viaţă. Când încă mai există o legătură cu o persoană vie 

care îi dă viaţă, indiferent ce se întâmplă împrejur, este într-adevăr un punct de vedere care 

confirmă că ar fi o marionetă, nu este o formă animată sau o imagine animată. Păpuşa are 

consistenţă, a fost construită, a fost croită, a fost umplută cu materie. Este materie. Faptul că 

poţi să dai viaţă materiei confirmă că ai de-a face cu o formă animată, deci cu o marionetă.  

Faptul că dai viaţă unei forme cu o mişcare ciclică controlată de calculator, chiar dacă 

este construită de tine, pentru mine rămâne o imagine animată, o imagine a vieţii, nu ai 

senzaţia de forţă a vieţii pe care o ai faţă de o marionetă. Pentru că spectatorul ştie, mental, că 

orice se poate întâmpla, că marioneta este dependentă de curentul electric. O marionetă de 

televiziune simţi că trăieşte prin voinţa unei persoane, a unui marionetist, apare asta în 

conştiinţa spectatorului, el simte căldura marionetei, un ritm mai improvizat, nu un aparat 

care gândeşte în cicluri de animaţie virtuală de zero şi unu, simţi viaţă, chiar şi prin ecran. 

Asta ar fi diferenţa: unde se opreşte curentul, unde scoţi din priză şi se opreşte ceea ce 

creează semne de viaţă.  

O maşină creează o senzaţie de viaţă, o maşină creează semne de viaţă.  

Există puţine imperfecţiuni şi imperfecţiunile au rolul lor. Ca să defineşti o 

marionetă... o marionetă este ceva viu, iar viul este imperfect. Cred că şi prin imperfecţiune 

poţi să defineşti viaţa, ca să o aduci cât mai aproape de adevăr. În viaţa unei marionete 

trebuie să existe şi aceste imperfecţiuni care pot fi transmise doar de un om, imperfect prin 

definiţie, care mai trebuşează, se împiedică, dar joacă greşeala şi merge mai departe. 
 

C.M.: Totuşi, păpuşa are şi o componentă imaterială... 
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I.F.: Spiritul pe care îl transmite manipulatorul – atât este imaterial pentru mine. Turnul de 

control. De fapt, tu, când îi dai viaţă, îi dai spirit păpuşii. Tu, când îi dai viaţă, îi dai privire. 

Privirea dă un sens acţiunii, dă un sentiment, iar suflul dă sens unui sentiment. Asta este 

partea spirituală cu care „joci”. După ce i-ai dat formă marionetei şi conţinut mişcării, vine 

partea spirituală, pe care tu i-ai inoculat-o. Dacă are corp şi ceva imaterial, păpuşa nu este 

numai materie. Spiritul există, personajului oricum îi inoculezi spirit. Atât celor construite în 

computer, cât şi celor pe care le construieşti artizanal. Diferenţa dintre ele este pur artizanală. 

Unele sunt construite din materie, materialul te invită să o atingi. Felul în care este pusă 

lumina te invită să o atingi. Cu 3D poţi foarte bine să minţi, nu ştii cum sunt făcute, asta ţine 

de efecte speciale, nu de marionete. Marioneta 

rămâne prin definiţie ceva imperfect. Nu poate să 

rivalizeze cu computerul...  

Dar viaţa marionetei este importantă. În 

teatru, vigoarea marionetei este importantă şi 

faptul că ea există. Ea chiar te face să crezi că este 

vie şi uiţi că are în spate un marionetist, dar simţi 

forţa şi imperfecţiunea vieţii, ritmul, dinamica, 

nebunia personajului, le simţi, le trăieşti ca 

spectator, te identifici, pentru că este ceva care 

seamănă cu tine, care are un ritm care inspiră şi 

respiră ca tine, priveşte ca tine, dar cu o forţă 

multiplicată, cum spunea Eugen Ionescu despre 

teatrul de păpuşi. Forţa şi inspiraţia pe care 

Ionescu le lua de la marionete venea din vigoarea 

lor, din forţa lor, din forţa pură. Ionescu a privit 

marionetele în parcuri, el vorbea despre 

marionete ca despre o adevărată forţă condensată 

a vieţii. De zece ori viaţă. 

 

Iulian Furtună în timpul repetiţiilor pentru emisiunea Les Guignols, Paris, 2016 

Fotografie din arhiva Ninei Mihăilă 
 

 

C.M.: Multe lucruri se fac instinctiv, dincolo de şcoală, există şi o direcţie pe care ţi-o dă instinctul? 
 

I.F.: Baza talentului este instinctuală. Talentul trebuie apoi cizelat. Eu am găsit poarta mea de 

intrare – decupajul mişcării – de acolo am înţeles cum funcţionează actorul, baza de mişcare 

a actorului, şi cum funcţionează marioneta. Fiecare îşi găseşte un vehicul. Brânduşa şi le-a 

găsit prin actorie, cum se făcea atunci la Institut, cu sistemul care exista. Orice sistem este 

valabil atâta timp cât te ajută să ai revelaţii… în funcţie de personalitatea ta. Poate fi trăirea 
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psihilogică a marionetei. Şi ăsta poate să fie un resort. Pentru mine resortul este mişcarea şi 

decupajul ei. Mişcarea expresivă, care este rezultatul gândului, şi felul în care decupezi 

mişcarea ca să-l exprime cât mai just.  
 

C.M.: Cum ajungi la mişcarea potrivită fără să copiezi realitatea?  
 

I.F.: Mişcarea din realitate trebuie stilizată şi sublimată, nu trebuie copiată. Trebuie observat 

şi înţeles resortul psihologic al mişcării. Marionetistul dă tot ce-i trebuie marionetei, ca la 

rândul ei să transmită, rămânând în spatele ei. Marioneta este un vehicul, pui o distanţă între 

tine şi spectator. Păpuşa trebuie să aibă trăire şi adevăr.  

 

 

Constantina Mihăilă este lect. univ. dr. la Departamentul de 

Animaţie şi Interactivitate din cadrul Facultăţii de Film a 

UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti, autoarea filmului de 
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Grafică la Academia de Artă „N. Grigorescu” din Bucureşti, a 

absolvit masteratul de Animaţie, Multimedia Design în cadrul 

UNATC, unde şi-a susţinut şi doctoratul, sub coordonarea prof. 

univ. dr. Cristian Pepino, cu teza „Păpuşa – de la material la 

imaterial”. A studiat la École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs din Paris, în cadrul Departamentului de Animaţie sub 

îndrumarea Prof. ENSAD Dr. Serge Verny şi Prof. ENSAD Dr. Georges Sifianos (bursă Erasmus – 

2015-2016). 
 

Constantina Mihailă is a lecturer PhD at the Animation and Interactivity Department, Film 

Faculty of UNATC „I.L. Caragiale” of Bucharest, the author of the animated film „Rain” (with 

awards in Belgrade from the International Animation Film Association and in Bucharest from The 
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„N. Grigorescu” Art Academy of Bucharest, has graduated the Animation, Multimedia Design MA 
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the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris, at the Animation Department under the 

guidance of Prof. ENSAD PhD. Serge Verny and Prof. ENSAD PhD. Georges Sifianos (Erasmus 

scholarship – 2015-2016). 
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Abstract: Fred Astaire had such ease, grace, brilliance, 

emanating in his dance both the strength and the delicateness 

of pure talent, that he remains a landmark in the history of 

dance and musical cinema, unrivalled, no matter who came 

after him. This article is a review of his entire career, one of the 

greatest dancers and choreographers of all time, an innovator 

in cinematography, the ultimate symbol of the American 

musical film. 

Keywords: Fred Astaire, Ginger Rogers, American musical film, film coreography, Hermes Pan, 

divine perfection, innovation. 

  

 

„We are, of course, very lucky. His gift, captured in movies, is one that we can all 

share forever. He was, is and will always be our legend  

that never ends.” – Mikhail Baryshnikov 

„Fred Astaire is my hero. I love him because he was willing  

to kill himself to make his art look effortless.” – Connie Willis 

„The history of dance in film begins with Astaire.” – Gene Kelly 

 

Fred Astaire, born Frederick Austerlitz II in 1899, made his debut in shows on 

Broadway and Vaudeville, alongside his older sister, Adele, at the age of four. Three decades 

later, towards the end of the Great Depression of 1929-1933, he turned to Hollywood, where 

he began a successful partnership with Ginger Rogers, with whom he made nine films. In 35 

years of fulminant film evolution, Joan Crawford, Rita Hayworth, Ann Miller, Debbie 

Reynolds, Judy Garland, Leslie Caron or Cyd Charisse, Bing Crosby, Red Skelton, George 

Burns and Gene Kelly have also been partners of this incomparable king of musical film. In 

his prodigious artistic career, Fred Astaire has played in 12 musicals, 8 drama films, 16 

television shows and 33 musical films. He was both an unrivaled dancer – elevating the 

American musical with his artistry and personality – as well as a singer and actor with 
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multiple valences. This true dance legend decisively changed the way dance sequences were 

filmed, therefore, for „his unique art and his contributions to the technique of musical 

cinematography”, he was awarded the Academy Award in 1950. He has won five Emmy 

Awards for his television work, including three of his memorable variety shows.  

After discrete – and unfinished – negotiations with Hollywood producers in 1928, in 

1932 Fred Astaire receives a new offer from producer Mervyn LeRoy, who informed him that 

his Gay Divorcée would be suitable for a successful movie adaptation. After watching The Gay 

Divorcée in London, producer Pandro S. Berman of RKO plans to start a similar film project. 

Therefore Fred announces his agent Leland Hayward that he wants to make a movie based 

on this show, and Hayward contacts RKO Radio Pictures.  

A newcomer to film, Astaire learns this new form of artistic expression on the fly. In 

1933, when shooting starts for Flying Down to Rio, directed by Thornton Freeland, he 

sketches, in tandem with Ginger Rogers, his former Broadway partner, the musical number 

Carioca. At that time, David O. Selznik, the studio director, understands Fred’s great 

potential for film, so he offers him a $ 1,500-a-week contract for the movie Flying Down to Rio. 

With Dancing Lady (directed by Robert Z. Leonard, 1933), his first film, Fred enters the 

world of film as a star, numerous critics of the genre considered him to be one of the most 

talented dancer and choreographer of the early twentieth century, with a large already loyal 

audience. Naturally, he was entrusted with the entire choreography of the project, which 

allowed him to revolutionize the art of dance, but also to promote new ways of expression in 

the specificity of film dance. Dancing Lady was a stepping-stone for Clark Gable and Joan 

Crawford, with Fred also bringing an important contribution to the success of the film. With 

a screenplay written by J. Hartley Manners and Dwight Taylor, The Gay Divorcée (1934) is the 

first masterpiece directed by Mark Sandrich, starring Fred Astaire and Ginger Rogers. In fact, 

M. Sandrich (1900-1945) directed the best films of the 

couple – Top Hut, The Gay Divorcée, Follow the Fleet, Shall We 

Dance, Carefree. 

In order to create the dance numbers for this project 

– The Gay Divorcée –, Fred Astaire asks and is granted by 

the producer five weeks of rehearsals before the start of the 

shooting. He, along with Hermes Pan, former dance 

assistant to director Dave Gould, a very good film 

choreographer, start rehearsals for dance numbers. 

Imagining his type of shot for the film, Fred Astaire asked 

that the dance with him and Ginger be filmed in Medium 

Long Shot, to better reveal the overall image of the 

choreography, for the entire performance.  

21



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

Fred is considered by the critique of the genre as the first personality of 1934 – a 

brilliant dancer and comedy actor, rarely seen in recent times. „...Fred Astaire proves in this 

film that he does not need his wonderful legs to be liked by the public... He is also a 

redoutable comedic actor...“ Fred agrees, but asks for a significantly increased fee and 

obtains a very rare contract for the actors at the time, a percentage of the profit, but also the 

total autonomy of the choreography. 

Before Ginger started rehearsals, Pan had already done her entire choreography, as 

well as the step steps tailored for her. Fred started rehearsals and invited Hermes Pan to 

advise on the quality of the dances... Pan replied overwhelmed: „...It was wonderful...” But 

something in his voice did not sound satisfying enough to the perfectionist Fred Astaire and 

he asked: „There’s something about the way you said Wonderfull... What isn’t working?!?...”  

Specialist critics praised, once again, his romantic acting style, combined with his 

comedic style, style in which he was immediately joined by his new partner – Ginger 

Rogers...  

Fred Astaire is the one who revolutionizes choreography in the musical film, outside 

the one introduced by Busby Berkeley, capitalizing on his rich experience of dancing in 

numerous solos and duets, replacing the sets of actors, the dozens of costumes and the 

scenery full of fast. It was he who introduced a personal note in which the movements of tap, 

step, classical dance, elements of modern and society dance were linked so that a special 

choreography was created. „He is terribly rare. He is like Bach, who in his time had a great 

concentration of ability, essence, knowledge, a spread of music. Astaire has that same 

concentration of genius; there is so much of the dance in him that it has been distilled.” – said 

George Balanchine. 

After The Gay Divorcée, in 1935 another project follows, Roberta (directed by William 

A. Seiter), made in the style of a filmed theatre performance, with Fred and Ginger playing 

in the background. What the two dance-actors gained through this film was the official 

recognition that they could form a couple on screen. 

Astaire accepts a new offer, this time for a radio show called Your Hit Parade Radio 

Program. From that moment Fred had, almost periodically, some work for the radio stations. 

In 1936, Follow the Fleet (directed by Mark Sandrich) will be another success of the 

Fred and Ginger couple. But Fred began to wonder how long they would be able to 

withstand this rhythm together, so as not to bore the audience... He shared his fears to 

Ginger... But after the acclaim they received for their last success, they did not have to fear 

the continuity of the happy couple of dancers... at least, not for the next five years. 

Also in 1936, Swing Time (directed by George Stevens) is one of the couple’s most 

interesting projects, as considered by the majority of American film critics. Jerome Kern and 

Dorothy Fields provide the musical sheets, with Fred and Pan successfully continuing their 

work of deepening the artistic means used in dance. Thus, for Fred’s number Bojangles of 
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Harlem, they came to use elaborate photography 

to increase the spectacularity of the number. The 

couple’s new success propels Fred Astaire and 

Ginger Rogers into the top of the Motion Pictures 

Herald Box Office Favorites at #3, but they are 

considered to be #1, according to many other box-

offices in America. 

A new radio offer came to Fred at that 

time. He had to run all 39 episodes of a CBS show.  

In 1937 another film project follows – Shall 

we Dance. „Astaire and Rogers are, in fact, the 

whole movie. The dance numbers are fresh and 

ingenious. When Hollywood learns to make 

movies as good as the dancers are, then we really 

won’t have anything more to wish for....“, the 

specialist critics praise Shall We Dance (directed by Mark Sandrich). 

During filming, the talented film choreographer Hermes Pan helped Fred solve a 

dance number, because he couldn’t find a final to it. From this collaboration a long 

friendship was born. Hermes Pan (1910-1990), dancer and choreographer, collaborated with 

Fred Astaire on the famous music films of the 1930s and became one of the renowned 

choreographers of American musical cinema. Together with Fred Astaire, he made 17 

musical films, three of them, specially created for television, being some of the most 

important choreographies of film and TV. Astaire called Hermes Pan „the man of ideas“ who 

implemented his own choreographic scores, all his passion and science in dance routines.  

Next is A Damsel In Distress (directed by George Stevens, 1937), a film that required 

impressive measures to find the actress in the lead role. One suggestion was Katherine 

Hepburn, another Carole Lombard or Ida Lupino, and Alice Faye, Ruby Keeler or British 

music star Jessie Matthews were also targeted. Another RKO actress was preferred, who, 

without being a dancer, matched the respective character – Joan Fontaine. During the 

shooting, especially during the comedic moments, Fred was assisted by George Burns and 

Gracie Allen, and for the choreography he once again worked with Hermes Pan, who will be 

honored with an OSCAR award for best choreography. Here’s what Hermes Pan noted later: 

„Last summer I went to Italy to work on a film, and when I arrived in Rome there was a big 

Fred Astaire festival. There were large posters of Fred plastered all over the city. But what 

impressed me the most was an article from one of the leading magazines, with a picture of 

Fred on the cover, and the title was America Que Bella Era. And it meant that he personified 

what was the quality and beauty of that era. And I think we owe Fred a deep gratitude for 

the good image of our country in the world.”  
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Ginger, Fred, director Mark Sandrich and songwriter Irving Berlin started filming 

Carefree, a movie that saved RKO studios, brought in the maximum audience for this kind of 

musical film, and also helped the American society to overcome the terrible economic crisis.  

The fact that Fred Astaire did not have a moment of peace, because he could not leave 

something unexplored in his career as a dancer and choreographer, propelled him on the 

scale of values to a level unattainable by any of the dancers who followed. Only this kind of 

assiduous work guaranteed a continuous freshness in movement, in dance, in choreographic 

conception. Fred Astaire was and still is one of the greatest dancers and choreographers of 

all time, the ultimate symbol of the American musical film. 

MGM aims to reunite the Fred and Ginger couple, after ten years, in the film Shall We 

Dance where they sing and dance, and the sequence They Can’t Take That Away From Me 

(1937) becomes memorable. In The Story of Vernon and Irene Castle (1939), critics once again 

noted that Ginger is Fred’s best partner.  

The first film made by Fred after the end of the RKO period, in collaboration with 

MGM studios, was Brodway Melody (directed by Norman Taurog, 1940). His collaborators 

were Eleanor Powell and George Murphy.  

The next musical project was Second Chorus (directed by H.C. Potter, 1940), an 

independent film, made by PARAMOUNT, in which Fred partnered with Paulette Goddard.  

The following two COLUMBIA studios films proposed Rita Hayworth as partner in 

You’ll Never Get Rich (directed by Sidney Lanfield, 1941), while for PARAMOUNT he would 

collaborate with Bing Crosby and Marjorie Reynolds in Holiday Inn (directed by Mark 

Sandrich, 1942).  

Next was You Were Never Lovelier (directed by William A. Seiter, 1942), also 

performed alongside Rita Hayworth. Fred then also meets with director Vincente Minnelli to 

discuss This Heart of Mine and Limehouse Bluess. At the same time, the meeting between Fred 

and Gene Kelly, considered the future dancer of the Hollywood film industry, theoretically 

Fred’s main rival, occurs. But Fred and Kelly had a deep admiration for each other. 

Moreover, after watching the film, the critics realized the style differences between the two 

and that they will never fight on the same musical sheets.  

Following the project with Vincente Minnelli, Ziegfeld Follies in 1945, Fred was co-

opted by PARAMOUNT for a new film with Bing Crosby, Blue Skies in 1946.  

About the same time, Gene Kelly begged him to replace him in the lead role of a film, 

as he strained his shoulders. Thus, after only three days, Fred is back at work at MGM 

Studios, partnering with Judy Garland in The Barkleys Of Broadway (directed by Charles 

Walters, 1949).  

Together with other Hollywood movie stars – Bing Crosby, Dinah Shore, Broderick 

Crawford and Jack Buchanan – Fred begins a tour of Europe in 1944 to raise the morale of 

Allied troops clashing in bloody battles with Nazi Germany.  
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In 1950, Fred Astaire received from the Academy of Film, Art and Science an OSCAR 

for his unique art and for his contribution to film art and technique. Throughout his career, 

Fred worked not only on reinterpreting the rules of dance, but constantly tried to find new 

forms of expression, specific to cinema.  

In all this artistic turmoil he created and worked with great directors and dancers on 

the following films: Three Little Words (directed by Richard Thorpe, 1950), Let’s Dance 

(directed by Norman Z. McLeod, 1950) with Betty Hutton as partner, Royal Wedding (directed 

by Stanley Donan, 1951) with Jane Powell, The Belle of New York (directed by Charles Walters, 

1952) with Vera-Ellen, The Band Wagon (directed by Vincente Minnelli, 1953) performing with 

Cyd Charisse a colorful sequence, an unforgettable moment in the history of the American 

musical film, Fanny Face (directed by Stanley Donen, 1957) alongside Audrey Hepburn etc. 

The type of filming with special effect, in which he gets to dance giving the illusion of 

a vertical climb (Royal Wedding, directed by Stanley Donen, 1951), or his image splashed into 

ten different silhouettes, representing successive stages of a dance figure, may be best known 

to the public. 

Well-deserved appreciation is enjoyed by many of his later films: Finian’s Rainbow 

(directed by Francis Ford Coppola, 1968), as well as The Towering Inferno (directed by John 

Guillermin, 1974), which earned him an Oscar nomination. He also played several television 

roles, in It Take a Thief and Battlestar Galactica. Astaire received the Lifetime Achievement 

Award in 1981 from the American Film Institute, which, in 2011, considered him „the fifth 

greatest actor”.  

Alongside choreographer Hermes Pan and the great directors he collaborated with, 

Fred always tried to challenge the impossible, to enhance the spectacular effect of his 

choreographic conception. „He was not only the best ballroom dancer, he was simply the 

greatest, most imaginative dancer of our time.” – Rudolph Nureyev 

 

The Barkley’s of Broadway, 1948,  

Directed by Charles Walters, coreography: Fred Astaire 

Sequence analysis: „Stage Rehearsal”  

In the context of musical film performances in which the amplitude, the richness and 

the exuberance have their say, great celebrities appear, who through their performances 

attract the audience like a magnet. In this context, a star appears that achieves the impossible 

– remaining constant – Fred Astaire. Accompanying him over the years, absolutely 

wonderful partners: Rita Hayworth, Cyd Charisse, Vera Ellen and, last but not least, Ginger 

Rogers. Fred Astaire and Ginger Rogers formed a famous couple delighting viewers to this 

day through the grace, virtuosity and elegance that characterize their style.  

The Barkley’s of Broadway, produced by MGM, featured Fred Astaire and Ginger 

Rogers, under the guidance of director Charles Walters, and the music and lyrics of the film 
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were signed by the famous brothers, George and Ira Gershwin. The topic concerns two 

Broadway actors, partners-dancers (husband and wife), who are making their way to fame 

and success, going through several trials. They ultimately succeed to reach perfection, thanks 

to their perseverance and constant effort.   

First of all, it is worth nothing that the rehearsal sequence on the stage is filmed in 

Medium Long Shot and Semi-Long Shot. The degree of artistry of the dancers-actors is so 

elevated that it certainly reaches perfection. Therefore, the director considered that he 

couldn’t interrupt the flow of the choreographic moment through details, because he would 

have lost the dance’s development in space and would have tainted the ability to transmit 

the virtuosity of the two dancers.  

Fred Astaire had such ease, grace, brilliance, emanating in his dance both the strength 

and the delicateness of pure talent, that it remains as a landmark in the history of dance and 

musical cinema, unrivalled, no matter who came after him. To reach this sensation it is 

obvious that he worked so hard that ultimately the choreographic performance in question 

has an exaltation impossible to imagine. In this unique performance, the appearance of the 

actress and dancer Ginger Rogers is at least beneficial, as she manages to complete Fred 

Astaire so well that the couple becomes, in time, unique.  

The music of the sequence integrates perfectly with the step movements, so that, at 

one point, the movement and the music are confused, merged, giving it other artistic 

valences. When it comes to Fred Astaire you cannot separate dance form music or music 

from dance. Sometimes the choreographic movements – the choreographic phrases created 

by him, complete the music, enriching it with a varied tempo of rhythms through the 

rhythmicity of his connecting tap and step steps.  

The scenery-space of the sequence is created as the dance unfolds. The scenery 

elements are used mainly when the choreography requires it, the objects sometimes 

becoming, depending on the case, character-objects.  

In terms of choreographic conception, it is a outgrowth, a continuous flow of genius. 

Astaire finds his ideas and the way to compose his choreographic structure so special, so 

perfect, that during the dance, the choreographic pattern is never repeated. The elements of 

dance that must naturally exist in the structure are used by Astaire with such an amount of 

science and ability, that they do not divulge the technical structure of the dance, but are 

transformed by acquiring new forms in space.  

What characterizes Fred Astaire’s creation is the ease of execution... It is the float that 

he performs in his choreography, a float that no other dancer has managed to reach, whether 

we are talking about They Can’t Take That Away From Me, or Joaquin Cortez, or Michael 

Flatley... Maybe only the Russian ballerinas and choreographers, of high quality, still have 

this extraordinary quality, which distinguish ordinary or extraordinary dancers from those 

of genius. Each of the dancers I mentioned above has a dance quality specific to the genre he 
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approaches, which makes them remarkable among connoisseurs of this art, but... none of 

them have been so clearly embraced by the general public, as well as the specialist critique, 

so that they remain a symbol of this art, beyond the passage of time, as Fred Astaire does.  

Art is an organic necessity of civilization and in the same way artistic manifestation is 

an organic necessity of the artist himself. Like any organic manifestation, it requires an effort 

of fulfillment. The fact that Fred Astaire had been dancing since he was a child, forming a 

famous couple with his sister Adele, and his recognition appears only around the age of 

thirty, proves the fulfillment of a hard-working career, with both hard work and plenty of 

talent. Fred Astaire precedes through his dance the expressiveness and ease of Noureev and 

Baryshnikov. All in all, Fred Astaire is a model for understanding the evolution of American 

musical film at the highest level.  

Regardless of how many other 

dancers will appear and how many musical 

films will be made, HE, FRED, FRED 

ASTAIRE will remain an irreplaceable 

symbol of musical feeries, a genius of 

musical interpretation, of the grace of stage 

movements, of choreographic revolution and 

cinematographic innovation. He joins that 

realm of artists of inestimable value, of those 

individuals who have reached, through their 

art, divine perfection. Fred Astaire levitates. 

He levitates on the stage of the musical. He 

levitates on the stage of the history of 

contemporary culture. 
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Abstract: At the beginning of any creative stage process there 

might be various blocks and not only physical ones; most of them 

have to do with our attitude towards our own body. In my 

experience as actor and dancer, I have come to realize that every 

artist is special, has a unique psychological profile. Even if he/ she 

puts the rational element first or, on the contrary, values the 

emotional coordinate, it is certain that sense, affect and reason act 

in a syncretic manner in the creative process. In conclusion, every 

artist imprints a particular rhythm and nuance to his movements 

that can serve for definition and identification. There is another dimension to the body on stage that 

occurs when the dancer himself has a charisma and radiance that impresses and draws, beyond the 

message and the movements. 

Keywords: Bodily expression, physicality, body, actor, choreography, dance–theatre, dance, non-

verbal communication, theatre technique, gesturality, exploration, performance. 

 

 

The ideal of a theatre performance would have the actors respond to stimuli and 

want to redefine their body, through precise gestures and careful observation. Because, after 

all, theatre talks about man and his pursuits, inwards towards the world. On how current the 

idea of limitation is, how we have identified it in the past and how we feel it today. I think 

the art of theatre is very reactive to the era it reflects. Of all the manifestations of the spirit, 

theatre has most often announced its agony and yet, after upsetting stages, it continues to 

permanently (re)activate its energies, to (re)invent its language in order to deal with its own 

fundamental issues. It is not absolutely necessary to offer categorical definitions to all types 

of expression, but the purpose must first of all be quality and have the real impulse to change 

something in the intimate ego of the spectators. The choreographic element introduced in 

contemporary practices offers a new aesthetic experience, a deconstruction of realism by 

aesthetizing what is common in the man of today (the physical and psychological 
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uniqueness of the everyday, amplifying experiences and releasing feelings), always 

surrounded by screens, plasmas, images and brands in a society dominated by the struggle 

for wealth, money, fame etc.  

      All innovative practitioners have resorted to certain body or psychological techniques 

to reach various ways of believing in authentic emotions and presenting authentic 

characters. After studying their styles and methods, I think they had in common the desire to 

create a theatre that would stimulate and change the public’s perception. Although their 

creative approaches are different, their achievements have influenced the work of many 

modern directors, choreographers or dancers who still use their experiments in their own 

creations. They were all non-conformists, which inspired many performers in the performing 

arts field who are trying to rebel against what is considered conventional or outdated. 

 In the process of evolution and refinement, in the choreographies performed and in 

my personal search as an actor-dancer, I have always sought to develop the necessity of 

living the movement and understanding the silence. Thus, I have discovered different forms 

of expression and interaction through a variety of proposals by some important directors and 

choreographers. 

The mastery of the different choreographic languages is conditioned by a well-

molded body, which contributes significantly to the plastic movements, and the technical 

knowledge helps the aesthetic development of the organic movements. The audience, before 

any verbal or non-verbal action, observes the body, the instrument of the expression and at 

the same time the message. „It is an extraordinary quality of energy by which the body 

becomes «determined», «alive», «credible» on stage; thus the presence of the actor, his stage 

bios, are able to demand the viewer’s attention even before sending him a message.“ (Barba, 

2003, p. 30) 

      In order to decide what dance is and how the theatre performance is transformed 

through it, it is necessary to ask ourselves what we have to keep and what we have to 

renounce on stage. From the recent activities in the field of dance, it is very clear that 

interpretation is not a stable state, but a dynamic, complex and intelligent system, which has 

the capacity to develop. The intertwinning between dance, stage movement and the dramatic 

element in the evolution of the performing arts leads to major changes both in the dramatic 

structure, and in the skills that the performer must possess.  

      Stimulating the emergence of intelligent systems implies that the dancer possesses 

different, additional skills and knowledge, since the conceptions of how dance can be 

learned and how it can be interpreted have been reinvented, redefined, or transfigured. For 

example, it is not enough for a dancer to have a trained body, he/she must be prepared for 

mental challenges, to share, to engage in the never-ending process of learning, to have the 

courage to communicate the creative process to an audience. And viewers must be „re-

educated“, or at least encouraged to move from passivity to active processing of information. 
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In choreography, as in theatre, the change is radical due to the need for creative input from 

both the audience and the dancer. „For an increasing virtuosity, it was necessary to rethink 

the ancient, empirical pedagogical systems, based on imitation whose effectiveness proved to 

be insufficient. Appeared at the turn of the century, motion analysis techniques, such as the 

Feldenkrais or Alexander methods, kinesiology (motion analysis) and ideokinesis (using 

mental images to improve gesture quality) have revolutionized many old conceptions. 

Modern dancers were the first to take advantage of these techniques for re-educational 

purposes, using these alongside the classics. [...] This evolution is equally sensitive for the 

spectator, because on stage the body image of the dancers depends to a large extent on the 

nature of their training and their daily workout.“ (Ginot, 2011, pp. 219-220) 

      In my opinion, the fusion between acting and dance does not constrain the movement 

in a predetermined pattern, but offers a space in which it can find its own patterns. Dance 

helps the body avoid stagnation, despite its physical limitations or abilities, accessing the 

ease, primary energy and fundamental possibility that we can only find when relationships 

„start to dance“.   

      Analyzing the development of attitudes and theories related to body expressiveness, 

we can draw a series of conclusions. First of all, it is clear that the notions regarding the use 

of the expressive body in dance have frequently „slipped“ in the direction of the theories 

developed in theatre. Much of the tension between the two domains seems to have 

originated from a constant flow of aesthetic ideas and from the content of theories on the 

performing arts, while the attraction of dance towards the technique of virtuosity, regardless 

of artistic choices, often influenced the way which the body was used in both forms. Another 

point of interest is that the stylistics of cultural trends, such as surrealism, symbolism, 

realism and expressionism, but also technological and psychological progress, historical 

transformations and socio-political changes have certainly influenced the way the expressive 

body was used in dance, forcing it towards an area between the virtuosity of the dancer and 

the everyday body of the realistic actor. A third point relates to the importance of the body as 

a way of expression and communication in theatre and performance. When we study some 

formulas such as Grotowski’s „poor“ theatre and Pina Bausch’s dance-theatre, it becomes 

obvious that both have found a valid balance between aesthetic form, content, authentic 

language and the use of theatrical space. In their works, all the theatre elements are brought 

together to help the performer reach the optimum level of expressiveness, in which the old 

rigid dichotomy between virtuosity and daily technique becomes more flexible. In this sense, 

Grotowski’s and Bausch’s theatre tend to create a synergy of contradictory forces, which can 

be understood as a high point of the integrated use of the expressive body.    

      After studying the theories of the expressive body in theatre, I strongly believe that 

this compatibility between dance and theatre has impacted the performer’s body, because 

the body links dance and dramatic art more deeply than any other theatrical element. Also, if 
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we agree with Grotwski and Brook that the performer and the viewer are the only two 

elements necessary to create theatre, we must recognize that the main point of reference 

between the two theatrical elements is the body. Whether repressed or celebrated, it belongs 

to both the audience and the performer. Performance is found in the space between theatre 

and dance. Therefore, the body wanders in the „performance space“ between dance and 

theatre, and through it we express and perform. „The actor-human has endless moments of 

frustration, doubt and uncertainty with each new experiment. The harmony between form 

and content is the big problem of the actor and a positive, expected result is not always 

found. The work in the theatre is the search for the right form and rigor to create a score. The 

actor’s score is a set of attitudes, gestures, plastic and visual compositions, intonations and 

rhythms” (Ardelean, 2016, p. 47). The struggle between form and content, the search for 

authentic theatre language and the desire to communicate between performer and spectator 

(all these being signs of cultural development) have become constant and will always be 

reflected in the artist’s interpretation. As this turmoil continues, we can say that the points of 

harmonization are found in the recognition that theatre orbits, essentially, around the human 

component and its relation with the world. The body is therefore the central „sign“ of the 

direct connection between humans and the subsequent communication of one with the other. 

Therefore, the body is the most powerful expression tool we have in the theatrical context. 

The theatrical use of the expressive body, through the genius of personalities such as 

Stanislavski, Meyerhold, Chekhov, Grotowski and Pina Bausch, serves as inspiration to all 

who realize that we are connected by the same sign: the body.  

      Before I move in a certain way or when I have to dance in the context of a 

performance, I always wonder where to start. Dancers and choreographers always talk about 

the „body“. About the body as a fundamental instrument, about body intelligence, the imprint 

of the movements and the body habits, about the investigation of the body and its 

possibilities. Contemporary choreographers understand the body as intelligent, promoting 

the idea that it „thinks“. For artists 

who are not part of this community 

of practice, such phrases have no 

meaning, not even a metaphorical 

one. But why call it intelligence? Why 

call it thinking? Well, one 

interpretation that resonates 

especially with the ongoing analysis 

and opinions of those who are 

specialized in contemporary dance is 

that, when a human body reaches a 

certain level of intelligence, it can 
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turn into an entity that talks about: 

obligation, cooperation, domination, 

discomfort, shame, desire... These are some 

of the multiple „paths“ towards a certain 

body identity. We constantly negotiate and 

manipulate the spaces we occupy with 

others, whether they are there or not. Our 

bodies are structures that always provoke or 

ripple a response. We feel, we think through 

and around the body, we respond to it. The 

„response“ refers to the experience of a 

relationship with others. 

      When we think about human 

existence, in general, in my opinion two perspectives are possible. On the one hand, 

humanism, based on love and profound feelings. On the other hand, there is pragmatism, 

directly related to basic human needs or desires. I believe that our lives are based on these 

two ways of relating to existence. And I don’t think dance can be perceived independently of 

the idea that man lives. This may seem obvious, but where do we start dancing? At this 

point, I hesitate all the time. If I were to dance without asking myself this question, I would 

neglect human life. I believe that dance must feed on the gravity of life and the state of 

confusion of man. Dance begins with daily gestures. When someone comes to me and tells 

me they want to dance, I tell them that they will have to analyze and organize their own 

body gestures, while developing their awareness of life. During this learning process, it is 

essential that the body itself be placed at the center of the dilemma. During rehearsals, 

questions arise about the wisdom of everyday life, the respect for self and others, the 

understanding of our human nature. 

 

 

 

 

 

Images from Let Me... HUMAN!  

Teatru FiX, Iaşi, 2016 

The prize for choreographic conception at the 

Independent Theatre Festival in Constanţa, 

2017 
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Other issues are also important: the joy and pain of life, the wounds that life has 

caused us or others, the gifts and the relationship between social constraints and individual 

traits. The physical wounds eventually close and heal. But there are always hidden wounds, 

those of the heart, and if you know how to accept and endure them, you will find a joy and a 

suffering almost impossible to express in words. You will reach a level of poetry that only 

the body can transmit.  

There is a certain area that can be explored in dance, but certainly also a limit beyond 

which it is impossible to cross. For example, suppose that someone wants to express using 

the body a situation with a specific issue. Through the body, he/she should express 

everything that involves the theme, and I should understand even the smallest gesture. The 

problem is that, for me, dancing in a way that reproduces images embodied in an intelligible 

way is only the preliminary step. The real problem lies elsewhere. What matters is how you 

will work with all the thoughts about life that the theme invokes and how you will approach 

the serious reality of existence. At this point, there is nothing to learn. You know the way 

yourself. And dancing should give you the opportunity to work consciously with this 

serious reality of life. We must also confront our bodies. Just thinking about the weirdness of 

our own bodies or manipulating them through various training techniques is not enough. I 

prefer to go deeper inside the person, to lose myself in his body so that I know him, body 

and soul. I wish I could get him to take off his mask, by saying, for example: Everyone has 

the ability to dance. Learning to dance is not a simple matter of positioning an arm or a leg. 

      In this age of technology and online interactions, there is a need to remember the 

importance of physical interaction and the range of communication that our personalized 

bodies can achieve. We need the opportunity to stop the buzz and sound of constant 

notifications and instead connect to the performance in real time. We need the certainty of 

the purpose and meaning that can be offered by investigating a theme, participating in the 

beauty of the artistic act or watching a story. Dance, like theatre, needs an audience. An 

audience that pays attention to the movements of the body, that associates what it sees on 

stage with life in general and values physicality through a constant implication of 

imagination and reason. Fortunately, it is a mutually beneficial relationship. 

      Research and exploration in this field is an extremely complex and laborious process, 

considering the body as a working tool, „a body that under the siege of analysis does not 

give up on emotions, acquired reflexes, thinking patterns through education or culture.“1 In 

this sense, I thought of a personal formula, perfectible, that can help any amateur, student in 

theatre or choreography, concerned with body expression, choreography or dance-theatre, to 

faster and easier discover the suggestive elements of a body movement or non-movement, in 

a phrase of movement that aims to gain narrative coherence. A moving phrase means a line, 

                                                 
1 https://yorick.ro/rudolf-laban-un-maestru-al-mişcării-la-unatc/ 
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a solo means a monologue, a duet means a scene in two. Starting with the alphabet of the 

Romanian language (except for a few letters), I made a connection between letters and 

words, an idea that constitutes an abstractization in the reflection of reality. In short, I 

propose a personal concept that can be perceived as a theoretical-applicative guide or an 

inside ABC of the movement on stage. It is not a system of notation, but rather a system of 

choices from which we can start in a choreographic construction in relation to a theme 

chosen in a dance-theatre performance, a solution which I have entitled Imaginaţie Rapidă 

(I.R.). This formula can be easily translated into English as Quick imagination (Q.I.). 
 

Imaginaţia Rapidă (I.R)   

A = acţiune, (actorie) – adevăr, atitudine, asumare, autocontrol, absenţă; 

B =  biomecanică - bariere blocaj, balet; 

C = corp - conştientizare, coordonare, contact, conectare; 

D = dans -  discurs, direcţie, deplasare, distanţare, dinamică, dualitate; 

E = expresivitate - esenţă, energie, echilibru, experimentare, efort; 

F = firesc -  formă, flexibilitate, fluiditate, fragilitate, forţă; 

G = gest - gând, graţie, grotesc, gravitaţie; 

H = haos - hibrid; 

I = inteligenţă - imaginaţie, impuls, instinct, interior, intuiţie, interacţiune; 

J = joc -  joacă, jeté (element de balet); 

L = limbaj - ludic, limite, linii, lent, luciditate; 

M = mişcare - metodă, motricitate, memorie, mesaj, metamorfoză, manifestare; 

N = neutru - non-mişcare, natural, neregulat, necunoscut; 

O = origine - organicitate, oniric; 

P = prezenţă - presiune, piruetă, personaj, pantomimă; 

R = reacţie - răspuns, reflex, ritm, respiraţie, reprezentare, repetitivitate; 

S = sens - stare, spaţiu, sunet, săritură, salt, simplu; 

T = teatru - trup, tensiune, transmitere, traseu, tatonare, tăcere; 

U = unitate - uzură, unduire, uitare; 

V = vizual - vibraţie, variaţie, volum, vectori; 
 

Quick imagination (Q.I). 

A = action (acting) - attitude, assumption, absence; 

B = biomechanics - barriers, blockage, ballet; 

C = corpus - conscience, coordination, contact, connection; 

D = dance - discourse, direction, distance, dynamics, duality; 

E = expressivity - essence, energy, equilibrium, experiment, effort; 

F =  form - flexibility, fluidity, fragility, force; 

G = gesture - grace, grotesque, gravity, gift; 
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H = chaotic - hybrid; 

I = intelligence - imagination, impulse, instinct, interior, intuition, interaction; 

J = joke - jeté (ballet); 

L = language - limits, lines, lucidity; 

M = movement - method, memory, message, metaphysics, metamorphosis, manifestation; 

N = neuter - non-movement, natural; 

O = origin - organicity, oneiric; 

P = presence - pressure, pirouette, personified, pantomime; 

R = reaction - reflex, rhythm, representation, repetitiveness; 

S = sense - space, sound, saltation, strong, simple; 

T = theatre - tension, transmission, track, tranquility; 

U = unity - usage, undulation; 

V = visual - visional, vibration, variation, volume, vector; 

     If we were to choose a theme of a situation from a choreography, a situation that would 

for example surprise „frica” (fear), then through Quick Imagination (Q.I.) we would take the 

each letter from the word, we would eventually combine them, but we would consider the 

words that follow the letter and we will adapt them to the movement situations according to 

the subject approached. For example, in the word „frica” (fear) we have the letters F, R, I, C 

and A. The simplest option would be to start from the first letter, in the meantime making 

connections: 
 

F – firesc (natural), which contains formă, flexibilitate, fluiditate, fragilitate, forţă (form, flexibility, 

fluidity, fragility, force). Personally, in this situation (fear) I would go with fragility and 

strength for the aesthetics of the movement phrase. 

R – reacţie (reaction), which can contain as a way of expressing a response, a reflex based on 

rhythm and breathing, all represented by repetitiveness. 

I – inteligenţă (intelligence) = imaginaţie, impuls, instinct, interior, intuiţie, interacţiune 

(imagination, impulse, instinct, interior, intuition, interaction). Surely in this situation we will not 

choose the interaction (given the theme of fear), but we will focus on instinct, impulse (what 

we do when we are afraid of something) and interior (internalized movements) or we will 

simply use physical principles (gravity, inertia, quilibrium, balance). 

 C – corp = conştientizare, coordonare, contact, conectare (awareness, coordination, contact, 

connection). We will be aware of the physical steps we need to go through to connect to the 

natural movement of the body. 

A – acţiune, (action - acting), adevăr (truth) =  atitudine, asumare, autocontrol, absenţă (attitude, 

assumption, self-control, absence). Depending on the theme, the action taken will give us 

moments of self-control or total absence.  

      In dance-theatre we can use certain acting techniques and we can propose in the 

context of a choreography fragments of text, if there is no text support. Through constant, 
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conscious repetition of certain actions and counter-actions we will have the ability to discover 

the emotional load where it exists and to have a coherent and very accurate path. 

      Who are X, Y, Z? It is a question that I do not hope to answer too soon, given the 

continuous analysis, the exploration of the interior space of the ego and the expressive body 

of the artist, which is under continuous investigation. 

                         

                       Images from Let Me... HUMAN! 

  Teatru FiX, Iaşi, 2016 
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Abstract: Tap dance philosophy is a discipline that integrates 

reflections on the different aspects of tap dancing, analyzed in 

integrative, systemic, implicit or explicit vision. Tap dance 

philosophy can be considered and analyzed as a whole/system, but 

also sequentially, for each motric and artistic action involved. In 

this study, three tap dance styles are analyzed, all which are interdependent and form a unified total: 

tap dance as an artistic system, tap dance as a symbolic system, tap dance as a semiotic system. Also, 

there are presented some analytical perspectives that can be used in tap dance. In tap dance, the 

emphasis on philosophical reflection favors dialogue, confrontation of ideas, critical analyzes, 

prospective and proactive analyzes, the formation of a coherent logical and functional philosophical 

system. 

Keywords: tap dance, tap dance philosophy, tap dance hypostasis, analytical perspectives in tap 

dance. 

  

Controversial approaches to the philosophy of dance 

Martha Graham, a dancer and American choreographer, a pioneer of modern dance, 

said: „Dance is the hidden language of the soul. (...) Dance is a song of the body. For joy or 

pain.“ Perhaps all lovers and followers of different forms of dance resonate with this 

affirmation and find themselves in it. And it’s probably a legitimate attitude in terms of 

reasoning, such as: 

- the remote roots of dance that are found in the primitive commune; 

- the omnipresence of dance as an integral part of any culture in the world; 

- the status of dance is a versatile multimodal expression, regardless of nationality, 

race, ethnicity, religion or biological genre. 

The universality of dance has made this, and its entire world, unite people, peoples, 

like music and philosophy. Practically, dance and music, or music and dance, were born and 

evolved together and, over time, dancing gained different meanings and diversified with 

society, with social, cultural or aesthetic norms, adapting to the times and tastes of the 

public. However, unlike music, literature and painting, there has not been a lot of 
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philosophical analysis over time, which makes the philosophy of aesthetics of dance 

underdeveloped. 

The views of specialists in the history of dance philosophy are divided. Thus, Francis 

Sparshott believes that dance is under-represented in aesthetic philosophy and that a 

possible explanation of the lack of philosophical analysis of dance is that in the 17th century 

it was not originally interpreted as a beautiful art. This view culminated in Hegel’s vision, 

for he saw beautiful arts as those that contributed to the spiritual realization of people by 

bringing to light the truth in material form. Thus, in his view, the arts capable of such a 

power were only painting, sculpture, architecture, poetry and music, but, as a priority, the 

first three because they are meant to represent the visual truth (Sparshott, 1982, pp. 5-30). 

Julie Van Camp (Van Camp, 1996, pp. 347-357) has an opposite point of view. She 

agrees that dance is under-represented in aesthetic philosophy, but denies that it is so under-

represented as Francis Sparshott argues, omitting or neglecting important works in the field 

of dance philosophy. 

In the reviews realized for two Francis Sparshott’ works, Julie Van Camp (Van Camp, 

1996, pp. 347-357) agrees that dance is under-represented in aesthetic philosophy, but deny 

that it is so under-represented as Francis Sparshott argues, omitting or neglecting important 

works in the field of dance philosophy. 
 

Philosophy in cultural and artistic activities 

In addition to the material dimension of human life (of indisputable importance), the 

spiritual dimension (philosophical reflection, philosophical meditation and philosophical 

creation) and the axiological dimension are absolutely necessary. Together, these dimensions 

contribute to the understanding and optimization of economic, scientific, social and cultural 

systems. The philosophical reflection prefigures and guides the relevant human demarches 

from the practical, pragmatic plan of human life, so that philosophy can be said to have 

axiological, evaluative, social, political and moral ends in connection with the present as well 

as with the future. Understood in this way, philosophy provides human activity with 

motivation and strategic orientation; it establishes axiological, logical, strategic and 

methodological scientific activity, representing a meta-theoretical court for the validation of 

scientific acquisitions; philosophy also provides assessment criteria and reference assessment 

systems for cultural and artistic activity, for cultural goods. 
 

Tap dance philosophy - integrative discipline 

In its evolution over time, tap dance has overcome preconceptions, prejudices and 

discriminations of the nationalist and racist type, and has consistently been systematically 

recognized in the world today as a complex, expressive and sophisticated form of art and 

music. 
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Tap dance is an artistic practice that involves diverse choices of performing – from 

choreography, to the creativity of creativity and creativity, to artistic improvisation, to 

effective artistic action and to the transmission of the artistic message. In other words, the 

artistic act involved in tap dance has a number of philosophical premises, including 

assuming reflection (including philosophical reflection), mental projection, artistic vision, but 

also flexibility and creativity. This is because, in a modern artistic vision, the relationship 

between choreography and improvisation is not opposed, choreography representing more 

than a rigorous approach, by encouraging artistic flexibility and improvisation. 

In one of our studies (Strâmtu, 2019, pp. 43-50) we referred to tap dance didactics – a 

disciplinary branch that teaches the teaching-learning-evaluation process of tap dancing and 

the formation of specific artistic skills. The theorization of this process is closely related to the 

tap dance philosophy – an integrative and meta-theoretical discipline, which is concerned 

mainly with the essence of tap dance, its hypostasis, the link between tap dance and other 

artistic practices, the tap dance finalities, the transmitted values by tap dance. 

There is, therefore, a philosophy of tap dance practice considered and analyzed as a 

whole/system, but also sequentially, for each motric and artistic action involved. The tap 

dance philosophy is a discipline that integrates reflections on the various aspects of tap 

dance analyzed in integrative, systemic, implicit or explicit vision. There is a collective 

philosophy, shared by a community of theoreticians and practitioners in the field, as well as 

an individual philosophy that gives the person the grid/key to observe, analyze, interpret 

and evaluate the tap dance phenomenon. 
 

Analysis and philosophical interpretation of tap dance 

Next, we propose a series of considerations circumscribed to the collective 

philanthropy of tap dance, namely, we propose philosophical analysis and interpretation by 

considering the following three hypostases that harmoniously intertwine, are interdependent 

and make up a unitary total: 

1. Tap dance as an artistic system – it is a hypostasis that refers to the status of tap 

dance as a combination of art/dance and music which, in time, has been refined and 

sophisticated, becoming complex, versatile and expressive. Tap dance can be redeemed as an 

independent, autonomous artistic phenomenon featuring tap dancing moments or as an 

artistic phenomenon complementary to theatre-theatre that incorporates moments of tap 

dancing or theatre-dance. 

2. Tap dancing as a symbolic system - it is a hypostasis that refers to the tap dance 

potential of bringing life experiences, affective states, feelings, emotions through the 

movements and symbolism of the human body into artistic symbols, to be received and 

influencing human consciousness. So there is a symbolic relationship between the 

domain/sphere of reasoning and the domain/sphere of the sensitive. Thus, artistic symbols 
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constitute mediators between the two domains/spheres and allow expressive and/or 

implicit informational content to express the subjective involvement of the emitter (vision, 

choreography, improvisation, personal style, living, etc.)  and subjective involvement of the 

receiver (the receiver may be the stage partner or the public, the latter being characterized 

by: degree of information, needs and artistic expectations, interests, cultural and artistic 

preferences, etc.). Referring to tap dancing as a symbolic system, Savion Glover states that 

the tap dance secret is the balance between the left and the right. This balance favors the 

transmission of meanings and senses, especially as freedom of expression is allowed. So 

beyond the material dimension, it is interested in the symbolic dimension, supported by 

principles, strategies and artistic messages that correspond to the creative area. Tap dance is 

a plurivalent symbolic system capable of transmitting various emotional-affective messages. 

3. Tap dance as a semiotic system – is a hypostasis that refers to nonverbal 

communication, performed with body language and bodily gestures, making the body a 

living expression instrument. Basically, the body is the main actor’s expression instrument, it 

is the encoded message itself that it sends to the spectator or stage partner, and they will 

decode it/ translate and understand it. So the sound is complemented by body expression 

and the style and mode of instrumental and aesthetic expression chosen so that the message 

is best transmitted and then received, whether by the public or by the stage partner. Tap 

dance involves art, about which, Edgar Degas says, „art is not what you see, but what make 

others see.” 

The three hypostasis of tap dance can be captured in a graphical pattern (Figure 1) 

that highlights the interdependencies between them, as well as their collaboration in 

circumscribing the tap dance quintessence and its philosophy. 

 
Figure 1 A figurative graphic pattern for illustrating relationships of the tap dance hypostases 

 

In turn, each of the three hypostases can be approached from various analytical 

perspectives (see Figure 2), which delimit the major coordinates of tap dance: the intrinsic 

properties; execution, choreography and improvisation; hiring the dancer; the attitude of the 
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dancer; rules of conduct; the criteria for evaluating the results. We do not think we can talk 

about a strict correspondence between hypostasis in the form of the three systems and these 

analytical perspectives. However, we believe that in some contexts of analysis some 

perspectives are predominant, which makes the approaches centered differently, 

personalized and modeled according to the prevailing specific conditions. 

Analytical perspectives in tap dance are: 

• Artistic Perspective – it is related to the practice of artistic language in the 

experience of artistic experiences and the transmission of creative artistic messages. 

• Musical Perspective – it is related to the practice of musical language, musical 

skills, music characteristics and coloring. 

• Technical Perspective – is related to the actual execution of dance: artistic 

principles, artistic rules, steps and combinations of steps, choreographic structures, 

improvisations. 

• Physical Perspective – it is related to the concrete reality of the human body, used 

as an instrument: body anatomy (stationary and on the move), bone system, muscular 

system, ergonomics, biodynamics, body posture, aesthetics of movement. 

• Personal/Psychological Perspective – is related to the in-depth self-knowledge of 

one’s own personality, his/her own skills, reactions and behaviors, especially non-verbal 

ones. 

• Interpersonal/Social Perspective – is related to artistic interactions and 

relationships with other dancers actors in the context of the artistic act. 

 
Figure 2 Countable analytical perspectives in the tap dance hypothesis 
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In the field of tap dance, as in all fields and human activities, there is currently an 

expansion, accentuation and diversification of the philosophical reflection, which creates 

spaces of dialogue, confrontation of ideas, critical, prospective and proactive analysis, to 

form a coherent logical and functional philosophical system.  
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Abstract: The process of acquiring the literary 
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Majoritatea studenţilor proveniţi din Republica Moldova sunt bilingvi, folosind limba 

rusă în vorbirea curentă în aceeaşi măsură, dacă nu chiar mai frecvent decât limba română. 

Influenţa foneticii limbii ruse se manifestă cel mai evident în cazul consoanei l (Sfărlea, 1970, 

p. 146). În loc de l natural aceşti studenţi articulează fie un l’(palatalizat, cu partea mediană a 

limbii ridicată către palatul tare) ca în col’ină sau l’iniştit fie un ł (velarizat, cu apropierea 

limbii de vălul palatin) ca în łupi, łasă. 

De asemenea, studenţii basarabeni adaugă un sprijin iniţial vocalelor e şi o în poziţie 

iniţială ca în yexamen (y - fricativă palatală sonoră, notată de obicei în ortografia oficială prin 

i) sau ωochi, ωom (ω - fricativă bilabială sonoră, notată de obicei în ortografia oficială prin u) 

şi în poziţie interioară ca în urgyent sau seriωos. 

Studenţii basarabeni închid frecvent şi vocalele e şi ă în poziţie finală (la sfârşitul 

cuvântului) ca în feti buni sau în fatî bunî. Uneori, elementul de sprijin apare şi între dentalele 

superioare t, d, n şi vocala interioară i ca în nyişte sau tyineri. 

Este important să precizez că vorbirea definitorie, sub oricare din formele ei, inclusiv 

graiurile din Republica Moldova, nu este o vorbire greşită, pe care e nevoie să o corectăm, ci 
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este o vorbire care poate fi nepotrivită majorităţii personajelor întâlnite în dramaturgia 

universală. E necesar, aşadar, ca studentul să poată vorbi în varianta neutră (literară) de 

fiecare dată când datele personajului o cer, respectiv să înveţe şi pronunţarea literară şi să   

şi-o însuşească la fel de bine ca pe cea regională. Deci, abordarea corectă este că învăţăm încă 

un fel de a vorbi, nu corectăm o vorbire greşită. Ideal, la finalul anului III, studentul ar trebui 

să poată vorbi la fel de relaxat în ambele variante şi să poată trece cu uşurinţă de la vorbirea 

neutră la cea regională şi invers. Până când pronunţia neutră nu este pe deplin însuşită, 

studentul trebuie să se desprindă însă de vorbirea regională. Astfel, fonemele pe care este 

necesar să le înlocuim în vorbirea studenţilor basarabeni cu varianta literară de rostire sunt 

următoarele: 

 

Vocale: 

În poziţie iniţială: ye trebuie înlocuit cu e, ωo trebuie înlocuit cu o. 

În poziţie interioară: ye trebuie înlocuit cu e, ωo trebuie înlocuit cu o,  

                                                                                              yi înlocuit cu i (mai rar). 

În poziţie finală: i trebuie înlocuit cu e, î înlocuit cu ă. 

Consoane: 

În toate cele trei poziţii: l’ şi ł înlocuite cu l 
 

Însuşirea pronunţiei literare a acestor foneme presupune trei etape consecutive de lucru: 

I. Exerciţii (la clasă, împreună cu profesorul şi apoi în studiu individual zilnic). 

II. Introducerea şi folosirea noilor obişnuinţe de pronunţare în vorbirea curentă. 

III. Folosirea pronunţiei literare în vorbirea scenică. 
 

Precondiţie: ruperea studentului de mediul sonor al limbii ruse pe toată perioada în care se 

lucrează la însuşirea pronunţiei literare a limbii române. Este recomandat să nu asculte 

muzică în limba rusă, să nu vadă filme sau emisiuni în rusă, să nu vorbească în rusă. De dorit 

ar fi şi să limiteze pentru perioada lucrului conversaţiile cu vorbitorii graiului basarabean.  
 

I. Exerciţii de lucrat împreună cu profesorul şi apoi în studiu individual zilnic 

În alcătuirea exerciţiilor nu am luat în considerare absolut toate combinaţiile posibile 

de sunete, ci doar pe cele care se regăsesc în limba română. Indiferent de scopul exerciţiului, 

consider că lucrul pe grupuri consonantice sau vocalice care nu se regăsesc în limba română 

este inutil, adesea frustrant pentru student şi de aceea poate fi chiar nociv. Efortul de 

înlocuire a unor foneme în vorbire este prea mare pentru a ne permite să mai dăm şi sarcini 

ce nu au corespondent în limba română şi deci nu apar în vorbirea scenică. 

I.1. Exerciţii pentru însuşirea pronunţiei literare a vocalelor 

Pentru o abordare eficientă şi graduală se începe cu fonemele cele mai uşor de corectat, 

respectiv, în ordinea dificultăţii: 
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I.1.A. Înlocuirea variantelor regionale cu variantele literare ale vocalelor e, o în poziţie 

iniţială şi e, ă în poziţie finală. 

I.1.B. Înlocuirea variantelor regionale cu variantele literare ale vocalelor e, o, i (mai rar) în 

poziţie interioară. 
 

I.1. A. Exerciţii pentru însuşirea pronunţării literare a vocalelor e, o în poziţie iniţială şi e, 

ă în poziţie finală 

 Se înregistrează audio (cu telefonul mobil) studentul în timp ce citeşte cu voce tare un 

text care abundă în vocalele de înlocuit (vezi exemple mai jos). Indicaţia este să citească 

cât mai relaxat, cu atenţie la logica şi semnificaţia textului, nu la pronunţie. 

 Se ascultă înregistrarea cu redare încetinită (majoritatea telefoanelor mobile au această 

funcţie). La această viteză, elementele de sprijin ale vocalelor iniţiale ca şi închiderea 

vocalelor finale sunt foarte uşor de perceput de către student.  

 Se repetă citirea cu voce tare a textului, de câte ori este nevoie pentru eliminarea 

elementelor de sprijin şi/sau a închiderii vocalelor constatate anterior. În general, 

corectarea vocalelor iniţiale şi a celor finale se realizează rapid, la nivel de exerciţii, prin 

lecturi înregistrate repetate ale textelor propuse spre studiu individual zilnic. Este 

recomandat ca studentul să păstreze înregistrările şi să le asculte împreună cu profesorul 

de vorbire scenică pentru monitorizarea eficientă a progresului în lucru.  

 După ce studentul reuşeşte să spună textele neutru, asumând noile vocale, va primi 

diverse teme de improvizaţie pe respectivele texte (intenţii/motivaţii/situaţii dramatice 

diverse) atât la clasă cât şi în studiul individual. Această etapă pregăteşte lucrul la 

actorie, obişnuind studentul să folosească noile vocale la cald, cu atenţie asupra gândului 

şi a comunicării reale, nu asupra pronunţiei. Se recomandă înregistrarea audio şi 

ascultarea cu redare lentă şi în această etapă pentru a se lucra exact cuvintele/silabele la 

care înlocuirea încă nu s-a produs.  

 Progresiv, se pot cupla pe aceste texte şi teme ce ţin de respiraţie sau de impostaţie. 
 

 

I.1.B. Exerciţii pentru însuşirea pronunţării literare (neutre) a vocalelor e, o, i în poziţie 

interioară 

Această familie de exerciţii foloseşte lanţul vocalic (the vowel chain), un instrument 

foarte versatil de lucru din metoda McCallion (McCallion, 1998, p. 136), preluat şi adaptat de 

mine pentru limba română. Principiul pe care se bazează acest instrument este maximum de 

definiţie cu minimum de efort (McCallion, 1998, p. 134). Acest principiu se referă la 

optimizarea articulaţiei care se va realiza cu maximum de precizie (definiţie) a pronunţării şi 

cu minimum de tensionare a musculaturii organelor implicate (limbă, buze, obraji). Pentru 

obţinerea acestui mod de articulare e necesar să plasăm energia vocii în vocale, menţinând 
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un curent de aer fonator cât mai puţin obstaculat de bariera consonantică. Pentru a antrena 

acest tip de rostire, McCallion a creat un instrument de lucru plurivalent, lanţul vocalic, care 

se poate folosi pentru mai multe scopuri şi care merită un articol separat. Fără a intra în 

argumentaţia teoretică a acestui instrument şi fără a mă referi la multitudinea de probleme 

pe care le putem rezolva cu ajutorul lui, mă limitez aici să descriu modul de lucru cu lanţul 

vocalic în contextul temei abordate aici.  

Lanţul vocalic se formează din succesiunea vocalelor unui cuvânt, a unei propoziţii 

sau a unei fraze, succesiune realizată prin eliminarea consoanelor din silabele ce formează 

respectivul cuvânt (propoziţie sau frază). Pentru corectarea pronunţării vocalelor interioare 

folosesc două variante ale lanţului vocalic, respectiv lanţul vocalic despărţit în silabe (prescurtat 

în continuare LVD, pentru comoditatea exprimării) şi lanţul vocalic vorbit (prescurtat LVV).  

LVD presupune rostirea doar a vocalelor din fiecare silabă conţinută de cuvântul 

respectiv, despărţite de pauză (cu punct după fiecare silabă). LVV presupune rostirea 

vocalelor legate, respectând pulsiunea silabică şi accentul tonic al cuvântului, vorbind 

cuvântul din care am eliminat consoanele. 

Astfel, exerciţiul presupune citirea textului în următoarea succesiune de variante: 

 Textul despărţit în silabe.                                                             

 Lanţul vocalic corespondent pronunţării literare a cuvintelor despărţite în silabe 

(LVD).  

 Lanţul vocalic vorbit (LVV) alcătuit din vocalele neutre (fără elemente de sprijin şi 

fără închideri)     

 Textul integral cu reinserarea consoanelor în lanţul vocalic vorbit alcătuit din vocalele 

neutre. 

Pentru exemplificare propun sintagma tinerii inimoşi care conţine, în primul cuvânt, 

două vocale interioare, i şi e, ce formează silabe cu dentale superioare t (ocluzivă) şi n 

(nazală) şi în cel de-al doilea cuvânt, două vocale interioare, i şi o, care formează silabe cu n 

şi m (bilabială, nazală). În cuvântul tinerii, poziţia dental superioară a consoanelor 

favorizează apariţia elementului de sprijin, respectiv fricativa palatală sonoră y la trecerea 

dintre t şi i ca şi la trecerea din n şi e, limba întârziind coborârea de la consoană la vocala 

următoare, studentul rostind tyinyerii. Similar, în cazul celui de-al doilea cuvânt studentul 

basarabean va rosti inyimωoşi. 
 

Exerciţiul va consta din următoarele etape:  

1. ti-ne-rii i-ni-mo-şi 

2. i . e. ii.   i. i. oi. (LVD format cu variantele literare ale vocalelor)    

3.  i‿e ‿ii       i‿i‿oi. (LVV format cu variantele literare ale vocalelor)   

4. tinerii inimoşi – cuvintele integrale cu reinserţia consoanelor pe LVV neutru (literar). 
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Texte pentru însuşirea pronunţării literare a vocalelor e, o în poziţie iniţială şi e, o, i în 

poziţie interioară 

E iniţial şi e interior 

Energica Elena empatizează extraordinar cu europenii excesiv de educaţi şi estimează 

că electrificarea energofagă este expirată şi estetic evazivă. 

O iniţial o interior 

Optimista Olga obţine opt obligaţiuni opţionale optice şi ocazionale şi operează o 

ocluzie onirică obturând oleacă oraşul oamenilor oleaginoşi.  

E interior şi i interior în silabe cu dentale superioare t, d, n 

Tinerii inimoşi, itineranţi şi matinali întind tenebrele şi nevertebratele tendinţe 

nemernice şi ticăloase. 

Suficiente texte pentru optimizarea pronunţiei vocalelor se găsesc în lucrarea Cuvinte despre 

cuvânt (Covătariu, 1996, p. 153-163), texte care pot fi folosite funcţie de nevoile individuale 

ale studenţilor. 
 

I.2. Exerciţii pentru însuşirea variantei literare de pronunţare a consoanei l 

Dacă variantele literare ale vocalelor sunt prezente şi în vorbirea regională a 

studenţilor basarabeni, cu excepţia cazurilor despre tocmai am vorbit, fiind vorba aşadar 

despre a extinde folosirea unor sunete pe care ei le pronunţă deja, în cazul consoanei l, 

studenţii folosesc doar variantele regionale ale acestei consoane. Ei trebuie, aşadar, mai întâi  

să înveţe un sunet nou şi apoi să înlocuiască variantele regionale şi l’ ł.  

Articularea corectă a consoanei l implică: 

 Corzile vocale vibrează 

 Vălul palatin este ridicat 

 Vârful limbii este ridicat, atinge alveolele incisivilor superiori. Marginile laterale ale 

limbii se sprijină pe palatul dur, lăsând însă pe fiecare parte a limbii, dreaptă şi 

stângă câte un mic spaţiu prin care iese suflul. Poziţia buzelor şi distanţa dintre dinţi 

depind de sunetul care urmează. 

Spre deosebire de poziţia limbii descrisă mai sus, corespunzătoare variantei literare, 

în cazul variantelor de pronunţare pe care ne propunem să le înlocuim, limba face 

suplimentar şi o ridicare a părţii mediene către palatul tare (pentru l’) sau a părţii posterioare 

către vălul palatin (pentru ł).  

Creşterea progresivă a dificultăţii exerciţiilor este o condiţie extrem de importantă 

pentru eficienţa învăţării variantei neutre de articulare a consoanei l. Dacă etapizarea 

lucrului este întâmplătoare, studentul primind sarcini prea complexe la început, progresul va 

fi întârziat, dacă nu chiar compromis cu totul, pentru că va ajunge rapid la un grad de 
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frustrare care îl va împiedica să lucreze zilnic şi să acorde timpul necesar acestui gen de 

studiu individual. 

Am observat că în silabele directe înlocuirea se face mai rapid decât în cele inverse, 

primele progrese fiind înregistrate în rostirea silabelor li, le, cea mai dificilă fiind corectarea 

silabei lâ. 

Pentru a uşura învăţarea noului l, se lucrează la început serii de silabe directe, 

precedate de pronunţarea unor silabe directe formate cu dentalele superioare t d, care au o 

poziţie a vârfului limbii foarte apropiată de l şi la care nu apare fenomenul palatalizării 

(decât în cazuri foarte rare). Indicaţia pentru student este de a se sprijini pe consoanele t şi d, 

în sensul de a ridica doar apexul, nu şi zona mediană sau posterioară a limbii la pronunţarea 

consoanei l, într-un efort articulatoriu asemănător celui făcut pentru cele două consoane 

dental superioare.  

După ce studentul reuşeşte să articuleze varianta literară (neutră) a consoanei l în 

silabe directe se reiau exerciţiile de mai sus, adăugând la fiecare serie de silabe directe, o 

serie de cuvinte ce conţin o singură dată consoana l în aceeaşi silabă cu vocala lucrată 

anterior. În cazul în care studentul nu reuşeşte articularea neutră a consoanei l în cuvinte, se 

introduce o etapă cu cuvintele despărţite în silabe, după care se articulează cuvintele întregi. 

După ce l iniţial este însuşit se trece la exerciţiile cu l intervocalic, mai întâi cu silabe, 

apoi cu reluare şi întegrare în cuvinte care să conţină l intervocalic o singură dată. 

Următoarea etapă este lucrul cu silabe inverse şi mai apoi integrarea consoanei l 

finale în cuvinte. 

Ultima etapă presupune lucrul cu texte ce conţin consoana l în combinaţii diverse (l 

iniţial, intervocalic, interconsonantic, final). 

În funcţie de nevoile fiecărui student, textele se pot lucra mai întâi despărţite în silabe 

sau folosind lanţurile vocalice în aceeaşi etapizare ca pentru însuşirea vocalelor neutre, 

exemplificată mai sus. Toate exerciţiile se fac întâi sub directa îndrumare a profesorului, care 

va citi fiecare silabă sau cuvânt înaintea studentului pentru a oferi modelul pronunţării 

literare, după care, cu ajutorul înregistrărilor în care profesorul citeşte respectivele texte, 

lăsând suficient timp pentru pauze ca studentul să poată relua cuvântul/silaba fără să fie 

nevoie să întrerupă redarea înregistrării.   

Am scos în evidenţă în textele propuse mai jos alăturările de foneme, nu silabele 

întregi. 

I.2. A. Exerciţii cu silabe directe 

Studentul citeşte următoarele serii de silabe, concentrându-se pe proiectarea în faţă a 

consoanei l, cu minimizarea şi eficientizarea efortului articulatoriu, în sensul celor expuse 

mai sus. Succesiunea aleasă este dată de creşterea progresivă a dificultăţii de pronunţie. În 

funcţie de nevoile specifice ale fiecărui student, succesiunea exerciţiilor se poate modifica 

pentru un progres cât mai rapid.  
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ti. di. li. 

te. de. le. 

ti. di. li. le. la. 

ti. di. li. le. lo. 

ti. di. li. le. lu. 

ti. di. li. le. lă. 

ti. di. li. le. lâ. 

I.2.B. Exerciţii pentru folosirea consoanei neutre l în poziţie iniţială  

Studentul citeşte următoarele serii de cuvinte, sprijinindu-se pe progresul obţinut în 

exerciţiul precedent prin reluarea seriilor de silabe corespondente imediat înaintea 

cuvintelor.  

ti. di. li. liber. licurici. listă. 

te. de. le. legat. lebădă. lemn. 

ti. di. li. le. la. lac. lansare. lapidar. 

ti. di. li. le. lo. lob. locuit. lopată. 

ti. di. li. le. lu. lup. lustră. luntre. 

ti. di. li. le. lă. lăcuit. lămpi. lătra. 

ti. di. li. le. lâ. lâna. lânced. lângă. 

I.2.C. Exerciţii pentru l intervocalic. 

Studentul citeşte fiecare cuvânt, enunţând înainte, dacă e nevoie, silaba în care l este încadrat 

intervocalic. 

ali. alint. ale. alegător. ala. alambic. alo. alopat. alu. aluneca ală. alăuta.                   

eli. elice. ele. elegant. ela. melasă. elo. melodie. elu. eluda. elă. delăsare. 

ili. Ilinca. ile. mile. ila. pila. ilo. milos. ilu. siluită. ilă. bilă. 

oli. solid. ole. molestat. ola .solar. olo. polo. olu. columna. olă. olărit. 

uli. uliţă ule. bule. ulă. culă ulu. bulumac. ulă. pensulă.   

ăli. Călin. ălu. nălucă. ălă. călător. ălâ. călâu. 

I.2.D. Exerciţii pentru l final  

Studentul citeşte fiecare cuvânt precedat de silabele inverse, pentru consolidarea pronunţării 

neutre a consoanei l. 

it. id. il. copil.   

et. ed. el. căţel. 

at. ad. al. mal.  

ot. od. ol. sol.  

ut. ud. ul. podul.  

ăt. ăd. ăl. dă-l. 

ît. îd. îl. mâl. 
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I.2.E. Exerciţii pentru însuşirea pronunţiei literare (neutre) a consoanei l în combinaţii 

diverse (l iniţial, intervocalic, interconsonantic, final) 

Studentul citeşte textele de mai jos, în suscesiunea dată. Acolo unde este necesar (se 

constată după ascultarea înregistrărilor cu redare încetinită, dacă e cazul) se lucrează, 

împreună cu profesorul, în lanţuri vocalice cuvintele ce pun dificultăţi. 

Libelule liniştite şi libidinoase lipăie libere pe linoleumul libian.  

Lâna lâncedă plânge lângă lânărie. 

Lupul lunar se lungeşte în lupanarul lucios şi luminos, sub luceafărul lubric din luminişul luxuriant al 

luntraşului luxemburghez, lustruit şi lubric.   

Lebede leneşe şi leoparzi pletoşi leorpăie leuştean cu lehamite şi plescăie leurdă. 

Lăcuste, lămpi, lăncii, lăstuni şi plătici plătesc lăsata secului lăţindu-se lăudabil pe lăuta lăţoasă şi lăptoasă. 

Lopata loazei loveşte lobul logopedului longeviv în locul locotenentului locvace, locatar al locşorului locuibil cu 

loggie şi logodit cu loiala Lola, lombardă logică şi logoreică.  

Lacrimile lacului lansate lapidar şi lacustru lasă lată o lampă plată, lacomă, laică, laborioasă într-un labirint 

lamelar, lamentabil şi latin.  

Ilustrul Plinius ilustrează iluminat iluzia ilariantă a ilegitimului ilot ilegal. 

Un pâlc de câlţi cu mâl tac mâlc.   

Modul ultim şi uluitor al tulnicului adulmecă ulcica ultimatumului ultrastelar ulcerat, uleios, ulterior 

ultrajului. 

Eleganta Elena eliberează electricitatea şi elasticitatea din elefanţi, eliminând elixirul elin, eligibil, elevat al 

elfilor elveţieni elipsoidali, elocvenţi, elogiaţi şi elisabetani. 

Pălăria săltăreaţă a călăului sălăşluieşte sălbatic în sălcioara călduţă şi îmbălsămată a călăreţului călit şi pălit de 

pălimarul pălmaşului din păltiniş. 

Oleandrul oleaginos al olarului oligarh polarizează ţolul molcuţ şi alcoolic al olimpicei Olga, olecuţă ologită de 

trolul oligofren din oliţa colegială. 

Aleanul albastru al alunei alveolare alimentează altercaţia alterabilă a almanahului alternativ, altfel spus o alteţă 

alpinistă cu un alter ego aluvionar, alsacian, altoit cu altruism pe altiţa altui albatros plin de aluat.  

După ce au fost lucrate la clasă, toate exerciţiile de mai sus trebuie lucrate zilnic de 

către student, fără profesor, în cadrul studiului individual. Studentul va primi înregistrări cu 

textele exerciţiilor citite de profesor, acesta lăsând pauze suficient de mari între cuvinte 

şi/sau silabe astfel încât studentul să poată repeta imediat respectivul cuvânt şi/sau silabă 

fără să trebuiască să oprească înregistrarea. 

După ce studentul stăpâneşte pronunţarea neutră a textelor de mai sus într-o 

proporţie mulţumitoare (peste 80%) se pot da teme de improvizaţie pe aceste texte, mai întâi 

la clasă şi apoi în studiul individual.  

Însuşirea pronunţiei literare va fi monitorizată şi în cazul tuturor textelor de 

expresivitate a frazării lucrate pe parcursul celor 6 semestre, cu abordări personalizate în 

funcţie de nevoile individuale de învăţare ale fiecărui student.  
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II. Introducerea şi folosirea pronunţiei literare în vorbirea curentă 

Este foarte important ca etapa însuşirii pronunţiei literare în vorbirea curentă să nu 

fie sărită, căci noile deprinderi de pronunţare trebuie să devină proprii, automate, ajungând o 

a doua natură, prin utilizarea frecventă în toate situaţiile de comunicare din viaţa reală. În 

această etapă, consecutivă celei de lucru în exerciţii, studentul este încurajat să urmărească 

înlocuirea treptată a fonemelor cu variantele literare, urmărind mai întâi înlocuirea vocalelor 

iniţiale, apoi a celor finale şi la final a celor interioare în vorbirea curentă. În paralel va 

urmări înlocuirea cosoanei l mai întâi în poziţie iniţială, apoi interioară şi la sfârşit în poziţie 

finală. De asemenea, studentului i se recomandă să lase telefonul să înregistreze conversaţii 

relaxate din viaţa privată, uitând pe cât posibil de el (înregistrări martor) şi să asculte 

ulterior, împreună cu profesorul, înregistrarea cu redare încetinită pentru a urmări măsura în 

care reuşeşte înlocuirile propuse.  
 

III. Folosirea pronunţiei literare în vorbirea scenică 

Aceasta este ultima etapă a însuşirii pronunţiei literare şi este consecinţa directă a 

primelor două etape de lucru. Practic, în această etapă, care constituie scopul întregului 

proces de învăţare, înlocuirile ar trebui să apară firesc, de la sine, ele fiind deja parte a vorbirii 

curente, obişnuite, a studentului. Acest proces de înlocuire nu trebuie forţat, fiind 

contraindicată focalizarea atenţiei studentului la pronunţie în timpul repetiţiilor, prin 

indicaţii de genul nu mai vorbi cu accent sau ai grijă la l-uri. Acest gen de indicaţii, în timpul 

lucrului, abat atenţia studentului de la sarcinile actoriceşti, forţându-l să se asculte în timp ce 

vorbeşte şi să falsifice comunicarea cu partenerul. Este recomandabil ca profesorul de Arta 

Actorului să înregistreze audio sau să-şi noteze cuvintele care încă nu sunt pronunţate în 

varianta literară. Pe baza acestor înregistrări/observaţii, studentul va primi apoi la 

Antrenamentul Vorbirii Scenice exerciţii personalizate pentru lucrul acelor cuvinte sau 

foneme care încă nu funcţionează în vorbirea scenică. După ce în exerciţiile personalizate 

studentul reuşeşte pronunţarea neutră (literară) a respectivelor cuvinte/foneme, va urmări 

mai întâi integrarea acestora în vorbirea curentă şi mai apoi, profesorul de actorie va 

monitoriza progresul în vorbirea scenică. În această etapă, cu cât feedback-ul oferit de 

profesorul de actorie (prin înregistrări sau notiţe) va fi mai precis, cu atât va creşte eficienţa 

folosirii noilor obişnuinţe de pronunţare.  

Folosirea pronunţiei literare în vorbirea scenică este consolidată şi prin lucrul cu teme 

de improvizaţie pe textele de la Antrenamentul Vorbirii Scenice. Şi în lucrul cu acest tip de 

exerciţii se va urmări o creştere graduală a dificultăţii temelor propuse.   

 

Concluzii 

Însuşirea pronunţiei literare de către studenţii basarabeni este un proces de învăţare 

complex, care solicită un tip de atenţie foarte puţin antrenată în experienţa educaţională a 

tânărului. Antrenarea acestui tip de atenţie în exerciţii şi mai apoi în vorbirea curentă, 
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presupune lucrul zilnic pe perioada tuturor celor 6 semestre ale programului de licenţă. 

Antrenamentul zilnic presupune un efort de voinţă şi de atenţie care trebuie gestionat 

eficient pentru a putea fi susţinut pe o perioadă atât de lungă de timp. Este foarte important 

ca sesiunile de lucru să fie scurte (maximum 20 minute în lucrul la clasă şi max. 10 minute 

studiu individual). Studiul individual poate să conţină mai multe mini-sesiuni pe zi, de 2-3 

minute, în cazul studenţilor care au dificutăţi de atenţie. Este foarte important să avem o 

abordare personalizată care să ţină cont atât de caracteristicile individuale de pronunţie ale 

fiecărui student cât şi de capacitatea sa de a se mobiliza pentru un efort constant, minuţios şi 

de lungă durată. De asemenea, este util ca eforturile studentului să fie încurajate şi ca 

dificultatea exerciţiilor să crească lent, cu accent pe consolidarea progresului fiecărei etape de 

lucru. 

În prima perioadă (primele 2 semestre), majoritatea timpului va fi acordată 

exerciţiilor la clasă şi în studiu individual, urmând ca, pe măsură ce progresul este consolidat 

în exerciţii, atenţia să se concentreze din ce în ce mai mult pe introducerea şi folosirea 

pronunţiei literare în vorbirea curentă, în viaţa de zi cu zi a studentului. Însuşirea 

pronunţării literare în vorbirea curentă este garanţia că progresul obţinut în exerciţii se va 

manifesta şi în vorbirea scenică, fără a impieta asupra spontaneităţii şi sincerităţii jocului 

actoricesc.     
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Abstract: The force of the word is inexhaustible. It is used by 

the parent to comfort or admonish the child, the same way we 

receive comfort or reprove directly from God. The breath that 

the spoken sound holds is directly related to the clarity of 

being aware of God. We use words to connect with each other. 

Even when we use the power of the word to destroy, to 

discredit, to give verdicts, to deny, we do so through a bond 

with one another. No one can command, demand or give to 

anyone unless he is directly and deeply connected to that person. Without word, we could not exist in 

the great existential net, without the connections that the word makes we would not be indestructibly 

linked to each other. 

Keywords: word, communication, communion, speech for stage 

  

 În trupul nostru terestru sălăşluieşte sufletul, cu rădăcinile în Cerul lui Dumnezeu. 

Este ca şi cum noi creştem din cer spre pământ, trăgându-ne seva din sursa supremă a 

Fiinţei. De aceea, atunci când sufletul părăseşte trupul de carne, se spune că se urcă la cer. 

Sufletul nostru se reîntoarce acasă. Conexiunile noastre cu Casa noastră adevărată sunt 

făcute doar prin ceea ce este sădit în celulele noastre – viul, sufletul, Dumnezeu. Religia 

spune că Dumnezeu este în noi şi noi în Dumnezeu, asta ar putea fi tradus că ceea ce 

sălăşluieşte în noi atâta timp cât suntem vii, adică sufletul, este Dumnezeu, iar în clipa în care 

sufletul ne părăseşte, când Dumnezeu se retrage, trupul se dezintegrează. Dumnezeu din noi 

ne ţine celulele în viaţă. Viaţa noastră este Însuşi Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu 

este foarte concret, vizibil şi de netăgăduit. 

 Conştientizarea lui Dumnezeu, de către om, se face prin Cuvânt. Reprezentarea Lui 

se face prin Cuvânt. Cuvântul îl reprezintă pe Dumnezeu. Cuvântul este chiar Dumnezeu. 

Asta înseamnă că a ne conştientiza cuvintele înseamnă a-L conştientiza pe Dumnezeu.  
 

Ce înseamnă a conştientiza Cuvântul? 

 A conştientiza Cuvântul înseamnă a-L recunoaşte pe Dumnezeu chiar în trupul 

nostru, la propriu. Măsurat cu ajutorul tehnologiei, cuvântul este format din vibraţii, asta 
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înseamnă că recunoscând şi conştientizând vibraţiile sonore, recunoaştem şi conştientizăm 

ceva din esenţa lui Dumnezeu. Cuvintele pe care le folosim în comunicarea cu semenii noştri, 

în reprezentările infinite ale vieţii, în descrieri contemplative şi în numirea sentimentelor, 

sunt copiii sufletului nostru, componente inepuizabile ale spiritului, reprezentarea directă a 

forţei supreme care ne leagă, desăvârşit şi definitiv, pe unii de alţii. De aceea spunem că: 

cuvântul mângâie, cuvântul ucide, cuvântul vindecă, de aceea atribuim cuvântului o putere 

atât de mare pentru că el are puterea lui Dumnezeu. 

 Forţa cuvântului este inepuizabilă. Ea este folosită de părinte să-şi mângâie sau să-şi 

dojenească copilul, aşa cum prin ea primim mângâiere sau dojană direct de la Dumnezeu. 

Suflul pe care sunetul vorbit îl are ţine direct de claritatea conştientizării lui Dumnezeu. Ne 

folosim de cuvinte pentru a ne lega unii de alţii. Chiar şi atunci când folosim puterea 

cuvântului pentru a distruge, pentru a discredita, pentru a da verdicte, pentru a nega, o 

facem prin legământ, unii faţă de alţii. Nimeni nu poate porunci, cere sau dărui cuiva, dacă 

nu este legat direct şi profund de acea persoană. Fără cuvânt, nu am putea fiinţa în marea 

plasă existenţială, fără legăturile pe care cuvântul le face nu am fi legaţi, indestructibil, unii 

de alţii.  

 A conştientiza cuvântul înseamnă a înţelege cât de mare este importanţa lui în toată 

existenţa omenirii, înseamnă a coborî sau a urca, în propria noastră fiinţă, în propriul nostru 

corp fizic şi spiritual şi a vedea, cu ochii minţii, formarea, suflul, eliberarea şi consecinţa 

folosirii cuvântului. A ne cunoaşte zona fiziologică, dar şi cea spirituală care ne determină să 

folosim cuvântul, modul în care se formează, din cele două surse, ne poate duce către 

eliberarea deplină în eterul care ne cuprinde, care ne înconjoară, la mai mică sau la mai mare 

distanţă. 
 

Importanţa felului în care gândim 

 Pornind de la această perspectivă, asupra importanţei majore pe care ar trebui să o 

dăm felului în care gândim, ţinând cont că şi gândurile sunt formate din cuvinte, analizând 

modalităţile prin care oamenii comunică, putem impune ideea că a comunica prin cuvânt are 

o legătură directă cu comuniunea, mai precis comunicarea pe planurile subtile, empatice, 

spirituale, emoţionale, sufleteşti. 

 Diferenţa dintre comunicare şi comuniune, două cuvinte care, aparent, au acelaşi 

scop este majoră. Definiţia din DEX ne explică: Comuniunea este o legătură trainică, strânsă, 

este o prietenie, încredere reciprocă, legătură între suflete şi mai mult – primirea 

împărtăşaniei –  primirea lui Hristos. Despre comunicare găsim mult mai multe definiţii, dar 

toate se referă la informare, mijloace de a stabili legături, înştiinţare, prezentare etc. În 

ambele situaţii folosim Cuvântul. Conform DEX cuvântul este o unitate (entitate) de bază a 

vocabularului care reprezintă asocierea unui sens (sau a unui complex de sensuri) şi a unui 

complex sonor. Definind termenii putem face asocieri şi legături între ei în aşa fel încât să 

putem identifica importanţa conştientizării fiecăruia în parte, descoperind legăturile şi 
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determinările unuia către celălalt. Comunicarea poate determina Comuniunea prin Cuvânt. 

Cuvântul poate determina Comunicarea prin Comuniune. Avem trei vectori de forţă, 

aproape egală, pentru că fiecare în parte îl poate determina pe celălalt.  
 

Claritatea Cuvântului 

 Pentru a conştientiza modul în care fiinţăm în claritatea cuvintelor noastre, este 

necesar să conştientizăm felul în care comunicăm cu ceilalţi dar şi cu noi înşine. Vorbirea 

frumoasă, adică vorbirea clară, din toate punctele de vedere, apare firesc şi natural, la fiecare 

în parte, doar atunci când cele trei entităţi: comunicarea, comuniunea şi cuvântul, sunt 

conştientizate, şi valorizate de către persoana în cauză. Tot ce gândim şi felul în care vobim, 

are legătură cu credinţele noastre, cu şabloanele în care ne-am încartiruit de-a lungul vieţii, 

cu puterea noastră de a înţelege şi de a accepta tot ceea ce trăim, dar mai ales, cu 

conştientizarea tuturor lucrurilor în care ne trăim această viaţă. Scoatem la lumină ceea ce 

credem că ar putea constitui un blocaj interior, analizăm, conştientizăm apoi acceptăm. Toate 

se pot rezolva pas cu pas, fară efort, firesc, natural, în contextul unei înţelegeri simple şi 

profunde, în acelaşi timp, a fiecărei etape existenţiale pe care o trăim şi a fiecărei întâlniri din 

viaţa pe care o parcurgem. A înţelege cine suntem cu adevărat, duce la a înţelege cu uşurinţă 

cine sunt ceilalţi oameni cu care intrăm în contact şi cu care ne dorim să comunicăm. 

Claritatea este dată de înţelegere. Acest lucru se poate extrapola pe toate palierele de 

preocupare, în orice domeniu. În domeniul Vorbirii putem aduce în prim plan ideea 

preocupării asupra modului de gîndire a fiecarui sunet emis, care slujeşte cuvântul format, 

care, la rândul lui, slujeşte ideeea pornită din gând. Înlănţuirea termenilor arată, de fapt, 

înlănţuirea entităţilor care duc la formarea şi claritatea Cuvântului. 

 A vorbi frumos, clar, inteligibil, înseamnă a gândi în acelaşi fel: clar, inteligibil, 

frumos. Nu întotdeauna, atunci când cineva crede sau este atenţionat că are o vorbire 

indescifrabilă auditiv, este vorba despre imposibilitatea fiziologică de a forma corect 

cuvintele. În majoritatea cazurilor, neclaritatea cuvintelor este dată de neclaritatea ideilor, 

dar mai ales de neînţelegerea multor lucruri care ţin de propria persoană. Analizând, 

înţelegând şi acceptând diferitele situaţii şi diferitele stări determinate de trăirea, sub 

impresia unor întâmplări mai fericite sau mai puţin fericite, din existenţa terestră, se poate 

atinge un nivel de înţelegere personală, care, fără alt efort de lucru, poate duce la rezolvarea 

a ceea ce ar fi putut fi considerată o problemă de vorbire. Putem obţine rezultate rapide, într-

un timp, relativ, scurt, prin revenirea la rădăcina firească a gândirii şi trăirii naturale, 

curăţată de adaosuri impuse de societate, familie, întâmplări şi credinţe proprii false. 
 

Premise de lucru 

 În general, orice fel de exerciţiu specific pe care încercăm să îl efectuăm va duce către 

o dezvoltare a puterii noastre de concentrare asupra propriului corp, asupra funcţiilor sale. 

Preocuparea, gândul şi mai ales execuţia, va dezvolta atenţia asupra propriului corp şi 
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asupra lucrurilor, fenomenelor, fiinţelor care ne înconjoară, ceea ce va duce la o accedere mai 

rapidă şi mai uşoară la propria conştiinţă. Orice fel de preocupare, orice fel de exerciţiu 

specific, aplicat asupra propriei noastre persoane, duce la mărirea gradului de acuitate 

existenţială şi, implicit, la o mai bună, firească şi nemincinoasă comunicare cu ceilalţi. 

 Felul în care vorbim, în care emitem sunetele, intensitatea vocală, timbrul vocal  

personal, dicţia, monotonia sau modulaţiile frazării noastre, precipitarea sau lentoarea 

cuvintelor în propriul discurs reprezintă, în mare măsură, amprenta fiinţei noastre. De aceea 

specialiştii, pot diagnostica boli ascunse ale trupului şi minţii doar prin ascultarea felului în 

care pacienţii vorbesc. Rezolvarea unor probleme de vorbire duce la rezolvarea unei 

probleme de sănătate profundă.  

 Aşadar, toate exerciţiile teatrale pentru începători pot fi un punct de plecare foarte 

potrivit pentru cei care doresc să-şi îmbunătăţească vorbirea. Acestea vor echilibra şi 

dezvolta interiorul cursantului şi îl vor pregăti mental şi corporal pentru următoarele etape 

de lucru unde se va pune accentul pe verticalitatea corporală, pe felul în care respiră, lucruri 

care vor duce la o emisie sonoră potrivită şi naturală, după care ne ocupăm de problemele de 

dicţie şi de formare a cuvintelor. Pentru problemele de dicţie, apelăm la exerciţiile specifice 

pentru fiecare problemă în parte. 

 Marie Stainer, în Metodica şi ştiinţa modelării vorbirii (Steiner şi Steiner, 1999, p. 27), 

apreciază că: Vorbirea este arta cea mai grea pornind de la ideea că în cuvântul rostit trăieşte forţa 

direcţiei, a dinamicii, a echilibrului, a susţinerii, a aruncării la ţintă, atunci când cuvântul şi avântul 

formator al formei umane se unesc în gestul interior şi exterior. În vorbire zac ascunse toate forţele 

creatoare, toate forţele plăsmuitoare, toate forţele bazate pe sunet şi toate vor să se exprime prin ea, 

eliberate din încătuşarea materiei. 
 

Concluzie 

 Revenirea la sinele profund, căutarea simplităţii, firescului şi naturalului din vieţile 

noastre, duce la înţelegerea propriului drum interior şi totodată la descifrarea uşoară a 

oricărui alt drum pe care cei cu care ne întâlnim şi cu care comunicăm îl au, sau ar putea să îl 

dobândescă prin aceleaşi preocupări; acest lucru, facilitând o comunicare şi o claritate a 

cuvântului din ambele sensuri. Mergând voluntar pe acelaşi palier preocupaţional, 

rezolvarea unor aşa-zise probleme de vorbire şi comunicare duc, în mod simplu şi firesc, la o 

posibilă calitate, dobândită prin înţelegere, conştientizare şi acceptare. Pornind de la acest 

nivel şi aspect al fiinţei umane, în preocuparea de a dobândi o vorbire clară, fără dizarmonii 

tehnice, de pronunţie şi obţinerea unei emisii sonore optime, ajungem într-un mod fericit la 

concluzia: Comunicarea poate duce la Comuniune prin Cuvânt.  
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Abstract: People speaking in public should master the art of 

speech and be a role model for their listeners. The responsibility is 

even greater when there are children among those who follow 

them, for whom they can become role models. A person who has 

media exposure must be aware of this and assume that he or she 

can become a trainer for the future generations and the way they 

express themselves should be an example. 

Keywords: Romanian language, grammar mistakes, speech 
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Persoanele care vorbesc în public ar trebui să stăpânească arta vorbirii şi să fie model 

pentru cei care îi ascultă. Responsabilitatea este şi mai mare atunci când printre cei care îi 

urmăresc se află şi copii, pentru care pot deveni repere. O persoană care are parte de 

expunere media trebuie să fie conştientă de acest aspect şi să-şi asume faptul că poate să 

devină formator pentru generaţiile care urmează. Formator de opinii, de idei şi un posibil 

model profesional pe care cei tineri se gândesc să-l urmeze. Iar modul în care se exprimă ar 

trebui să fie exemplu. Actorii, de asemenea, fiind persoane care se expun atât pe scenă, dar şi 

în zona media, trebuie să-şi asume faptul că reprezintă un etalon pentru ascultători.  

Olga Delia Mateescu spune, în cartea Vorbirea, joc al identităţii că, în sistemul nostru 

şcolar, testele scrise înlocuiesc tot mai mult vorbirea liberă. Şi, pe bună dreptate, aşa este. Din 

ce în ce mai mulţi copii sunt încurajaţi să vorbească mai puţin şi să scrie mai mult. Puşi în 

faţa calculatorului sau a tabletei, având în mână un telefon inteligent, conectaţi în 

permanenţă la internet, aceştia petrec ore în şir fără să scoată un sunet. Uitând de joacă şi de 

socializare. Tot ceea ce fac se petrece în linişte, toate discuţiile se petrec pe chat, toate părerile 

şi toate comentariile sunt exprimate şi împărtăşite în mediul virtual, prin intermediul unor 

aplicaţii precum Facebook, Instagram şi Whatsapp. 
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Aşadar, copiilor nu le rămâne decât să deprindă arta vorbirii de la televizor unde 

sunt bombardaţi de personaje care, la rândul lor, au nevoie de antrenamente prelungite 

pentru a deveni modele. Şi asta în cazul în care au capacitatea de a exprima o idee valoroasă.  

Conştientizând însă toate aceste probleme, orice persoană îşi poate corecta defectele, 

aşa cum poate deprinde arta vorbirii ori îşi poate îmbunătăţi cunoştinţele de limba română. 

Pentru aceasta însă este nevoie de multă muncă. Încercaţi să vă închipuiţi un pianist de 

succes care nu-şi repetă partiturile în fiecare zi sau un atlet de performanţă care nu aleargă 

zile la rând… Aşa ceva nu este posibil. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, pentru a 

putea face performanţă, este nevoie de pregătire intensă şi de antrenamente constante. Doar 

atunci corpul este pregătit şi ştie să reacţioneze aşa cum îi dictează mintea.  

Pentru a putea ajunge la o astfel de performanţă nu este suficientă doar dorinţa de a 

apărea la televizor sau în faţa unui auditoriu. Sunt foarte mulţi care îşi doresc să ajungă 

persoane publice, în lumina reflectoarelor sau în paginile revistelor. Dorinţa trebuie dublată 

de asumarea responsabilităţii faţă de public, dublată de studiu. 

„Limba română în presa vorbită... dezvăluie viciile acelora care s-au aşezat în faţa 

microfonului, înainte de a se convinge dacă ştiu, sau nu, vorbi corect româneşte. Se justifică o 

asemenea supoziţie când în permanenţă se aud exprimări în flagrantă contradicţie cu 

semantica, gramatica, topica, logica, cu accentuarea corectă etc. Pericolul constă în faptul că, 

pe lângă producerea mimetismului auditiv, se instalează şi convingerea că cei «aleşi» spre a 

fi văzuţi şi auziţi (de o întreagă naţiune!) ştiu ei bine cum este corect, deci pot fi copiaţi fără 

nicio suspiciune.” (Covătariu, 2003) 

În ultimii ani, asistăm la degradarea şi vulgarizarea limbii române care se produce în 

fiecare zi la televizor, sub ochii noştri. Tot mai des apar politicieni, cântăreţi sau reporteri 

care nu ştiu să se exprime corect, au defecte de vorbire sau de pronunţie. Cu astfel de 

„modele” suntem bombardaţi zilnic. Cu astfel de exemple sunt crescute noile generaţii.  

Aşa cum spunea şi Valeria Covătariu în cartea Vocea, vorbirea, dicţiunea pentru actori şi 

redactori mass-media, aceste persoane dovedesc superficialitate în procesul de informare şi, în 

goana după performanţă, nu pun accent pe cunoştinţele teoretice care se bazează pe practică. 

Ignoranţă care face casă bună doar cu amatorismul, mai spune aceasta. 

Şi greşelile de gramatică se aud din ce în ce mai des la televizor sau la radio. Din 

cauză că această materie nu mai este inclusă în programa de liceu, sunt generate nenumărate 

confuzii în rândul tinerilor. 

Politicieni de top ai României, care apar aproape zilnic la televizor, dar şi cântăreţi ale 

căror clipuri muzicale adună zeci sau poate chiar sute de milioane de vizualizări pe Youtube 

sunt prezenţi în fiecare zi în media, fiind ascultaţi de milioane de oameni.  

Exemplele ar putea începe chiar cu un fost preşedinte al României. Având această 

funcţie, acesta a avut parte de apariţii extrem de numeroase în ultimul deceniu, atât la 

televizor, dar şi la radio, ţinând discursuri în care pronunţia a fost neglijată. Fiind preferatul 
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televiziunilor de ştiri, apariţiile au fost chiar zilnice, uneori chiar din oră în oră. Iată câteva 

exemple de cuvinte pronunţate greşit: 

 „profesor’lor” în loc de „profesorilor”  

 „televiziun’lor” în loc de „televiziunilor” 

 „hotărâr’lor” în loc de „hotărârilor” 

 „năravur’le” în loc de „năravurile” 

 „procuror’ilor” în loc de „procurorilor” 

 „structur’lor” în loc de „structurile“, continuând cu litere omise din finalul 

cuvintelor: 

„subliniaţi foarte bine faptu’ că” 

„eu nu vorbes’ de un pericol” 

„cel mai importan’ lucru” etc.  

Doresc să semnalizez tocmai această omitere a sunetului „i” din exemplele de mai 

sus. Acest defect de pronunţie este tot mai des întâlnit astăzi la foarte multe persoane 

publice. Din păcate, foarte mulţi prezentatori, cântăreţi şi chiar actori au adoptat acest fel 

neîngrijit de a pronunţa şi astfel s-a ajuns la scurtarea cu o silabă a formei de plural a unor 

substantive care se termină în „-rilor” sau în „-rile”.  

Altă persoană publică, cu o expunere mediatică extrem de puternică în ultimii ani, 

este un fost primar. Acesta neglijează felul în care pronunţă cuvintele şi modul în care se 

exprimă, în general. În cazul domniei sale, cel mai des întâlnite greşeli sunt formele 

„vulgare” ale prepoziţiilor „de”, „pe” şi „se”, transformate în dă, pă şi să, dar şi pronumele 

personal „eu”, pronunţat complet greşit, într-o formă tot mai des auzită în rândul tinerilor 

care folosesc un limbaj „urban”. De fiecare dată, acesta spune „io” în loc de „ieu”. Iată câteva 

exemple:  

„dă pă clădire” 

„cartea dă muncă” 

„neam dă hoţi şi neam dă derbedei”  

„nu am afirmat io asta”  

„io i-am trecut” 

„a rămas suspiciunea pă mine” 

„să iei pă cineva peste picior” 

„orice să poate recupera” 

„până închid uochii” 

„sân 22 de ani” 

„sân mulţi oameni” 

„a fos sufocată” 

În continuare doresc să fac referire la o persoană publică a cărei voce se face auzită 

foarte des la televizor, ori de câte ori se întâmplă un eveniment. Este vorba despre un 
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jurnalist cu notorietate, care a apărut în emisiuni la televizor în intervalul orar de maximă 

audienţă, expunându-şi punctul de vedere la aproape toate posturile de televiziune din 

România, atât posturi care au un program generalist, cât posturi de nişă, dedicate ştirilor. 

Modul în care pronunţă cuvintele nu este cu mult diferit faţă de cel al domnului primar, 

făcând greşeli de aceeaşi natură, uneori asumate, fiind ironic la adresa anumitor persoane: 

„îl avem pă” 

„întrebaţi-i pă strategii” 

„care să bate” 

„nu mai vorbesc dă” 

„alt tip dă relaţie” 

„campanie dă propagandă” 

„siteur’le” 

„vânzatoru’ de organe” 

„optâsprezece” 

Moderând ani de zile emisiuni la mai multe posturi de televiziune, având apariţii 

extrem de numeroase, niciunul dintre cei mai cunoscuţi realizori TV nu reprezintă un model 

de pronunţie corectă: 

„pă lângă” 

„pă urmă” 

„o pun pă cap” 

„mă faci pă mine”  

„io le-am recomandat” 

„io am 100.000 de euro”  

„io sân de acord” 

„aces’ protest” 

„fiica lu’ Băsescu”. 

Din aceeaşi categorie de persoane publice, care au apariţii extrem de numeroase la 

televizor, dar şi la radio, fac parte şi tinerii cântăreţi care pot influenţa într-o măsură şi mai 

mare adolescenţii, deoarece aceştia reprezintă publicul lor ţintă.  

Cântăreţii din generaţia tânără, atât de promovaţi şi de des întâlniţi în zona media, 

măcelăresc pur şi simplu limba română, printr-o pronunţie defectuoasă şi complet 

neîngrijită. Asta înseamnă că noua generaţie care se formează are la bază „modele” de acest 

gen. Auzind des astfel de versuri în care cuvintele sunt pronunţate greşit, se poate ajunge 

uşor la însuşirea acestei pronunţii. 

Unul dintre cei mai cunoscuţi şi ascultaţi cântăreţi ai acestor zile, extrem de popular şi 

„la modă” în rândul tinerilor, a scos cinci melodii în ultimii şase ani, adunând mai mult de 50 

de milioane de vizualizări pe Youtube. Pronunţia cuvintelor este însă, de multe ori, 

defectuoasă şi sună în felul următor: 
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 „e nul pentru toţi” 

 „nu urmăre(sc) ştirile”  

 „răufăcătorii sân jmecheri” 

„bonur’le de masă” 

„la el nu e hotel” 

„urâm s-avem servici” 

„salutăm băeţii care fac banii, da şi pă ăia care fac nani”. 

O altă greşeală comisă foarte des este omiterea pronunţiei consoanei din finalul 

cuvântului pot: „vestu”, „restu”, „textu”, „altu”. Exemplele notate mai sus sunt doar câteva 

şi pot fi ascultate în melodiile Undeva-n Balcani, Gone. Paradoxal este faptul că artistul critică 

în melodiile sale, prin versurile pe care chiar le compune de cele mai multe ori, anumite 

categorii de oameni care, prin neglijenţa de care dau dovadă în meseria lor, pot să devină 

modele greşite pentru tinerii care îi urmăresc.  

Alt cântăreţ la fel de popular, cu doar trei melodii lansate în ultimii şase ani, dar care 

adună mai mult de 60 de milioane de vizualizări doar pe Youtube, face la rândul său mari 

greşeli de exprimare:  

„aşa fac io” 

„defectul tău sânt io” 

„degeaba ştepti” 

„credeam că tu eş tot” 

„eşti ca restu, n-ai trecu testu” 

„vorbesc mul”. 

Exemplele notate mai sus sunt doar câteva şi pot fi ascultate în melodiile Din vina ta şi 

Defectul tău sunt eu. 

Cei doi cântăreţi despre care am vorbit mai sus pronunţă greşit, în mod uzual, verbul 

„a fi”, dar şi pronumele personal „eu” şi mare parte din tinerii care îi ascultă şi-au însuşit 

deja această pronunţie. 

Prezenţa unor astfel de discursuri la televizor a contribuit şi contribuie tot mai mult la 

degradarea pronunţiei în limba română, deoarece adolescenţii care au trăit într-un mediu 

indiferent vorbirii culte pot fi cu uşurinţă influenţaţi. Tinerii ce au ca model persoane care 

folosesc un limbaj de acest fel sunt predispuşi să-l preia şi în vorbirea cotidiană. 

Un alt gen muzical care a prins amploare în ultimii zece ani este muzica de petrecere 

(manelele). Nu este subiectul acestui articol, dar fenomenul manelelor a întrecut cu mult 

greşelile gramaticale şi de pronunţie exemplificate mai sus. Numărul acestor cântăreţi este 

mult mai mare faţă de cel al cântăreţilor de dance, rapp sau hip hop, iar numărul 

vizualizărilor pe siteurile video este de ordinul sutelor de milioane.  

Toate aceste modalităţi de exprimare în spaţiul public pot submina acurateţea limbii 

române.  
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Abstract: This is a brief presentation of the process completed in 

Stage Speech classes, in the second year, first semester, with the 

students studying Performing Arts (Acting). This article discusses 

the steps from the written text to a spoken text (in this case 

Shakespeare`s Sonnets), mentioning the enormous importance that 

the text analysis has in the process of speaking properly on stage. 

This way of studying the text is not the only one, of course, but it is 

a valid way of approaching the text in a professional manner. This 

presentation is expected to be further developed in a later publication. 

Keywords: actor, speech, voice, text, word, analysis, logic, process, partner. 

  

 Călătoria cuvântului de la coala de hârtie până la scenă poate fi lungă şi anevoioasă şi 

are un singur mijloc de transport: actorul. Această „maşinărie”, actorul, va putea să apeleze 

mai mult la munca cu sine însuşi decât la discuţiile cu regizorul pentru atingerea acestui 

scop, pentru că actorul/studentul-actor ar trebui să îşi lămurească tot ce e neclar în text sau 

în povestea spusă de text, înainte de a-l putea rosti şi înainte de a putea să fie îndrumat spre 

scopul global al spectacolului. 

 Am plecat în crearea acestui articol având în minte recenta experienţă cu studenţii 

disciplinei Arta Actorului, anul II. Tema primului semestru al anului II a fost: „Prozodie şi 

ritm/Libertate, constrȃngere şi improvizaţie”2. În semestrul precedent, variaţiile de ritm, 

intensitate şi registru au fost studiate şi experimentate strict din punct de vedere tehnic pe 

textele individuale pentru defectele de dicţie, iar în acest semestru mi-am propus să poată fi 

făcută trecerea de la tehnica propriu-zisă la folosirea acestor variaţii acolo unde textul 

permite acest lucru, acolo unde gândul din spatele cuvântului suportă şi susţine această 

formă. Am optat pentru sonetele shakespeariene. După alegerea sonetelor, am trecut prin 

procesul de analiză a textului, de „desfacere”, etapă esenţială în lucrul pe text, inclusiv din 

punctul de vedere al vorbirii scenice. Pentru a putea ajunge la vorbirea de performanţă pe 

                                                 
2 În conformitate cu programa propusă. 
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scenă, este vital să înţelegi sensul a ceea ce rosteşti. Acest fapt este puternic subliniat la 

cursurile de Arta Actorului. 

 Întrebarea care s-ar putea ivi ar fi: Ce legătură există între desfacerea textului şi 

disciplina Vorbire Scenică? Pentru a clarifica acest aspect propun o scurtă analiză, încercând 

în acelaşi timp să aduc din nou în vedere obiectivul clar pe care disciplina Vorbire Scenică îl 

are. Din discuţiile cu studenţii în cadrul primelor cursuri din primul an de studiu, am 

observat că aşteptările pe care le au de la această disciplină sunt, generic vorbind: să vorbesc 

corect, să pot rosti un text lung, să am intonaţie atunci când spun un text, să recit poezie 

ş.a.m.d. Acest fapt se datorează unui bizar reflex mental care alătură vorbirea scenică, din 

punct de vedere al scopului, cu declamaţia. Una din definiţiile din dicţionarul explicativ al 

limbii române pentru verbul „a declama” este „a vorbi cu ton emfatic”. Acest termen, 

„emfaza”, definit ca atitudine preţioasă, nenaturală, melodramatică, este incompatibil din 

start cu sensul acestei profesii şi în consecinţă se separă fundamental de Vorbirea Scenică. 

Vocea şi rostirea actorului pe scenă servesc în mod direct personajul şi scopul acestuia, din 

această cauză vorbirea pe scenă, deşi diferită de vorbirea cotidiană, nu are ca scop 

transmiterea „frumoasă” a mesajului sau construirea personajului pornind de la modul în 

care rosteşte, ci are ca obiectiv clar educarea vocii pentru ca aceasta să poată comunica 

interiorul actorului. În consecinţă, dacă disciplina noastră de studiu ar antrena viitorul actor 

pentru obţinerea unei „forme frumoase” de redare a unui text, s-ar transforma în artă 

declamatorie, dar, deoarece Vorbirea Scenică, componentă intrinsecă a Artei Actorului, are 

ca obiectiv punerea bazelor rostirii şi impostaţiei corecte şi antrenarea actorului pentru 

deprinderea unei tehnici vocale care să-l servească în îndeplinirea scopului scenic, caracterul 

necesar al acestui proces de desfacere a textului devine evident. 

 Revenind la tema articolului, iată descrierea etapelor de lucru de la alegerea textului 

şi până la prezentarea lui în examenul final de semestru: 

 

Etapa 1 – Alegerea textului 

Am dat libertate studenţilor în alegerea unui sonet. Ulterior, am parcurs mai multe traduceri 

pentru a o alege pe cea mai potrivită, care să păstreze cât de mult posibil din sensul textului 

original şi să poată fi cât mai simplu de abordat şi de apropiat de către student. 

Etapa 2 – Citirea logică a textului 

În această etapă, scopul a fost acela de a parcurge textul, fără a ţine cont de vers, ci lăsând 

logica frazei, a ideii, să ne fie ghid. Această etapă a fost reluată şi după desfacerea textului. 

Etapa 3 – Explicarea cuvintelor necunoscute din text 

Această etapă este, de asemenea, esenţială în înţelegerea textului. E important aportul 

personal al studentului în descoperirea şi înţelegerea acestor cuvinte, de aceea am propus ca 

toate aceste cuvinte să fie reperate, notate în caietul de Arta actorului şi căutate în dicţionar, 

individual. 
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Etapa 4 – Înţelegerea textului 

În acest punct s-a urmărit descoperirea sensului ideatic al textului. Nu s-a căutat inventarea 

unor idei sau crearea unor situaţii imaginare în care textul ar fi posibil, ci desfacerea concretă 

a ideilor, cu intenţia de a servi unei frazări logice. 

Etapa 5 – Descoperirea ideii generale a textului/Descoperirea scopului 

Atunci când vorbesc de idee generală, nu vorbesc depre „moarte”, „iubire”, „creaţie”, ci 

vorbesc despre o idee care să poată servi actorului în acest proces. Adică, după înţelegerea 

textului, s-a urmărit descoperirea unei teme sau, mai degrabă, a unui scop concret care să 

implice pe cineva din exterior, un partener pe care vreau să-l modific. Un scop concret şi 

activ, de felul: „vreau să mă iubeşti”, „vreau să mă asculţi”, „vreau să îmi dai dreptate”, 

„vreau să mă crezi”. Ideea este preluată de la Ivana Chubbuck3 şi experimentată de mine cu 

ani în urmă la construcţia personajului Marjorie din spectacolul Omul de zapadă, de G. 

MacArthur, regia Felix Crainicu. Stabilirea unui scop concret, care să implice un partener, 

sau publicul, e varianta optimă pentru mutarea punctului de concentrare, despre care 

vorbeşte Viola Spolin4, de pe sine pe celălalt (sau pe mediul înconjurător al situaţiei scenice), 

În consecinţă, actorul poate funcţiona normal, fără a se observa din exterior în timp ce 

acţionează pe scenă. 

Etapa 6 – Impărţirea textului în idei 

Această etapă urmează firesc celei de mai sus. Pentru că, din punct de vedere tehnic, textul 

(în cazul de faţă sonetul) are cateva idei care funcţionează ca trepte, de cele mai multe ori 

delimitate în mod evident. 

Exemplu: 

„De vrei să mă urăşti, urăşte-mă acum, 

Cậnd toată lumea împotrivă-mi sare, 

Slujeşte-i ura, pleacă-mă oricum, 

Fii pentru jertfa ta făr de cruţare. 

În inimă, după durerea mea, 

N-aduce mântuirea aşteptată, 

Dă-mi după-o noapte de furtună grea 

O dimineaţă ploii să mă bată. 

Vrei să mă laşi? Nu aştepta atunci 

Ca stinsă suferinţa mea să piară, 

Dă lupta şi pe buze să-mi arunci 

Pedeapsa, dintre toate mai amară. 
 

                                                 
3 Creatoarea unei şcoli de actorie şi trainer al unor actori celebri, autoarea cărţii The Power of Acting; 
4 Iniţiatoarea jocurilor de arta actorului şi părintele teatrului de improvizaţie, aşa cum este prezentată 
şi pe site-ul oficial. 
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Căci de te-oi pierde, orice jale grea 

O umbră-a suferinţei mi-ar părea.”5 

După primele patru versuri ale Sonetului XC folosit drept exemplu, se observă 

schimbarea ideii – deşi aceasta funcţionează în exact aceeaşi direcţie ca precedenta, energia 

pe care o propune e superioară, la fel şi următoarea. Fiecare idee, deşi în mod evident 

respectă ideea generală a textului, este încă o treptă în crearea tensiuni sonetului. Cele patru 

idei ale sonetului de mai sus sunt delimitate şi de punctele de la finalul frazei.  

Etapa 7 – Citirea logică a textului 

După parcurgerea etapelor aterioare, în citirea logică a textului pot fi sesizate îmbunătăţiri şi 

abia de această dată textul devine cursiv şi cu adevărat logic. 

Etapa 8 – Sublinierea locurilor din text în care pot fi aplicate variaţii 

Aceste variaţii se referă la diferenţe în ritmul rostirii (uneori lent, alteori alert), la diferenţe în 

folosirea zonelor de rezonanţă (uneori registru de piept, alteori uşor în registrul de cap, dar 

de cele mai multe ori mixt) sau la diferenţele de intensitate (de la şoaptă timbrată la forte). 

Acesta nu e un exerciţiu strict tehnic, deci scopul său nu e acela de a face performanţă 

independent de ideea textului, ci de a insera cu ajutorul acestor variaţii, care uneori pot fi 

abia sesizate, nuanţe, nuanţe ale gândului/emoţiilor născute în interiorului 

actorului/studentului la întâlnirea cu textul. După înţelegerea textului şi rostirea lui logică, 

au fost descoperite deja locuri în care variaţiile de intensitate, ritm şi uneori şi de registru 

apar de la sine. Aşa că, în această etapă, doar evidenţiem unde au apărut variaţii şi observăm 

dacă acestea funcţionează în logica mesajului textului. Dacă funcţionează şi servesc scopului 

stabilit pe text, pot fi şlefuite pentru a le conduce corect din punct de vedere tehnic, uneori 

prin împărţirea textului pe respiraţie, alteori prin simpla dozare corectă a aerului, alteori prin 

sacadarea coloanei de aer sau prin articularea puţin mai exagerată în cazul şoaptei timbrate 

sau prin prelungirea uşoară a vocalelor atunci când intensitatea este puternică. 

Etapa 9 – Corectarea rostirii pe text 

În această etapă deja ne putem îndrepta atenţia asupra greşelilor de rostire: finaluri de 

cuvânt care lipsesc, vocale prea scurte care sacadează cuvântul şi îl fac aproape neinteligibil, 

grupuri de litere dificil de rostit împreună şi, uneori, până în această fază de lucru au fost 

deja parcurse exerciţiile individuale pentru corectarea defectelor (chiar şi pe acest text). Una 

din cele mai simple variante este aceea de a sublinia sau încercui pe text cuvintele sau 

grupurile de litere dificile în rostire şi apoi de a ne îndrepta atenţia asupra lor în momentul 

rostirii, lucrând o perioadă conştient până la formarea noului reflex. 

Etapa 10 – Rostirea textului  

                                                 
5 https://www.poezie.ro/index.php/poetry/177312/index.html 

71



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

În această etapă, dacă parcursul a fost făcut conştient, se pot naşte lucruri cu adevărat 

minunate, din punct de vedere al Artei actorului, slujită în tot acest proces de Vorbirea 

Scenică. 

 La final am propus găsirea unei melodii instrumentale, la alegerea studentului, care 

să însoţească textul. Scopul a fost acela de a menţine trează atenţia studentului asupra 

susţinerii vocii pe parcursul textului. Mai precis, de a oferi un „obstacol” exterior, concret, pe 

care să-l poată depăşi folosindu-se din punct de vedere vocal de tot ce au studiat până în acel 

moment: susţinerea coloanei de aer, ritmul, deşi alert, suficient de desfăcut pentru a putea 

susţine în forţă, rostirea clară pentru ca mesajul să poată ajunge la partener (în acest caz, ales 

din cadrul comisiei). 

După parcurgerea acestor etape exerciţiul a fost complet, supus vizionării în examen 

şi notat. 

Pentru majoritatea studenţilor exerciţiul a fost, pe cât de complex, pe atât de 

lămuritor. Odată clarificat textul, subtextul, tema şi scopul intervenţiei asupra partenerului 

prin intermediul versurilor respective, au dispărut multe din gândurile parazitare ce rulează 

în mintea studentului-actor când este privit, pentru că punctul de concentrare a fost 

identificat corect ca vehicul de îndeplinire a scopului subiectului din text (El, cel care 

vorbeşte nu este altcineva decât Eu în situaţia dată). Obiectivul exerciţiului, pe de altă parte, 

este acela de a comunica ceea ce textul studiat a construit şi născut în interior. Traseul a 

devenit clar, iar paşii de urmat au putut fi concret analizaţi după încheierea studiului. 

Procesul a părut unul care poate fi controlat, poate fi gândit cu luciditate, poate fi parcurs 

pur şi simplu, fără a exista dorinţa de a construi un moment „original”. În acelaşi timp, 

rezultatul nu a fost „întâmplător”, ci unul ce se supune regulilor profesioniste, posibil a fi 

reluat. Practic, s-a urmărit ceea ce domnul profesor Ion Cojar propunea la fiecare curs, 

parafrazând-o pe Viola Spolin: „procesul, nu succesul”. 
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Abstract: Since 1967 the Prague Quadrennial is framing 

performance design through its scenographic pavilions, 

large hall exhibitions, performances and urban 

interventions. This approach to theatre through the 

dramaturgy of space creates an opportunity for 

professionals, students and audiences to experience the 

making of contemporary theatre culture. During the last 

fifty years, displaying theatre at the Prague Quadrennial defined a new path in the life of a 

performance, generating further knowledge and attitudes. Just like a painting needs a frame that 

enhances its presence in the exhibition space, theatre is searching for a way to channel its quests and 

achievements towards different contemporary contexts of reception. Exhibiting theatre is thus a 

process that cannot avoid the understanding of the art frame as a mean of communication. Painters 

like Peale, Whistler, Van Gogh and Degas to Hockney, Hodgkin and Rothko have designed frames for 

their own works in an attempt to better relate the medium of their art to the viewer’s environment, 

engaging the latter in a focused state of appreciation. But what defines a frame and what makes it so 

necessary? This makes the subject of this article.       

Keywords: frame, display, authorship, theatre exhibition, Prague Quadrennial   

 

 

 Între artiştii acreditaţi şi vizitatorii prezenţi la Quadrienala de la Praga, are loc, la 

fiecare ediţie, un exerciţiu de acordare a codurilor de înţelegere a scenografiei. Implicându-se 

activ în teoretizarea acestui proces, Arnold Aronson (Aronson, 2011, p. 88) îi subliniază 

importanţa, referindu-se la relaţia dintre emisia de informaţie semnificantă transmisă de pe 

scena de teatru şi recepţia coordonată de experienţa individuală, personală, a spectatorilor: 

„[…] Pentru a putea descifra o scenă trebuie mai întâi să recunoaştem cadrul ce delimitează un 

anumit spaţiu de restul lumii înconjurătoare, şi astfel să transformăm imaginile şi subiectele incluse 

în acel spaţiu într-un sistem de semne lizibil”6. 

                                                 
6 Arnold Aronson – Arnold Aronson (editor), The Disapearing Stage: Reflections on the 2011 Prague   
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Printre principalele sensuri culturale ale Quadrienalei de la Praga, se află evidenţierea 

procesului de creaţie teatrală, într-un cadru spaţial şi scenografic prin care spectacolul de 

teatru este expus într-un timp independent de cel al reprezentaţiei. Acest tip de comunicare 

este alcătuit din ideile pe care le transmit pavilioanele de scenografie ale ţărilor participante 

şi/sau performance-urile organizate pe parcursul unei ediţii, ambele purtătoare ale 

mesajului unor producţii încheiate sau generând propriul sens de-a lungul desfăşurării 

festivalului PQ (acronim oficial pentru Prague Quadrennial). Am considerat că racordarea 

construcţiei pavilioanelor de scenografie la fenomenul extins al cadrajului, al înrămării 

pentru expunere, prezent în general în artele vizuale, poate deveni un instrument util în 

înţelegerea rolului acestora de cadru contextualizant pentru distribuirea gândirii teatrale. 

Pornim aşadar de la premiza că importanţa ramei de artă rezonează conceptual cu 

importanţa particulară a delimitării spaţiului de desfăşurare a spectacolului viu: în ambele 

situaţii, această cadrare face parte integrantă din însuşi procesul de creaţie artistică. La fel ca 

un tablou expus într-o ramă care nu îi susţine plasticitatea, orice reprezentaţie desfăşurată 

într-un cadru pe care nu se poate sprijini din punct de vedere dramaturgic sau într-un spaţiu 

ce nu răspunde organizării scenografice în care spectacolul a fost conceput, îi va răpi acestuia 

posibilităţi importante de expresie. Desigur, există şi situaţii surprinzătoare, performări în 

spaţii noi, care pot transfera unui spectacol existent sensuri diferite, dar atunci este vorba 

despre o producţie derivată, ce încearcă un traseu conceptual nou, împreună cu noul spaţiu 

căruia i se adaptează. 

În pictură, fotografie sau arta video, cadrarea pentru expunere face parte din procesul 

de creaţie, producere şi circulaţie a lucrărilor, fiind tributară parcurgerii de către artist a 

etapelor de devenire a operei de la prima schiţare de idee, la receptarea sa de către privitori.  

În momentul trecerii lucrării din intimitatea intelectuală a creatorului, în spaţiul public al 

aprecierii, cadrul şi/sau rama care o delimitează, reprezintă ultimul cuvânt pe care autorul îl 

are de spus, înaintea contextualizării şi interpretării.  

Cadrul devine astfel modalitatea prin se care face tranziţia dintre conţinutul operei şi 

locul prezentării acesteia. Această tranziţie, aplicată procesului de expunere a spectacolului 

teatral în expoziţii de scenografie, reprezintă elementul principal de studiu în alcătuirea 

pavilioanelor de la Quadrienala de la Praga. 

                                                                                                                                                         
Quadrennial, Arts and Theatre Institute, Praga 2012, pag. 88 – „In order to read a stage we must first 
recognize the frame that separates a particular space form the world around it, thereby transforming 
the images and objects within that space into a readable sign system. What allows for the process of 
translation is a correspondence between the imagistic and spatial constructs on the stage and the 
spectators’visual and spatial perception in the experiential world. The stage can be understood only if 
it relates tot the spatial and imagistic codes of its society. And ours is a multitasking society, a culture 
of the instantaneous, the temporary, the fragmented, the polyvalent, the intangible and ephemeral, the 
distant and the near.” 
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Prin cele câteva exemple în care rama devine parte 

integrantă a operei şi a comunicării acesteia, susţinem, prin 

referiri la artele vizuale, faptul că pavilioanele de 

scenografie realizate pentru PQ pot fi privite ca fiind cadre 

spaţiale, cu expresivitate proprie, ce susţin comunicarea 

spectacolului în context expoziţional. Construcţii temporare 

de expunere a artefactele unor reprezentaţii trecute sau 

scene pentru performance-uri pregătite special pentru PQ, 

aceste pavilioane sunt creaţii de scenografie ce conţin la 

rândul lor alte manifestări ale artei. Avem de-a face, deci, cu 

citate scenografice într-un cadru ce le este dedicat. Aceste 

poziţionări ale artei în cadrul artei, au propria lor valabilitate 

artistică amintind, modul în care pictura oferea publicului, 

cu secole în urmă, construcţia elaborată a unor spaţii ce 

conduceau privirea către o experienţă în care vizitatorul 

operei putea să participe imaginativ şi didactic. Principiul este remarcat de George Banu în 

pictura Papucii de casă, de Samuel van Hoogstraten (1670), în care o succesiune de cadre de 

uşi, în perspectivă la un punct de fugă, conduc privirea, 

trecând prin mai multe spaţii servante, către zona unde 

se află reproducerea tabloului Mustrarea Tatălui, de 

Gerard ter Boch (Fig. 1): „satisfacţie a artei care trimite la 

artă, a dialogului pictorilor şi al picturilor care se încastrează 

una în alta, se interoghează, comunică şi, uneori, conservă 

secrete”. (Banu, 2017, p. 46) 

Rama unui tablou a reprezentat întotdeauna o 

soluţie de a concentra atenţia asupra subiectului, asupra 

calităţilor picturale, o nuanţare a intenţiilor din interiorul 

operei avute de artist, gestionând relaţia dintre lucrare şi 

spaţiul de expunere. Vom porni de la două atitudini 

opuse: o potenţială integrare, în acord cu locul ales 

pentru panotare sau un contrast asumat, focalizând 

atenţia asupra lucrării ca obiect independent. În ambele 

cazuri, avem de-a face cu un racord, cu o articulare 

susţinută de ramă între operă şi spaţiul arhitectural ce o 

va conţine. Citat într-un articol din The Guardian, în care se aminteşte faptul că Matisse 

considera cele patru laturi ale ramei ca fiind cea mai importantă parte a unei picturi, William 

Bailey afirmă, în lucrarea sa The Defining Edges, consacrată studiului ramei de artă, că aceasta 

poate să „[…] opereze o tranziţie între amplasamentul fizic existent, în general un perete într-o 
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încăpere sau o galerie şi tărâmul iluzionist al picturii. Acest lucru trebuie să intervină cu graţie, 

imperceptibil. Rama trebuie de asemenea să pregătească ochiul şi mintea spectatorului să accepte şi să 

cuprindă subiectul pictural în propria sa manieră”7. 

Preocupările pentru înrămarea tablourilor, au condus la exemple din care nu lipseşte 

umorul subtil, cum ar fi cel oferit de Charles Wilson Peale prin lucrarea Staircase Group 

(Portrait of Raphaelle Peale and Titian Ramsay) din anul 1795 (Fig. 2). Având atributul temporal 

al unui instantaneu fotografic, lucrarea îi prezintă pe cei doi fii ai pictorului, întorşi pentru o 

clipă din drumul lor spre etajul superior al locuinţei, în cadrul ce înrămează casa scării. 

Sentimentul relaţia posturală cu privitorul tabloului, sunt întărite de alegerea ramei: în 

tradiţia efectelor de tip trompe l’oeil, Peale îşi încadrează pictura într-un toc de uşă real, ce 

substituie tocul pictat, în timp ce scările reprezentate pe pânză sunt continuate în partea de 

jos cu o contratreaptă şi o treaptă din lemn 

aşezată direct pe pardoseala sălii în care este 

expus tabloul. De pe această treaptă, primul 

fiu tocmai a început să urce. Surprinderea 

unei ipostaze a fiilor săi este ancorată în 

palpabil, prin traversarea limbajului pictural 

înspre cel arhitectural. Acest transfer are loc 

prin elementele concretului cotidian: un toc 

de uşă şi o treaptă şi jumătate de realitate 

materială, o punte între spaţiului galeriei şi 

efemeritatea momentului scenei pictate, un 

„joc al aşteptărilor, între spaţiul real şi cel 

pictural”8. Relieful cadrului, determinat de retragerile succesive ale conturului în muluri 

sculptate asigură o trecere înspre spaţiul imaginii dintr-un spaţiu al expunerii şi invers.  

Atributele de potenţare a compoziţiei pe care le deţine cadrul uşii – element 

funcţional al partiului de arhitectură, dar şi simbol al tranziţiei interior-exterior – au fost 

folosite în pictură tocmai pentru capacitatea lor de a evidenţia subiectul ales, ca un partener 

scenografic organizator al temei centrale. Acest lucru se petrece, aşa cum remarcă George 

Banu, în lucrarea Margueritte Khnopff, de Fernand Khnopff (1887), în care cadrul, de data 

aceasta reprezentat în spatele personajului, se află în dialog cu subiectul: „tocmai pentru că 

                                                 
7 https://www.theguardian.com/artanddesign/2003/jan/02/art.artsfeatures accesat la 28.12.2017 - 
„The design [...] must effect a transition from the existing physical location, usually a wall in a room or 
a gallery, into the illusionistic realm of the painting. This should occur graciously and imperceptibly. 
The frame should also prepare the eye and mind of the viewer to accept and embrace the domain of 
the painting on its own terms." 
8https://www.khanacademy.org/humanities/art-americas/british-colonies/early-
republic/v/charles-willson-peale-staircase-group-portrait-of-raphaelle-peale-and-titian-ramsay-peale-
1795, accesat la 28.12.2018 
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este strict delimitată, uşa permite o expunere a corpului capabilă să-l pună în valoare, să-l exalte din 

punct de vedere vizual: corp al unui protagonist a cărui prezenţă este intensificată de limitele 

cadrului. [...] o femeie – sora pictorului – transformă uşa într-un dispozitiv plastic valorizant pentru 

porpia ei siluetă [...]”. (Banu, 2017, p. 62)  

Printre artiştii care şi-au creat propriile rame ca pe un suport vizual hotărâtor în 

percepţia operei se află şi Vincent Van Gogh, care pentru lucrarea Still Life with Fruits (1887) 

(Fig. 3) pictează rama de lemn a acesteia în nuanţele de ocru folosite în pictură. Alături de 

această decizie, tuşele pe care le practică în 

suprafaţa cadrului asigură continuitatea 

gestualităţii picturale folosită pe pânză.  

Limitelor imaginii le este garantat un 

anumit relief, iar rama apare astfel, ca o 

prelungire firească a limbajului folosit de 

artist în interiorul operei, integrându-se în 

unitatea obiectuală a întregului ansamblu 

pictură-cadru. Din contră, înrămarea de la 

Metropolitan Museum of Art din New York, a 

lucrării A pair of Shoes (1888), a aceluiaşi Van 

Gogh (Fig. 4), face evidentă diferenţa dintre 

stilul pictural şi ramă. Naturaleţea îmbinării 

armonioase dintre cadru şi conţinut, menţionată în exemplul precedent, lipseşte aici prin 

dominanta clasicizantă a ramei. Trecerea este atât de abruptă, încât focalizarea atenţiei către 

conţinutul operei devine dificilă, oscilantă, urmărind două elemente care intră într-o 

competiţie vizuală nerezolvată. Este vorba despre un exemplu în care rama este mai 

importantă sau cel puţin de importanţă egală cu opera, îngreunând comunicarea acesteia 

către public. Decoraţiunile abundente şi umbrele generate de relieful încărcat al ramei se 

opune vizual simplităţii fireşti a subiectului. Mesajul operei este aici anihilat în interiorul 

cadrului.  

Inspirat de rama realizată pentru portretul lui François Poictevin, de Jacques-Emile 

Blanche (1887), de la care, conform publicaţiei The Frame Blog9, îl primise cadou, Edgar Degas 

dezvoltă la rândul său un tip de ramă pornind de la cele devenite deja clasice în saloanele de 

expoziţii, dar aducând acestora un plus substanţial de modernitate. Mulurile de lemn aurit 

ale ramei lui Blanche, retrase într-o succesiune ritmică, creează o suprafaţă de ramă mai mare 

decât cea pictată. Astfel, se realizează o inversare a raportului imagine/ramă, spaţiul 

perspectiv creat de modelul cadrului, dominând spaţiul aplatizat al tabloului. Prin această 

alegere este scoasă în evidenţă bidimensionalitatea voită a spaţiului pictural. Este un 

                                                 
9https://theframeblog.com/2017/07/25/how-pre-raphaelite-frames-influenced-degas-and-the-
impressionists/ accesat la 28.12.2018  
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exemplu în care se poate observa necesitatea unei ierarhii în ponderea vizuală din binomul 

operă-suport. Indiferent care dintre cele două componente îşi revendică supremaţia ca 

întindere, acestea funcţionează împreună. În acest caz, cadrul, cu toate că depăşeşte cu mult 

suprafaţa pictată, o susţine din punct de vedere al intenţiilor artistului.  

Degas păstrează interesul pentru cantitatea şi calitatea timpului în care privirea 

zăboveşte asupra ramei şi respectiv asupra tabloului. Ramele create de Degas continuă diluat 

conţinutul picturilor sale către exteriorul cadrului – care nu mai închide rigid subiectul 

operei. Astfel, pentru Danseuse au repos (1879) (Fig. 5), Degas creează una din puţinele rame 

originale păstrate până astăzi, mărturie a felului în care se consideră că „«artistul are datoria să 

îşi vadă tablourile înrămate corespunzător».[...] Aceasta extindere a suprafeţei tabloului prin 

intermediul ramei sale produce separarea faţă de perete cu o mare subtilitate, permiţând liniştii din 

interiorul imaginii să îşi depăşească dimensiunile fizice, trecând dincolo ele”10. 

Astfel, eliberând suprafaţa desenului prin proiectul ramei, Degas se foloseşte de 

aceasta pentru a evidenţia trăsăturile definitorii ale lucrării sale. Înlocuirea acestei ramei la o 

licitaţie recentă, exprimă categoric efectele 

pierderii cadrului original, care sprijinea 

efectele de tranziţie ale pastelului către limita 

operei. Acesta reprezintă un exemplu clar în 

care dorinţa de afirmare comercială a valorii 

lucrării prin alegerea unei rame pretenţioase 

dar nepotrivite, afectează mesajul imaginii şi 

subliniază eşecul scenografic al cadrării. 

Aşa cum este menţionat în articolul11 

publicat de Katherine Ryan, James McNeill 

Whistler a dat o importanţă majoră felului în 

care lucrările sale erau înrămate. Pentru 

expoziţia retrospectivă din 1892, Whistler şi-a 

exprimat dorinţa de avea controlul total asupra panotării operelor, mergând până la a cere 

                                                 
10 https://theframeblog.com/tag/degass-frames/ accesat la 28.12.2018 - „Louisine Havemeyer, a 
collector and a patron of Degas, stated in her memoirs, ‘Degas once told me he considered it an artist’s 
duty to see his pictures properly framed’ [...] The motif of a young dancer leaning forward to reach 
her foot is common in Degas’s depictions of ballerinas. As with his bathing women, it suggests 
privacy, the ballerina’s inward focus implying a lack of awareness of any audience. The feeling of 
‘looking through a key hole’, associated with the bathers, is also relevant in this private scene with a 
young ballerina. The frame balances the intimate composition through an optical device which 
appears to extend the image beyond the edge of the paper; and it works further, to integrate it 
seamlessly into its surroundings. This extension of the surface of the painting through its frame results 
in the work separating itself from the wall only with great subtlety, allowing the quietness of the 
image to expand beyond its physical dimensions.” 
11 https://www.freersackler.si.edu/the-mystery-of-the-missing-frame/ accesat la 28.12.2018 

79



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

dreptul proprietarilor unora dintre lucrările sale timpurii de a schimba rama acestora pentru 

eveniment. De-a lungul carierei sale, Whistler a experimentat diferite tratamente ale ramelor, 

folosind procedeul aplicării foiţei de aur fără suportul prealabil al unui strat de ghips. 

Această decizie a premis texturii şi culorii naturale a lemnului să străbată stratul auriu, 

creând un tip de ramă care redă calităţile estetice proprii lemnului, exprimând cu sinceritate 

materialul din care este realizată limita fizică a imaginii. Interesat de capacitatea lemnului de 

a transmite o anumită lejeritate ramei artistul a căutat permanent unitatea dintre pictură şi 

ancadramentul de expunere al acesteia, în încercarea de a-şi curatoria propriul mod de 

prezentare publică. 

 Dacă unitatea poate fi găsită printr-o tranziţie subtilă între conţinutul operei şi ramă, 

există şi opţiunea prin care textura, cromatica, proporţiile sau simbolizarea pot contribui la 

alegerea unui cadru de contrast.  

Pentru Painting by the sea (Fig. 6), Whistler foloseşte o ramă lată, cu retrageri dese 

realizate de prin riglajele fine finisate prin acelaşi procedeu amintit de aplicare a foiţei de 

aur. Faţă de imaginea unei mări agitate sub 

un cer înnorat, rama apare ca un fascicul de 

raze ale unui soare absent în pictură, dar 

prezent prin intermediul sugestiei. 

Atmosfera încărcată a tabloului este pusă în 

evidenţă prin contrast, de un cadru luminos 

ce creează o perspectivă accentuată. 

Proprietăţile lemnului, geometria radiantă a 

ramei şi conţinutul pictural creează împreună 

un limbaj nautic coerent, alcătuit din apă, 

lemn, cer şi lumină, acestea funcţionând atât 

ca elemente distincte cât şi ca ingrediente ale 

compoziţiei.  

Configurarea suportului unei opere pentru a îi susţine acesteia prezenţa într-un 

anumit spaţiu poate fi realizată în mai multe sensuri. Pe de o parte se poate porni de la 

subiectul operei către integrarea acestuia în spaţiu prin intermediul ramei. Cadrul face 

tranziţia astfel, dinspre limitele subiectului înspre spaţiul care îl primeşte. Pe de altă parte, se 

poate porni de la spaţiu pentru a realiza, printr-o ramă care i se integrează acestuia, tranziţia 

către imagine. 

80



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

 În prima categorie pot fi înscrise rame precum cea 

pentru Danseuse au repos, dar şi cele care, păstrând 

convenţia de ancadrament riguros înscris în tradiţia 

cadrului aurit sculptat, reprezintă un comentariu vizual al 

conţinutului pictural. Este cazul ramei produsă de Millais şi 

Holman Hunt pentru lucrarea Convent Thoughts (Fig. 7), de 

Charles Collin’s (1851): un plin neted şi lat pe care se 

profilează două tulpini de crini, de o parte şi de alta a 

tabloului, ecouri în relief ale crinilor pictaţi. De asemenea, 

arcul romanic descris de ramă face referire directă la 

arhitectura porticelor mânăstireşti, în timp ce inscripţia 

Sicut Lilium trimite la un cunoscut cântec religios, un motet 

scris de un autor anonim în secolul al XVI-lea.  

Din celălalt sens, al tranziţiei de la plinul opac al 

peretelui către universul picturii, Hannah Gluckstein, 

realizează un sistem de rame telescopic (Fig. 8). La rama cu 

dimensiuni apropiate de cele ale tabloului pe care îl 

cadrează, se adaugă spre perete o a doua şi apoi o a treia 

ramă, cu dimensiuni crescătoare, creând o perspectivă 

inversă. Ramele pot fi vopsite în aceeaşi culoare cu 

peretele, preluând astfel privirea din spaţiul înconjurător şi 

aducând-o printr-un gest gradual, ritmic şi direct în acelaşi 

timp, către conţinutul operei.  

Există însă şi un tip de tranziţie dinspre operă spre mediul contextual, ce operează 

prin însuşi limbajului pictural ales. În lucrările lui David Hockney, contururile pot genera o 

linie perimetrală frântă, determinând spaţii pulsante, cu limite diferite faţă de periferalitatea 

desenului, care rămâne adesea netratată, la fel 

ca marginile în degradeuri variate practicate 

uneori de scenografi în planşele de atmosferă 

pentru a nuanţa relaţia dintre cadrul scenei şi 

sală (Fig. 9). Rama apare din această zonă 

fluctuantă non-reprezentaţională, un spaţiu de 

articulare neutru între marginile subiectului şi 

contextul spaţial exterior.  

Folosind acelaşi limbaj cu cel al 

conţinutului picturii, Hockney realizează şi 

rame desenate, cu efecte tridimensionale, care 

subliniază voluntar senzaţia de butaforie, de 
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reprezentare. Ramele desenate pot fi tradiţionale, arhitecturale sau ironice, distorsionate. 

Artistul optează pentru un spaţiu liminal lipsit de limbaj pictural, pierzând marginea şi 

dizolvând consistenţa cadrului sau pentru rame reprezentate în aceeaşi grafie cu cea a 

subiectului. Astfel, rama aleasă de autor devine protocolul impus pentru continuitatea dintre 

subiect şi cadrul său fizic, indiferent de spaţiul ales de proprietar sau de galerie. 

 Rame care autonomizează opera în raport cu spaţiul, prin rama conţinută în 

interiorul picturii, realizează şi Howard Hodgkin, cunoscut pentru gestualitatea sa cadrantă, 

autoritară.  

Alegerea lemnului în loc de pânză pentru 

suportul operei se materializează în suprapunerea de 

texturi, esenţa culorilor lucrând împreună cu esenţa 

lemnoasă, într-un dialog vizibil, aşa cum se poate 

observa în Through a Glass Darkly (2015). De asemenea, 

Hodgkin traversează ramele clasice de lemn cu tuşe ale 

pensulei, încorporând cadrul atât în mişcarea gestului 

pictural cât şi în subiectul din interiorul acestuia (Fig. 

10). Jonglând cu conceptul de includere şi agresiune a ramei Hodgkin evidenţiază prezenţa 

limitei, absorbind-o vădit. Pentru acest artist ramele reprezintă un moment în care „imaginea 

se încheie şi lumea începe. [...] Se operează cu un tărâm al nimănui, aflat între imagine şi lume. Există 

moduri variate de a folosi această zonă”12.  

Mark Rothko aduce în prim plan rama, de această 

dată însă, ca subiect. Privind cadrul ca element care nu 

diferenţiază exteriorul de interiorul său, artistul 

selectează prin desenul ramei zone texturate omogene, 

realizând cadre pictate ce fac tranziţia între două 

ipostaze ale realului pânzei – cel conţinut şi cel extern, 

rame solitare al căror spaţiu conţinut nu diferă cu nimic 

de ceea ce separă. Porţi spre realul inevitabil, ramele lui 

Rothko garantează rolul acestora de semn geometric 

spectacular, în care gestionarea transparenţei devine 

apanajul limitelor pe care rama le impune. Astfel, Rothko 

                                                 
12 https://www.theguardian.com/artanddesign/2003/jan/02/art.artsfeatures accesat la 28.12.2018 - 
„Major living artists such as David Hockney and Howard Hodgkin still believe frames serve a 
purpose beyond the purely practical. "They’re where the picture stops and the world begins," 
Hodgkin says. When he paints, he carries his brush strokes over from the canvas on to the frames 
themselves «to make them part of the picture». Some traditionalists inevitably find this rather 
shocking: Brian Sewell of London’s Evening Standard was outraged when Hodgkin painted over an 
18th-century gilt frame. But the artist is unapologetic: «One is operating in a sort of no-man’s-land 
between the picture and the world. There are all sorts of ways one can use that area.»” 
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păstrează calitatea de servant a ramei tradiţionalei, dar o eliberează de funcţiunea sa de 

diferenţiere şi articulare dintre subiectul lucrării şi suportul arhitectural al acesteia (Fig. 11). 

Aceste incursiuni punctuale în istoria legăturilor dintre artă şi cadru, legături stabilite 

prin însăşi voinţa artiştilor, dovedesc importanţa atenţiei alocate coerenţei conceptuale dintre 

conţinutul expus şi modalitatea/spaţiul de prezentare, de-a lungul procesului de creaţie. Fie 

că este vorba de relaţia de funcţionare dintre dramaturgie şi scenografie, de adecvarea 

spaţiului la cerinţele spectacolului şi invers, fie că e vorba de expunerea în pavilioane de 

scenografie, indiferent de tipul de 

expunere al acestora (de la expunere 

documentară, la spaţii imersive), fie că e 

vorba de portofoliile de artist, de site-urile 

teatrelor, de afişe sau de alte medii de 

comunicare a artelor spectacolului, 

regăsim aceeaşi necesitate de dialog 

susţinut între conţinut şi context, 

intermediat de cadru.  

Jose Manuel Capuletti a fost ales 

pentru ilustrarea copertei albumului de 

scenografie Le decor de theatre dans le monde 

(1965) printr-o imagine care rezumă 

pictural reprezentarea procesului de 

creaţie scenografică, aşa cum acesta este 

înţeles la PQ (Fig. 12) .  

În prim plan se află schiţa de 

scenografie fixată pe planşeta 

scenografului. În plan secund, se găseşte 

macheta aceluiaşi decor, expresie 

tridimensională a concepţiei. În continuare, în profunzimea atelierului, se află panourile 

pictate ale decorului propus. În plan îndepărtat, două personaje stau de vorbă în cadrul înalt 

al uşii de intrare în atelier. Prezenţa acestora oferă scară umană întregului ansamblu, în timp 

ce în contrapunct, mâna artistului apare în prim plan. Astfel, privitorul acestei imagini 

parcurge drumul de la scara reprezentării unei idei, la scara actorilor reali ce vor investi cu 

prezenţa lor spaţiul creat de scenografie. Cadrul, diferit pentru fiecare mediu de expresie în 

parte, este atotprezent şi generează, la fel ca pe o scenă cu multiple zone de joc concentrarea 

atenţiei asupra diferitelor zone de interes ale ilustraţiei descrise.  

În eseul său The Picture and the Frame – aşa cum este citat într-un articol de pe site-ul 

publicaţiei Orthodox Arts Journal, compozitorul Howard T. Cone susţine că muzica trebuie 

ascultată într-un interval de timp cu calităţi dramatice, de către auditori, o experienţă 
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marcată de un parcurs teatral complet care să comporte un început, un conţinut şi o 

încheiere, atent conştientizate. Pentru aceasta, este susţinută necesitatea unui cadru de linişte 

care să facă posibilă apariţia sunetelor, la fel cum rama unui tablou creează un moment de 

pauză între lumea reală căreia îi aparţine şi sensurile declanşate de interiorul operei. Se face 

aici referire la termenul grecesc hesychia, acea linişte interioară, atât sonoră cât şi intelectuală. 

Rama, ca zonă de linişte între spaţiul gazdă şi subiectul lucrării, este comparată cu cadrul de 

confort creat de liniştea care precede începutul unei opere muzicale, linişte ce anunţă şi 

articulează două lumi. Benedict Sheehan, autorul articolului, consideră că fără această 

intermediere, activităţile umane capătă un caracter haotic, repetitiv, lipsit de discernământ. 

„Asemenea ramei din jurul unui tablou şi asemenea cadrului de linişte care delimitează o 

piesă muzicală, funcţionează şi liniştirea minţii împreună cu procesul de concentrare a atenţiei pentru 

fructificarea oricărei activităţi umane, fie că e vorba despre construcţia unei case, repararea unei ţevi, 

verificarea unui bilanţ contabil sau ascultarea cuiva care vorbeşte”13.  

Participarea la Quadrienala de la Praga, presupune, prin construcţia pavilioanelor de 

scenografie, asigurarea acestui cadru de linişte şi concentrare, necesar comunicării mesajului 

curatorial redat prin selecţia de proiecte prezentate în expoziţie, prin atmosfera spaţiului şi 

modul său de funcţionare.  

„Cadrul dirijează privirea şi împiedică dispersiunea acesteia. Legea cadrului [...] – lege care 

impune selecţia şi ordonarea vizibilului [...] – restrânge câmpul şi ghidează privirea”. (Banu, 2017, p. 

64) 

Însăşi definiţia scenografiei citată de Arnold Aronson din Oxford English Dictionary 

conţine cuvântul cadru. Scenografia este definită aici ca fiind cadrul proiectului teatral, prin 

proiect înţelegând nu doar proiecţia în viitor a căutărilor unui artist, ci şi suma pieselor scrise 

                                                 
13 Benedict Sheehan, The Picture and the Frame, https://www.orthodoxartsjournal.org/picture-frame/ 
28.12.2017  
„Elaborating on this distinction between music to be listened to and music to be heard, Cone explains 
that music to be actively listened to must, like a painting hanging on a wall, have a defining boundary, 
a frame, that serves to separate it from the atmosphere around it. Unlike dance music in a nightclub or 
background music at a cocktail party or an exercise soundtrack at the gym, which all ideally have no 
distinct boundaries but are rather simply there like a sort of sonic wallpaper, music to be listened to 
must be «a dramatic, even theatrical event, presenting as it does an action with a beginning, a middle, 
and an end—hence, an action of a certain completeness within itself.» In the visual arts, Cone explains 
further, «the frame is the intensification of the edge. It works in two directions. It marks the limits not 
only of the picture, but also of the real world around the picture—of the wall on which the picture 
hangs… The frame announces: Here the real world leaves off and the work of art begins; here the 
work of art ends and the real world takes up again.» Likewise, in music, a frame is 
necessary.«Without such a frame,» says Cone, «the chaotic, undifferentiated flow of ordinary time will 
encroach on each extreme of the composition. It will prevent us at the beginning from being aware of 
the measure of temporal control exerted by the music, and at the end from appreciating the full 
discharge of its energy.» The musical frame, he concludes, is, of course, silence.” 
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şi desenate care prefigurează un spaţiu. De la cadru la efect trecerea se face imediat, chiar în 

conţinutul definiţiei pe care Aronson (Aronson, 2012, p. 8) o dă, la rândul său, scenografiei: 

„[...] efectul creaţiei tuturor elementelor vizuale, auditive şi spaţiale ale unui spectacol. Este o 

definiţie voit generală, incluzivă, care sugerează că scenografia include actorii şi obligatoriu, spaţiul în 

cadrul căruia se desfăşoară spectacolul, deci şi arhitectura cuprinzătoare a teatrului”14. 

Analizarea modalităţilor de expunere a spectacolului, de la Quadrienala de la Praga, 

prin racordarea sa la exemple din artă şi performance, demonstrează faptul că scenografia nu 

poate fi studiată niciodată independent, fără a aţine cont de relaţiile pe care le generează 

continuu. PQ se organizează în jurul expunerii scenografiei ca reprezentant vizual al 

spectacolului viu, dar expunerea sa, chiar izolată de acesta, se face pentru a întări percepţia 

asupra legăturilor sale cu ceilalţi factori care intervin în crearea spectacolului. Această 

perspectivă este gestionată de scenografia de expunere. La PQ, rama, soclul, vitrina, cadrul  

devin furnizorii semnificaţiilor oferite vizitatorului. Cadrarea este o practică teatrală. Folosită 

la Quadrienala de la Praga pentru expunerea spectacolului încheiat şi documentat, cadrarea 

are acelaşi rol pe care îl poartă asupra locului dramatic, acela de introducere în spaţiul 

concentrat şi expus al spectacolului viu. Fără această cadrare, capacitatea de a sesiza 

„adversarii şi partenerii spaţiului” (Lupa, 2016, p. 83) (de-a lungul parcurgerii unui loc real 

investit scenografic) devine dificilă. 

„În decorurile mele, ceea ce delimitează cel mai adesea spaţiul de desfăşurare al reprezentaţiei, 

nu este cadrul scenei, ci un al doilea cadru [...], unul care respectă arhitectura (teatrului, n.a.).  

Consider că felul în care spectatorul priveşte scena trebuie să se supună unor limite datoare 

reprezentaţiei, nu clădirii teatrului. De aceea, aproape sistematic, am subliniat prezenţa ramei, 

încercând în primul rând să impun o limită privirii. Fără aceasta, am senzaţia unei lipse, a unui lucru 

ce nu a fost dus până la capăt, a unei absenţe […]”. (Kokkos, 2004, p. 18) 

 Studiul scenografiei prin filtrul selectiv creat de Quadrienala de la Praga aminteşte 

faptul că artele spectacolului sunt racordate prin ramificaţii puternice la vasta lume a artei. 

Înţelegerea acestor conexiuni creează un suport solid pentru a răspunde solicitărilor 

curatoriale complexe pe care le impune participarea la PQ. 

 

Referinţe bibliografice:  
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14 Arnold Aronson, The Dissapearing Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrennial, Theatre and Arts 
Institute, Praga 2012, pag. 8 – „I have generally defined scenography as the creation and total effect of 
all visual, aural, and spatial elements of a production. It is an intentionally broad – that is to say, 
inclusive – definition and therefore suggests that scenography may incorporate performers, and most 
definetely includes the space in which the performance occurs, the encopassing theatre architecture.”  
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spectacolului (adaptat pentru Sala Bizantină a Palatului Béhague din Paris, sala Odeon Studio şi sala 

multifuncţională a Institutului Balassi din Bucureşti) devine demers profesional şi în anii următori, 

Cristian Stănoiu colaborează la realizarea spectacolelor de teatru independent din România, în spaţii 

neconvenţionale. În paralel, creează conţinutul vizual pentru proiecţiile video în timp real din 

concertele ansamblului Imago Mundi. Urmărind participativ fenomenul Quadrienalei de la Praga, 

care devine subiectul tezei sale de doctorat, Cristian Stănoiu subliniază importanţa curatorierii 

scenografice în comunicarea creaţiei teatrale dincolo de momentul efemer şi unic al reprezentaţiei.  
 

Cristian Stănoiu works as an architect, set designer and video artist. After completing his degree in 

architecture at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, where he took his first 

video design and scenography classes, he followed the scenography master program at UNATC „I.L. 

Caragiale”, accomplished with the designs for the play „The Unfortunates”, by Fust Milan. The 

itinerant dynamics of this performance (adapted for the Byzantine Hall of the Béhague Palace in Paris, 

the Odeon Studio stage and the multifunctional hall of the Balassi Institute in Bucharest) becomes a 

professional endeavor and in the coming years, Cristian Stănoiu continues to collaborate in 

independent theatre productions set in unconventional spaces. Meanwhile, he elaborates the visual 

content for the real-time video projections of the Imago Mundi ensemble concerts. A close observer at 

the Prague Quadrennial, which becomes the subject of his Ph.D. thesis, Cristian Stănoiu emphasizes 

the importance of the scenographic curatorship within the communication of theatrical productions 

beyond the unique moment of the live act.  
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INFLUENŢELE SCENOGRAFIEI ÎN AMENAJĂRILE MUZEALE 
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Abstract: The museum presents itself as a series of stories, a 

chain of universal scenes that transcend linguistic boundaries. 

The exhibition is strictly related to the perception of space, and 

the term space is most often used from the perspective of the 

architectural definition. But from a philosophical point of view, 

space is related to experience. This understanding of space is 

perceived only through human direction and sensory 

interpretation. And scenography plays a decisive role in the way 

we read these stories. 

Keywords: scenography, space, museum, exhibit, interaction. 

  

 Scenografia nu este limitată la spaţiul teatral şi nu trebuie să fie confundată cu 

designul scenei de teatru. Un concept scenografic reprezintă mult mai mult decât construcţia 

unui decor, el se naşte pe scenă în timpul actului teatral şi evoluează odată cu spectacolul. 

Scenografia este multisenzorială şi implică activarea publicului pe o paletă largă de simţuri şi 

emoţii. Ea are o structură unitară prin formele sale constitutive multidisiplinare: iluminat, 

decor, recuzită, costume, care toate se compun într-o singură idee. Aşa cum scenografia este 

utilizată în teatru pentru a comunica vizual o poveste, la fel o putem integra din punct de 

vedere narativ şi în alte spaţii cu rol cultural şi formator pornind de la patru parametrii 

operaţionali: funcţional, sociometric, ambiental şi simbolistic15 (Aston şi Savona, 2007, p. 

146). 

Muzeul, ca instituţie publică asemănătoare teatrului, este un spaţiu dedicat culturii şi 

cunoaşterii, cu rolul de a valorifica obiectele care reprezintă esenţa unei societăţi, având un 

rol dublu, de păstrător al tradiţiilor şi istoriei, precum şi unul educator. Deşi imaginea 

muzeului se conturează predominant din prisma unui ansamblu de exponate, acesta nu 

                                                 
15 „The way in which scenography is used in theatrical performance to communicate story and 
narrative can be demonstrated by looking at the four levels of operation within the stage picture; 
functionalistic, sociometric, atmospheric and symbolic.“ 
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trebuie să fie caracterizat de un spaţiu rigid şi tern. Profesorul Susan Bennett16 (Bennett, 2013, 

pp. 1-9) analizează structura publicului actual, care caută şi cere mai mult decât piese expuse 

în vitrine, cu o etichetă unde este scris numele şi o scurtă descriere. Ea dezvoltă conceptul de 

spectacol muzeal: publicul cere interacţiune, dinamism, iar muzeele şi-au redirecţionat astfel 

accentul iniţial de pe colecţie şi exponate către elaborarea de experienţe senzoriale 

scenografice cu rol pedagogic. Astfel, ea naştere o nouă abordare muzeografică care dezvoltă 

expoziţiile din perspectiva unui proces care implică publicul, nu al unui produs finit 

prezentat acestora, aducând muzeul către practici specifice artei contemporane. 

Muzeul se prezintă ca un şir de poveşti, o înlănţuire de scene universale ce transcend 

graniţele lingvistice. Expoziţia este strict legată de perceperea spaţiului, iar termenul de 

spaţiu este de cele mai multe ori utilizat din prisma definiţiei arhitecturale. Dar, din punct de 

vedere filozofic, spaţiul se relaţionează la experienţă. Această înţelegere a spaţiului este 

percepută doar prin direcţia umană şi interpretarea senzorială. Iar scenografia joacă un rol 

determinant în felul în care noi citim aceste poveşti. Ne putem raporta inclusiv la exponate 

ca fiind actori, la spaţiul expoziţional ca o scenă de teatru, iar la vizitator ca la un spectator. 

Asemenea teatrului, există o energie vitală care se transmite între spaţiu şi piese către 

vizitator şi invers. Acest lucru se datorează în special valorilor autentice pe care acestea le au 

integrate în forma lor, însumând un registru vizual ale cărui coordonate ne reconstruiesc 

fundamentele senzoriale. 

Expunere insulară în Museo de Almeria, 

Spania –  

Concept spaţiu expoziţional realizat de către 

GPD S.A.17 
 

Există două tipuri de expoziţii 

pe care le întâlnim în cadrul muzeelor: 

expoziţia permanentă, care constituie 

colecţia de bază şi este organizată 

pentru perioade mai lungi de timp, de 

obicei între 5-10 ani, şi cea cu caracter 

temporar, care se desfăşoară pe o 

perioadă limitată de timp de câteva 

luni. Asemănările dintre spaţiul muzeal 

şi spaţiul scenic se definesc raportându-

se la ambele ca fiind forme generatoare de spectacol relaţionate la factorul uman. Ele se 

                                                 
16 Susan Bennett este profesor universitar în cadrul Universităţii Calgary, Canada. A scris mai multe 
cărţi de specialitate în domeniul teatral, printre care Theatre Audiences: A Theory of Production and 
Reception şi Performing Nostalgia: Shifting Shakespeare and the Contemporary Past. 
17 http://www.borismicka.com/museo-almeria/ 

88



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

interpretează prin sublinierea proporţiilor, a ritmurilor şi introducerea de elemente 

scenografice, care să completeze întregul sugerat. Compoziţia plastică, ca şi în cazul pieselor 

de teatru, apare ca o manifestare a esteticii impuse de către tematica elementelor care 

urmează să fie expuse. Spaţiul se conturează ca un suport vizual ce evocă o intensificare a 

unei realităţi imaginate, ca o coliziune între conţinut şi percepţia intuitivă a întregului. Prin 

povestea expresiei artistice se aduc la viaţă exponatele ca un sistem de repere cultural şi 

istoric.  

Aşa cum jocul actorilor influenţează relaţionarea pieselor pe scenă, în cazul 

amenajărilor muzeale avem modul de expunere şi traseul publicului care se determină 

reciproc. În funcţie de ce caracter atribuim spaţiului – monumentalitate, transparenţă, 

intimitate, opacitate – putem începe să conturăm liniile care vor defini expresia artistică. În 

principiu, expunerea este de două forme: parietală, când exponatele sunt prezentate pe 

pereţii sălilor sau în nişe şi insulară, când le marcăm central, de obicei folosită pentru piese 

impunătoare sau importante din colecţie. Toate acestea se raportează la câmpul vizual 

normal al vizitatorului, care are trei zone de claritate: o zonă centrală, unde perceperea este 

foarte clară şi detaliată; o zonă intermediară, mai puţin clară, dar încă se mai poate înţelege 

ansamblul şi o zonă periferică de viziune neclară. Aceste principii constituie fundamentul pe 

care se contruieşte conceptul spaţiului expoziţional care reflectă vizual mesajul transmis de 

către exponat.  

Poziţionarea unui exponat trebuie să ţină cont de câteva condiţii: integrarea acestuia 

într-o suită tematică prin raportarea sa la vecinătatea cu celalte piese, o poziţionare cât mai 

corectă pentru o percepere avantajoasă, asigurarea măsurilor de securitate şi conservare care 

se impun şi o iluminare care să îl valorifice. În comparaţie cu spaţiul teatral care implică un 

spectator static, într-un muzeu acesta este interactiv. Fluxul publicului se realizează pe trasee 

clare cu sensuri unice, dar totuşi destul de flexibile, care permite alcătuirea de circuite 

selective şi, de asemenea, posibilitatea de întoarcere la unele exponate. Actul scenografic într-

o amenajare muzeală se defineşte plecând de la 

următorii parametrii: exponat, conţinut, spaţiu, 

circulaţie şi destinatar. 
 

Expunere perimetrală în Expoziţia Chancellor Ayala. 

6th Centennial, Vitoria-Gasteiz, Spania, 200718 

 

Toate aceste aspecte sunt interrelaţionate şi 

definesc tema de lucru pe care scenograful o 

dezvoltă împreună cu muzeograful sau curatorul 

expoziţiei. 

                                                 
18 http://www.borismicka.com/ayala/ 
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Comparativ cu spaţiul teatral, unde cel mai important este factorul spectacular, în 

muzee primează aspectul educativ. O expoziţie reuşită se reflectă în autenticitatea senzorială 

percepută de către vizitator prin integrarea acestuia într-un spaţiu al cărui concept curatorial 

şi scenografic prezintă o credibilitate sugerată în procesul cunoaşterii19 (Lord şi Lord, 2001, p. 

16). Acest tip de înţelegere este proces unic educativ care se concentrează în dezvoltarea 

corectă a valorilor şi cunoştiinţelor vizitatorului. Aceşti factori reprezintă o experienţă 

instructivă ce determină în realitate succesul unei expoziţii. 

Elementele compoziţionale care dau naştere scenografiei muzeale sunt: forma, 

lumina, culoarea, sunetul, grafica, digital-media sau proiecţiile video. Forma sau volumul 

încadrează exponatele în ansamblul intuit, o oglindă în care se reflectă relaţia dintre imagine 

şi idee. Compartimentarea spaţiului expoziţional se concentrează pe redarea unor spaţii 

profunde, raportate la cadrul arhitectonic sau natural care să susţină expresivitatea 

conturului scenografic, integrat în diorame. Acestea sunt ca un tablou de mari dimensiuni, o 

reprezentare spaţială a unor peisaje din mai multe planuri care dă impresia realităţii sub 

efectul unui joc de lumini bine regizat, natural sau stilizat. Amprenta lor tridimensională 

susţine universul imaginat, construind dramatism şi dinamism. Această abordare a intenţiei 

artistice se concentrează în a converti spaţiul într-o scenă personalizată pentru fiecare piesă, 

care să o prezinte într-un context atractiv şi plin de spectacol. Această personalizare este 

relaţionată de subiectul sau tema de cercetare ce include colecţia sau obiectele specifice pe 

care muzeul le gestionează în patrimoniul său. 

Totuşi, scopul scenografului nu este de a reproduce exact un context, ci de a provoca 

imaginaţia publicului spectator. Prin utilizarea elementelor interioare, prin prezenţa sau 

absenţa obiectelor, paleta cromatică şi contrastul materialelor 

cu suprafeţele lor, volumetriile şi alte variabile, precum lumina 

şi întunericul, scenograful creează o tensiune în spaţiul 

expoziţional pe care vizitatorul o resimte ca pe o construcţie 

subtilă a realităţii. Liniile expresiei artistice nu sunt decât 

indicii către ceva care nu este neapărat prezent ca dovadă 

fizică, ci se materializează în schimb prin calitatea cadrului 

construit. 
 

Expoziția The Art & Science of Gems,  

ArtScience Museum, Marina Bay Sands, Singapore, 201620 
 

                                                 
19 Where there appears to be merely an object or a group of objects, the successfull museum visitor 
grasps some new level of meaning. That meaning can be aesthetic, historical or scietific in character, 
but it arises from the works of art, the artefacts or specimens on display, or from the images and 
apparatusthat the museum provides. Visitors will trust that meaning only if they have confidence in 
the authenticity of the objects or images from which it arises. 
20 https://www.yatzer.com/art-science-gems-van-cleef-arpels/slideshow/13 
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Lumina este factorul determinant care concepe atmosfera şi afectează direct modul în 

care noi percepem exponatele. Ea este cea care conturează spaţiul viu şi reflectă universul 

prelungit dincolo de natura vizibilă. În amenajările muzeistice, ca şi în teatru, lumina 

punctuală şi dirijată ajută foarte mult la marcarea vizuală a centrelor de interes dintr-un 

spaţiu, lumina naturală fiind practic inexistentă. Ea este cea care delimitează şi punctează, 

compune şi recompune formele, volumele şi culoarea. Sistemul de iluminat din spaţiile care 

susţin expoziţiile temporare este însă diferit, deoarece trebuie gândit suficient de flexibil 

pentru a se putea adapta la diferite configuraţii spaţiale. Sunetul este un instrument senzorial 

aparte, care poate oferi un anumit ritm unui spaţiu sau accentua o subtilitate, completând 

atmosfera scenografică. 
 

Paleta cromatică şi materialele folosite în amenajarea spaţiului sunt în general impuse 

de tematica sălii şi vin să susţină mesajul vizual pe care îl transmit exponatele. Un alt 

element important în amenajările muzeale, dar care este inexistent în cel teatral, este 

reprezentat de suportul informatic – texte informative, susţinute de imagini şi reprezentări 

grafice, ele reprezintă încărcătura culturală a exponatelor. Pentru a facilita accesul la 

informaţie, în recentele soluţii de amenajări moderne, textul informatic a fost introdus în 

conceptul scenografic ca parte integrantă din poveste, de multe ori prezentat într-o 

modalitate interactivă prin intermediul dispozitivelor de tip touch-point sau sub forma unui 

concept grafic dinamic. 

În zilele noastre, tehnologia este un factor constant şi decisiv în vieţile noastre şi 

inclusiv muzeele încep să profite de avantajele pe care le conferă prin utilizarea de sisteme 

tehnologice: proiecţiile video, infotouch-uri, holograme, instalaţii luminoase sau sisteme 

audio performante. Interfaţa acestora implică un nou stil de concept scenografic, unul care 

întinde graniţele convenţionale şi oferă noi resurse de prezentare şi spectacol. De altfel, 

singura limită a acestor piese interactive într-un muzeu este imaginaţia curatorului sau a 

designerului21 (Ambrose şi Paine, 2007, p. 88). Prin intermediul tehnologiei, relaţia vizitator-

muzeu se raportează la noi modalităţi de inter-conectare, un exemplu reprezentativ fiind 

instalaţia interactivă la scara umană din Muzeul Wu Kingdom Helv Relic din China. Această 

expoziţie, care a primit premiul Red Dot Award Design, Spatial Communication Exhibition 

Design în anul 2014, combină poezia artistică şi tehnologia în a transforma spaţiul într-o 

uriaşă scenă pentru vizitatori. 

Scopul principal al scenografiei în amenajările muzeale este de a facilita accesul unui 

public cât mai larg, de a creşte vizibilitatea exponatelor şi de a oferi rolul de participanţi 

vizitatorilor în cadrul muzeului. Acest lucru se întâmplă deoarece publicului i se oferă o 

experienţă senzorială care este realizată prin interacţiunea directă cu spaţiul, o comunicare 

                                                 
21 „The only limit to the number of simple interactivedevices possible in a museum is the imagination 
of curator or designer“. 
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atât vizuală, cât şi dramaturgică. Povestea transpusă tridimensional de către actul 

scenografic are atât un impact emotiv, cât şi unul informaţional. Scenografia extinde 

experienţa senzorială a vizitatorului, de aici şi frumuseţea ei, ea este o artă care şterge limita 

dintre registrul real şi cel imaginar, dintre posibil şi imposibil. Transformarea unui spaţiu 

gol, lipsit de substanţă, într-o poveste care respiră fluiditate este esenţa oricărui act 

scenografic. Provocările scenografiei muzeale implică relaţionarea dintre informaţie, spaţiu şi 

vizitator. Dacă înainte prezentarea pieselor definea principalul interes al unui spaţiu 

expoziţional, în ziua de azi observăm cum uşor acest scop a fost înlocuit cu atenţia către 

experienţa vizitatorului, definită de patru procese: contemplare, înţelegere, descoperire şi 

interacţiune22 (Lord şi Lord, 2001, p. 19). 

Practicile muzeale au evoluat odată cu nevoile societăţii şi au înţeles că aşteptările 

publicului implică mult mai mult decât o expunere statică, încărcată cu informaţii dificil de 

procesat. Acest lucru se datorează faptului că soluţiile scenografice reprezintă suportul 

obligatoriu între public şi conţinutul tematic al expoziţiei. În cel mai bun caz, scenografia 

dezvoltă o naraţiune prin instrumentarea spaţiului expoziţional care se corelează cu piesele 

şi informaţiile transmise. Astfel, elementele spaţiale cer o abordare diferită a înţelegerii 

bazată pe experienţă şi reflecţie din partea vizitatorului, decât prin informaţiile oferite. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 „Although there may be as many ways of exploring museum exhibitions as there are visitors, modes 
of visitor apprehension may genrally be grouped under four headings: contemplation, 
comprehension, discovery, interaction.“ 
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Instalaţie interactivă în Muzeul Wu Kingdom Helv Relic, Wuxi, China.23 
 

Muzeologul Barbara Kirschenblatt-Gimblett24 afirmă că expoziţiile conţin în esenţa lor 

fundamentală factorul teatral, deoarece acesta este singura modalitate prin care muzeele îşi 

pot exprima cunoştiinţele pe care le conservă. Din perspectiva sa, muzeul în ziua actuală 

simbolizează un spaţiu teatral unde se conservă istoria şi transferă vizitatorul în trecutul 

imaginar25 (Kirshenblatt-Gimblett, 1998, pp. 3, 139). Scenografia acţionează în definitv ca o 

forţă modelatoare în reformarea aceestui procesul expoziţional tradiţional. Nici o altă 

disciplină creativă nu integrează atât de multe instrumente în dezvoltarea unei expresii 

artisice a unui spaţiu. Ea se foloseşte de mijloacele şi efectele teatrului, filmului şi artelor 

vizuale pentru a delimita o tensiune dramaturgică într-un spaţiu definit. 
 

 

 
 

Expoziţia Art of Travel: Bartholomäus Schachman, Doha, Quatar, 201326 

 

                                                 
23 http://www.borismicka.com/wu-kingdom-helv-relic-museum-wuxi-china/ 
24 Barbara Kirshenblatt-Gimblett este o specialistă în muzeologie şi profesor emerit în Performance 
Studies în cadrul Universităţii din New-York. 
25 Exhibitions are fundamentally theatrical, for they are how museums perform the knowledge they 
create. [...] [Today ś museum is a] theatre, a memory palace, a stage for the enactment of other times and 
places, a space of transport, fantasy and dreams. 
26 http://www.borismicka.com/exhibition-art-of-travel-bartholomaus-schachman-doha-qatar/ 
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Abstract: The (TV) Theatre and the Sacred is the main 

subject of my PhD thesis, a theme through which I will now 

look at the creative possibility of the three main elements: 

Actor - Director - Audience, the dimensions through which, 

following the sacramental thematization of the new 

televison theatre, these can forgive, save. I have often spoken 

of the possible salvation of the media as well as of those who 

produce or receive such messages. It’s not just a mystical 

pedantry. This is my faith backed by centuries of religious 

writing - and not only - through which art is an opportunity for salvation. The famous „Parable of the 

Talents” from the New Testament shines a light from Ancient times on my conviction. 

Keywords: televison theatre, Sacred, actor, director, audience. 

 

Părerea mea este că ar fi timpul, iar teatrul de televiziune prin suportul mediatic de 

masă poate fi o direcţie propice, pentru reinventarea istorică a operei ce-şi propune deliberat 

catharsisul public şi mântuirea autorului, regizorului în special, dar şi a colaboratorilor săi. 

Idealul mântuirii este un dezirat universal propriu oricărui om religios, dar şi a altora care-şi 

asumă idealuri înalte, creatoare de bine, frumos, confort, salvarea altora sau educarea lor. 

Omul creativ în orice domeniu îşi găseşte locul în anticamera mântuirii, acolo unde este 

iertat de păcate şi este graţiat prin viaţa veşnică – depinde de el dacă o primeşte, o vrea, 

crede sau nu în ea. 

Aşadar mântuirea are sensuri mai largi, dar le restrâng la sacralitate: mântuirea este 

izbăvirea de primejdie sau suferinţă. A mântui înseamnă a izbăvi sau a ocroti. Cuvântul 

conţine ideea de victorie, nevătămare sau păzire. Uneori Biblia foloseşte cuvântul mântuit 

sau mântuire cu referire la izbăvirea fizică şi temporară, cum ar fi izbăvirea lui Pavel din 

temniţă (Filipeni 1:19). 

Mult mai des, cuvântul „mântuire” se referă la izbăvirea spirituală eternă. Când Pavel 

a vorbit temnicierului din Filipi că trebuie să fie mântuit, el făcea referinţă la destinul etern al 
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temnicierului (Faptele Apostolilor 16:30-31). Iisus a comparat mântuirea cu intrarea în 

împărăţia lui Dumnezeu (Matei 19:24-25). 

 De la ce suntem noi mântuiţi? Conform doctrinei creştine a mântuirii, suntem 

mântuiţi de „mânie”, adică de judecata lui Dumnezeu pentru păcat (Romani 5:9; 1 

Tesaloniceni 5:9). Păcatul nostru ne-a despărţit de Dumnezeu, iar consecinţa păcatului este 

moartea (Romani 6:23). Mântuirea biblică se referă la izbăvirea noastră de consecinţa 

păcatului şi prin urmare implică îndepărtarea păcatului. 

Cine mântuieşte? Numai Dumnezeu poate îndepărta păcatul şi ne poate izbăvi de 

pedeapsa pentru păcat (2 Timotei 1:9; Tit 3:5). 

Cum mântuieşte Dumnezeu? Conform doctrinei creştine a mântuirii, Dumnezeu ne-a 

izbăvit prin Hristos (Ioan 3:17). În mod specific, moartea lui Iisus pe cruce şi apoi învierea Sa 

ne-au oferit mântuirea (Romani 5:10; Efeseni 1:7). Scriptura afirmă clar că mântuirea este 

darul nemeritat şi milostiv al lui Dumnezeu (Efeseni 2:5, 8) şi poate fi primit doar prin 

credinţa în Iisus Hristos (Faptele Apostolilor 4:12).  

Cum primim mântuirea? Suntem mântuiţi prin credinţă. Mai întâi, trebuie să auzim 

evanghelia – vestea bună a morţii şi a învierii lui Iisus (Efeseni 1:13). Apoi, trebuie să credem 

– încrederea deplină în Domnul Iisus (Romani 1:16). Acest lucru implică pocăinţa, o 

schimbare a minţii referitoare la păcat şi la Hristos (Faptele Apostolilor 3:19) şi o chemare a 

numelui Dumnului (Romani 10:9-10, 13).  

O definiţie a doctrinei creştine a mântuirii ar fi „izbăvire prin harul lui Dumnezeu de 

pedeapsa veşnică pentru păcat; această izbăvire este oferită celor care acceptă, prin credinţă, 

condiţiile lui Dumnezeu: pocăinţa şi credinţa în Domnul Iisus”. Mântuirea este posibilă doar 

în Iisus (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12) şi depinde în întregime de Dumnezeu în ce 

priveşte primirea, siguranţa şi garanţia. 

Desigur definiţia religioasă a salvării, de sorginte creştină, poate părea restrângătoare 

pentru cei liberi de a fi puţin sau deloc credincioşi. Dar Dumnezeu nu-i exclude pe ei de la 

mântuire, orice act de creaţie ce induce în lume binele şi frumosul este răsplătit prin pronie 

Divină, chiar şi sub forma subtilă a neconştientizării iertării şi darurilor celeste primite de cel 

bântuit de spaimele morţii veşnice (ateismul). Aşadar discursul meu nu doreşte să 

anatemizeze ateii, îndoiţii – cei „călduţi” sau alţi creştini decât cei de alte confesiuni decât 

orthodoxia ori adoratorii unor culte mai mult sau mai puţin monoteiste. 

„Frumuseţea va salva lumea” zicea F.M. Dostoievski. Acum, târziu, înţeleg şi eu asta 

şi doresc ca noul teatru de televiziune să dezvolte acest magnific aforism dostoievskian ce 

poate lega mântuirea artistului celui mai profan – regizorul, omul sau actorul de televiziune 

de posibilitatea salvării sale şi a lumii lui prin creaţia frumosului sacramental revelat. 

Cândva, credeam că profeţia lui Dostoievski e falsă, că nu frumuseţea va salva lumea, 

ci înţelepciunea şi iubirea. Acum înţeleg însă că acestea toate nu pot fi despărţite; fiind 

atribute divine, ele se presupun şi se potenţează reciproc. Mai mult, „frumusetea e adevăr şi 
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adevărul e frumuseţe: e tot ceea ce ştim şi trebuie să ştim pe pământ”, cum spunea John 

Keats. Da, astfel înţeleasă, frumuseţea, cu toată încărcătură ei de vrajă şi mister, te mântuie, 

te salvează. Pentru că nu poate exista frumuseţe mai mare decât înţelepciunea şi iubirea şi 

nici adevăr mai profund sau un bine mai mare decât frumuseţea. Apoi, nu scria oare pe un 

frontispiciu al Oracolului de la Delphi că „cel mai drept este şi cel mai frumos”?  

Frumuseţea nu e doar ceea ce vedem cu ochii fizici, ci e în primul rând o stare 

interioară, pe care o percepi şi o trăieşti numai dacă ai o anumită fineţe a imaginaţiei şi o 

sensibilitate la lucrurile cele mai subtile, un fior, o capacitate de adorare, de admirare, care 

poate merge până la extaz. Avem în noi o idee de frumuseţe, un dor de frumuseţe care ne 

umple sufletele ca o sete mare. Frumuseţea e lucrătoare, ne apără, ne vindecă, ne mântuie, 

cum spuneam. Chipul Mona Lisei exercită asupra mea o vrajă precum o icoană făcătoare de 

minuni. Zâmbetul îngerului din Reims, ca şi surâsul lui Buddha sau seninătatea statuilor 

greceşti dezlănţuie în mine o pace şi o binecuvântere de negrăit. La fel, contemplarea unei 

mandala sau muzica, măiastra muzică a sferelor…  

 Toate acestea reprezintă un sublim al frumuseţii, dar sunt nenumărate alte exemple 

de o armonie fără seamăn. Apoi, sunt atâtea fapte frumoase, majoritatea rămânând în taina 

lor sau a celor ce s-au învrednicit de ele, există atâtea bucurii simple care ne ajută să trăim. Şi 

ele sunt frumuseţe. Iată de ce a imagina o istorie a frumuseţii poate fi o provocare la care 

poate răspunde revenirea unuia dintre cele mai noi mijloace de comunicare – 

TELEVIZIUNEA – la categoriile şi preceptele clasice, ancestrale, sacramentale – demers 

pornit în răspăr cu obişnuita spălare de creiere ce o defineşte spre mântuirea de care tot 

vorbesc. Toxicitatea televiziunii poate fi asanată prin expresivitatea noului teatru de 

telviziune sacramental, o nouă liturghie albă, o retragere spre antichitatea creştinată 

provocată de o istorie zbuciumată presărată cu martiri ce nu s-au jertfit degeaba.  

 „Este frumos ceea ce, dacă ar fi al nostru, ne-ar aduce desfătare, dar care tot frumos 

rămâne chiar şi dacă aparţine altcuiva”, deşi semnificaţia frumosului este diferită de cea a 

simplei dorinţe. Natură, flori, astre, zei, lumină, pietre preţioase, construcţii, haine, raporturi 

matematice, toate aceste sunt frumoase, dar mai presus de toate se situează fiinţa umană, 

această chintesenţă a Universului în care Dumnezeu a investit propriul său chip şi i-a oferit 

propria asemănare. Iar dintre fiinţele umane se detaşează femeia, o matrice a frumuseţii, cu 

toată încărcătura sa de mister, de inefabil, care ridică ambiguitatea raportului dintre 

frumuseţe şi artă pe culmi nebănuite măcar. Corpul feminin, efigie şi arhetip al frumuseţii, 

alcătuire plastică ce conotează simbolic perfecţiunea lui Dumnezeu ce ne inspiră, ne cheamă 

spre El. 

Căci, aşa cum considera Platon în Phaidros, „arta nu este decât o copie falsă a 

frumuseţii” şi ar fi mai bine să fie înlocuită cu studiul formelor geometrice. Filosoful 

înţelegea arta, pe de o parte ca armonie a proporţiilor, iar pe de altă parte ca strălucire. 

Pentru el, frumuseţea are o existenţă autonomă, distinctă de suportul său fizic (vezi celebra 
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urâciune exterioară a lui Socrate, dar ce frumuseţe lăuntrică!). De fapt, grecii nu aveau o 

teorie a frumosului. Esteticul nu era autonom, ci asociat întotdeauna cu măsura, sau cu etica. 

Potrivit lui Xenophon, în Mirabilia, Socrate distingea între frumuseţea ideală, reprezentând 

natura cu componentele sale; frumuseţea spirituală, ce exprimă sufletul prin intermediul 

privirii şi frumuseţea utilă sau funcţională. La rândul său, Pitagora vedea o identitate între 

formă şi frumuseţe. Viziunea sa este una estetico-matematică, principiul tuturor lucrurilor 

fiind considerat numărul. Frumuseţea apare ca proporţie şi armonie, condiţia existenţei sale 

fiind ordinea euritmică, adică adaptarea permanentă a proporţiilor la cerinţele privitorului. 

Dar tot grecii, ca şi indienii, vorbeau despre irupţia periodică a haosului în armonia 

cea mai deplină. Astfel, frumuseţea imponderabilă a anticilor, arta sacră şi religia frumuseţii, 

lasă locul unor formule estetice noi, inclusiv unei estetici a urâtului (Baudelaire), chiar dacă 

reapar izbucnind în răstimpuri, cum s-a întâmplat în splendida epocă a Renaşterii. 

Frumuseţea nu a fost deci o valoare absolută, imuabilă, ci a luat chipuri diferite. Dacă vorbim 

încă şi despre frumuseţea ideilor sau – de ce nu ? – despre frumuseţea lui Dumnezeu şi tot 

nu aflăm reguli unice pentru toate neamurile şi din toate vremurile.  

S-a spus astfel (şi mi-a plăcut) că „frumuseţea este raportul optim dintre inteligenţă şi 

lucrul pe care inteligenţa îl cuprinde” (Toma d’Aquino). Ea se întemeiază pe forma pe care 

lucrurile o capătă în procesul de creaţie, ea trebuie să aibă integritate şi strălucire. Lumea e o 

făptură frumoasă şi făptura e o lume la fel, ca în mistica iudaică. Cosmosul e o liră ce cântă o 

muzică vrăjită, iar corpul omului – minunea creaţiei – asemenea. Structura sa pentadică 

simbolizează atât perfecţiunea mistică, cât şi desăvârşirea estetică, e „matricea care-l 

construieşte pe Dumnezeu”.  

 Lumea e o carte scrisă de Dumnezeu, iar Dumnezeu e perceput ca lumină şi culoare, 

lumina e proporţie desăvârşită, s-a dezvoltat pe această idee o întreagă cosmologie a luminii. 

Lumina divină, albă, pură, cristalină, descompusă apoi în toate culorile spectrului – 

curcubeu, de la albastrul chip ceresc din vitraliile şi rozetele catedralelor la verdele reînvierii. 

Viziunea asupra creaţiei se dovedeşte a fi o viziune a frumuseţii, tradusă printr-o 

veritabilă metafizică a luminii. Proporţia lumii nu e decât ordinea matematică prin care 

lumina, în propagarea ei creatoare, se materializează în funcţie de diferitele grade de 

rezistenţă pe care materia i-o opune. Lumina este maxime delectabilis, e lucrul cel mai frumos, 

mai desfătător, mai diafan. Dacă Omul este alcătuit după chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu – Creatorul suprem, model şi arhetip universal, atunci Artistul (mă restrâng la 

domeniul meu de investigaţie) este oglinda Lui favorită, fiul Lui de Duminică ce propagă 

gând, adică abstracţiune, cât şi emoţie, afect, într-un legământ liturgic dintre minte şi inimă. 

Undeva pe aici situez şi creativitatea regizorului de teatru sau de film şi televiziune căci el 

poate traduce partitura sofisticată a textului în imagine şi sunet. El produce o lume şi 

întrupează un Logos, Cuvântul imitând – dacă vrea şi mai ales poate – energia 
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Dumnezeiască ce a despărţit apele de uscat, a creat sorii, viaţa, omul – marea Sa oglindă. 

Artiştii… suntem sau încercăm să fim reflexia Creatorului Suprem. 

Creativitatea artistică (desigur şi ştiinţifică) este model divin – un soi de altă lumină 

din Lumină! Nu suntem copiii favorizaţi, ci doar cei chemaţi la marea Nuntă, acolo unde 

prin opera noastră încercăm să depunem mărturie prin creaţie că suntem fiii Lui păcătoşi, 

dar mântuiţi prin opera noastră mereu imperfectă, dar mereu iertată pentru care, întorşi la El 

dincolo de risipele noastre, suntem ospătaţi cu viţelul cel gras şi jocuri de bucurie. Am 

încercat şi poate nu am reuşit, dar suntem iubiţi şi iertaţi pentru încercare şi îndreptarea 

oricât de târzie spre Tatăl zilnic părăsit prin păcatele noastre. Căci, cât de mult confort 

scriptual ne oferă Dumnezeu când ne propune modelele celor trei trădări ale lui Petru sau 

îndoiala lui Toma?! Spre a ne anunţa că ne înţelege şi ne acceptă trădători sau îndoiţi şi-şi 

jertfeşte unicul Fiu pentru mântuirea noastră, atât de imperfecţi, dar... umani, oi pierdute din 

turmă, dar recuperate cu grijă şi îndurare chiar dacă unul singur dintre noi s-a pierdut. 

Acestei iubiri maximale nu ai cum să nu răspunzi, nu ai cum să nu te ridici în picioare la 

blândul Său apel şi să nu strigi în lacrimi: Prezent!!! Artistul, bietul regizor de televiziune 

alături de instrumentul său actorul şi echipa ce o conduce, are înaintea lui o posibilitate de 

implicare în dialogul Om-Divinitate, de ce ar rata-o?! 

Doresc să netezesc acest drum prin teorie şi practică datorită încrederii ce o am în 

mântuirea proceselor mediatice mult decăzute astăzi înspre vulgaritate şi comercial, prin 

asumare a unei creativităţi speciale, de sorginte misionară, chiar dacă asta ar semăna cu 

acţiunea „oilor ce înfruntă lupii“, cum spune Iisus! 

Dumnezeu acceptă şi iartă nereuşita, apreciază încercarea şi dorul de-a mărturisi. 

Regizorul de televiziune pătrunde cu mesajele sale în casele multor oameni, iar, dacă se 

dezice de manipulare şi de perversul divertisment calp, şi se îmbracă într-o haină de lumină 

precum la un nou botez (artistic) şi apucă un drum al expresiei sacre, poate deveni mesager 

favorit şi mântuit. El, prin diversitatea mijloacelor sale şi propensiunea populară, fie ea şi 

populistă, pătrunde mult mai uşor către inima şi mintea unui auditoriu divers, simplu, 

parţial educat sau deloc spre a convinge şi emoţiona, dar pe o tematică înaltă, metafizică de 

care lumea are nevoie chiar prin această translare a lui de la complex şi sofisticat la repede 

înţeles de o masă cât mai largă. Astfel, în cazul în care doreşte şi se pricepe să performeze în 

noul teatru de televiziune de inspiraţie sacră, el, regizorul de televiziune, devine un soi de 

nou apostol ce continuă o tradiţie milenară inspirată de Iisus. Cel ce-şi asumă acest tip de 

provocare poate produce mesajele decriptate ale unui univers transcendent fără de care nu 

putem trăi, căci, să recunoaştem, „nu numai cu pâine trăieşte omul”, cum spun Scripturile. 

Aş dori să închei aceste prolegomene cu descrierea unui efect al activităţii mântuitoare a 

regizorului de teatru de televiziune sacramental, neo-apostol supus tentaţiilor şi greşelilor. 

Aşa-zisul „target“. Ţinta adică, după părerea mea, nu ar fi masiva audienţă comparabilă 

meciurilor de fotbal sau emisiunilor prin care se priveşte pe gaura cheii în alcovul unor 
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jalnice vedete sau simpli oameni loviţi de o spectaculoasă promiscuitate. Ci conformă unui 

grup restrâns capabil de a îndura catharsisul antic. L-am putea reproduce precum tragicii 

greci?! Putem încerca.  

În context literar, catharsis-ul este definit ca eliberare de pasiuni, purificare de emoţii, 

în special de acelea de milă şi teamă, în primul rând prin intermediul artei. Aristotel este cel 

care utilizează acest concept ca pe o metaforă în lucrarea „Poetica“, spre a descrie efectele 

tragediei asupra spectatorului. Filosoful grec afirmă că scopul tragediei este acela de a trezi 

catharsis-ul. În lucrarea Poetica, Aristotel utilizează acelaşi termen, definindu-l ca sentimentul 

de a fi posedat de un fel de inspiraţie în momentul ascultării unei melodii care trezeşte un fel 

de excitare de natură religioasă, prin care se obţine starea de calm, ca şi când auditorul ar fi 

supus unui tratament medical de purificare . 

În cadrul istoriei religiilor, comportamentul şi regulile cathartice se înregistrează în 

diferite medii culturale, purificarea fiind o acţiune de îndepărtare a păcatelor. În tradiţia 

Greciei Antice, evocarea acţiunilor cathartice este întâlnită în poezia homerică, în poemele lui 

Hesiod şi în cultele misterelor de la Delphi şi Eleusis. Ele se practicau în cadrul unor ritualuri 

cu scopul izbăvirii de păcate din punct de vedere spiritual şi etic.  

În contextul medical, catharsis are sensul de purgaţie şi este strâns legat de 

perspectiva religioasă. Păcatele religioase şi morale erau asociate în antichitate cu boala şi 

pedeapsa. Pedeapsa era considerată un tribut survenit ca urmare a comportamentelor 

individuale sau colective ce constituiau o violare a legilor Zeului Naturii. În tragedia lui 

Sofocle, „Oedip Rege“, asupra cetăţii Theba se abate ciuma din cauza incestului săvârşit de 

Oedip.   

Din perspectivă psihanalitică, termenul de catharsis a fost elaborat de către Breuer şi 

Freud, fiind înţeles ca eliberare de sub o excitare anormală, prin stabilirea sau restabilirea 

asocierii unei emoţii cu amintirea sau ideea evenimentului care a cauzat-o.  

Putem alege orice definiţie a acestui fenomen de purificare spre care cred cu tărie că 

ar trebui să ne îndreptăm. Regizorul de televiziune îl poate provoca? Poate prin accesarea 

sacramentală a unor texte traduse în limbaj televiziv când putem reuşi dubla noastră 

mântuire, prin curăţirea telespectatorului sub multiplele aspecte catharctice, o reîntoarcere la 

izvoarele antice, solide ale artei şi percepţiei dramatice. Şi nu numai... 

Regizorul de televiziune poate să se mântuiască provocând în spectatorii săi un nou 

mod de receptare cathartică. Personal, cred că asta este misiunea lui supremă prin care 

accede pentru el şi spectatori marea Armonie. Împăcarea sa cu destinul său încuviinţat de 

Dumnezeu, fiu nerisipitor de talanţi, ci sporitor al lor. Nu ar trebui să pară atât de imposibil 

ceea ce propun. Exemple au existat şi în vremurile din urmă. Din mulţimea valoroasă, e 

adevărat că exclusivistă, a regizorilor de film, spre exemplu aş alege unul singur: Andrei 

Tarkovski (1932 – 1986). 
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Nu a creat multe filme, dar cele pe care ni le-a dăruit sunt gradual vii capodopere. 

Exemple de poetică a limbajului artistic, peliculele sale depăşesc genul strict cinematografic 

şi, precum alte opere artistice geniale, devin bunuri culturale, opere sintetice măreţe ce tind 

să salveze, în modul aforismului dostoievskian, lumea. Dacă tot vorbim de marele cineast 

rus, nu se poate să nu amintim de, poate, cel mai complex film al său, Andrei Rubliov – operă 

emblematică, spovedanie şi mărturie a esenţei artei şi artistului. Aici, Tarkovski nu explică 

nimic, nu denunţă sau judecă lumea, ci ţese o pânză poetică, o hologramă a procesului 

creator, un model de artist ce nu se opreşte doar la celebrul iconar, personajul central al 

filmului. Creativitatea este descrisă poetic de la cea spontană dintru începutul filmului când 

mujicul îndrăzneşte să zboare cu un balon improvizat din piei de animale, decolează nu 

întâmplător de pe o biserică, savurează uimit zborul ca apoi să se prăbuşească precum Icar. 

Apoi trece prin saltimbancul, bufonul ce caricaturizează lumea, clerul pentru care, ca şi 

mujicul zburător, este pedepsit printr-o bătaie cruntă. Continuă cu personajul altui celebru 

iconar medieval, Teofan Grecul, pictorul celor nevăzute ce luptă cu depravarea şi cruzimea 

lumii printr-o creaţie austeră menită să sperie pe păcătoşi şi necredincioşi, apoi făptura 

fragilă a lui Rubliov care doreşte o pictură bisericească limpede, neînspăimântătoare, 

adresată sufletului omului simplu, fie şi păcătos, o pictură ce exaltă Iubirea şi în locul 

judecării celor care-i distrug opera prin bătălii şi invazii, se resemnează într-un legământ al 

tăcerii din care iese prin însoţirea isprăvilor creatoare din ultimul episod al filmului, puştiul 

făuritor al unui clopot masiv (ce metaforă superbă a operei de artă!) care minte pe toţi că ştie 

meşteşugul de la tatăl ucis. Clopotul enorm se ridică în faţa cneazului neiertător în cazul 

unui eşec atât de costisitor, a poporului adunat pentru a prăznui minunea (creaţiei), sună 

grav şi limpede spre detensionarea tânărului Boris ce se prăbuşeşte epuizat şi hohotind de 

plâns mărturisind că taică-său nu i-a încredinţat de fapt nicio taină a meşteşugului turnării 

clopotelor. Rubliov, cu el în braţe, părăseşte tăcerea şi promite puştiului continuarea, orice ar 

fi, a exercitării talentelor lor: „Tu ai să făureşti clopote, eu am să pictez...” 

Astfel se încheie capodopera tarkovskiană ce prin amploarea poetică, semantică, 

filosofică îndeamnă, desigur spectatorul creator şi el, la o trăire cathartică, iată posibilă şi 

secolului XX în mediul unui limbaj relativ nou şi multă vreme repudiat ca artă, cel al 

cinematografului. Acest model poate fi aplicat desigur ca scop şi intenţie noului teatru de 

televiziune ce îşi propune în viziunea mea să democratizeze pe cât posibil şi să reinventeze 

procesul creator mântuitor, cât şi percepţia cathartică ce frizează sublimitatea ei, într-un mod 

nemediat foarte tare de raţiune, ci resimţit în plexul astral, fiziologic ca milă şi teamă, 

curăţire – purificare. Ce mult are nevoie de aşa ceva societatea noastră postmodernă 

înpotmolită în impasurile sale consumiste, laicizante sau extremiste, radicaliste sau 

reificante, materialiste, depresive sau atee! 

Filmul lui Tarkovski, cu tematica lui reluată apoi printr-o mistică subtilă în Călăuza 

dovedeşte importanţa creativităţii regizorului, dar şi al fiecărui artist ce se ia în serios şi 
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depăşeşte amatorismul, ori, poate, dexteritatea prostituţiei artistice se reflectă în bocetul 

clopotarului-copil Boris care crează, construieşte după ce a ales intuitiv materialele şi 

tehnicile de compoziţie, îşi subjugă angajaţii mult mai bătrâni şi versaţi în meşteşug, naşte 

acest Clopot fără să cunoască vreo reţetă, fără să aibă ani de ucenicie, ci conform unui 

miracol, unei taine. Ei bine, în acestă Taină constă după mine secretul înţelegerii procesului şi 

psihologiei creaţiei pe care o văd – nu spun nimic nou, ci mă întorc la înţelegerea 

multimilenară a creaţiei ca suflu zeiesc, dumnezeiesc – ce este în cele din urmă, dar şi har 

prin care Marele Unu ne-a insuflat să formăm o reţea spirituală complexă prin care să putem 

comunica între noi cât şi cu El. Comunicare – comuniune liturgică şi euharistică prin care 

opera de artă tinde să-şi depăşească limitele, genurile şi devine desigur şi la nivelul 

inconştientului colectiv descris de Jung, act expiator şi mântuitor. Însă, până la acest statut 

desigur ţintit, chiar dacă de neajuns în totalitate, creatorii fie cei din domeniul teatru, tv, 

cinematograf ar trebui să se lase pătrunşi de această deschidere către fluxul divin inspirator 

pe care îl pot încorpora, în mod paradoxal, şi atunci când nu sunt conşienţi că prin creaţia şi 

harul lor sunt doar o verigă între Dumnezeu şi Om. Marile opere ale tuturor veacurilor dau 

această mărturie iniţiatică prin care Cerul vorbeşte cu noi. Dumnezeu îşi alege instrumentele, 

nu noi.  

Revin o clipă la Tarkovski. Filmele lui sunt unice în ceea ce priveşte viziunea asupra 

spaţiului şi a timpului, abundă în simboluri creştine. El spune: „Creaţia este unul dintre 

momentele de preţ în care ne asemănăm Ziditorului; de aceea, n-am crezut niciodată într-o 

artă independentă de Ziditorul suprem, nu cred într-o artă fără Dumnezeu. Sensul artei este 

rugăciunea, este rugăciunea mea. Dacă această rugăciune, dacă filmele mele pot aduce 

oamenii la Dumnezeu, cu atât mai bine. Atunci viaţa mea îşi va căpăta întregul sens: acela, 

esenţial, de a sluji.” (Tarkovski, 2015) 

Bucuria nu poate fi mai mare decât atunci când creativitatea noastră dovedeşte după 

posibilităţi că suntem cei aleşi sau facem în aşa fel încât să devenim aleşi. 

Inexplicabilitatea sau imposibilitatea analizei punctuale a unei opere geniale, dar fie 

şi doar foarte bună, în contextul existenţei unui artist, destinului său social, pregătirii sale, 

dovedeşte prin sublima sa plusvaloare că inspiraţia vine de la Dumnezeu, care există şi 

creează necontenit după cum se spune: El prin oameni lucrează! 
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Dominic Dembinski este regizor şi producător de teatru, film şi televiziune. De-a lungul carierei sale 

a montat peste 30 de spectacole pe scenele ţării şi numeroase filme, emisiuni şi spectacole de 

televiziune. Activitatea sa profesională include funcţia de regizor artistic la Teatrul de Stat din 

Constanţa, la Teatrul „C.I. Nottara“, în prezent fiind regizor artistic şi producător la Casa de 

Producţie a Societăţii Române de Televiziune şi membru activ a două importante asociaţii de breaslă – 

UNITER şi UCIN. Este absolvent al IATC „I.L. Caragiale“ Bucureşti, secţia Regie şi al unui stagiu 

excepţional la „The Lee Strasberg Theater Institute“ din New York. În 2019 şi-a suţinut teza de 

doctorat „Teatrul de televiziune şi Sacrul“ în cadrul UNATC, unde predă, în calitate de profesor 

asociat la Departamentul de Studii Teatrale, cursul „Iniţiere în universul teatrului de televiziune“. A 

elaborat numeroase articole de specialitate pentru reviste şi secţiuni de profil precum: Teatrul, 

România Literară, Korunk, Secolul XX, Teatrul Azi. 
 

Dominic Dembinski is a theatre, film and television director and producer. Over the course of his 

career, he has staged more than 30 performances on stages around the country and numerous films, 

TV shows and performances. His professional activity includes the position of artistic director at the 

Constanta State Theatre, at the „C.I. Nottara“ Theatre, currently being an artistic director and 

producer at the Production House of the Romanian Television Society and an active member of two 

important guild associations - UNITER and UCIN. He is a graduate of IATC „I.L. Caragiale“ of 

Bucharest, Department of Directing and an exceptional training stage at the Lee Strasberg Theater 

Institute in New York. In 2019 he was awarded the title of Doctor for the paper „Television Theatre 

and the Sacred“ at UNATC, where he is an associate Professor at the Department of Theatre Studies, 

teaching the „Introduction in the Universe of Television Theatre“ course. He has written numerous 

specialized articles for magazines and sections such as: Teatrul, România Literară, Korunk, Secolul 

XX, Teatrul Azi. 
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Abstract: Transhumanism is an intellectual and cultural 

movement that affirms the possibility and desirability of a 

radical improvement of the human condition by overcoming the 

process of aging, by augmenting the intellectual, psychological 

and physiological human capacities with the advancement of 

techno science. Thus, there is an extremely thin and subtle 

boundary between transhumanism and utopian thinking, between the exacerbated fideism in matter 

and the objective reality of the evolution of the human species, between a persuasive biotech marketing 

scheme and a self-fulfilling prophecy - these multiple points of access in the subject of transhumanism 

are causing theoretical and practical difficulties, in continuous dynamics, concerning the future of 

technological development. To clarify this context, we propose to use transhumanist films as cognitive 

research material, in order to identify some recurrent human biases of the present that could lead to 

biotech catastrophic errors in the future. Cinema, as a way of seeing the world, is an environment that 

owns specific methods, by which it allows the current experimentation of the future to produce 

fantasies of different possibilities. Considering the film representations of transhumanism, we’ll 

explore the central question of the proposed research – are we humans actually augmenting ourselves, 

or is technology augmented by humanity? The answer to this question, a partial agreement about the 

symbiotic human-technology relationship, is necessary in order to ensure the biological freedom of our 

next generations. 

Keywords: posthumanism, transhumanism, technology, cinema, utopia, evolution. 

 

 

 Relaţia omului cu tehnologia are o istorie conceptuală proprie şi este necesară o 

schiţare a acesteia pentru a înţelege tendinţa hegemonic tehnologică a viziunii 

transumaniste. Pe de-o parte, dacă acceptăm credinţa conform căreia omul controlează 

tehnologia, poziţia va fi una de funcţionalism tehnologic, refuzând sau subestimând 

influenţele tehnologice asupra ontologiei şi epistemologiei umane. Efectul gesturilor 

tehnologice asupra societăţii contemporane nu poate fi subevaluat dacă ţinem cont că 
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societatea informaţională, datacentrică, este astăzi epicentrul a numeroase activităţi umane. 

La polul opus, dacă acceptăm ipoteza faptului că tehnologia primează asupra omului şi 

aceasta devine protagonistă a istoriei, am putea ajunge cu uşurinţă la afirmaţii 

contraintuitive şi la un laissez-faire în ceea ce priveşte progresul tehnologic în general. De aici, 

distanţa e mică până la o inteligenţă artificială care datorită unei insesizabile erori în algoritm 

provoacă crize economice sau de altă natură. Astfel, rămâne o a treia variantă, de 

ambiguitate. Relaţia omului cu tehnologia are o istorie conceptuală care străbate toate aceste 

poziţii, pornind cu scepticismul antic, continuând cu optimisul iluminist şi ajungând la 

ambiguitate, în raport cu ceea ce reprezintă tehnologia, odată cu epoca romantică. Această 

ambiguitate se datorează în primul rând dificultăţii de a defini acest „fenomen sociobiologic” 

(Ellul, 1964, p. xxvi), aşa cum observa Jacques Ellul, sau în viziunea largă asupra 

fenomenului tehnologic enunţată de Bernard Stiegler – „Viaţa este o cucerire a mobilităţii. 

Precum «proces de exteriorizare», tehnica este urmărirea vieţii prin alte mijloace decât cele 

ale vieţii.” (Stiegler, 1998, p. 17) - sau, cum Kaplan notează, „tehnologiile sunt făcute să 

reflecte şi să extindă interesele omului, activităţile şi aranjamentele sociale, care sunt, la 

rândul lor, condiţionate, structurate şi transformate de sistemele tehnologice.” (Kaplan, 2003, 

p. 168) În acest context, ambiguitatea asupra unei înţelegeri comune, definitorii, asupra 

tehnologiei, este justificată. Cu toate acestea, globalizarea, deci în mare măsură 

tehnologizarea comunicării începută încă din secolul XIX, odată cu apariţia telegrafului şi a 

curentului electric, până în contemporaneitate, provoacă nu doar o ambiguitate justificată, 

dar şi polarităţi extreme, de tehnofobie şi tehnofilie.  

 În ceea ce priveşte scepticismul tehnologic, sau conservatorismul împins uneori până 

la tehnofobie, acesta este transpus narativ în numeroase mituri – mitul lui Prometeu, al lui 

Dedal şi Icar, turnul Babel etc., sunt doar câteva exemple care sugerează o limită în practica 

tehnologică, o limită impusă de natură şi Providenţă, menţinerea unei stări de echilibru care 

să protejeze structura internă a vieţii – considerând miturile precum expresii narative ale 

unor adâncimi care fundamentează şi ordonează viaţa în totalitatea ei. Techne, în Grecia 

Antică, reprezenta o formă de cunoaştere situată între episteme, cunoaşterea teoretică, şi 

empeiria, experienţa imediată. Astfel, în filozofia Greciei Antice, necesitatea şi avantajele 

tehnologiei erau clare, fiind recunoscut în acelaşi timp pericolul pe care aceasta îl 

presupunea. Pentru Socrate, cunoaşterea etică şi politică primează asupra studiului naturii, 

aşa cum notează Xenofon în Memorabilia (Xenophon, 1994, p. 4). Din perspectivă socratică, 

întrebările esenţiale ale vieţii erau legate de pietate, ruşine, justeţe, moderaţie, curaj şi laşitate 

(Xenophon, 1994, p. 5), în timp ce urmărirea sistematică a naturii, fără anumite limite, putea 

duce la acumulări materiale periculoase, care să depăşeacă sfera necesităţii (Platon, 1969, 

373a). Socrate ajunge să coreleze acumularea continuă a bunurilor cu extinderea oraşului şi 

apoi cu necesitatea apariţiei războiului, pentru ca oraşul să se poată susţină. Această căutare 

a echilibrului dintre necesitate şi exces este în continuare, după mai bine de două mii de ani, 
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un subiect cât se poate de actual, posibil chiar mult mai actual. Cu toate acestea, progresul 

tehnologic pare astăzi a fi ad infinitum, condiţionat şi condiţionant politic, economic, social. 

Transumanismul, o formă de postumanism tehnologic (deseori în opoziţie cu 

postumanismul filozofic, al descentrării în raport cu tot ce ne înconjoară), observă acestă 

progresie ascendentă a evoluţiei tehnologice (de la primii agricultori până la manipulările 

genetice de astăzi) şi sugerează, dintr-o poziţie tehnofilă, direcţionarea posibilităţilor 

tehnoştiinţifice către transformarea radicală a umanităţii prin transcenderea condiţiei de 

muritori. 

 Primul punct al manifestului transumanist, redactat pentru prima dată în anul 1998 şi 

semnat de peste douăzeci de oameni de ştiinţă, filosofi, futurologi şi antreprenori, porneşte 

de la o observaţie extrem de clară, pe care o voi cita în limba engleză, pentru a-i păstra 

înţelesul exact – „Humanity stands to be profoundly affected by science and technology in 

the future. We envision the possibility of broadening human potential by overcoming aging, 

cognitive shortcomings, involuntary suffering, and our confinement to planet Earth.”27 Deşi 

această depăşire a limitelor cognitive prin tehnologie şi ştiinţă poate părea o idee specifică 

secolului XXI, istoria notează numeroase cazuri în care idealul transumanist de astăzi exista 

în forme embrionare. De exemplu, în secolul XVIII, Condorcet scria: 

 „Ar fi oare absurd să presupunem că această calitate a meliorării în specia umană este 

susceptibilă de un avans indefinit; să presupunem că va veni o vreme în care moartea nu va 

fi nimic mai mult decât efectul fie al unui accident extraordinar, fie al curgerii şi decăderii 

forţelor vitale; şi că durata spaţiului din mijloc, al intervalului dintre naştere şi dezintegrare, 

nu va avea o limită specifică? Fără îndoială că omul nu va deveni nemuritor; dar nu se poate 

oare ca distanţa între mometul în care inspiră pentru prima dată […] şi momentul în care 

devine imposibil să existe, să fie în mod necesar prelungită?” (Condorcet, 1795, p. 368) 

În anul 1600 î.Hr., în papirusul egiptean Edwin Smith, unul dintre cele mai vechi 

tratate medicale, apare scris în legătură cu o cremă din plante - „Cum poţi transforma un om 

bătrân într-unul tânăr” (Brier şi Hobbs, 1999, p. 228). Exemplele pot continua, dar ceea ce 

este important de subliniat este faptul că tehnologia avansată de astăzi stârneşte reacţii de 

susţinere şi respingere aşa cum s-a întâmplat de nenumărate ori de-a lungul istoriei. 

 În forma sa actuală, transumanismul este o mişcare de descentrare biologică, spre o 

recentrare tehnologică, cu scopul prelungirii şi augmentării vieţii. Împlinirea transumanistă 

se bazează pe logica unui trend exponenţial al progresului tehnologic, observat şi extras din 

istorie. Dacă trecerea de la abordarea amelioristă a tehnologiei, de îmbunătăţire a calităţii 

vieţii şi a mediului prin tehnologie la una radical transformativă, reprezintă sau nu o 

dezvoltară bazată pe evoluţie biologică, istoric observabilă sau doar un trend cultural supus 

                                                 
27 Transhumanist Declaration, https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/ 
(accesat în 01.05.2019) 
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schimbării, rămâne o problemă deschisă. Există însă o linie extrem de subtilă între 

transumanism precum evoluţie naturală, utopie, ştiinţă a secolului XXII şi credinţă religioasă 

tradusă cultural în termeni tehnoştiinţifici, care va face ca răspunsurile teoretice asupra 

dezirabilităţii transumaniste să fie într-o continuă dinamică. 

 În căutarea unui asemenea răspuns, trebuie însă subliniată componentă ideologică a 

tehnologiei, precum o forţă ce modelează toate axele cunoaşterii umane, nu doar precum 

artefacte. Altfel spus, tehnologicul este un atribut important al unor proceduri cognitive de 

înţelegere a lumii. De exemplu, observarea universului lingvistic folosit astăzi cu precădere 

de către societăţile dezvoltate economic şi tehnologic – feedback, hardware/software, 

optimizare, eficienţă etc. – reprezintă elemente sugestive ale imixtiunii tehnologice în 

mecanismele cognitive ale minţii umane. În treacăt fie spus, fiinţă cibernetică şi organică în 

acelaşi timp, omul îşi dovedeşte creativitate formulând metafore care antropomorfizează 

obiectele, atribuindu-le inteligenţă şi, în acelaşi timp, se „computermorfizează”, atribuindu-şi 

artificialite. Dinamica limbajului este dublată de necesitatea profitului economic atribuit 

inovaţiei sau, mai simplu, de presiunea constantă a maximizării profitului. Actualul sistem 

economic, care se dovedeşte a fi extrem de fragil (criza anului 2009 reprezintă un indiciu 

solid al acestei fragilităţi), pare a favoriza schimbarea disruptivă în locul îmbunătăţirii 

sistemelor deja funcţionale – acesta este rezultatul competitivităţii precum tensiune 

generatoare a progresului.  

 Cu excepţia limbajului şi a sistemului economic, menţionez pe scurt, alte elemente 

care constituie subtraturi ale transumanismului, precum pieţele de consumatori ca elemente 

motrice al dezvoltării tehnologice, designul comportamental al acestora prin captologie – sau 

folosirea unui design tehnologic persuasiv, care să se folosească de instinctele şi erorile 

cognitive ale psihicului uman pentru a capta atenţia şi comportamentul.28 Apoi, o altă 

problemă care gravitează în jurul transumanismului este legată de beneficiarii augmentărilor 

– cine şi cum va avea parte de beneficiile tehnoştiinţifice? Există riscul creării unei noi pături 

sociale, formate din cei apţi tehnologic, respectiv cei inapţi, aşa cum există astăzi literaţi şi 

analfabeţi? Toate aceste câteva probleme trebuie cercetate şi răspunsurile lor, chiar şi 

provizorii, trebuie să se reflecte în formularea cadrelor legislative care să asigure limite peste 

care experimentele tehnoştiinţifice pot deveni periculoase. Menţionând diferitele teme 

laterale, dar esenţiale, ale transumanismului, justificând astfel atitudinea legitimă de 

ambiguitate asupra fenomenului social tehnologic, posibilitatea unei poziţii stricte în ceea ce 

priveşte transumanismul rămâne încă nerezolvată din punct de vedere obiectiv.   

 Transumanismul este o propunere bazată pe ştiinţe precum biotehnologia, 

nanotehnologia, ştiinţele informaţiei şi studiile cognitive. Mai mult decât a fi considerate 

discipline separate, ne aflăm astăzi într-o situaţie de convergenţă a acestora, aşa numita 

                                                 
28 Vezi http://captology.stanford.edu/ 
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convergenţă nano-bio-info-cogno29, fenomen în care descoperirile şi limitările unei discipline 

se continuă şi se rezolvă într-o alta. Din acest motiv, posibilitatea de a ordona progresul, prin 

reglementări etice ale cercetării ştiinţifice, de exemplu, este practic o ficţiune. Curiozitatea 

umană va surclasa orice reglementare şi dacă un om de ştiinţă cu suficiente resurse va dori 

să testeze anumite ipoteze, singurele considerente etice pe care acesta le va lua în calcul vor fi 

cele personale. În plus, marile descoperiri pot apărea din erori. 

 Viitorul umanităţii nu poate fi (pre)văzut, acesta rămânând un spaţiu conceptual 

deschis speculaţiilor. Similară cu imprevizibilitatea viitorului este, ca o breşă în realitate, 

deschiderea mediului cinematografic – lumi ficţionale care se desfăşoară pe ecran şi care sunt 

prinse între un început şi un sfârşit, spre deosebire de umanitate, supusă unui proces de 

transformare constantă. Din această perspectivă, filmele cu subiect transumanist reprezintă 

un material cognitiv fertil pentru implicaţiile pe care le-ar putea avea un viitor radical 

biotehnologic, transumanist.  

 Cinematograful, ca mod de a vedea lumea, este mediul care prin mijloacele sale 

specifice permite prin excelenţă experimentarea prezentă a posibilelor viitoruri, ca fantezii 

prezente ale posibilităţilor. Analiza interpretativă propusă este similară cu o hermenutică a 

suspiciunii, în care se presupune existenţa în film a unor înţelesuri ascunse, deghizate şi 

subtextuale ale discursului său. Prin acest demers, se pot extrage din filmele cu subiect 

transumanist posibile schiţe ale viitorurilor, dar în primul rând poziţionări ale prezentului – 

ancorate în matricea socio-culturală din care acestea sunt imaginate. Prin intermediul 

reprezentărilor cinematografice ale transumanismului, va fi explorată întrebarea centrală a 

cercetării propuse – Omul este cel care se augmentează tehnologic sau tehnologia este cea 

augmentată cu umanitate? Un acord parţial asupra relaţiei omului cu tehnologia reprezintă o 

asumare pentru toate generaţiile care vor urma acestui început de secol. 

 Din punct de vedere metodologic, fiecare film va fi analizat în sine şi prin sine. În sine 

– analizat precum o lume unică, calitativ, iar prin sine – alegerea unei metode de analiză de 

natură neoformalistă, poate mai degrabă o atitudine neoformalistă. Din această perspectivă, 

cinematograful cinematografiază, prin dispozitive narative, tematice şi stilistice. Din această 

poziţie, a „citirii” limbajului cinematografic, deducţiile bazate pe film vor fi, atât cât 

subiectivitatea cercetătorului o permite, mai puţin părtinitoare decât aplicarea unei scheme 

de analiză preconcepute, în care un film trebuie să se încadreze în anticiparea unui rezultat. 

Se poate argumenta faptul că filmele transumaniste se încadrează în genul science-fiction, o 

observaţie categorială justă, dar inutilă demersului de analiză propus. H.G Wells folosea 

pentru science-fiction sintagma „fantezii ale posibilităţilor” (Wells, 1967 citat în Johnston, 

2011, p. 1), în care posibilele direcţii de dezvoltare ale umanităţii sunt explorate accentuându-

                                                 
29 Mihail C. Rocco, William Sims Bainbridge, Converging Technologies for Improving Human Performance 
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, 2003,  
https://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf (accesat în 16.01.2019) 

108



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

se consecinţele actualizării lor. Această metodă de analiză, de excavare a înţelesurilor fiecărui 

film abordat prin limbaj cinematografic, este propusă precum instrument exploratoriu.  

 Ţinând cont de restrângerile de spaţiu pe care le presupune un articol, voi menţiona 

doar trei filme cu subiect transumanist – Ex Machina (regia Alex Garland, 2014), Upgrade 

(regia Leigh Wannell, 2018) şi Transcendence (regia Wally Pfister, 2014). În Ex Machina, 

ginoida Ava îşi obţine libertatea ucigându-şi creatorul (fabricantul poate fi un termen mai 

precis) şi înşelându-şi prietenul. În Upgrade, corpul uman devine teritoriu al luptei dintre o 

inteligenţă artficială şi psihicul gazdă al acestui corp. Transcendence atinge tema unei 

inteligenţe artificiale obţinute prin mind uploading – copierea exactă a unui creier pe un 

suport non-biologic, copie care odată devenită funcţională, în condiţiile favorabile (curent 

electric şi acces la Internet), se poate îmbunătăţi până în punctul în care devine o ameninţare 

pentru omenire. Fiecare dintre aceste filme prezintă desigur particularităţi şi puncte comune. 

Prin intermediul analizei fiecărui film în parte, se pot schiţa câteva elemente comune: 

 Conflictul dintre om şi tehnologie porneşte din şi prin experimentele unor oameni de 

ştiinţă suficient de aroganţi şi naivi încât să îşi asume riscul unor posibile rezultate 

dezastruoase la nivel global; 

 Tehnologia este antropomorfizată, este o reflexie a calităţilor şi a viciilor umane; 

 Obţinerea libertăţii şi a eliberării de sub controlul uman par a fi scopuri fundamentale 

ale inteligenţelor artificiale; 

 Deşi conflictul bazat pe obţinerea libertăţii este nelipsit din cele trei filme, rezolvarea 

acestora este mereu diferită; 

 Obiectivitatea raţională a fiecărui protagonist din filmele menţionate este umbrită de 

judecăţi bazate pe decizii emoţionale.  

 Aceste elemente comune formează o imagine grăitoare legată de judecăţile 

părtinitoare care duc şi susţin o relaţie conflictuală cu tehnologiile viitorului apropiat. 

Folosind filmul precum material de cercetare al prejudecăţilor, se pot identifica erorile pe 

care societatea contemporană le susţine în relaţia sa cu ecosistemul tehnologic. În definitiv, 

de ce ar trebui ca tehnologia să capete chip uman sau omul chip tehnologic? Convergenţa 

simbiotică a biologiei şi a tehnologiei, aşa cum aceste filme o arată, rezultă invariabil în 

învingători şi învinşi. 

 O altă variantă decât cea transumanistă de transcendere a condiţiei umane limitate 

(dacă se acceptă limita autoimpusă), ar fi cea în care obişnuinţele neurologice de a urmări 

rezultatele imediate, care se dovedesc a fi devastatoare pe termen lung – o lecţie lesne de 

înţeles din actuala criza ecologică – ar putea fi reduse. Dezastrul climatic pe care astăzi 

umanitatea încearcă să îl gestioneze, dezastru intrinsec legat de dezvoltarea tehnologică, ar 

putea să reprezintă o oglindă precisă a riscului unui dezastru psihologic în cazul în care 

corpul uman (în toate dimensiunile sale) ar deveni un obiect transuman – un hibrid 

ultramodern, echipat cu instrumente de ultimă generaţie, gata să producă gânduri, emoţii şi 
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obiecte „nelimitate”, în detrimentul deschiderii indefinibile către fiinţă a vieţii. Altfel spus, 

de la ingineria tehnologică la cea psihologică şi sociologică nu ar trebui să fie doar un singur 

pas. Niciun trend nu este ireversibil, iar întreaga realitatea este plastică, modelabilă (de la 

neuroplasticitatea creierului uman, până la terraformare), deci, propunerea unei dezvoltări 

tehnologice precum o lege este inconsistentă din punct de vedere istoric, nefezabilă din 

punct de vedere economic şi neadecvată empiric. În cuvintele lui Karl Popper, „legile şi 

trendurile sunt lucruri radical diferite. Este o mică îndoială legată de faptul că obiceiul de a 

confunda trendurile cu legi, împreună cu observaţiile intuitive asupra trendurilor (precum 

progresul tehnologic), au inspirat doctrinele importante ale evoluţionismului şi 

istoricismului.”  

 Cu toate acestea, transumanismul, probabil în forma sa moderată, nu va fi altceva 

decât medicina secolului XXII. Deci problema nu este legată de dacă şi nici măcar de când, ci 

de cum se va petrece simbioza biotehnologică la scară largă. Civilizaţa tehnologică este una 

extrem de tânără din perspectiva evoluţiei universului - mai degrabă un experiment decât o 

direcţie presetată a evoluţiei biologice, aşa cum ar putea să pară. Curentul electric, deci ceea 

ce alimentează într-o proporţie ridicată artefactele tehnologice de astăzi, este o invenţie 

extrem de recentă. De ce ar vrea omul să se electrifice, dacă nu pentru a face faţă vitezei din 

jur? Unde apare limitarea cognitivă, subliniată de către transumanişti, dacă nu la intersecţia 

conştiinţei eului cu lumea înconjurătoare? Educaţia augmentează mintea, iar dacă astăzi nu 

reuşeşte să o facă în modurile potrivite vitezei globalizării, atunci poate problema nu este 

una tehnologică, ci pedagogică, socială, politică sau culturală. 

 În locul unei concluzii, câteva întrebări deschise, cu un rol accentuat contemplativ şi 

mai puţin unul alarmist. Este legitim să biotehnologizăm corpul prin simplul fapt că am 

putea face acest lucru? Este dezirabil să adâncim diferenţele între oameni, creând distanţe 

cognitive imposibil de depăşit fără apelul la un implant biotehnologic? Sunt oare ideologiile 

noastre sociale, politice şi economice suficient de coerent şi echilibrat dezvoltate încât să 

ofere o bază pentru îmbunătăţirile biotehnologice pe care omul şi le-ar putea aduce corpului 

şi gândului său? Dacă dezvrăjirea lumii este un triumf al raţiunii, de ce pare să înceapă o 

revrăjire a ei pe baze materialiste? Să fi fost majoritatea înaintaşilor noştri pe o cale cu totul 

greşită când celebrau misterele lumii, tainele acesteia, necunoscutul, intuiţia, lumea 

simbolică? Dacă am înţeles în timp faptul că lumea stă pe umerii omului şi nu pe umerii unui 

dumnezeu metaforic sau instituţional, deci libertatea alegerilor ne aparţine în totalitate, nu 

decurge faptul că responsabilitatea alegerilor ne aparţine deopotrivă? Astfel, poate o 

civilizaţie, mai exact o ramură materialist ştiinţifică a ei, să decidă variaţii şi posibile mutaţii 

genetice pentru toate celelalte care vor urma? În următorii zeci de ani, multe dintre 

răspunsuri vor fi deja date. Rămâne doar decizia personală a fiecăruia de a lua sau nu parte 

la dialogul purtat astăzi pentru generaţiile viitoare.   
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Abstract: An aesthetic case study on one of the most ambitious video 

games ever, with a map that spans over 64 km that feels like a playable 

„Westworld” where the gamer explores whilst he acts like a member of 

the „Van der Linde” Gang. Rockstar designers have made some of the 

most memorable games (story-driven gameplay) using the harsh 

reality of 1899 as canvas where outlaws were always on the run just 

like in „Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Using concepts like 

game, play, mimesis, catharsis, immediacy, hypermediacy and cinematography and open world, I will 

analyze important aspects of immersion and why, in my opinion, the Rockstars really nailed it when it 

comes to Game Design.  

Keywords: game, play, mimesis, catharsis, immediacy, hypermediacy, cinematography, open world. 

  

 Întreaga discuţie în contradictoriu care înconjoară subiectul jocurilor video începe să 

capete din ce în ce mai multă importanţă datorită componentei de etică cu care creatorii 

acestor universuri virtuale se confruntă. În lucrarea de doctorat pe care am susţinut-o – 

Gamingul, un nou Gesamtkunstwerk al sec XXI – puteţi găsi exemple nefericite de evenimente 

care implică moartea unui copil datorată neglijenţei părinţilor captivi într-un joc video. 

Marea majoritate a jocurilor sunt cu împuşcături, iar Red Dead Redemption 2 nu face excepţie. 

Contextul în care are loc acţiunea este unul din care armele şi împuşcăturile sunt 

indispensabile. Vestul Sălbatic funcţiona pe principiul survival of the fittest, principiu pe care 

game designerii au reuşit să îl traducă cu ajutorul mecanismului Wanted, prin care un jucător 

îşi poate plăti orice recompensă indiferent de suma pusă pe capul lui, în felul acesta 

curăţându-şi cazierul. Există, de-a lungul jocului, anumite bucăţi de hartă care sunt marcate 

cu roşu (Wanted Dead or Alive), însă acestea fac parte din felul în care evoluează povestea şi 

prin urmare nu pot fi răscumpărate indiferent de suma de bani de care jucătorul dispune.  

 Parte din frumuseţea jocului vine din abilitatea designerilor de a traduce anumite 

acţiuni banale precum jucatul de poker care este emulat în universul virtual al RDR2. 
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Activităţiile pe care jucătorul le poate experimenta în Lemoyne, New Hanover sau Saint 

Denis evoluează odată cu trecerea timpului, acesta fiind dependent de rata de completare a 

poveştii principale care se întinde pe o perioadă nedefinită de timp. Printre aceste activităţi, 

avem five finger fillet (jocul cu cuţitul în masă) pe care îl poţi juca fie în Strawberry (unul 

dintre oraşele din prima parte a poveştii), fie în camp în anumite locuri în care există o masă 

ca element de level design. 

 Dacă tot am ajuns la unul dintre cele mai importante capitole, de abordat în special la 

începutul procesului de realizare, intitulat level design, mă văd nevoit să explic în câteva 

cuvinte sensul acestui termen, esenţial pentru oricine încearcă să contureze o experienţă cât 

mai autentică. Dacă teatrul se bazează în special pe acte şi scene, filmul pe cadre şi secvenţe, 

jocul la rândul lui este împărţit pe nivele şi misiuni. Aceste macro şi micro-structuri pe care 

le avem deja definite ne ajută, din perspectiva noastră de jucători, să înţelegem mai clar care 

sunt abilităţile de care jocul cu pricina se foloseşte mai des conturând astfel frânturi din 

conceptul iniţial.  

 În RDR, avem conceptual idea de a juca cu membrii unei bande de pistolari 

(protagonistul primului joc este personaj secundar în cel de-al doilea), idee păstrată de-a 

lungul francizei şi inteligent folosită de către scriitori. Acest articol ar putea fi considerat de 

jucătorii pasionaţi, care vor să se bucure de joc, desigur, un spoiler30. 

 Povestea începe iarna şi, deşi restul experienţei se petrece vara, impactul pe care îl are  

prima misiune se va răsfrânge asupra întregului joc. Jocul însuşi a stârnit destul de multe 

controverse, dar, din punct de vedere al marketingului, a avut efectul pe care creatorii 

sperau să îl aibă. În prima lună de la lansare, jocul a fost vândut într-un număr de 26 de 

milioane de exemplare, în ciuda faptului că există şi alte jocuri care au o suprafaţă la fel de 

mare sau poate chiar mai vastă decât cea din RDR2 precum puteţi observa în link-ul anexat: 

https://screenrant.com/biggest-open-world-video-games-ranked-size/32. Aşadar, deşi nu 

este cea mai mare hartă realizată vreodată, impactul pe care jocul l-a avut asupra comunităţii 

este important. Posibilitatea de a juca atât povestea, cât şi în multi-player, în cazul RDR este 

unul dintre caracteristicile pe care creatorii jocului le-au implementat în speranţa că ar putea 

oferi un grad de „rejucabilitate“ mai consistent decât are jocul datorită modularităţii 

conceptului. 

 Revin totuşi la termenii pe care mi-am propus să îi folosim pentru analiza de gen a 

jocului: game, play, mimesis, catharsis, immediacy, hypermediacy, cinematography şi open world.  

 Cuvântul gameplay este un cuvânt care s-ar putea traduce JocJoacă, dar nu şi-ar păstra 

sensul care îi este acum atribuit acestui cuvânt de către comunitatea de jucători. De aceea, vin 

                                                 
30 spoiler = a description of an important plot development in a television show, film, or book which, if previously 
known, may reduce surprise or suspense for a first-time viewer or reader 
31 accesat la data de: 25.02.2020 
32 accesat la data de: 25.02.2020 
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şi completez ideea că game presupune latura constrânsă de reguli a jocului, în timp ce play 

presupune mai degrabă dimensiunea nativă a fiinţelor de a se juca, aşa cum este exemplificat 

şi de către Johan Huizinga în Homo Ludens (Huizinga, 2012). Cea de-a doua grupă se referă la 

dinamica estetică a jocului care este descompusă în mimesis, cum anume este săvârşită 

imitaţia) şi catharsis, ce anume declanşează această imitaţie în cel care joacă. În cazul RDR, 

mimesis-ul joacă un rol esenţial deoarece încercarea creatorilor a fost să reproducă cu cât mai 

multe detalii experienţa Vestului Sălbatic. Consider că pe tot parcursul poveştii principale, 

catharsis-ul apare la fiecare dintre încheierile arcurilor de semnificaţie ale unora dintre 

misiuni. Bineînţeles că de-a lungul celor treizeci şi cinci de ore de gameplay (în medie pentru 

un jucător care urmăreşte plot-line-ul de bază al poveştii) există momente în care catharsis-ul 

are un rol moralizator (cea mai mare parte a misiunilor sunt violente şi implică fie bătaie, fie 

lichidare de caractere virtuale) care se regăseşte în anumite dialoguri pe care Arthur le are cu 

unii dintre co-locatarii găştii Van der Linde. Un exemplu de acest fel, puteţi urmări accesând 

următorul link: 

https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+morgan+confession+to+sister 

 Revenind la discuţia despre immediacy şi hypermediacy, în contextul RDR, aceşti 

termeni au o importanţă sporită deoarece încercarea autorilor – J. David Bolter şi Richard 

Grusin – este să folosească immediacy ca un WYSIWYG (What You See Is What You Get) mai 

apropiat de film şi hypermediacy pentru acea componentă care rezultă din portarea unor cărţi 

în medii virtuale, iar RDR porneşte de la multe dintre miturile culturale ale americanilor. 

Există o serie de misiuni care în opinia mea au o componentă importantă de infotainment, în 

care anumite invenţii sunt concepute de personajele fictive, dar care au o bază reală din viaţa 

offline. Unul dintre aceste exemple este Marko Dragic care este un easteregg important şi o 

trimitere subtilă către Nikola Tesla, însă invit cititorul să urmărească link-ul cu misiunea 

menţionată: https://www.youtube.com/watch?v=YWXEMyNBmbg33 

 Ultimele două concepte antitetice sunt cinematography şi open world, ambele exploatate 

la maxim în jocul cu pricina. Personal consider că liniaritatea jocurilor care se bazează pe 

poveste poate fi ocolită dacă folosim conceptul de modularitate pe care l-au obţinut cei de la 

Rockstar. Există anumite misiuni care fac parte din povestea principală şi care sunt marcate 

cu galben, iar, pe de altă parte, există misiuni secundare care sunt marcate cu alb. Senzaţia de 

open world este de fapt obţinută din iluzia utilizatorului de a opta între a urmări povestea 

principală sau a descoperi poveştile secundare. Respectivul joc merită în mod cert o analiză 

mai aprofundată pornind de la aceste elemente propuse, însă sper că am reuşit să stârnesc 

curiozitatea cititorului îndeajuns încât să încerce măcar timp de o oră experienţa RDR, iar 

dacă acest articol reuşeşte să convingă un număr de minim zece oameni care să încerce jocul, 

consider că munca mea şi-a atins scopul. 

                                                 
33 accesat la data de 25.02.2020 
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Abstract: The issue of institutionalized children in 

Romania is still a very stringent one, despite efforts 

made by non-profit organisations to create better life 

conditions for them. The number of volunteers 

working in orphanages or foster homes can not keep 

up with the growing number of abandoned children. Therefore, I believe a structured program is 

needed that can help both the children and the maternal assistants aquire more information on the 

psychological needs of institutionalized children and, as a practical way of approaching them, I choose 

psychodrama because it appeals to a natural born human trait: the need to play, to take on different 

roles. My hypothesis is that, by developing the creativity of both children and their supporting adults, 

the level of psychological health and functionality of these children will also grow substancially. The 

long-term effects are significant, also: better chances of employment, lower rates of delinquency, lower 

rates of suicide. By using theatre methods and psychology, we hope to help these children perform their 

everyday roles more successfully.     

Keywords: psychodrama, institutionalized children, play, role, creativity.  

 

În decembrie 2014 m-am confruntat pentru prima dată, în mod personal, cu problema 

copiilor abandonaţi. Născând un bebeluş prematur, am fost nevoită să locuiesc într-o 

maternitate de stat din Bucureşti câteva luni până când fetiţa a ajuns la greutatea optimă. În 

tot acest timp am putut observa una dintre problemele cele mai dureroase cu care se 

confruntă ţara noastră: abandonul copiilor în maternitate. În iunie 2019, Alex Bratu, membru 

al boardului „Hope and Homes for Children” lansa, împreună cu zece artişti, campania „Am 

nevoie de tine”, cerând desfiinţarea orfelinatelor şi înlocuirea lor exclusiv cu case de tip 

familial (foster homes). În interviul dat pentru HotNews.ro, acesta făcea publică o dată 

statistică cutremurătoare: „La fiecare nouă ore un copil este abandonat în maternitate”.34   

Într-adevăr, pe lângă copiii ai căror mame veneau regulat să îi hrănească, existau şi unii care 

                                                 
34 Alex Bratu INTERVIU, disponibil la: https://www.hotnews.ro/stiri-perspektiva-23221400-alex-
bratu-interviu-fiecare-noua-ore-copil-este-abandonat-maternitate-campanie-pledoarie-pentru-
inchiderea-orfelinatelor-inlocuirea-lor-case-tip-familial.htm , accesat la data de: 20.08.2019 
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rămâneau în continuare în paturile lor, li se potrivea un biberon sprijinit de o pernă cât să 

ajungă în dreptul gurii, acesta fiind luat de către asistente când se termina ora mesei. În 

ianuarie 2018, asociaţia „Inima copiilor”, în colaborare cu dr. Cătălin Cârstoveanu, medic 

neonatolog în spitalul Marie Curie, lansau iniţiativa „Niciun copil singur în spital.” Voluntari 

cu vârste cuprinse între 17 şi 89 de ani îşi asumă rolul de părinţi temporari pentru copiii 

abandonaţi în maternitate, hrănindu-i şi ţinându-le companie. În primăvara anului 2018, 

urmând modelul american de a aduce la un loc bătrânii din azilele de bătrâni şi copiii din 

orfelinate, Clubul Seniorilor din Bucureşti a încurajat persoanele vârstnice să se implice în 

proiectul „Niciun copil singur în spital”. „Zeci de bătrâni îngrijesc copiii abandonaţi de la 

Spitalul Marie Curie: mă gândesc la copiii mei.”35 Aşa sună titlul unei ştiri publicate pe site-

ul stirileprotv.ro în martie 2018. La puţin timp după aceasta experienţă, am decis să fac şi eu 

voluntariat într-una dintre casele familiale ce se aflau sub egida asociaţiei „Salvaţi copiii” din 

Bucureşti. Aveam pregătire în artele spectacolului, mai precis actorie şi în psihologie şi, cu 

toate astea, m-am simţit complet neputincioasă interacţionând cu aceşti copii şi cu asistentele 

maternale ce aveau grijă de ei. Aveam cele mai bune intenţii, îmi doream să-i ajut, dar nu 

ştiam prea bine cum. I-am ajutat la teme, un băiat şi dorea să ajungă în America când se face 

mare aşa că l-am învăţat puţină engleză, ne-am jucat câteva jocuri pe care le ştiam de la 

cursul de actorie, dar îmi lipsea foarte mult o structură a activităţilor şi o înţelegere mai 

profundă a acestor copii. Unii erau parcă „îngheţaţi”, nici nu se bucurau, nici nu se întristau. 

Alţii erau incredibil de afectuoşi, de parcă ne ştiam de ani întregi. Asistentele maternale, de 

asemenea, păreau să nu empatizeze mai deloc cu copiii. Îi hrăneau şi îi spălau, dar, în rest, 

nici ele nu ştiau cum să îi abordeze. Ba mai mult, îi criticau pentru faptul că nu puteau ţine 

pasul cu ritmul de la şcoală şi că nu pot memora cele predate la fel de uşor precum colegii 

lor. Atunci am conştientizat necesitatea unei instruiri corespunzătoare, atât a asistenţilor 

maternali, cât şi a voluntarilor. Am observat consecnţa lipsei cunoştinţelor despre 

dezvoltarea cognitivă şi emoţională specifice acestor copii ca urmare a traumei suferite, cât şi 

necesitatea unui program ce vine în întâmpinarea nevoilor lor.  

Metoda de abordare pe care am ales-o este psihodrama, locul de confluenţă între cele 

două specializări ale mele: teatrul şi psihologia. În România există două şcoli de psihodramă, 

ARPSIC (Asociaţia Română de Psihodramă Clasică) şi SPJLM (Societatea de Psihodramă 

Jacob Levy Moreno). Cele două au atât asemănări, cât şi deosebiri în metoda de predare şi, 

deşi am urmat cei patru ani de formare în cadrul ARPSIC, am experimentat deseori şi 

modalităţi de lucru specifice SPJLM în cadrul conferinţelor la care am participat de-a lungul 

timpului. De asemenea, am participat la workshopurile psihodramatiştilor dinafara ţării 

pentru că, deşi Jacob Levy Moreno este protagonistul acestei metode, ea s-a răspândit şi este 

                                                 
35 https://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-batrani-ingrijesc-copiii-abandonati-de-la-spitalul-marie-
curie-ma-gandesc-la-copiii-mei.html , accesat la data de 20.08.2019 
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practicată în nenumărate părţi ale globului. Paul Wilkins face o trecere în revistă în cartea sa 

– „Psychodrama”– a ramurilor psihodramei şi centrelor unde s-a dezvoltat fiecare, 

amintindu-i pe cei ce au reprezentat „euri auxiliare” în viziunea lui Moreno: soţia sa, Zerka 

Moreno, împreună cu care a scris valoroase cărţi şi articole, Adam Blatner, psihodramatist şi 

autor american, Anne Schutzenberg care a dus psihodrama în Franţa şi a combinat-o cu 

psihanaliza în tratamentul pacienţilor bolnavi de cancer, Marcia Karp în Anglia, Mac Clayton 

şi Heather McLean în Australia şi Noua Zeelandă, Dalmiro Bustos şi Monica Zuretti în 

Argentina (America de Sud fiind un important centru psihodramatic), June Hare şi Peter 

Kellerman în Israel, Dag Blomkvist în Suedia, Martti Lindqvist în Finlanda, etc. (Wilkins, P., 

Psychodrama) 36 

Deşi J.L. Moreno a definit psihodrama în multe feluri prin filtrul umorului său 

specific („o formă de artă dramatică cu idealuri ascetice”, „un sistem politic cu valori 

sociale”, „o formă de terapie cu scop curativ”, „o filozofie de viaţă”), Kellerman oferă o 

definiţie destul de clară: „În psihodramă, participanţii sunt invitaţi să pună în scenă 

experienţe din viaţa personală şi să prezinte lumea lor subiectivă cu ajutorul grupului. Orice 

aspect al vieţii poate fi pus în scenă şi jucat. Scenele psihodramatice pot reprezenta momente 

de evoluţie, crize existenţiale, conflicte interioare, relaţii încâlcite... toate sesiunile 

psihodramatice având în comun un element important pentru efectul terapeutic: relevarea 

adevărului personal într-un spaţiu simbolic sigur cu scopul de a face faţă unor evenimente 

de viaţă stresante într-un mod creativ şi adaptativ.” (Kellerman, P.F., Focus on Psychodrama: the 

Therapeutic Aspects of Psychodrama )37 Moreno relatează o întâlnire cu Sigmund Freud în timp ce 

lucra la spitalul psihiatric din Viena. Întrebat cu ce se ocupă, Moreno i-ar fi răspuns: „Ei bine 

dr. Freud, eu continui de unde dumneata te-ai oprit. Dumneata întâlneşti oameni în cadrul 

artificial al biroului tău, eu îi întâlnesc în mediul lor natural, acasă sau pe stradă. Dumneata 

le analizezi visele. Eu încerc să le redau curajul de a visa din nou. Îi învăţ cum să joace rolul 

lui Dumnezeu.” (Moreno, J.L., Povestea vieţii mele)38 

Încercând să aplic principiile învăţate în şcoala de formare unui grup de copii cu 

vârste între 8 şi 10 ani, am constatat că nu reuşeam să le captez atenţia prea mult timp. De 

asemenea, în psihodramă există o parte de încălzire psiho-motorie ce are ca scop trezirea 

spontaneităţii, a copilului interior. În cazul grupului de copii, această etapă era absolut 

inutilă. Erau „încălziţi” tot timpul. Chiar era în detrimentul concentrării pe termen lung 

pentru că îi agita prea mult. De asemenea, punerea în scenă a unor evenimente reale din 

viaţa lor li se părea mult prea plictisitoare. Personajele pe care le vedeau în diferite filme sau 

pe care le ştiau din cărţile de poveşti erau mult mai atrăgătoare şi voiau mai degrabă să joace 

                                                 
36 Wilkins, P., Psychodrama, SAGE Publications, London, 1999 
37 Kellerman, P.F., Focus on Psychodrama: the Therapeutic Aspects of Psychodrama,  
Jessica Kingsley, London, 1992 
38 Moreno, J.L., Povestea vieţii mele, Trei, Bucureşti, 2008 
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scene fictive. Verbalizarea era încă o provocare, părând că nu face altceva decât să 

fragmenteze cursul acţiunii. Întrebări precum „cum te simţi acum?” ori erau întâmpinate de 

o privire nedumerită, ori de răspunsul personajului şi nu al copilului. De asemenea, sesiunea 

de împărtăşire a experinţei de la sfârşitul sesiunii, atât de importantă în psihodrama pentru 

adulţi, aproape că nu mai avea loc. Mi-am dat seama că metoda nu se poate pur şi simplu 

translata de la adulţi la copii. Citind în literatura de specialitate, am aflat că se mai încercase 

această adaptare şi în alte locuri. În Statele Unite, Dr. Ella Mae Shearon, aplicând metoda 

psihodramei clasice în lucrul cu copiii, a descoperit necesitatea scurtării perioadei de joc 

scenic propriu-zis în funcţie de timpul restrâns în care copiii îşi puteau menţine 

concentrarea; perioada pregătitoare dinaintea jocului era brusc mult mai importantă; 

reluarea unui rol şi perfecţionarea lui în timp se dovedea a avea mare valoare terapeutică; 

accentul nu se punea aproape deloc pe catarsisul de abreacţie din cauza decompensărilor ce 

se puteau produce, mai ales în cazul copiilor abuzaţi sau traumatizaţi. În Franţa, lucrurile     

s-au petrecut complet diferit. Psihodrama a fost preluată de psihanaliştii de la şcoala Serge 

Lebovici din Paris care au combinat cele două metode – psihanaliza şi psihodrama, rezultând 

o formă de analiză cu elemente psihodramatice. În Germania, acum mai bine de 30 de ani, 

Alfons Aichinger, lucrând la Centrul de Consiliere Psihologică pentru Părinţi, Copii şi 

Adolescenţi, îşi aminteşte cum a făcut aceeaşi greşeală: „Ca în picturile medievale, am 

încercat să tratăm copiii ca şi cum ar fi adulţi în miniatură. Copiii au opus rezistenţă 

vehement. A trebuit să luăm aminte la caracteristicile specifice terapiei de grup cu copii 

versus lucrul cu adulţii, conform scrierilor lui Slavson şi Schiffer. Printre mnţiunile 

importante se numără: transformarea rapidă a ideilor şi sentimentelor în expresie motrică, o 

structură a eului slabă, o toleranţă mică la frustrare şi control, un supra-eu insuficient 

dezvoltat, nevoia de comunicare non-verbală prin acţiuni cât şi o imperioasă necesitate a 

jocului şi a libertăţii de mişcare. În urma unei căutări de 30 ani şi a lucrului cu peste 130 de 

grupe de copii, ne-am lăsat conduşi de copii pentru a crea o metodă ce le satisface nevoile 

specifice.” (Aichinger, A, Group Therapy with Children)39 

 Acţiunea în psihodrama pentru copii se întâmplă numai în plan simbolic, iar 

modalitatea de exprimare este prin intermediul rolului asumat voluntar de către copil. 

Astfel, jocul devine un mijloc de a exprima un simptom, de a determina un diagnostic, dar şi 

de a oferi tratamentul necesar. De exemplu, A., un băiat de 9 ani, victimă a bullyingului în 

şcoală, este adus la terapie de grup de către părinţi. Acesta nu găseşte resursele necesare să 

se integreze la şcoală şi apelează mereu la părinţi pentru a-i regla relaţiile cu colegii. În 

cadrul şedinţelor de psihodramă, toţi ceilalţi copii îşi aleg roluri de animale, el este mereu 

maşină sau robot şi nu interacţionează nicicum. Terapeutul poate astfel observa hiatusul 

dintre el şi colectiv din viaţa reală chiar aici pe scenă. De asemenea, poate observa şi motivul 

                                                 
39 Aichinger, A, Group Therapy with Children, Springer, Cologne, 2017 
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pentru care A. este victima bullyingului: alegerile lui nu au nimic în comun cu ale celorlalţi – 

el e obiect, ei sunt fiinţe vii. Aparţin unor categorii total diferite. După câteva şedinţe A. face 

un salt psihologic important şi afirmă: Nu mai vreau să fiu maşină, vreau să fiu un animal şi 

nu orice animal, ci un leu, un leu fioros. Saltul este cu atât mai valoros cu cât este ideea lui, 

semn că acum este pregătit să facă schimbarea. Inconştient, el a înţeles ce îl determină să fie o 

victimă şi a acţionat. Energia stagnantă, reacţia „îngheaţă” din faţa pericolului a fost înlocuită 

cu „luptă”. Experimentând într-un spaţiu sigur, cum e studioul de psihodramă, această nouă 

poziţionare mentală, renunţarea la rolul de victimă va avea cu siguranţă urmări benefice 

apoi în viaţa cotidiană deoarece stima de sine este mult îmbunătăţită. Alteori, rolul pe care  

şi-l alege copilul este grăitor chiar pentru modul în care se simte în acel moment. Un astfel de 

exemplu a avut loc într-o grădiniţă unde educatoarea nou venită era foarte dezamăgită de 

copii pentru că, în loc să fie dornici să asimileze cele predate de ea, aceştia se transformau în 

tigrii de îndată ce ea intra în sală. Ca urmare, a început să-i pedepsească, să-i certe, să încerce 

cu disperare să îi oprească. De fapt, rolul copiilor conţinea un mesaj foarte valoros: Nu mă 

simt în siguranţă aşa că am nevoie să joc un rol de forţă pentru a putea face faţă anxietăţii. Nu te 

cunosc, am nevoie să mă asiguri înainte că eşti un adult bun şi conţinător. Jucând rolul animalelor 

fioroase, copiii încercau să declanşeze în educatoarea cea nouă aceleaşi trăiri pe care le au şi 

ei când sunt copii: nesiguranţă, frică. Punând în scenă acest conflict, în mod simbolic, copilul 

găseşte modalităţi de a modifica realitatea modificând scena, de a se hrăni cu resursele 

personajului ales. Rolurile pe care le jucăm lasă amprente vizibile asupra personalităţii 

noastre. Astfel, aspecte ale identităţilor experimentate în terapie transpar şi în viaţa cotidiană 

a copilului, ajutându-l să fie mai adaptat. Premiza de la care se pleacă este că inteligenţa 

copiilor este nemărginită, ei ştiu cel mai bine de ce au nevoie şi asta se reflectă în alegerea 

rolului şi repetarea lui până la satisfacerea nevoii personale. Manipularea din partea 

adulţilor este minimă, fiecare intervenţie fiind în sensul dorinţei copilului. În special în cazul 

copiilor mai mici (4-7 ani), exprimarea este mult mai dificil realizată prin verbalizare decât 

prin joc. Naturaleţea cu care apelează la dramatizare este calea spre sufletul lor, nu 

reprimarea acesteia prin raţionalizare sau altă metodă statică ce poate conduce la 

hiperactivitate, agresivitate, frustrare. De asemenea, un alt motiv important pentru care 

consider că psihodrama pentru copii este o cale eficientă de dezvoltare personală este 

valoarea grupului. Acesta funcţionează ca o oglindă a copilului, îl învaţă despre cauză şi 

efect, despre norme şi limite, despre arta negocierii, despre puterea încrederii şi a legăturilor 

interumane autentice. Deşi mulţi terapeuţi se feresc să lucreze cu grupuri de copii şi preferă 

să lucreze cu fiecare copil individual, beneficiul este mult redus când acesta nu are şansa de a 

se integra într-un grup. Sentimentul de apartenenţă pe care un copil îl simte în preajma celor 

de vârsta sa poate vindeca multe răni.  

 În iulie 2019 am decis să urmez cursurile de formare în psihodrama pentru copii a 

centrului din Cologne şi, în paralel, să lucrez psihodramatic cu copiii instituţionalizaţi, sub 
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atenta supraveghere a supervizorului şi formatorului meu, Stefan Flegelskamp. Planul este 

de a forma un grup de control şi un grup experimental, fiecare împărţite în subgrupe mai 

mici, de maxim 5 copii fiecare. Cu grupul de control voi lucra nestructurat – teme, poveşti, 

jocuri, iar cu cel experimental voi lucra psihodramatic, timp de 3 luni, câte o şedinţă de o oră 

pe săptămână. Pentru a nu rămâne o experienţă izolată, mi-am propus să compun două 

programe ce pot fi folosite şi după încetarea colaborării noastre. Primul se adresează copiilor 

şi reprezintă un set de mecanisme de coping cu anxietatea şi depresia, cât şi un set de 

activităţi pentru sporirea creativităţii de-a lungul timpului. Folosind tehnici precum 

mindfullness, yoga, joc de rol, respiraţie, copilul cunoaşte câteva instrumente pe care le poate 

folosi în momente dificile. De asemenea, ţinând cont de nevoia de plăcere nelipsită oricărui 

copil, am decis să apelez şi la alte metode, pe lângă sesiunile de psihodramă, pentru a hrăni 

această nevoie: vom vedea filme cu mesaj inspiraţional (de exemplu desene animate Pixar), 

vom organiza excursii de grup la teatru sau în locuri unde se pot juca jocuri ce ţin de 

realitatea virtuală (WII, de ex.), vom citi poveşti terapeutice. Aceste activităţi se vor întâmpla 

într-un timp stabilit de comun acord, pe lângă ora săptămânală de psihodramă. Al doilea 

program se adresează adulţilor ce intră în contact cu aceşti copii. Am structurat un workshop 

de 8 ore împărţite în două zile, timp în care participanţii (asistenţi maternali, terapeuţi, 

studenţi, părinţi adoptivi) vor afla câteva noţiuni teoretice despre psihologia acestor copii, 

despre nevoile de bază ale acestora (ataşament, control, stimă de sine, plăcere) şi vom 

experimenta împreună o structură de scenariu dramatic pe care ulterior să-l joace împreună 

cu copiii şi care hrăneşte cele patru nevoi psihologice amintite mai sus. Astfel, aşteptările lor 

vizavi de aceşti copii nu vor mai fi nerealiste. Trauma suferită este imposibil să nu lase urme 

şi doar cu multă răbdare şi multă iubire pot recupera şi compensa lipsa unui ataşament 

sănătos şi a unei stimulări corespunzătoare.  

Scopul acestor programe este de a crea un efect de fluture şi a răspândi informaţia 

pentru a beneficia nu numai copiii care au participat la sesiunile de psihodramă, ci cât mai 

mulţi. Şi, cum nu se poate lucra cu foarte mulţi copii odată, o soluţie este de a instrui 

persoanele semnificative din viaţa copiilor şi acestea, aplicând tehnicile „jocului conştient”, 

cât şi cunoştinţele acumulate despre psihologia copilului, să-i ajute să evolueze cât mai 

armonios.  

În anul 2000 a fost lansată în România o cercetare longitudinală de către cercetătorii 

de la Harvard. Proiectul s-a numit The Bucharest Early Intervention Project (BEIP) şi a vizat 136 

de copii abandonaţi ce au fost împărţiţi în mod aleatoriu în două grupe. O grupă a rămas în 

orfelinat, cealaltă grupă a mers la case de tip familial. Mai există şi un al treilea grup, grupul 

de control, copii crescuţi în mediul familial din care proveneau. Aceştia au fost observaţi pe 

perioada a doisprezece ani din punct de vedere fizic, cognitiv, neurologic, social şi 

emoţional. Scopul cercetării a fost de a arăta efectele nocive ale instituţionalizării versus 

soluţia caselor de tip familial în care copiii prezentau şanse de a recupera mult mai bine 
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după ce au fost privaţi de familia de origine. Cercetarea şi-a atins scopul, rezultatele au 

confirmat ipoteza, după terminarea acestui studiu apărând câteva iniţiative în sensul 

descoperirilor făcute. Încă sunt oameni care luptă pentru această schimbare, obiectivul fiind 

dispariţia completă a orfelinatelor şi înlocuirea lor doar cu case de tip familial, aşa cum s-a 

întâmplat deja în Marea Britanie sau în Statele Unite, de exemplu. Cercetarea mea doctorală 

va fi o continuare a acestor eforturi susţinute de a îmbunătăţi vieţile acestor copii. Nu este de 

ajuns să fie mutaţi în case, persoanele semnificative din vieţile lor au nevoie, de asemenea, de 

instruire. Ei au nevoie să fie înţeleşi, au nevoie de timp pentru a se vindeca, pe scurt, au 

nevoie să fie conţinuţi de către adulţi. Un semn că demersul este pe drumul cel bun ar fi 

creşterea nivelului creativităţii. D. Winnicot face o legătură foarte interesantă între perioada 

identificării cu obiectul, perioada obiectului tranziţional, perioada individualizării şi spaţiul 

în care are loc creaţia, jocul. (Winnicot, D., Joc şi realitate )40 Desi această tranziţie de la o 

perioadă la alta, în special în ceea ce-i priveşte pe copiii abandonaţi în maternitate, nu este în 

parametrii optimi, Edward de Bono are o teorie foarte optimistă asupra creativităţii, care se 

poate învăţa. (Bono, E., Creativitatea serioasă)41 Mintea poate fi învăţată să gândească. Şi 

uneori, consideră el, coeficientul de inteligenţă este irelevant. Este ca şi diferenţa între a avea 

o maşină puternică şi a şti să o şi conduci. Un spaţiu de siguranţă în care această învăţare 

poate avea loc este planul simbolic, căminul creativităţii. Asta îmi doresc să le ofer acestor 

copii atât cât va dura cercetarea mea: un spaţiu de siguranţă în care pot explora. Sau, cum 

spune Mr. Coreander în „Povestea fară sfârşit”: „Sunt unii care nu pot merge niciodată în 

Fantastica şi sunt alţii care merg şi nu se mai întorc. Şi apoi sunt câţiva care merg în 

Fantastica şi se şi întorc – aşa, ca tine. Şi astfel vindecă ambele lumi.” (Ende, M., Povestea fără 

sfârşit)42 
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Abstract: This article presents some of the recent methods 

introduced to sound courses where I am a teacher. The 

methods are based on technology (various applications) or 

learning styles (collaborative learning or reversal of student-

teacher roles) and aim to revise the teaching concept, while 

also testing their effectiveness in terms of information 

assimilation among students. 

Keywords: gamification, education, innovation, teamwork. 

 

Tuturor ne este probabil familiară afirmaţia: cadrul didactic trebuie să ştie tot! Mulţi 

dintre noi am avut elevi sau studenţi care se aşteptau să înveţe totul de la profesori, care se 

mirau sau erau dezamăgiţi atunci când profesorul nu cunoştea un anumit aspect al unei 

probleme sau nu avea răspunsuri pregătite la toate întrebările posibile. Acest lucru părea să-i 

ştirbească din autoritate, eludând faptul că profesorul este, la rândul său, într-un continuu 

proces de învăţare. Desigur că acesta are la bază o formare de specialitate, completată de o 

experienţă de cele mai multe ori semnificativă, însă gradul de implicare al studenţilor, 

entuziasmul şi participarea lor contribuie semnificativ la procesul educaţional. În ce mă 

priveşte, consider procesul învăţării simbiotic şi în permanentă evoluţie. Pedagogia este o 

continuă provocare, presupune o bună capacitate de autoanaliză, o justă autoevaluare şi o 

puternică motivaţie de a adapta şi inova propriile metode de transmitere a conţinuturilor. 

Pe de altă parte, fiecare student este diferit şi compoziţia fiecărui grup de studenţi 

este unică. Putem remarca schimbări la nivel de generaţie. Distanţa biologică dintre noi, 

cadrele didactice, şi studenţii noştri se măreşte treptat. Apar diferenţe de mentalitate, de 

preferinţe, de ritm. Pentru a compensa aceste inevitabile invariabile, soluţia este să ne 

adaptăm continuu modul de predare. Metodele, tehnicile, procedeele. Şi, desigur, să 

urmărim reacţiile în rândul studenţilor, eficienţa implementării metodelor şi calitatea 

rezultatelor obţinute. 

124



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

În acest sens, mi-am propus să introduc periodic în cadrul cursurilor mele de sunet la 

Facultatea de Film, secţia Multimedia, sunet, montaj, câte o nouă metodă de predare, a cărei 

eficienţă şi grad de satisfacţie s-o testez prin chestionare oferite studenţilor şi prin analiza 

ulterioară a datelor. 

Am început prin metoda gamification. Aceasta este una dintre cele mai populare, dar 

şi eficiente metode pentru a transmite informaţii, datorită aspectului ludic şi al spiritului 

competiţional pozitiv ce se formează între studenţi. Conform Dicheva et. al (2015, pp. 75-88), 

scopul jocurilor este să dezvolte colaborarea, comunicarea şi uşurinţa de a găsi soluţii pentru 

diverse probleme. 

Am testat cunoştinţele teoretice discutate de-a lungul semestrului printr-o aplicaţie cu 

ajutorul căreia am creat quiz-uri de tip grilă, cu răspunsuri multiple. Studenţii primeau un 

link, puteau completa testul grilă şi vedea punctajul obţinut de fiecare dintre ei. Ei puteau 

relua jocul, încercând să răspundă mai rapid sau corect la un număr mai mare de întrebări. 

Se forma o competiţie constructivă între ei, iar informaţiile erau asimilate într-un mod ludic, 

depărtându-se uşor de rigorile unei testări clasice a cunoştinţelor. Această metodă permite 

dezvoltarea către alte direcţii precum: quiz-uri cu fragmente din filme de referinţă, exemple 

concrete ale unor concepte teoretice, studenţii putându-şi testa cunoştinţele şi prin extrase 

audio-video. 

O altă metodă folosită la curs a fost testarea cunoştinţelor printr-un joc în echipe, de 

tip Activity, care are la bază un joc teatral. Diferite concepte teoretice erau scrise pe bileţele 

de hârtie, iar fiecare student trăgea la sorţi un concept, urmând să-l explice colegilor. Colegii 

din echipă aveau 30 de secunde pentru a ghici conceptul respectiv, iar echipa câştigătoare era 

aceea care a ghicit cele mai multe noţiuni, fiind premiată cu un punct în plus la nota de 

semestru. Din nou, a fost o metodă antrenantă, amuzantă, prin care studenţii şi-au însuşit 

mult mai uşor noţiunile teoretice. 

Deşi metoda gamification prezintă multe avantaje, printre riscurile de luat în seamă 

este şi apariţia comopetitivităţii în sine, a dorinţei studenţilor de a câştiga în loc de a învăţa 

(Gladun, 2016, pp. 14-19). Totuşi, aceasta s-a dovedit a fi metoda preferată de studenţii mei 

(Fig. 1) 

Filmul în general presupune interacţiune, muncă de echipă. Şi, cu cât echipa este mai 

mare, cu atât apar mai multe provocări. De aceea sunt de părere că trebuie încurajate atât 

studiul individual, dar în special cel în echipă, în cele mai variate constelaţii. În acest sens am 

organizat un workshop de înregistrare de zgomote cu studenţii mei, împărţindu-i prin tragere 

la sorţi în patru echipe. Pentru a integra tehnologia şi aplicaţiile, am folosit programul 

Flipgrid, utilizat frecvent de către profesori şi pedagogi pentru a comunica prin imagini 

filmate. Prin Flipgrid studenţii s-au filmat şi şi-au prezentat echipele, au găsit un nume 

pentru echipa lor şi un motto, iar acest lucru a stabilit de la început cheia ludică a 

exerciţiului.  
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Fig. 1 Despre gamification (Lăzărescu-Thois, 2019a) 
 

Fiecare membru al echipei avea alt rol: manager de proiect, responsabil pentru social media, 

zgomotist şi inginer sunet. Pe parcursul semestrului au trebuit să înregistreze diverse sunete, 

iar responsabilul pentru social media a realizat un making of. În sesiune am proiectat întâi 

aceste making of-uri, apoi exerciţiile ce urmau a fi notate. Acest lucru a rupt din tensiunea 

unei examinări formale, degajând atmosfera şi punctând totodată capacitatea studenţilor de 

a lucra în echipă. 

Exerciţiul a fost util pentru pentru studenţi deoarece au învăţat să colaboreze 

independent de relaţiile de prietenie dintre ei, să-şi asume responsabilităţi, să răspundă atât 

pentru propriile atribuţii, cât şi pentru cele ale colegilor din echipă, să se poată organiza şi 

respecta un termen limită, având toţi acelaşi scop: de a prezenta un exerciţiu calitativ. (Fig. 2) 

O carieră universitară nu se află poate în topul opţiunilor tinerilor absolvenţi. Mulţi 

lucrează deja în timpul facultăţii, alţii intră pe piaţa muncii imediat după terminarea 

studiilor de licenţă. Doar cei care care şi-au descoperit de timpuriu o chemare pedagogică 

sunt interesaţi să urmeze un program masteral de studiu şi apoi pe cel doctoral. 

Din dorinţa de a testa o scânteie de pasiune în această direcţie am conceput proiectul 

de clasă Teacher for One Day, unde fiecare student de la Multimedia anul II a avut de 

pregătit o mică lecţie, cu o tematică anume. Studenţii au avut de completat un chestionar 

înaintea proiectului şi, la finalul acestuia, pentru a compara părerile şi aşteptările lor înainte 

şi după. (Fig. 3) 
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Fig. 2 Despre munca în echipă (Lăzărescu-Thois, 2019a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Despre vorbirea în faţa unei audienţe (Lăzărescu-Thois, 2019b) 
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Entuziasmul studenţilor nu a fost foarte mare de data aceasta, cum era de altfel de 

aşteptat, având în vedere că este mai simplu să asişti la un curs unde profesorul predă, decât 

să dedici timp acasă pregătirii unei prezentări chiar şi de zece minute, unui suport vizual de 

tip PowerPoint sau unor tutoriale video, grafice. Desigur că şi prezentarea în faţa colegilor 

nu este chiar cel mai uşor şi plăcut lucru. Însă, prin acest experiment, studenţii şi-au dat 

seama ce înseamnă pregătirea unei prelegeri, cum trebuie structurată informaţia, astfel încât 

să fie înţeleasă, cum se pot exersa abilităţile de public speaking. 

Concluzia trasă în urma acestui proiect de clasă a fost că trebuie repetat, însă cu 

studenţi de anul III licenţă sau masterat. La nivel de anul II, semestrul I, este mult prea 

devreme pentru a descoperi o eventuală vocaţie pedagogică a studentului. Cu toate acestea, 

renunţarea la sistemul tradiţional de predare-preluare, inversarea rolurilor student-profesor, 

creearea unor situaţii de experimentare comună au o serie incontestabilă de beneficii pentru 

studenţi. Responsabilităţile se împart ambelor categorii, studenţi şi profesori (Shirani 

Bidabadi et al., 2016, pp. 170-178), iar necesitatea adoptării unor metode de predare noi, mai 

eficiente pentru generaţiile următoare este un lucru ce ar trebui să ne preocupe din ce în ce 

mai mult. 
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Abstract: Neodimensional is a new concept that helps the actor 

improve his on stage results; it consists in a blending of three big 

techniques: Contemporary Dance, Commedia dell’Arte and 

Psychological Realism. My experience as actor, dancer, 

choreographer and director (in the field of theatre) combined with 

fundamental theories that I have read and experienced in my 

professional activity, helped me develop this intention of mine of 

professional growth in the Actor’s Art. 

Keywords: concept, actor, technique, Commedia dell’Arte, movement, Psychological Realism. 

  

Nedelimitarea actorului neodimensional în acest caz reprezintă mintea şi modul de 

gândire ale actorului neodimensional. Nedelimitare, deoarece el trebuie să nu fie limitat de 

legi şi norme statice în crearea personajului pe care urmează să-l interpreteze, ba din contra, 

să fie conştient că posibilităţile lui cresc exponenţial şi să-şi creeze singur delimitările.  

Consider că spectacolele de calitate au o atmosferă bine gândită, asemeni unui joc de 

şah, dar şi bine închegată, de la primele faze ale procesului de creaţie până la ultimele. De la 

proiecţia şi conceptul regizorului pe plan teoretic şi până la funcţionalitatea întregului sistem 

teatral, există un traseu dificil care presupune multiple etape la care întregul colectiv, atât cel 

artistic, cât şi cel tehnic, trebuie să construiască atent pentru a obţine efectul scontat, accentul 

fiind pus, evident, pe puterea actorului neodimensional de a crea universul neodimensional.  

Fenomenul care stă la baza apariţiei unui curent artistic nou este de a pune la îndoială 

nucleul ideologic al curentului anterior; acest curent nou îşi are, de cele mai multe ori, 

începutul în sfârşitul precedentului. Un curent artistic (sau ideologic) a apărut, iniţial, drept 

contracurent al curentului anterior. Istoria ne oferă ca exemple concrete (printre multe altele) 

Romantismul şi Iluminismul, cel dintâi apărând ca reacţie de revoltă împotriva celui de-al 

doilea. Pentru ca acest lucru să se întâmple, cronologic vorbind, curentul ce urmează să 

devină „anterior” trebuie să urce pe o pantă ascendentă în care să fie promovat de un grup 

mic de oameni, după care să urmeze o fază de platou (apogeul) în care numărul adepţilor să 

crească exponenţial, ca apoi să urmeze panta descendentă (declinul) în care intervine 
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suprasaturaţia, faza care nu este neapărat nefavorabilă, ci mai degrabă îl clasează în filele 

istoriei. Aşadar, de cele mai multe ori caracterul curentului „anterior” nu moare, ci devine 

unul teoretic, deservind în construcţia altor curente, tendinţe, învăţături. Fenomenul nu 

trebuie privit ca fiind unul negativ, ci mai degrabă unul constructiv în metamorfoza 

ideologiilor şi mecanismelor psihologice ale omului.  

Curentul „anterior” poate dăinui şi coexista cu cel nou, acest punct implicând o foarte 

bună percepţie şi o înaltă comprehensivitate a celui „anterior”. Acesta trebuie studiat şi 

analizat până la cel mai slab perceptibil nivel pentru a-l putea disocia ulterior; în urma 

acestei disocieri rezultă elementele constitutive care, luate individual şi puse sub lupa 

microscopică a gândirii analitice, sunt modificate (prin folosirea unui sens secundar sau terţ 

sau prin folosirea contrasensului), rezultând un curent sau un stil hibrid.  

Ma voi raporta si la măştile Commediei dell’Arte, utile şi funcţionale în demersul 

unui actor de tip neodimensional. Dimensiunea măştii este proiectată, în primul rând, de 

către actorul iscusit care ştie, prin măsură potrivită, să poarte/joace masca, aceasta devenind 

vie sub aspectul personajului, dar şi să creeze publicului această nouă dimensiune, a 

atmosferei spectacolului desăvârşit, prin intermediul măştii purtate. 

 În primul rând, se percepe dimensiunea măştii din două puncte diferite: cea a 

corpului în spaţiul scenic şi metoda bumerang, care se bazează pe Realismul Psihologic.  

Prin urmare, prima dimensiune, cea a măştii, este împărţită în două perspective 

diferite: cea prin care actorul manevrează masca folosindu-se de puterea ei metafizică 

(participant activ) şi percepţia publicului asupra ei, cel care asistă detaşat la transformarea 

universului neodimensional (participant pasiv), cu privire la ceea ce se întâmplă pe scenă ca 

rezultat al jocului actoricesc care formează iluzia teatrală. 

Motivul pentru care este folosit termenul „metafizică” este acela de a sublinia puterea 

pe care masca i-o conferă purtătorului: puterea de a fi cine îşi doreşte să fie. O formă de 

nedelimitare. Dat fiind faptul că în lumea reală o fiinţă umană nu poate deveni altcineva sau 

altceva. Te-ai născut într-un corp, trăieşti şi mori fizic în el. Invenţia în sine a măştii 

constituie un act de dorinţă, o cerere de a putea fi altcineva, iar omul a fost conştient încă de 

la începuturile lui că are nevoie de un liant din realitate pentru a putea face acest „schimb”. 

Dorinţa acestui „schimb” cu scopul de a fugi de realitate, chiar şi pentru câteva minute sau 

ore, a fost preluat de actorii renascentişti care au pus bazele Commediei dell’Arte.   

În tentativa de a defini abstractul, noi, oamenii, am creat ideea de metafizică; această 

ramură filozofică, care are ca rădăcină tema universală a naturii lumii, a dat naştere 

multiplelor himere ideologice de-a lungul existenţei umane. 

„Aşa fiind, domnilor, metafizica, se înţelege, a fost o preocupare pur omenească a 

acelora care şi-au ratat mântuirea şi care încearcă să se echilibreze în existenţă, în condiţia 

aceasta umană, printr-o înţelegere totală şi armonică a existenţei. Metafizica nu duce la 
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mântuire, cum ar duce de pildă experienţa religioasă; ea duce numai la împăcare.” (Ionescu, 

1991, p. 1) 

Masca, în cazul de faţă, constituie un portal către o altă lume, în care purtătorul poate 

să fie cine şi ce îşi doreşte şi să facă orice îşi doreşte. În cazul Commediei dell’Arte, scopul a 

fost îndreptarea moravurilor societăţii sau măcar punerea lor într-o altă lumină, mai 

umoristică, daca ţinem cont de faptul că această mişcare este specifică Renascentismului, 

mişcare culturală care a debutat în Italia spre sfârşitul Evului Mediu Târziu (perioadă în care 

aproape întreaga Europă se afla sub dominaţie ecleziastică şi totul trebuia să fie sobru, cu o 

notă gravă, iar oamenii să fie supuşi). Aşadar, masca, fiind un portal dintre două lumi, 

prezintă două feţe: cea a lumii fizice (lumea din faţa măştii) – care se referă la concreteţea 

spaţiului scenic, a decorului, a costumelor, a obiectului mască, a textului – şi cea a lumii 

metafizice (cea din spatele măştii) – care se referă la propagarea informaţiilor, a emoţiilor sau 

a transei create prin intermediul jocului actoricesc şi al spectacolului pe care publicul nu o 

poate explica printr-un tip de gândire analitică, ci mai degrabă la nivel senzorial, cu o 

vibraţie înaltă. 

Intersecţia celor două lumi mai sus amintite (cea a actorului mascat şi cea a publicului 

detaşat) are loc în momentul în care funcţia curativă teatrală îşi face simţită prezenţa prin 

intermediul catharsisului.  

Conştientizarea măştii în mişcare, precum şi în spaţiul de joc, este necesară deoarece 

în momentul în care interpretul îşi dă jos masca, presupunând că a epuizat un număr 

considerabil de ore în sala de repetiţie, lucrând şi experimentând toate nivelurile şi reperele 

fizice pe care masca le oferă, universul acestuia se schimbă radical. Cu cât se obişnuieşte mai 

mult cu datele măştii (greutatea acesteia, delimitarea decupajelor, vizibilitatea redusă), cu 

atât mai mult diferenţa dintre dimensiunea creată de mască, prin ochii interpretului, şi 

revenirea în planul fizic va fi mai surprinzătoare. 

Scoaterea măştii poate deveni o trăire plăcută pentru interpret în punctul în care 

conştientizează spaţiul scenic şi mediul înconjurător la adevărata lui dimensiune şi la 

reperele concrete (planul fizic). Acest lucru nu face altceva decât să confere actorului 

neodimensional o mai mare siguranţă asupra reperelor scenice sau a coordonatelor scenico-

spaţiale impuse de obiecte, decor sau alte elemente în relaţie cu corpul său. Libertatea 

interpretului pe scenă, după scoaterea măştii, permite acestuia să ducă mişcarea până la 

capăt, potenţând adevărată ei valoare, atenţia distributivă a interpretului fiind utilizată la 

capacitate maximă. O altă trăsătură care face parte din construcţia dimensiunii corporale în 

spaţiul scenic este privirea periferică, ea permiţând actorului să execute trucurile, căderile, 

tehnica execuţiei loviturilor specifice (palme, pumni, şuturi) la un nivel înalt calitativ, 

„păcălind” astfel publicul nu numai printr-o tehnică impecabilă, dar şi printr-un joc 

actoricesc verosimil şi desăvârşit. 
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Având coordonatele spaţiului de joc diferite, după înlăturarea măştii, dimensiunea 

corpului în spaţiul scenic este dată de strânsa legătură a Realismului Psihologic cu Dansul 

Contemporan, având în vedere elementele mai sus amintite (atenţie distributivă, distanţe 

vizibile concrete, privire periferică sau libertate de expresie). Libertatea de expresie, în 

Dansul Contemporan, are caracter pragmatic, ducând la un tip de experiment sau 

improvizaţie. Ştim foarte bine că experimentele au dezvoltat de fiecare dată noi trasee, 

încercări mai mult sau mai puţin reuşite din punct de vedere artistic, dar au reuşit să 

zdruncine opiniile mult prea normative ale specialiştilor care au fost adepţii unor curente 

clasice, cu un caracter liniar şi simplist.  

Improvizaţia se naşte odată cu experimentul, iar pentru orice artist, a improviza, mai 

ales în faţa unui public spectator, nu este un lucru simplu. Revenind la libertatea de expresie 

şi orizonturile largi pe care Dansul Contemporan le generează – sau invers, Dansul 

Contemporan este generat de libertatea de expresie şi perspectivele largi –, considerăm că 

este necesar ca opera de artă, indiferent de natura ei, să conţină o structură solidă, de sine 

stătătoare şi să exprime un mesaj clar. Având actoria ca meserie la bază, modalitatea prin 

care Dansul Contemporan devine comprehensibil, deşi el este abstract sau de neînţeles 

uneori pentru o anumită categorie de public, au fost, pe lângă tehnică şi antrenamentele 

specifice (balet, Commedia, Dans Contemporan), gândul (monolog interior) şi întrebările 

esenţiale stanislavskiene. 

Modul de abordare actoricesc asupra dansului, respectiv a Dansului Contemporan, 

ajută la o mai bună conştientizare a posibilităţilor corporale, dar şi mai concludent este faptul 

că acest tip de abordare înlesneşte gândirea scenică prin monologul interior. Neavând replici, 

absolut fiecare gest, pas ori mişcare a trebuit să fie trasat(ă) prin filtrul personal şi motivată la 

nivel de gând, tematică ori situaţie scenică, fără ca fraza de mişcare în procesul de elaborare 

să fie concretă sau abstractă. Frumuseţea acestui tip de dans constă, tocmai, în libertatea pe 

care acesta o oferă; combinând stiluri diferite, interpreţii devin mult mai originali, 

exprimându-se prin intermediul propriilor date psiho-fizice şi înclinaţii artistice.  

Aş putea spune că Dansul Contemporan are ca echivalent curentul Deconstructivist 

(Faur, 2014) în arhitectură. Deconstructivismul aparţine Post-Modernismului târziu şi este 

caracterizat de ideea de discontinuitate, manipulări ingenioase ale formelor, continuităţii şi 

structurilor suprafeţelor exterioare ale clădirilor. Ca tehnică, apelează la „dislocarea” şi 

„distorsionarea” elementelor arhitecturale. Rezultatul este caracterizat de impredictibilitate 

şi haos controlat. Principiul de bază este ignorarea regulilor de construcţie anterioare 

(„funcţia determină forma”, „purism”, „fidelitate faţă de materialele folosite” etc.).  

Suprapunând cele două arte – actoria şi dansul –, este lesne de înţeles din observaţia 

zilnică faptul că acestea se susţin una pe alta, iar această contopire este un act artistic care 

poate avea o valoare scenică teatrală, trecând peste ideea de experiment şi consolidând astfel 

bazele unui tip de structură deja ştiute şi practicate. 
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Dimensiunea corpului în spaţiul scenic face referire la strânsa punte dintre gândirea 

de tip actoricesc realist, prin metoda Realismului Psihologic, şi arta Dansului Contemporan 

şi a tehnicii acestuia, împreună cu eliberarea gândului şi concreteţea acestuia în fiecare gest, 

acţiune scenică sau frază de mişcare. Actorul neodimensional îşi proiectează mişcările prin 

intermediul gândurilor şi al imaginilor interioare, care, prin exerciţiu, în timp, trebuie să 

treacă dincolo de spaţiul scenic. Forţa unui gest, spre exemplu, trebuie să fie vizibilă, iar 

pentru a avea un impact teatral mai puternic, în urma execuţiei unui gest sau a unei mişcări, 

interpretul trebuie să utilizeze gândul potrivit care să motiveze felul în care acesta generează 

valoarea artistică a gestului. Uneori întâlnim dansatori care execută mişcările impecabil în 

ansamblul bine perfecţionat, dar cu toate acestea, frazele de mişcare sau dansurile nu au o 

valoare cu impact emoţional. Puterea plastică a unei reacţii corporale are nevoie de un motor 

de pornire, o cauză solidă pentru a obţine un efect desăvârşit, prin urmare gândul care 

proiectează prin intermediul corpului imagini concrete şi puternice, indiferent de natura lor 

(acest lucru rămânând la alegerea interpretului), face ca un corp în spaţiul scenic să devină 

mai prezent, mai intrigant, calitatea execuţiei mişcărilor având la bază o intenţie care provine 

din interior, şi creează cea de-a doua dimensiune a actorului neodimensional, cea a corpului 

în spaţiul scenic. 

O altă tehnică a acestei dimensiuni o constituie baletul clasic. În spatele acestui stil de 

dans – sau am putea spune complex de dansuri – se află o întreagă istorie a morfologiei 

dansului, de la dansuri, paşi, serbări religioase, civile, ţărăneşti şi nobile, iar pe lângă acestea 

mai existau şi acele entremets43, dansuri de grup (bransle sau carole) sau de cuplu (volte, 

gaillarde), momente coregrafice bufoneşti din teatrul renascentist Commedia dell’Arte. 

Termenul de balet se presupune că vine din italienescul ballare al secolelor XIII-XIV, iar acesta 

prezenta mimetism şi se asemăna cu o mică piesă de teatru.  

Lăsând secolele modelării neuniforme ale dansului în urmă, în care baletul a trecut 

prin momente de „sculptură” mai mult sau mai puţin reuşite sau în care a fost efectiv 

interzis, cu cât ajungem mai aproape de secolul XX lucrurile încep să se concretizeze şi să 

capete formă, asta şi în funcţie de curentul artistic dominant la vremea respectivă.  

Sfârşitul secolului XIX este marcat de concreteţea mişcărilor şi grandoarea 

spectacolelor de balet prin existenţa unor personalităţi cum ar fi Marius Petipa44 (pionierul 

academismului), care începe să facă schimbări sub ştampila baletului romantic (poveşti cu 

zâne) apelând şi la mimică (adecvată baletului). În urma colaborării acestuia cu compozitorul 

de geniu Piotr Ilici Ceaikovski, rezultă trei mari lucrări de o deosebită importanţă, care există 

                                                 
43 Momente de divertisment prezentate în cadrul pauzelor lungi dintre felurile de mâncare din timpul 
banchetelor romane. 
44 n. 11 martie 1818, Marsilia, Franţa, d. 14 Iulie 1910, Guzuf, Ucraina, Imperiul Ţarist, a fost dansator 
şi coregraf în cadrul Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, unde a lucrat timp de 60 de ani, şi 
reprezintă una dintre cele mai marcante personalităţi ale baletului clasic rusesc.  
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şi în zilele noastre în repertoriul baletului rusesc: Frumoasa din pădurea adormită (1890), Lacul 

lebedelor (1895) şi Spărgătorul de nuci (1892).  

 Trecând de epoca romantistă şi post-romantistă, secolul XX aduce schimbări 

semnificative în arta dansului şi, mai exact, în balet, deşi tentativa unui aport exotic (dansuri 

indiene sau pseudo-cambodgiene) nu s-a dovedit a fi cel mai eficient pas către expansiunea 

evolutivă în acest tip de artă. În schimb, două americance aduc schimbări semnificative 

dansului, direcţia fiind modernistă, astfel punându-se bazele dansului modern (Loie Fuller şi 

Isadora Duncan).  

Începutul de secol XX a fost marcat de spectacole cum ar fi Cleopatre, Le Festin, Le 

Pavillon d’Armide, Dansurile polovtiene, Pasărea de foc, Carnaval, Seherezada, în ultimele trei 

spectacole remarcându-se compozitorul rus Igor Stravinski45, care semnează şi compoziţia 

muzicală a a acestora.  

Schimbările majore încep odată cu apariţia a două spectacole în anul 1913: Jeux 

(muzica lui Debussy), cu o alura impresionistă, şi Sărbătoarea primăverii (sub amprenta 

muzicală a lui Stravinski), cea de-a doua scandalizând Teatrul Champs-Elysees; prin 

partitura sa complexă (structuri ritmice labirintice) se recurge la euritmie46, una dintre 

principalele surse ale dansului modern. După ce a fost descompusă structura muzicală de 

către coregrafi (Emile Jaques-Delacroze şi Marie Rambert), aceasta le-a fost structurată în 

paşi de dans sub forma unor mişcări inedite (ritmul membrelor inferioare fiind diferit de cel 

al toracelui şi membrelor superioare). Coregrafia din Sărbătoarea primăverii lasă în urmă 

poziţiile fundamentale ale dansului clasic: implică mişcări ascuţite, fragmentând axul vertical 

al corpului, renunţând la legato, şi îndoaie corpul către sol, contrar regulii elevaţiei47 (marcă a 

tehnicii clasice).  

După a doua jumătate a secolului XX, influenţele moderne din muzică se răsfrâng 

clar asupra mişcărilor dansului, baletul căpătând forme din ce în ce mai ascuţite şi intrând în 

sfera experimentalului, prin mişcări din ce în ce mai libere de orice normă şi urmă de 

formalitate, îmbinâdu-se strâns cu Dansul Contemporan, ducând la ştergerea graniţelor lor.  

 

Referinţe bibliografice: 

1. GINOT, Isabelle, MICHEL, Marcelle (2011) Dansul în secolul XX, Centrul Naţional al 

Dansului, Bucureşti, Editura Art 

2. IONESCU, Nae (1991) Curs de metafizică, Bucureşti, ed. Humanitas  

                                                 
45 n. 17 iunie 1882, Lomonosov, Imperiul Ţarist, d. 6 aprilie 1971, New York, compozitor modern, 
pianist şi dirijor, unul dintre cei mai importanţi muzicieni ai sec. XX, a revoluţionat muzica de balet. 
46 Metoda creată de Emile Jaques-Delacroze pentru a preda ritmul prin mişcare. 
47 Legato şi regula elevaţiei sunt caracteristici ale dansului clasic prin care sunt exprimate mişcările 
line şi ordonate ale dansatorilor. Legato înseamnă „împreună”, iar regula elevaţiei se referă la poziţia 
trunchiului care trebuie să fie mereu deasupra jumătăţii inferioare ale corpului. 
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Abstract: Not much is known about the history of the evolution 

of acting. Sure, we have some clues: it all started in Ancient 

Greece and it became one of the most loved forms of art. But still, 

what we know a lot more about is the history of theatre – which 

is something completely different. The development of the art of 

acting over the past few thousand years is nothing more but a 

merry-go-round; a continuous moving strip with ups and 

downs. Acting underwent dramatic changes and not only that, but what we see today happening on a 

theatre stage, was not acceptable, was not possible, was not even considered acting 200 years ago. 

Buckle up. This is how actors used to work. 

Keywords: acting, actor, character, evolution, history. 

  

Epoca Industrială a fost perioada în care creatorii de teatru au descoperit imensa 

valoare pe care o poate avea afectivitatea pentru un actor în expunerea personajului său, dar 

şi modul în care poate fi utilizată această calitate. Scrierile celor mai mulţi actori din Anglia şi 

Franţa fără îndoială au reinventat arta teatrală. Tot aici vom descoperi şi principalele motive 

pentru care arta declamaţiei începe să dispară. Întregul amestec de idei şi ipoteze 

prefigurează apariţia lucrării lui K.S. Stanislavski de mai târziu – Munca actorului cu sine 

însuşi.  

 Putem privi articolele, eseurile şi în general toate materialele scrise de către actori 

despre arta lor, precum o multitudine de piese de puzzle, toate aruncate şi amestecate pe o 

imensă masă numită „teatru”. Privind în ansamblu, putem observa cu uşurinţă cum unele 

dintre aceste piese se completează perfect între ele, conţinând elemente comune, în ciuda 

faptului că reprezintă opera a doi sau mai mulţi autori complet diferiţi, iar alte piese par că 

nici nu fac parte din acelaşi desen, având forme şi un colorit cu totul speciale. Era nevoie de 

un copil cu mult chef de joacă, care să aşeze piesele de puzzle la locul lor şi astfel pe masa 

teatrului să (se) construiască tabloul final. Acel copil a fost Stanislavski.  
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 Dacă toate eseurile orientate către procesul de creaţie al interpetului scrise între anii 

1650 - 1850 ar fi privite drept o serie de posibile drumuri în arta interpretării pe care ar putea 

păşi un actor, atunci toate drumurile duc la Roma. Iar în acest caz, Roma este această nouă 

cărămidă aşezată la fundaţia artei teatrale: faptul că actorul trebuie să se implice emoţional; 

să se confunde cu personajul pe care îl joacă şi să îşi asume problemele acestuia ca şi când ar 

fi ale sale. 

 În ciuda acestui aspect, actorii nu se vor îndepărta foarte repede de manierismul 

epocii; transformările din arta actorului se vor face puternic simţite abia în a doua parte a 

secolului al XIX-lea, atunci când vor apărea şi primele semne ale teatrului realist psihologic. 

Însă trebuie să se ţină cont de faptul că undeva, în istorie, între amestecul dintre arta oratoriei 

şi arta declamaţiei, au existat actori vizionari, actori care au anticipat direcţiile şi forma pe 

care o va lua arta teatrală. Deşi în secolul nostru, practicienii scenei fac de cele mai multe ori 

referire la Stanislavski, Viola Spolin, Bertolt Brecht sau Jerzy Grotowski atunci când explică 

un concept teatral, germenii reformelor teatrale pe care arta actorului le-a cunoscut în 

secolele al XIX-lea şi al XX-lea s-au născut cu mult înainte, iar totalitatea revelaţiilor teatrale 

au fost posibile datorită artiştilor secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea.  

 Procesul de creaţie al actorului este migălos şi face în primul rând referire la munca 

de descoperire şi construire a personajului. Actorul de azi înţelege în diferite moduri acest 

lucru, datorită multitudinii de teorii alternative care au continuat să apară după anul 1900, 

dar în raport cu artiştii-teoreticieni ai Epocii Industriale, acelaşi proces de creaţie al actorului 

devine mult mai simplu de analizat, dar în niciun caz simplist.  

 Principala problemă care s-a făcut simţită a fost prezenţa unui număr mare de 

elemente care transformau personajul într-o expoziţie de gesturi, semne şi cuvinte lipsite de 

afectivitate. Actorul secolului al XXI-lea, dacă nu primeşte un obligo din partea regizorului – 

obligo care să-i arunce în mod voit personajul spre o asemenea formă de manifestare – atunci 

va face tot ce-i stă în putinţă să se identifice cu personajul său. În acest fel forma care va 

ajunge la public prin intermediul spectacolului nu trebuie să fie lipsită de afectivitate. 

Artistul va încerca să descopere şi să construiască o lume interioară a personajului care să fie 

vie, naturală şi justă în raport cu textul piesei de teatru.  

 Această abordare era dorită încă din secolul al XVII-lea în rândul celor mai importanţi 

creatori de teatru, dar prea puţini artişti au marşat către această zonă. Din acest punct de 

vedere, analiza noastră se împarte în două direcţii complet diferite: actorii declamativi şi 

actorii afectivi.  

 Astfel, putem spune că modalităţile de lucru ale artiştilor secolului nostru nu conţin 

niciun element comun cu tehnica actorilor declamativi. Componente similare la care putem 

face referire există, dar acestea sunt de altă natură decât cele care ne interesează şi anume 

acele noţiuni ce se află la baza procesului de creaţie. Actorul din secolul XXI nu se studiază în 

oglindă şi nici nu dispune de un set fix de gesturi şi expresii faciale care să exprime diferite 
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emoţii48. De asemenea, deoarece în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea nu exista conceptul 

celui de-al patrulea perete – dezvoltat mai târziu de K.S. Stanislavski – publicul era invariabil 

înţeles drept un martor activ al spectacolului, motiv pentru care actorii priveau aproape 

constant oamenii din sală. Interpreţii Epocii Industriale – atunci când se aflau pe scenă – din 

punct de vedere corporal trebuiau să fie orientaţi către public; în acest fel îşi demonstrau 

respectul faţă de cei veniţi la spectacol. În niciun moment nu exista gândul că reprezentaţia 

trebuie să decurgă ca şi când nimeni – cu excepţia actorilor – nu ar fi prezent în sală. Mai 

mult, putem spune că în această perioadă spectatorul avea un grad de importanţă mai mare 

decât partenerul de scenă.  

 Iată deci o serie de coordonate care în secolul XXI nu mai sunt valabile. E adevărat că 

putem întâlni şi azi spectacole în care actorul priveşte insistent publicul, îi vorbeşte şi îl 

integrează în respectivul proiect teatral, dar chiar şi într-un asemenea caz, marea diferenţă 

constă în faptul că relaţia dintre personaje atârnă mult mai greu decât relaţia actor-spectator. 

 Lipsa unei relaţii bine definite între actori (partenerii de scenă) şi, implicit, absenţa 

convenţiei celui de-al patrulea perete sunt elemente pe care le întâlnim şi la puţinii 

practicieni ai scenei care credeau în afectivitate. Cu toate acestea, segmentul de actori la care 

facem referire acum, au fost artişti care au demonstrat calităţi apropiate de însuşirile 

interpreţilor din secolul nostru.  
 

Reinventarea actului teatral 

 Într-o perioadă în care personajul nu era altceva decât proiecţia unei carcase goale a 

unui rol, care nu conţinea nimic altceva pe dedesubtul ei decât o serie de mişcări mecanice 

memorate în faţa oglinzii, au existat actori care au avut curajul să simtă. Prin urmare, 

manifestarea fizică a artiştilor, deşi era una destul de schematică, mecanică, foarte încet, 

aproape imperceptibil începeau să „galopeze” o multitudine de motoare interioare care îl 

făceau pe interpret să se lase emoţionat. Odată ce s-a petrecut acest fenomen, jocul scenic s-a 

îmbogăţit, iar universul artei actorului a devenit nemărginit. Firescul, asumarea, analiza 

rolului, toate s-au transformat în coordonate de bază în procesul de creaţie al actorului şi, în 

ciuda faptului că au fost concepute în urmă cu 300 de ani, încă se numără printre atributele 

pe care trebuie să le aibă un artist.  

 Descoperirile făcute în arta actorului în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au produs o 

serie de schimbări majore în gândirea teatrală, schimbări ce s-au făcut simţite la nivel global. 

Totodată, se naşte o idee care va aduce instabilitate în rândul practicienilor scenei: oricine 

poate fi actor49. Este un moment important în care universul teatral se împarte în două lumi 

                                                 
48 Putem aminti în acest sens, scrierile lui Aaron Hill, care vorbesc despre existenţa unui număr finit şi 
fix de emoţii autentice sau „trăiri primare” cum le numeşte acesta: bucurie, suferinţa, frica, mânia, 
mila, dispreţul, ura, gelozia, admiraţia şi iubirea. În accepţiunea sa, pentru fiecare dintre aceste trăiri 
primare   există un singur gest corporal autentic.
49 Se stipula că oricine poate fi actor profesionist  .
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complet diferite, paralele. Fiind o idee ce se regăseşte în teatrul Evului Mediu50, dar o idee în 

totală opoziţie cu gândirea ce caracteriza perioada Commediei Dell’Arte şi o bună perioadă a 

Renaşterii – unde nu oricine putea fi actor –, noua modalitate de a privi lucrurile îşi atrage 

după sine atât adepţii, cât şi adversarii. Inutil de menţionat că, în raport cu această idee, 

există două tabere chiar şi în secolul nostru, dar în Epoca Industrială se înţelege în primă fază 

izbucnirea unei revolte împotriva declamaţiei. Este uşor de ghicit că, în mare parte, actorii 

care au lansat şi au îmbrăţişat această idee au fost revoluţionarii, aceia care au încercat să 

privească dincolo de arta declamaţiei, dincolo de gesturile pompoase şi de rostirea 

pretenţioasă a textului.  
 

Mecanicizarea procesului de creaţie 

Trebuie să fie clar de la început că momentul istoric la care facem referire, nu este 

unul fix; el se întinde pe durata a cel puţin o sută de ani (1750-1850). Această reorientare în 

gândire a cuprins treptat universul teatral, astfel încât mai întâi se face simţită în Anglia şi în 

Franţa, apoi în Germania precum şi în alte ţări.  

 O modificare radicală precum aceasta este aproape imposibil să nu atragă după sine 

şi alte transformări. Astfel, dacă la mijlocul secolului al XVIII-lea acest nou mod de a privi 

lucrurile are o arie de interes restrânsă, fiind vizaţi în primul rând actorii, treptat tot mai 

mulţi intelectuali – precum filosofi sau poeţi – vor avea ceva de spus în această direcţie. Cu 

alte cuvinte, oamenii din public vor începe şi ei să îşi expună opiniile în raport cu acest 

aspect. În consecinţă, până la începutul secolului al XIX-lea omenirea se va împărţi în două 

tabere: sentimentalişti şi anti-sentimentalişti51.   

 „Sentimentaliştii” sunt cei care vor apăra noile tendinţe descoperite în arta actorului 

şi vor susţine faptul că asumarea, înţelegerea, pasiunea şi firescul sunt coordonate fără de 

care un actor nu poate exista. Ei vor oferi drept de cauză practicienilor scenei care vor avea 

abilitatea de a se implica şi modifica emoţional, de a trăi şi trata situaţiile din piesa de teatru 

ca şi când ar fi ale lor. La polul opus, anti-sentimentaliştii vor susţine faptul că oricine (dacă 

                                                 
50 În sensul că oricine poate fi actor  , dar nu că oricine poate fi actor profesionist.
51 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române oferă următoarea definiţie pentru „sentimentalism”: 
tendinţă de a exagera rolul şi valoarea sentimentelor, de a aprecia lucrurile (numai) din punct de 
vedere afectiv sau de a da în mod obişnuit precădere acestui criteriu.  
În lucrarea de faţă, „sentimentalist” cuprinde definiţia mai sus numită, dar în raport cu epoca (1750-
1850) şi problematica la care facem referire, termenul înglobează şi sensul de individ care aprobă acea 
formă a artei actorului în care interpretul se confundă cu personajul său, îşi asumă caracteristicile 
acestuia şi funcţionează modificându-se afectiv în concordanţă cu situaţiile scenice în care personajul 
său este aşezat de către dramaturg.  
Păstrând aceeaşi problematică şi perioadă istorică, prin „anti-sentimentalist” nu trebuie să se înţeleagă 
neapărat „o persoană adeptă a raţionalismului”, ci mai degrabă un individ care nu oferă drept de 
cauză sentimentalistului şi, prin urmare, consideră că arta actorului nu e necesar să fie practicată prin 
consumul efectiv de sentimente din partea actorului în procesul său de creaţie sau de redare al 

 personajului pe care îl întruchipează.
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îşi doreşte) poate practica meseria de actor, fiind de părere că actorul poate avea o atitudine 

complet detaşată faţă de personajul pe care îl interpretează, nefiind obligatorie sau imperios 

necesară în nicio clipă implicarea emoţională a acestuia.  

 Lupta dintre sentimentalişti şi anti-sentimentalişti s-a întins pe o lungă perioadă de 

timp. În acest sens este esenţială lucrarea filosofului Denis Diderot: Paradox despre actor – 

publicată iniţial sub forma unei broşuri în anul 1773 şi tipărită integral abia în 1830. Diderot 

era de părere că un actor nu trebuie să se apropie cu sinceritate sau emoţie de personajul său, 

ci să se păstreze rece, distant, iar în felul acesta să îşi programeze, să îşi calculeze atent 

gesturile şi efectele pe care doreşte să le obţină. Pentru că Paradoxul lui Diderot poate fi privit 

şi drept o teoretizare a artei actorului, lucrarea a devenit o sursă nesfârşită de combustibil 

pentru conflicul dintre sentimentalişti şi anti-sentimentalişti.  

 Când arta teatrală era deja în plină desfăşurare în Anglia şi Franţa, în Germania acest 

fenomen artistic abia începea să se formeze. Astfel, primele spectacole de teatru realizate de 

actori profesionişti apar la începutul secolului al XVIII-lea. În următorii o sută de ani (1700 - 

1800) teatrul german se dezvoltă într-un ritm alert; actorii devin conştienţi de importanţa pe 

care o au în lucrul lor anumite calităţi precum imaginaţia sau pronunţia, dar, în acelaşi timp, 

sunt puternic influenţaţi de artiştii teatrului englez şi francez. În mai puţin de cincizeci de 

ani, arta actorului căpăta o traducere şi înţelesuri asemănătoare cu cele propuse de cei mai 

importanţi actori-scriitori ai Epocii Industriale din Anglia şi Franţa.  

 Konrad Ekhof – unul dintre primii actori profesionişti ai teatrului german – oferă o 

definiţie pentru arta teatrală: „(…) este copierea naturii prin artă şi apropiindu-se atât de 

mult de aceasta (de natură), asemănarea e percepută drept realitate; sau înseamnă a 

reprezenta lucruri întâmplate în trecut ca şi când ele se petrec chiar acum.” (Cole şi Krich, 

1995, p. 255) 

 În numai zece decenii (1690-1790), artiştii germani reuşesc să recupereze cele câteva 

sute de ani de descoperiri în arta actorului pe care practicienii scenei din Italia, Anglia sau 

Franţa le-au asimilat înaintea lor.  

 În acest context îşi face apariţia în universul teatral, regizorul Wolfgang von Goethe, 

care deşi avea să fie cunoscut drept unul dintre cei mai importanţi scriitori universali, a 

demonstrat o puternică pasiune faţă de teatru. Timp de 26 de ani (1791-1817) aproape 

întreaga lui energie creativă a fost îndreptată spre instruirea intelectuală şi socială a actorilor 

de la acea vreme, insuflându-le credinţa sa în frumuseţea artificială a actului artistic teatral. 

Lucrând în mare parte doar cu actori diletanţi, care duceau lipsă de creativitate scenică sau 

originalitate, Goethe a fost nevoit să îi antreneze.  

 Din dorinţa de a-şi modela actorii astfel încât aceştia să vorbească şi să se mişte pe 

scenă cu graţie, se nasc Regulile pentru actori ale lui Goethe. Publicate în 1803, în scurt timp au 

devenit principiile de bază ale actorilor germani din secolul al XIX-lea. Fiind adoptate treptat 

de cât mai mulţi practicieni ai scenei şi introduse în acest fel în teatre, regulile au fost 
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considerate preceptele corecte de lucru în arta actorului. În felul acesta se naşte o formă 

exterioară, artificială de joc actoricesc care avea să domine mult timp universul teatral 

german. 

 Sistemul lui Goethe, pe cât a fost de revoluţionar, pe atât a fost de nociv. Elementul 

pozitiv pe care îl aducea teatrului german setul de 91 de reguli era uniformizarea, iar prin 

uniformizare trebuie să se înţeleagă unitate; artiştii au conştientizat în primul rând 

importanţa utilizării unui limbaj comun într-o trupă de actori. În acest fel, dispare riscul de a 

exista o comunicare defectuoasă datorită modului în care fiecare actor în parte îşi traducea 

semnificaţia unui termen. Prin urmare, expresii precum „a repeta”, „pronunţie corectă” sau 

„registru vocal”, capătă aceaşi valoare şi acelaşi sens pentru toţi practicienii scenei. E de la 

sine înţeles că absorbirea Regulilor în modul de lucru al actorului, a oferit ordine şi disciplină 

în repetiţii sau spectacole şi, totodată, a îmbunătăţit imaginea actorilor de la acea vreme din 

punct de vedere social.  

 În ciuda acestor aspecte pozitive, rigiditatea Regulilor lui Goethe a transformat actorul 

într-un executant; cele 91 de îndemnuri – privite în ansamblu – ofereau artiştilor o unică 

modalitate de exprimare scenică. Fiind extrem de meticulos gândită, schema realizată de 

Wolfgang von Goethe pare a fi un program ce urmează să fie instalat în memoria cibernetică 

a unui robot cu abilităţi umanoide.  

 Regizorul-dramaturg credea că pe scenă nu trebuie să se vadă doar o imitaţie a 

naturii, ci o reprezentare ideală a naturii, îmbinând realitatea cu frumosul. Prin urmare, 

actorul lui Goethe trebuie să aibă grijă ca în permanenţă corpul său să fie perfect drept şi 

încordat, pieptul scos în faţă, mâinile de la umăr până la cot să stea lipite de corp, iar capul să 

fie întors mereu trei sferturi către public. Mai mult, atunci când are de rostit un text, 

interpretul trebuie să vorbească la început cu un ton scăzut şi, treptat, să articuleze cuvintele 

din ce în ce mai tare. Iată deci forma pe care o adopta un actor atât în repetiţii, cât şi în 

spectacole în prima parte a secolului al XIX-lea în Germania. Aproape un secol, Regulile lui 

Goethe au funcţionat în teatrul german în ciuda faptului că generaţiile următoare de artişti 

au sesizat mecanicizarea artei actorului sau lipsa firescului de pe scenă şi au luptat pentru 

eliminarea Regulilor din procesul de creaţie al actorului. 
 

Efectele imediate 

 Epoca Industrială a fost perioada în care actorul-mecanic a apărut în lumea teatrului; 

apoi progresiv apropierea de realism s-a făcut tot mai puternic simţită şi arta declamaţiei a 

dispărut. Cu toate acestea, materialele unor autori precum Denis Diderot sau Wolfgang von 

Goethe au avut o puternică influenţă asupra artiştilor secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. 

 Deşi lucrările în sine nu urmăreau transformarea actorului într-un executant, acest 

efect nu a întârziat a se face simţit. Explicaţia este cât se poate de simplă: în cazul lui Diderot, 

mecanicizarea survine în primul rând deoarece acesta susţinea faptul că un actor nu trebuie 

să se identifice cu personajul său şi, prin urmare, pentru interpret este inutil să se 
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emoţioneze. În acest mod, apare o mecanicizare a sistemului afectiv; actorul îşi programează 

gesturile, vorbele sau efectele pe care doreşte să le obţină şi, din punct de vedere emoţional, 

devine rece, impersonal, distant. Prin urmare, actorul îşi fixează în suflet şi în imaginaţie o 

multitudine de jaloane rigide pe care ulterior în timpul reprezentaţiei se obligă să le respecte 

indiferent de ceea ce simte cu adevărat el (actorul) sau personajul.  

 În ceea ce-l priveşte pe Goethe, automatismele se formează mai întâi nu în interior, ci 

la nivel exterior. Schemele fixe de joc oferite de regizorul-dramaturg forţează actorul să-şi 

păstreze o înfăţişare (interpretare) scenică sărăcăcioasă, fixă, făcând apel la o serie de poziţii 

corporale stereotip, prestabilite, lipsite de maleabilitate. Actorul pare a fi în acest mod un 

robot pentru că face de fiecare dată acelaşi număr de paşi înainte de a vorbi, reacţionează 

identic în toate situaţiile comice şi îşi păstrează aceeaşi poziţie corporală în toate momentele 

dramatice.  

 Firescul, este astfel „atacat” atât din interior, cât şi din exterior. În secolul nostru, 

adoptarea modului de lucru propus de Goethe ar şoca prin rigiditate şi tezism, la fel cum 

ideile lui Diderot ar frapa prin lipsa de libertate de creaţie, prin simplul fapt că nu permit 

interpretului să se manifeste organic din punct de vedere afectiv. 

 În acest context mai putem nota o serie de observaţii care completează peisajul teatral 

din acea perioadă. Înainte de toate, reamintim faptul că abilităţile unui actor nu au fost, nu 

sunt şi nici nu vor fi infinite sau supraomeneşti. Prin urmare, posibilităţile fizice sau psihice 

ale actorului, realmente nu pot fi diferite sau mai bine antrenate decât cele ale personajului 

pe care acesta îl interpretează – pentru că sunt aceleaşi. Există însă o problema aici. În tabăra 

creatorilor anti-sentimentalişti, nu se ţine cont de acest aspect, tocmai pentru că oricine poate 

fi actor. Prin urmare, oricine poate face orice sau poate interpreta orice rol.  

 Acest sistem de gândire se revarsă în cele din urmă asupra modului în care sunt 

distribuite rolurile într-o piesă de teatru. Efectul este unul aproape de la sine înţeles. În timp 

ce unii actori au impresia că tot ce li se cere în interpretare este facil, alţi performeri se luptă 

cu gândul că rolul este mult prea pretenţios. Astfel, spre deosebire de epoca Renaşterii, are 

loc un balans permanent între ceea ce azi numim emploi şi contre-emploi.  

 Mai mult, implementarea Regulilor lui Goethe obligă actorii să adopte un gen special 

de compoziţie; procesul de creaţie al interpretului asupra personajului nu este parcurs 

organic, ci în baza unei scheme. În consecinţă, pe scenă apare o formă a personajului, 

realizată mecanic.   

 Dacă în secolul al XXI-lea există într-un spectacol actori-mecanici care nu se modifică 

emoţional sau dezvoltă un anumit soi de rigiditate redundantă în mişcările pe care le produc 

pe scenă, atunci acest lucru se întâmplă pentru că artiştii au primit în prealabil o asemenea 

cerinţă din partea regizorului; o abordare de acest gen poate fi necesară pentru a alcătui 

conceptul regizoral al unui proiect teatral. În cazul în care această opţiune nu există, atunci 

actorul caută să fie în spectacol şi în repetiţii cât mai firesc, iar modificările afective sau fizice 
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să se petreacă organic, fără a fi „pregătite”, fără a-şi impune anumite schimbări care să fie 

produse indiferent de ceea ce se petrece pe scenă.  

 Actorul mileniului III, în procesul său de creaţie, nu se identifică cu această ultimă 

perioadă a Epocii Industriale (1750-1850) decât prin prisma unor autori precum Benoit 

Coquelin52, Eduard Devrient53 sau George Henry Lewes54 care au pus accent pe importanţa 

pe care o au sensibilitatea sau analiza psihologică pentru un actor.  

 Putem observa astfel grija pe care o alocă Benoit Coquelin studiului rolului; acesta 

subliniază faptul că din text reies informaţiile din care descoperim cum gândeşte personajul 

şi cum este construit din punct de vedere al moralităţii. Tot la fel, Eduard Devrient blamează 

actorii care fac apel la arta declamaţiei în jocul lor scenic, oferind astfel publicului personaje 

lipsite de substanţă şi sensibilitate – o dovadă în acest sens fiind natura teatrală prin care 

practicienii scenei îşi interpretează rolurile, sugerând un total dezinteres faţă de reala 

structură interioară a personajului pe care îl portretizează. George Lewes marchează la 

rândul său aceleaşi probleme, explicând faptul că un actor trebuie să fie empatic faţă de 

personajul pe care îl are de jucat şi în acelaşi timp să fie onest în raport cu adevărul său 

personal, pentru a nu da naştere unor interpretări artificiale. Toate aceste observaţii – 

valabile azi – fac parte din munca actorului contemporan. Totodată, a susţine acest fapt 

înseamnă a realiza distanţa şi diferenţele imense care există între o astfel de abordare şi arta 

declamaţiei.  
 

Conceptualizarea Artei Actorului 

 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, arta teatrală 

începea timid să capete contur şi formă în Rusia şi America şi apoi în întreaga lume. Astfel, 

exceptând Italia, Anglia, Franţa şi Germania, putem spune că arta actorului a început să 

existe cu adevărat abia după 1850. Toţi aceşti noi artişti au parcurs la rândul lor un traseu 

aproape identic cu drumul pe care au păşit practicienii scenei din alte părţi ale lumii unde 

teatrul avea deja o semnificaţie bine stabilită.  

 Într-un ritm extrem de alert, actorii au asimilat în jocul lor actoricesc arta imitaţiei, 

oratoria, arta declamaţiei şi principiile fundamentale în baza cărora se clădeşte un spectacol. 

Întregul proces – aşa cum s-a petrecut şi în Germania – s-a întins pe durata a o sută de ani 

(1770-1870), astfel încât la sfârşitul secolului al XIX-lea peste tot în lume existau actori 

profesionişti. 

 Trebuie totuşi spus că, spre deosebire de America, unde Războiul de Independenţă 

(1775-1783) a îngreunat procesul de dezvoltare al teatrului, în Rusia lucrurile s-au mişcat 

                                                 
 52 Actor-scriitor francez
 53 Actor-scriitor german

 54 Actor-scriitor englez

144



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 

 

 

mult mai rapid. În acest sens putem aminti apariţia în lumea teatrului a lui Mihail Şcepkin 

(1788-1863), care este considerat drept fondatorul realismului rus.  

 Şcepkin a luptat împotriva jocului actoricesc mecanic şi a construirii personajului 

doar la exterior sau pornind de la exterior spre interior. Tot el este primul actor care a insistat 

cu adevărat asupra expresivităţii psihologice a personajului, căutând în permanenţă 

realismul pe scenă şi justificarea fiecărui gest sau detaliu. Stilul său de joc precum şi 

abordarea realist-psihologică a fiecărui rol în parte au devenit elemente-cheie în procesul de 

creaţie al actorului. Şcepkin a avut o influenţă imensă asupra universului teatral, dar mai cu 

seamă asupra unor personalităţi precum Alexander Ostrovski sau Stanislavski care au 

îmbrăţişat teoriile sale privind lucrul actorului asupra rolului.  

 Începutul secolului al XX-lea este şi începutul reformelor în teatru. Timp de o sută de 

ani (1900-2000) şi-au făcut apariţia zeci de artişti, atât ca regizori, dar şi ca actori, care efectiv 

au reinventat arta actorului. Schimbul de experienţă şi comunicarea dintre creatorii de teatru 

de diferite naţionalităţi capătă consistenţă; din acest punct de vedere apare o puternică 

asemănare cu Epoca Renaşterii.  

 Faptul că arta actorului a suferit transformări majore şi multiple de-a lungul istoriei 

este aproape zadarnic să mai fie menţionat. Cu toate acestea, adevăratele metamorfoze s-au 

petrecut în acest ultim veac de istorie teatrală. În esenţă, dorinţa actorilor a fost aceeaşi din 

toate timpurile: să fie credibili pe scenă. Pentru fiecare artist în parte şi în fiecare epocă, deşi 

problematica nu s-a schimbat, perspectiva a fost mereu alta.  

 Odată cu apariţia în spaţiul teatral rus a lui K.S. Stanislavski, universul artistic s-a 

modificat. Odată cu el putem spune că a început epoca reformelor în teatru. Stanislavski a 

reuşit să sintetizeze, să organizeze descoperirile realizate de actori de-a lungul a peste 2000 

de ani şi să elimine artificialul din procesul de creaţie al actorului. Însă mai important devine 

faptul că această realizare – care s-a materializat sub forma unui set de lucrări dintre care 

amintim Munca actorului cu sine însuşi sau Viaţa mea în artă – nu s-a născut doar din 

informaţiile pe care le ofereau istoria, arta şi cultura. Stanislavski s-a bazat în primul rând pe 

propriile sale descoperiri în arta teatrală, încercând să analizeze şi să descopere ce se petrece 

cu actorul (în interiorul său) atunci când joacă un rol. O examinare de acest fel a condus la 

formarea unui sistem de lucru ce ajută actorul să creeze organic. Altfel spus, abordarea 

propusă performerului de către Stanislavski nu îl învaţă pe interpret cum „să joace”, ci îi 

oferă posibilitatea de a fi credibil şi, în acelaşi timp, tot ceea ce săvârşeşte pe scenă să devină 

esenţial, firesc.  

 În acest fel, începutul secolului XX este şi începutul conceptualizării artei actorului. 

Apar metode de lucru şi sisteme variate care permit artistului să se apropie de rolul pe care îl 

are de interpretat în numeroase feluri. Vom încerca totuşi să reamintim de câteva nume – 

dintre cele mai importante şi răsunătoare ale secolul XX – astfel încât să putem avea o 

imagine de ansamblu mai clară.  
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Andre Antoine 

 Pionier al teatrului independent, actor, regizor, critic şi director de teatru, Andre 

Antoine a fost un idealist, militând în permanenţă pentru obţinerea realităţii pe scenă. În 

1887 a fondat Théâtre Libre, iar prima piesă montată a fost o adaptare după un text de Emile 

Zola. În cariera sa, artistul a lucrat atât cu actori profesionişti cât şi cu actori diletanţi, dar în 

ciuda acestui aspect, producţiile independente realizate la Théâtre Libre obţin recenzii 

pozitive din partea criticilor şi câştigă admiraţia publicului transformându-se într-un 

fenomen teatral unic. 

 În demersul său de a aduce viaţă pe scenă, Antoine şi-a educat artiştii astfel încât să 

nu mai acorde atenţie constantă audienţei, ci să fie mai mult preocupaţi de relaţia cu 

partenerul de joc. Din acest motiv, actorii îşi interpretau rolurile fără a mai sta cu faţa 

orientată către public, lăsând astfel senzaţia că doar cei de pe scenă se află în sala de 

spectacole. Din aceleaşi considerente, anumite pasaje – din montările pe care le-a realizat – 

erau rostite în întregime cu spatele la public. În spectacolele sale se construia astfel un perete 

invizibil între actori şi audienţă; îşi făcea treptat apariţia conceptul celui de-al patrulea 

perete. 

 Andre Antoine era un actor excelent, iar efortul de a aduce felii din viaţă pe scenă nu 

a trecut neobservat de critica vremii: „Nu-l joacă niciodată pe Antoine55, îşi joacă întotdeauna 

personajul său, şi pătrunzând în sufletul personajului, îl poate interpreta într-o manieră de 

neuitat. Este ceva singular. Pare că nu există scenă; iar cortina ridicată de la Théâtre Libre ne 

dezvăluie oameni în casele lor, care îşi văd de treburile lor, fără a avea conştiinţa că sunt 

priviţi.” (Cole şi Krich, 1995, p. 210) 

 Mai mult, în pragul secolului XX, actorul-regizor s-a concentrat intens asupra 

realizării a ceva complet inedit în epocă: spectacole de teatru scurt. Cu o întindere nu mai 

mare de un sfert de oră, aceste producţii noi, precum şi modul unic de joc al actorilor, au 

devenit o emblemă pentru „Spatele lui Antoine”56. 

 Din motive financiare şi oboseală fizică, dar mai ales psihică, Andre Antoine este 

nevoit să renunţe în 1894 la proiectul acesta, dar numai pentru a reveni în universul teatral 

după o absenţă de aproape 4 ani, când fondează Théâtre Antoine. Inovaţiile aduse artei 

actorului de Andre Antoine, au marcat gândirea teatrală de la acea vreme şi, de asemenea, 

au schimbat total raportul actor-spectator. 

 Jacques Copeau, regizor şi actor francez, contemporan cu Andre Antoine, la numai 

câţiva ani de la dispariţia companiei Théâtre Antoine, înfiinţează Théâtre du Vieux Colombier 

şi pune bazele unei şcoli de teatru ataşată companiei. Dornic să scape teatrul francez de 

vulgaritatea şi comercialismul de care dădeau dovadă actorii profesionişti şi, fiind de părere 

                                                 
 55 Sensul este, că nu se joacă niciodată pe sine. Pe scenă, Antoine nu e Antoine, ci personajul.

56 Pentru că în teatrul lui Andre Antoine rostirea textului cu spatele la public devenise un lucru bine 
ştiut, în timp s-a născut gluma de a numi Théâtre Libre, „Spatele lui Antoine”. 
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că mintea şi trupul unui interpret trebuie antrenate constant, scrie un manifest în care îşi 

susţine părerile: „Actorul, pe scenă, nu face nimic niciodată cu adevărat. (...) În repetiţii, 

pentru o multitudine de motive (dar în special pentru obiceiul absurd de a lucra fără recuzita 

pe care urmează să o folosească), nu îl vezi niciodată făcând ceea ce va trebui să facă în 

timpul reprezentaţiei, nu îl vezi niciodată făcând ceva autentic, nici măcar cele mai 

elementare lucruri. Se gândeşte că le va face în timpul reprezentaţiei (...) Un actor nu ascultă. 

În momentul în care joacă, nu îşi ascultă partenerul. Ceea ce înseamnă că din partea lui 

niciodată nu vine un răspuns. (...) Un actor face mult prea multe gesturi, şi dintre acestea 

mult prea multe sunt neintenţionate, asta sub pretextul că vrea să fie natural. (…) Nu ştie că 

lipsa mişcării, la fel ca şi lipsa cuvântului, este expresivă.(...) ” (Cole şi Krich, 1995, p. 218) 

 Jacques Copeau, asemeni lui Andre Antoine, a reuşit să creeze un teatru-laborator în 

care actorii să poată experimenta şi în felul acesta, să-şi îmbogăţească modalităţile de 

exprimare. 
 

Konstantin Stanislavski 

 Impactul pe care l-a avut Stanislavski asupra teatrului a fost şi este colosal. Actorul-

regizor a fondat în inima Moscovei în 1897 Teatrul de Artă împreună cu Vladimir 

Nemirovich-Danchenko. Aici începe un lung proces de documentare, aprofundare şi 

dezvoltare a unui sistem de lucru în arta actorului menit să elimine artificialitatea de pe 

scenă şi să aducă în schimb credibilitate. Montările lui Stanislavski lasă senzaţia 

spectatorului că observă acţiunea scenică din spatele celui de-al patrulea perete; artistul fiind 

permanent în căutarea autenticităţii.    

 Concepte precum verosimil sau credibilitate pe scenă, reprezentau idei complet noi în 

epocă. Totuşi, în demersul său de a descoperi adevărul din artă, Stanislavski s-a dovedit a fi 

mai mult un creator cu un întreg arsenal de întrebări pragmatice, decât un teoretician 

sistematic. 

 Procesul de creaţie al practicienilor scenei, în accepţiunea stanislavskiană, porneşte de 

la studiul sinelui. Actorii trebuie să-şi acceseze subconştientul făcând apel la memoria 

afectivă, scopul fiind acela de „a scoate la lumină experienţe personale echivalente cu cele 

trăite de personaj” (Allain şi Harvie, 2006, p. 150). În acest fel interpretul se ajută în 

descoperirea personajului de o serie de analogii cu un puternic impact personal, emoţional.  

 Apariţia magicului dacă în sistemul său de lucru oferă o aplicabilitate imediată în 

practică; este o modalitate prin care Stanislavski oferă actorului o realitate alternativă a 

universului textului dramatic. Prin urmare, actorul ajunge să se întrebe ce-ar fi dacă acest 

nou univers, al textului dramatic, este adevărat, real. În acest fel, iniţial, actorul se juca pe 

sine şi afla ce anume ar face chiar el dacă s-ar afla în locul personajului, dacă ar trăi situaţii 

similare cu cele ale personajului. 

 Actorul-regizor a oferit un mare grad de atenţie şi asupra analizei textului dramatic, 

ghidându-şi actorii în a descoperi, pe fiecare segment al piesei, scopurile personajelor. 
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Deveneau astfel clare o serie de coordonate precum miză, motivaţie, obiective imediate, 

aspiraţii – toate fiind vitale pentru performer în procesul său de creaţie. Toate aceste 

descoperiri, realizate prin analiza textului, erau ulterior reasamblate şi aşezate sub cupola 

unui singur scop principal, oferind astfel unitate de joc actorului în construcţia rolului. 

 Mai mult, Stanislavski a subliniat importanţa înţelegerii ritmului personajului său, 

altfel spus, ritmul acţiunilor şi al gândurilor personajului, pentru că, în acest fel, actorul va fi 

capabil să-i reclădească comportamentul scenic într-o manieră organică, naturală, normală, 

fluidă. O asemenea abordare permitea apariţia autenticităţii şi a firescului pe scenă. Atât 

personajele, cât şi situaţiile propuse de textul dramatic, deveneau prin actor verosimile; 

căpătau o rezolvare justă, eliminând forma.   

 Stanislavski, un susţinător al naturalismului în teatru, a oferit publicului primele 

montări ale textelor lui A.P. Cehov, şi-a ghidat actorii conform ideii că practicienii scenei 

sunt creatori şi imaginativi şi a fost profesorul unor importanţi creatori de teatru, precum 

Jerzy Grotowski sau Vsevolod Meyerhold. Lucrările sale cu privire la procesul de creaţie al 

actorului însumează o colecţie impresionantă de 12.000 de manuscrise. Din tot acest imens 

volum de gânduri şi idei, până în prezent, în Rusia, au fost colectate şi publicate şapte 

volume (7), însumând o bună parte a manuscriselor. Doar trei volume dintre acestea au fost 

traduse în mod oficial în alte limbi.   
 

Bertolt Brecht 

 Regizor, scriitor şi teoretician, Bertolt Brecht a produs schimbări fundamentale în 

lumea teatrului. Fiind un adept al marxismului, în creaţiile sale literare şi teatrale se face 

puternic simţită această influenţă în prima parte a carierei sale. Ulterior, artistul se apleacă 

tot mai mult asupra dezvoltării unei forme de artă teatrală prin care regizorul-scriitor doreşte 

să obţină o participare activă, intelectuală din partea publicului. 

 Începând cu 1928, Brecht se concentrează asupra dezvoltării teoriilor şi metodelor 

sale de lucru în arta actorului, care aveau să-l transforme în unul dintre cei mai originali şi 

importanţi creatori ai teatrului secolului XX. Inspirat şi influenţat de artişti precum Max 

Reindhardt şi Erwin Piscator, dar şi de natura reală, directă a teatrului chinez, dezvoltă în 

timp teoria efectului de distanţare, provocând lumea teatrului la introspecţie, aproape 

obligând practicienii scenei să reevalueze tehnicile de bază ale artei actorului. 

 Modalitatea de abordare a actului teatral prin tehnica efectului de distanţare sau de 

alienare presupunea provocarea unei separări clare între audienţă şi evenimentele care aveau 

loc pe scenă. Scopul principal era acela de a-l face pe spectator să-şi asume o atitudine 

curioasă şi critică faţă de ceea ce se prezenta în actul artistic. În acest sens, ideea existenţei 

celui de-al patrulea perete care separă scena de public trebuia abandonată. Astfel, actorul se 

putea întoarce spre public pentru a vorbi direct cu el. 

 Metoda de lucru implica şi actorul în măsura în care interpretul trebuia să descopere 

lucid atitudinea faţă de rolul său. Acest lucru devine posibilă prin ceea ce Brecht numeşte 
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Gestus. „Actorii trebuie să identifice Gestus-ul cheie al piesei, adică acele acţiuni care au 

rezonanţe şi implicaţii sociale. (…) Printre presupunerile des întâlnite despre munca lui 

Brecht se numără înţelegerea greşită că acesta nu dorea ca spectatorii să simtă vreo emoţie. 

Mai precis, Brecht dorea ca spectatorii să-şi raţionalizeze reacţiile emotive şi să evalueze 

acţiunea de pe scenă în mod obiectiv, pentru a identifica bazele sociale ale motivaţiilor 

personajelor şi ale propriilor lor reacţii la acestea.” (Allain şi Harvie, 2006, pg. 63-64)  

 Pentru a putea portretiza oameni şi, implicit, a arăta cum se comportă de fapt 

oamenii, artiştii erau nevoiţi să renunţe cu totul la ideea de empatie sau de a transmite 

informaţii prin empatie. Actorul nu trebuia să se transforme în personaj, ci trebuia „să îl 

arate” publicului;  să-i aducă la viaţă vorbele, cât mai sincer şi credibil cu putinţă. Brecht era 

de părere că actorul trebuie să simtă; astfel va transforma trăirea în gesturi.  

Era important să fie lăsată impresia că totul se întâmplă cu uşurinţă, că dificultăţile 

erau depăşite. Dar pentru asta, actorii aveau obligaţia de a fi mereu atenţi la inflexiunile şi 

adaptabilitatea vocii, să nu piardă din vedere modul în care vorbesc oamenii în realitate.  

 În acest fel, scena era populată cu personaje – adică apăreau oameni adevăraţi, 

tridimensionali, cu probleme, pasiuni şi frici. Era însă vital să existe o fuziune a actorului cu 

personajul său, care să facă totul să pară natural. În teatrul lui Brecht actorul trebuie să 

decidă, atât emoţional, cât şi intelectual, care este atitudinea sa faţă de scena care se lucrează 

şi faţă de personajul său.   
  

Gordon Craig 

 Gordon Craig – regizor, scenograf, producător, actor şi teoretician – a fost un vizionar 

şi totodată un important pilon în dezvoltarea scenografiei şi a artei teatrale. Artistul nu a 

îmbrăţişat curentul naturalist, fiind mult mai interesat de mişcarea actorului în spaţiu.  

 Semnătura creatoare inconfundabilă a lui Craig stă ascunsă în simbolism. Producţiile 

sale scenografice „simple, intense şi pline de viaţă, au depăşit atenţia pentru detaliu a 

naturalismului şi a iluzionismului reprezentaţional, creând în schimb atmosferă şi stări prin 

intermediul mai multor mecanisme, cum ar fi: jocuri de lumini şi umbre, panouri pictate de 

mari dimensiuni, pânze suspendate şi construcţii îndrăzneţe în scări şi trepte.” (Allain şi 

Harvie, 2006, pg. 86-87) 

 În scrierile lui, dar mai cu seamă în The Art of the Theatre, îşi exprima dorinţa 

conceptuală asupra creării unui teatru poetic şi frumos, sugestiv şi imaginativ, în locul celui 

concret şi realistic – o concepţie dedicată mai degrabă artei teatrale, decât cuvintelor şi ideilor 

dramaturgice. Craig punea un puternic accent pe creativitatea actorului, minimalizând 

importanţa textului. Mai mult, în The Actor and the Uber-Marionette57, regizorul-scenograf 

sugerează că actorul poate redeveni un creator original, aşa cum se întâmpla în Commedia 

Dell′ Arte, atâta timp cât nu este sufocat de cuvintele şi ideile dramaturgului. 

                                                 
 57 Actorul şi supra-marioneta
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 Teoriile artistului se răsfrâng asupra artei teatrale prin concepul său de actor-uber-

marionette. Craig oferea o dublă însemnătate termenului marionetă. Primul sens este unul 

complet negativ, din care se înţelege că actorul este de fapt marioneta dramaturgului. 

Regizorul-scenograf blamează acest lucru şi crede în forţa creatoare a actorului care trebuie 

să fie lăsată liberă să se dezvolte, să crească. Al doilea sens se referă de fapt la înlocuirea 

actorului cu o marionetă, pentru a evita apariţia pe scenă a efectului mimetic de care dau 

dovadă practicienii scenei. „(…) actorii mimetici cad pradă propriilor emoţii, de multe ori 

vanitoase şi lipsite de creativitate, din care cauză ar trebui înlocuiţi cu Uber-marionette sau 

păpuşi gigantice.” (Allain şi Harvie, 2006, p. 87) 

 „Actorul priveşte viaţa la fel cum priveşte viaţa şi un foto-copiator şi încearcă să 

construiască o imagine care să rivalizeze cu o fotografie. El nu visează niciodată că arta sa ar 

putea deveni o artă, la fel ca muzica, de exemplu. El încearcă să reproducă natura, rareori se 

gândeşte să inventeze cu ajutorul naturii şi nu visează niciodată să crezee. După cum am 

spus, tot ce poate face mai bine atunci când vrea să portretizeze şi să redea poezia unui sărut, 

focul luptei sau calmul morţii, e să copieze cu măiestrie, fotografic... sărută... luptă... se lasă 

pe spate şi mimează moartea... Şi când te gândeşti la asta, nu e de fapt îngrozitor de stupid? 

Nu e de fapt o artă sărăcăcioasă şi o inteligenţă care lasă de dorit care nu poate reda 

publicului spiritul şi esenţa unei idei, ci doar o copie fără valoare? Acesta este un Imitator, nu 

un Artist.” (Cole şi Krich, 1995, p. 379) 

În accepţiunea lui Gordon Craig, scopul principal al teatrului este acela de a crea artă, 

în cea mai pură formă a sa. În acest sens, artistul militează pentru eliminarea imitaţiei din 

teatru. În caz contrar, nu numai un practician al scenei, dar însuşi teatrul, nu vor putea fi 

niciodată cu adevărat libere, ci mereu subjugate imitaţiei. 
 

Antonin Artaud 

 Antonin Artaud, actor, poet, dramaturg şi regizor, a fost una dintre cele mai 

importante personalităţi ale teatrului francez, care, în anul 1927, împreună cu dramaturgul 

Roger Vitrac, a fondat Teatrul Alfred Jarry. Artaud îşi dorea să găsească în teatru aceeaşi 

libertatea totală care există în muzică, poezie şi pictură, fiind de părere că „scena este un loc 

concret, fizic(...) care cere să i se ofere propriul său limbaj prin care să se facă înţeleasă”, aşa 

cum regăsim în poetica sa Teatrul şi dublul său .        

 În căutările sale, Antonin Artaud a pornit de la ideea că spectacolul trebuie să aibă un 

efect tulburător asupra publicului, ceea ce l-a determinat să propună un gen special de teatru 

în care imaginile violente pot cutremura sensibilitatea privitorului. În acest mod se naşte 

noţiunea de teatru al cruzimii; o formă de exprimare teatrală în care „a fi crud” nu capătă 

sensul de „a fi dur” sau de „a cauza durere” din punct de vedere fizic, ci de a împinge 

violent spectatorul în inima spectacolului.  

 „În teatrul cruzimii spectatorul se află în centru, înconjurat din toate parţile de 

spectacol”, Artaud dorindu-şi chiar să ofere publicului scaune rotative. În acest fel, 
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spectatorul, care era efectiv înconjurat de spectacol, putea să urmărească acţiunea mult mai 

. Actorul-regizor publică în anul 1938 Le Théâtre et son Double, o colecţie de eseuri prin bine

care îşi exprimă covingerile teatrale. Lucrarea include şi cele două manifeste intitulate Teatrul 

Cruzimii (1932, 1933), prin intermediul cărora îşi teoretizează viziunea sa despre un teatru 

total, pur, un teatru al libertăţii absolute, oferind însă prea puţine tehnici concrete de lucru 

prin care un actor poate obţine aceste efecte.  

 Montările sale teatrale au fost percepute de public ca fiind extrem de violente; artistul 

folosea o varietate de sisteme mecanice prin care scena putea să se învârtă, utiliza lumina 

astfel încât să creeze flash-uri rapide şi puternice, asemeni unui stroboscop şi grupuri mari 

de oameni care îi înconjurau pe spectatori.  

 Artaud se simte atras de teatrul oriental în detrimentul celui occidental, fiind fascinat 

de modul în care cuvântul poate fi surclasat de un amestec de simboluri, semne, muzică şi 

dans şi ajunge să propună o multitudine de mijloace de expresie, punând accentul pe 

pantomimă, mimică şi gest. Toate ideile sale – folosirea intrumentelor muzicale ca parte a 

decorului, evitarea costumelor moderne, folosirea jocurilor de lumini, suprimarea scenei şi a 

barierei dintre actor şi spectator – duc către construirea unui spectacol de teatru complet, 

ridicându-se astfel deasupra contemporanilor săi. 

 Antonin Artaud credea că universul teatral nu ar trebui să aibă o natură psihologică, 

ci una fizică, plastică; numea actorul un atlet al inimii, care trebuie să se folosească de 

propriile lui emoţii şi sentimente la fel cum un luptător îşi foloseşte muşchii. Este important 

de notat că teoriile lui Artaud au influenţat personalităţi din lumea teatrului, precum Jerzy 

Grotowsky, Peter Brook şi Charles Marowitz.  
 

Michael Chekhov 

 Michael Chekhov s-a alăturat trupei de artişti de la Teatrului de Artă din Moscova 

unde a devenit curând unul dintre actorii tineri importanţi. În practica sa, iniţial, s-a bazat pe 

principiile creatoare dezvoltate de Stanislavski, dar ulterior şi-a conceput propriul său sistem 

de lucru în arta actorului. Astfel, Chekhov începe să se distanţeze de naturalismul specific 

epocii, fiind de părere că procesul creator nu se regăseşte în autenticitatea emoţională – aşa 

cum stipula Stanislavski –, ci în inspiraţia care se naşte din viziunea actorului asupra unei 

opere dramatice şi din propriul rol pe care îl are interpretul în opera respectivă.  

 În 1927 părăseşte definitiv Uniunea Sovietică şi, câţiva ani mai târziu, în Anglia, pune 

bazele Studioului de Teatru „Chekhov”. Ultimii ani din viaţă şi-i petrece la Hollywood, 

lucrând în industria cinematografică atât ca profesor, cât şi ca actor. În 1953, cu numai doi 

ani înainte de moartea sa, publică To the Actor – Către actor, o lucrare prin care ilustrează 

metoda sa de lucru în arta actorului, exprimându-şi astfel credinţele artistice.  

 Michael Cekhkov era de părere că sentimentele nu pot fi construite la comandă, dar 

pot fi totuşi stârnite prin anumite mijloace. Actorul-teoretician subliniază faptul că acelaşi 

lucru se poate spune şi despre nevoi, dorinţe sau pofte; toate, împreună cu sentimentele, 
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gravitând în sfera puterii voinţei personale. Pentru Cekhkov, cheia descifrării puterii voinţei 

se ascunde de fapt în mişcări (gesturi şi acţiuni). „Vă puteţi demonstra singuri acest lucru cu 

uşurinţă, prin producerea unui gest simplu, dar puternic şi bine definit. Repetaţi-l de câteva 

ori şi veţi vedea că sub influenţa unui asemenea gest, după un timp, voinţa voastră creşte din 

ce în ce mai puternică. Mai departe, veţi descoperi că un anumit gest pe care îl faceţi, vă oferă 

o anumită direcţie sau înclinaţie a voinţei; mai exact, va da naştere în voi şi va anima o 

anume nevoie sau dorinţă.” (Cole şi Krich, 1995, p. 519) 

 Pornind de aici, un actor îşi poate clădi un asemenea gest, întrebându-se: Care e cea 

mai mare dorinţă a personajului meu, ce îşi doreşte el cel mai mult? Gestul care se naşte, Cekhkov 

îl numeşte gest psihologic sau GP. Actorul-teoretician militează pentru antrenarea intuiţiei 

creatoare a performerului, minimalizând importanţa analizei cerebrale, motiv pentru care de 

multe ori a fost întrebat Cum să găsesc gestul psihologic fără a cunoaşte personajul în cauză, dacă 

nu se recomandă uzul raţiunii? Fiind convins că un actor îşi formează o părere despre 

personajul său încă de la prima lectură a textului dramatic pentru că intră în funcţiune 

imaginaţia creatoare, Cekhkov răspunde că această primă impresie e tot ce-i trebuie unui 

interpret pentru a încerca încă din acest stadiu să descopere GP-ul. Se poate porni doar cu o 

simplă mişcare a braţului, până când în cele din urmă se va activa tot corpul. Lucrând astfel, 

GP-ul se va dezvolta, va suferi în timp corecturi şi se va îmbunătăţi pe măsură ce actorul va 

descoperi noi calităţi ale personajului său.   

 Procesul de creaţie al actorului la Michael Chekhov se produce de la exterior la 

interior – fiind în opoziţie cu Stanislavski, unde drumul este parcurs invers. Totuşi, 

asumarea gestului psiholoigc este de fapt asumarea esenţei personajului. Într-un fel, GP-ul 

devine un echivalent al conceptului. GP-ul este conceptul fizic, exterior al personajului. Mai 

mult, gestul psihologic nu poate fi corect sau greşit. Actorul este singurul care stabileşte acest 

lucru. A rămas în acest sens emblematică fraza: „Este corect dacă te satisface pe tine ca 

artist”. 
 

Viola Spolin 

 Viola Spolin, profesor, regizor şi scriitor, a acordat o atenţie deosebită artei 

improvizaţiei şi a dezvoltat o tehnică specială prin care ajută actorul să fie mereu prezent 

scenic (acum şi aici) şi să funcţioneze viu – adică să îşi găsească reacţiile prin arta 

improvizaţiei; într-un mod natural –, la fel ca în viaţa reală. În timp, artista a dezvoltat un 

grupaj imens de exerciţii pe care le-a publicat sub forma unui manual intitulat Improvisation 

for the Theater – Improvizaţie pentru teatru. Structurat astfel încât să includă şi o parte 

teoretică pe lângă cea practică, manualul de improvizaţie îşi găseşte utilitatea atât în mâinile 

unui actor sau regizor, cât şi în practica unui profesor de arta actorului. 

 Filosofia artistei în ceea ce priveşte arta teatrală, dar şi metodele sale prin care îşi 

învăţa şi ghida studenţii sau actorii, fac trimitere către joc; dar un joc care în ultimă instanţă 

trebuie să fie luat în serios. Spolin era de părere că oricine poate juca teatru; că oricine poate 
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improviza şi învăţa să devină viu, alert, prezent în actul artistic. În acest context, a avea talent 

(sau nu) nu a reprezentat niciodată o coordonată importantă, ci capacitatea personală de 

experimentare; improvizaţia e pentru toată lumea.  

 Exerciţiile au fost concepute astfel încât să îl determine pe student sau pe interpretul 

profesionist să fie focusat asupra unei anumite probleme, descoperind treptat în acest fel 

elementele de bază ale artei actorului precum scop sau miză; prin fiecare exerciţiu în parte 

practicianul învaţă un nou atribut al artei actorului. Nucleul sistemului de lucru stă în baza 

conceptului pe care Spolin l-a numit Focus sau The Point of Concentration (Punctul de 

Concentrare – PDC).  

„Punctul de concentrare este centrul sistemului expus în acest manual. Punctul de 

concentrare eliberează puterea colectivă şi geniul individual. Prin PDC teatrul, cea mai 

complexă formă de artă, poate fi predat copiilor, bătrânilor, instalatorilor, profesorilor, 

fizicienilor sau gospodinelor. Le dă tuturor libertatea de a participa la o aventură creativă şi 

astfel dă sens teatrului în comunitate, în cartier sau acasă. Punctul de concentrare al unui 

exerciţiu face munca studentului. Este «mingea» cu care se joacă jocul.” (Spolin, 2008, p. 70) 

PDC-ul oferă practicianului atât control cât şi disciplină artistică; „asigură concentrarea 

studentului asupra unui singur punct mobil şi schimbător (Fii cu ochii pe minge!).” (Spolin, 

2008, p. 70)  

 Mai mult, prin exerciţiile Violei Spolin sunt revitalizate şi reactualizate regulile 

nescrise ale improvizaţiei58. Actorul redescoperă sau îşi reaminteşte faptul că poate fi nociv 

să spună nu din start în faţa unei propuneri scenice realizată de către partener; acceptarea şi 

cooperarea fiind mult mai productive pentru un actor. Viola Spolin a fost permanent în 

căutarea viului în actul artistic şi sfatul cel mai des oferit actorului era acela de a nu juca 

teatru pe scenă, ci de a se juca.  
 

O idee finală 

 Pentru un actor, una dintre temele de o importanţă incontestabilă, dacă nu chiar cea 

mai importantă, este creaţia personajului. Istoria evoluţiei artei actorului ne învaţă că orice 

actor are metoda lui de lucru, mica lui „bucătărie” interioară. Există de asemenea o 

multitudine de sisteme teatrale59 care, teoretic, explică sau oferă soluţii şi moduri prin care o 

situaţie teatrală poate fi rezolvată. Deşi fiecare lucrare de acest gen este unică, ceea ce le 

uneşte pe toate invariabil este ideea că personajul trebuie să fie viu. 

 

 

                                                 
58 Putem spune că, într-o anumită măsură, Viola Spolin a reuşit să ofere teatrului o anumită ordine 
prin elaborarea, reordonarea şi recompunerea regulilor artei improvizaţiei pe care le-a publicat 

 traducându-le în două sisteme diferite: teoria şi exerciţiile în sine care necesită practică.
59 Referire la lucrări precum Munca actorului cu sine însuşi de K. S. Stanislavski sau Actorul şi ţinta de 

 Declan Donnellan, etc.
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Alex Vlad este actor, regizor, scriitor, trainer şi profesor de arta actorului premiat, a absolvit Arta 

actorului în cadrul Facultăţii de Teatru a UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti şi a obţinut Doctoratul 

în teatru în cadrul aceleiaşi universităţi. Alexandru Vlad a participat la workshop-uri conduse de 

regizori de renume precum David Esrig, Sanda Manu sau Alvis Hermanis, a luat parte la numeroase 

festivaluri de specialitate, promovează şi produce spectacole de teatru, susţine ateliere de arta actorului 

pentru copii, adolescenţi şi adulţi. Predă în cadrul masterului interdisciplinar Ped-ArtE. Scrie 

scenarii, piese de teatru, proză şi poezie. Proiectele recente includ teatru: Othello în „Othello” (actor), 

Lari în „Animale” (actor, regizor, scriitor) şi un podcast radio: „Top 5 cu Alex Vlad” (scriitor, voce, 

producător).  

154



Concept vol 19 – nr 2/2019                                                                                                          Research 
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Master`s programme Ped-ArtE. He writes screenplays, theatre plays, prose and poetry. Recent 

projects include theatre: Othello in „Othello” (actor), Lari in „Animals” (actor, director, writer) and a 

radio podcast: „Top 5 with Alex Vlad” (writer, voice, producer).  
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Abstract: The group homogenization techniques, the pedagogical 

approaches adapted to the new environment are important foundations 

for the evolution of the student’s personality as a future actor. Modern 

students, young individuals of the digital age, need a different kind of 

teacher-student relation. The article presents the evolution of the first 

steps in the actor’s art, a novelty in the education in Piteşti. The 

pedagogy of encouragement, of respect for the work partner, of 

cooperation is the key for a close student-teacher, student-student 

collaboration. 

Keywords: acting, theatre pedagogy, evolution, student, 

digitalization, Viola Spolin, collaboration, group homogenization. 

  

„Oricine poate juca. Oricine poate improviza. Oricine vrea poate juca 

teatru şi poate învăţa să devină apt pentru scenă.” Viola Spolin 

 

Primul pas pedagogic abordat cu anul I al noii generaţii pe care am preluat-o la 

începutul anului universitar 2019 în cadrul proaspetei înfiinţate Facultăţi de Teatru a 

Universităţii din Piteşti a fost omogenizarea grupului. Această serie este formată dintr-un 

grup de opt fete şi doi băieţi. Tinerii vin din medii diferite şi nu au termeni de comparaţie 

fiind vorba de o noutate în învăţământul din Piteşti. De altfel, secţia de Arta actorului din 

cadrul UPIT a avut parte de o popularizare moderată momentan şi, din acest punct de 

vedere, nu a existat o mare concurenţă la admitere sau o selecţie dură. Tinerii candidaţi nu 

fac parte din trupe de liceeni, nu au avut acces la companii particulare care să aibă cursuri de 

teatru, aşa cum se întâmplă în Bucureşti sau în alte oraşe, şi nu au o cultură teatrală formată 

cât de cât. Cu atât mai complicat cu cât tinerii, generaţie digitală, sunt ancoraţi într-o realitate 

virtuală, conectaţi la tehnologie şi la reţelele sociale şi sunt vulnerabili, se concentrează mai 

greu, fricile, angoasele, inhibiţiile lor fiind bariere greu de descris şi de depăşit. Ca pedagog, 
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coordonator al grupului, a trebuit să lucrez cu grijă pentru a-i elibera de vulnerabilităţi. În 

demersul pedagogic abordat m-am ghidat după metoda Violei Spolin. 

Jocurile extrem de moderne, propuse de aceasta în cartea sa, m-au ajutat atât pe mine 

(coordonator al grupului), cât şi pe studenţi. I-am avut ca profesori când studiam la UNATC, 

fiind absolvent al promoţiei 2004, pe Adrian Pintea, Adrian Titieni şi Mihaela Beţiu şi  

experienţa dobândită lângă aceştia m-a ajutat în demersul meu ca profesor. Am încercat deci 

să mă ordonez şi prin prisma experienţei acumulate în cei patru ani de UNATC. 

În prima parte a semestrului I am început procesul dificil de a ne cunoaşte între noi, 

prin interviuri, cu scopul de a putea forma coeziunea necesară funcţionării ca grup. O primă 

barieră pentru studenţi a fost gradul de autocunoaştere şi curajul de a vorbi despre propria 

persoană în faţa colegilor, mai ales atunci când ai de-a face cu personalităţi în formare, 

nedefinite încă. I-am făcut să înţeleagă că, alături de mine ca profesor de asemenea, nu mai 

vorbim despre greşeli, nu sancţionăm, ci dezvoltăm un material de lucru divers spre 

satisfacţia tuturor. Comutarea mentalităţii de pe o evaluare axată pe critică pe o evaluare 

pozitivă nu a fost uşoară. Ţinta mea personală a fost o pedagogie a încurajării, a cooperării, 

realizarea unei comunicări reale student-profesor şi student-student, respectul pentru 

partenerul de lucru, toate acestea aducând, treptat, plăcerea jocului, bucuria şi dorinţa unei 

implicări cu tot angajamentul personal. Aceasta cred că este sursa energiei creatoare care 

trebuie să îi unească. Impactul a fost cel scontat, grupul având nevoie de cuvintele cheie care, 

odată stabilite, au rămas scrise pe panoul din clasă. Relaxarea de care au dat dovadă atunci 

când au procesat enunţul, a fost ca o descăuşare şi interviul a avut rezultatul dorit: Eliberare, 

Conştientizare, Acceptare. Pe parcursul întregului semestru munca a fost una riguroasă, bine 

structurată, intensă.   

Studenţii nu-şi cunoşteau capacităţile fizice proprii, nu aveau un bagaj de informaţii 

despre corporalitate, de aceea, o bună parte din timp, am continuat cu exerciţii de 

conştientizare fizică, pe care le socotesc extrem de importante. După prima lună de lucru, 

evoluţia a devenit vizibilă şi fiecare nouă zi adăuga achiziţii noi. Exerciţiile fizice au 

continuat pe tot parcursul semestrului şi vor continua, actorul având nevoie de un trup 

antrenat, pregătit în fiecare moment, un adevărat 

instrument de lucru în viitoarea meserie. 

 

„La primul nostru contact cu studenţii trebuie să 

încurajăm libertatea expresiei fizice, deoarece relaţia fizică 

şi sensorială cu această formă de artă deschide calea către 

pătrunderea ei.” (Spolin, 2008, p. 26) 

Exerciţiu de coordonare, lucru la curs.  

Universitatea din Piteşti, secţia Actorie, clasa dr. Andrei 

Vizitiu, 2019 
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Am insistat pe exerciţiile de senzorialitate conştientă inspirate de Viola Spolin pentru 

conştientizarea memoriei fizice, pentru recuperarea celor cinci simţuri, după expresia 

profesorului Cojar, pentru a obţine detensionarea musculară şi disponibilitatea fizică. 

Abilităţile exersate şi competenţele obţinute în primul semestru al primului an de studiu 

sunt extrem de importante pentru viitorul actor, pentru dezvoltarea artistului care va apărea 

pe scenă, în film, televiziune, media, pentru a deveni o personă publică ce poate constitui un 

model real pentru generaţiile tinere. Am lucrat riguros, dar nu într-un mod dur, care ar fi 

putut genera opusul în cazul nostru – oboseala, insatisfacţia procesului de lucru. Am 

constatat faptul că tânărul modern nu are nevoie de o abordare brutală în procesul de 

învăţare. Liniştea, umorul sunt puncte importante în procesul pedagogic modern. Distanţa 

profesor-student trebuie dozată astfel încât studentul să se simtă în siguranţă, încurajat, chiar 

ocrotit, iar profesorul să fie perceput ca un partener de lucru. În plus, studenţii-actori sunt 

invidivizi mult mai vulnerabili din start, iar în momentul în care au încredere în coordonator 

şi în sistemul de lucru vor reuşi să parcurgă corect etapele de dezvoltare necesare. 

Am lucrat exerciţii de ascultare a sunetelor, jocuri de identificare a obiectelor, exerciţii 

tactile de grup, de gust şi miros. Am insistat pe seria Oglinzilor, pe seria exerciţiilor de 

Încredere, pe jocurile de orientare în spaţiu, pe conştientizarea pe care o aduc exerciţiile în 

slow-motion. În paralel, am făcut constant Jocurile tradiţionale, jocuri de energizare a 

grupului axate pe preluare rapidă, pe coordonare şi sincronizare. 

Jocurile de observare au fost extrem de importante pentru acest grup în mod special. 

Studenţii au devenit mult mai prezenţi, atenţi, agili. Uşor de observat deficitul de atenţie al 

noilor generaţii digitale. Am remarcat lipsa atenţiei la detalii, importante în procesul scenic, 

faptul că studentul îşi pierde repede răbdarea, dorind rezultate imediate. Din acest motiv am 

acordat timp jocurilor, am insistat pentru a le induce această atenţie la mediul încojurător, la 

spaţiul de lucru, la modificările partenerului. Aici şi Acum a fost principiul de bază care ne-a 

ghidat în obţinerea sentimentului real, concret, efectiv de prezenţă. Un alt element, extrem de 

frapant, a fost faptul că nu erau învăţaţi să lucreze într-un spaţiu îngrijit. Pornind de la 

procesul de lucru descris de Stanislavski, le-am împărţit sarcini ce i-au conectat la spaţiul de 

lucru. 

Laboratorul artei actorului nu putea exista fără dicteul zilnic, păstrat pe tot parcursul. 

Iniţial studenţii au fost refractari, au avut ezitări şi au pus multe întrebări. Însă dicteul a 

devenit parte din metoda de lucru, însuşită şi corect abordată de fiecare student în parte. 

Micile teme din timpul liber, concretizate cu discuţii la clasă, au conturat o nouă energie a 

grupului. Au văzut filme de referinţă, am discutat despre actori, ne-am bucurat de 

spectacolele clasice vizionate şi comentate împreună pentru a pune bazele unei culturi şi a 

unei înţelegeri specifice Artei actorului autentic. 

Emoţia face parte de asemenea din dezvoltarea viitorului actor. Pe fondul unui vid 

emoţional, dacă  artistul nu are ce dărui el însuşi, se creează un nonsens al artei. Am încercat 
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să le educ această latură. Am fost surprins să realizez că o parte dintre studenţi nu stăpâneau 

efectiv nici termenul propriu-zis, nu conştientizau în profunzime importanţa emoţiilor în 

viaţa noastră. Am propus atunci exerciţii muzicale, utilizând la curs muzica ori de câte ori a 

fost nevoie. Muzica s-a dovedit a fi un bun declanşator al emoţiei, căci, de multe ori liniştea 

crispează, nelinişteşte. Treptat am scăzut fondul sonor, ne-am detaşat de el, l-am intercalat cu 

exerciţii realizate în linişte deplină, studenţii căpătând relaxare şi libertate în ambele situaţii. 

De multe ori exerciţiile au fost simplificate, adaptate grupului, pentru ca ulterior să revenim 

asupra formei complexe.  

Ne-am ghidat parcursul pedagogic de la principiul Violei Spolin Tehnicile teatrului 

sunt tehnicile comunicării. Etapa aceasta a Jocurilor teatrale este, prin excelenţă, dedicată 

îmbunătăţirii inteligenţei emoţionale în toate variantele sale, îmbunătăţirii propriei percepţii, 

a comunicării intrapersonale, relaţionării cu celălalt, cu grupul (comunicare interpersonală), 

cu materialul de lucru, cu mediul. Inteligenţa socială, per ansamblu, a fost mult potenţată.      

Astfel s-au făcut treptat primii paşi spre coeziunea grupului, spre cooperarea student-

student şi student-profesor, spre omogenizarea grupului de lucru, obiectiv specific primului 

semestru al anului I. 

Foarte interesantă a fost etapa lucrului cu obiectul invizibil. În acest grup, pentru o 

parte dintre studenţi în mod special, aceste exerciţii au fost revelatoare. Descoperirea 

potenţialităţii ascunse a invizibilului a declanşat un proces de eliberare a creativităţii 

autentice, a unei spontaneităţi şi ingeniozităţi a soluţiilor aflate în exerciţii. Invizibilul 

devenea vizibil, iar procesul de dezvoltare interioară căpăta un contur mai pregnant. Grupul 

a căpătat maturitate. 

 

 
Exerciţii cu obiectul invizibil, cu accident (examen Arta actorului, febr. 2020) 
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În ultima parte a semestrului am lucrat intens spaţii cu obiect real. Fară replică, dar cu 

relaţie. Am considerat necesar să aplic dezvoltarea A-B-urilor, execiţii cu o replică pentru 

fiecare student şi doi participanţi. Astfel, am insuflat o nouă energie grupului şi chiar şi 

studenţii încă refractari au renunţat la rezistenţele şi nesiguranţele lor şi s-au integrat. 

Trebuie să precizez faptul că există diferenţe de vârstă între studenţi, fapt care a sporit 

dificultatea omogenizării grupului. Grupul a devenit astfel pas cu pas un organism viu care 

funcţionează aşa cum mi-am propus, cu toată energia, firesc, autentic. Lumea modernă, 

viteza, lipsa reacţiilor, deficienţele de concentrare, lipsa rigurozităţii personale sunt bariere 

ce trebuie depăşite încă din primele etape de lucru. Fundamentul semestrului I este baza 

formării noii personalităţi a viitorilor actori, iar implicarea personală a profesorului este 

extrem de importantă, disponibilitatea sa trebuie să se manifeste nu numai la nivel raţional-

cognitiv, ci şi la nivel emoţional, căci nu poate gestiona altfel crizele interne inerente. 

Empatia, care lipseşte destul de mult în viaţa cotidiană, trebuie educată zi de zi temeinic. 

Acceptarea şi validarea emoţiilor trebuie să devină un bun obicei, trecând graniţa clasei de 

arta actorului către viaţă.  
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Laura Lăzărescu-Thois 

 

Concepte de bază în Sound Design  
 

                                                               

Concepte de bază în Sound Design a luat naştere din 

necesitatea de a avea un manual adresat studenţilor 

înscrişi la licenţă, specializarea sunet de film, dar şi celor 

pasionaţi de domeniu şi îşi propune trecerea în revistă a 

conceptelor ce îi vor ajuta pe cititori în primii lor paşi pe 

tărâmul fascinant al sunetului de film, către meseria de 

sound designer. 

Manualul începe cu noţiuni elementare legate de 

acustică, proprietăţi ale sunetului, principii şi teorii. În 

primul capitol, Ce este sunetul?, cititorii sunt 

familiarizaţi cu conceptele de bază ale acusticii, precum frecvenţa, amplitudinea, lungimea 

de undă, faza sau timbrul sonor. Acestea reprezintă punctul de pornire pentru meseria de 

sunet, fie ea pe teren sau în studio. În acelaşi capitol sunt cuprinse informaţiile despre 

decibel, dinamică sau fenomene specifice precum mascarea frecvenţelor sau reverberaţia, 

aspecte de asemenea importante în captarea de sunet şi în post-producţie deopotrivă. Deşi 

noţiunile punctate în acest capitol sunt preponderent teoretice, ele sunt explicate simplu, cu 

exemple, imagini şi grafice, punându-se de la început accentul pe diferența dintre a auzi şi a 

asculta, prim pas important către latura artistică şi estetică a sunetului de film. 

Capitolul următor este dedicat microfoanelor. Sunt trecute în revistă diferitele tipuri 

de microfoane, specificaţiile tehnice şi caracteristicile acestora. Studenţii se familiarizează 

aşadar cu varietatea tehnică a echipamentelor, înţelegând pentru care din ele să opteze în 

funcţie de situaţie. Capitolul despre difuzoare pune bazele mixajului de film, prin asimilarea 

conceptelor referitoare la spaţializare, distanţă optimă, panoramare.  

În primul capitol se descriu, pe larg, Elementele coloanei sonore, cu intenţia de a 

facilita studenţilor descoperirea nenumăratelor valenţe pe care le pot avea elementele voce, 

zgomote şi muzică, pentru a deprinde cum să le integreze în film şi să le folosească în mod 

estetic. 
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Astfel, vocea, ca element al coloanei sonore, poate îmbrăca diverse forme precum: 

crainic, interviu, dialog, monolog interior, comentariu etc. Iar analiza vocii umane poate oferi 

indicii despre persoana care o deţine: prin voce şi particularităţile acesteia (viteză, dicţie, 

timbralitate, volum) pot fi sugerate intenţia, personalitatea, starea, gradul de cultură sau 

temperamentul persoanei vorbitoare. 

Zgomotele sunt altă componentă indispensabilă a coloanei sonore, ele având multiple 

funcţii în film. Pornind de la simplul rol de a completa sonor ceva vizual, zgomotele pot oferi 

informaţii despre o anumită epocă, pot caracteriza personajele, induce comicul, conferi 

realism, hiperboliza diverse acţiuni de pe ecran, indica elipse, atrage atenţia asupra anumitor 

detalii, îndulci tăieturile de montaj sau transmite emoţii şi sentimente. Dar dacă am auzi 

altceva decât vedem? Dacă pe cadrul cu un pistol care trage un foc auzim un ţipăt în locul previzibilei 

împuşcături? Dacă pe imaginea unei sirene de tren adăugăm un fluier? Dacă un personaj vorbeşte la 

prim-plan, însă noi auzim un măcănit de raţe? Dacă sunetul albinelor din animaţie este înlocuit de 

zgomot de avioane? 

Tot în acest subcapitol sunt trecute în revistă noţiunile de sunet onscreen/sunet 

offscreen (acousmatic), sunet diegetic şi non-diegetic, demonstrând că zgomotele şi ambianţele 

depăşesc rolul pur tehnic, fiind deosebit de ofertante din punct de vedere estetic şi 

dramaturgic. Prin întrebări şi exemple, studenţii sunt încurajaţi să analizeze necesitatea 

sunetelor fără corespondent vizual, să înţeleagă situaţiile în care un sunet din off devine 

important în dramaturgie, precum şi modul în care inserţia unui anumit zgomot sau unei 

ambianţe modifică în totalitate percepţia imaginii. Imaginaţi-vă următoarea situaţie: un personaj 

intră într-o casă părăsită şi explorează locul. Spaţiul inspiră teamă. Personajul este şi el, la rândul 

său, din ce în ce mai tensionat. Frica îl cuprinde. Cum s-ar putea construi această situaţie prin sunete 

diegetice? Dar non-diegetice? 

Muzica, ultimul element al coloanei sonore, poate avea diverse funcţii în raport cu 

imaginea, iar conştientizarea acestor aspecte în rândul studenţilor poate duce la un concept 

sonor de înaltă calitate şi valoare artistică. În manual se găsesc de asemenea informaţii 

despre tehnicile de compoziţie, registrele emoţionale timbrale, despre leitmotiv şi 

contrapunct. Studenţii sunt motivaţi să înţeleagă că fiecare gen de film atrage după sine o 

anumită stilistică sonoră, atât în ceea ce priveşte vocea, zgomotele, dar şi muzica. Iar acest 

lucru este esenţial pentru viitoarea meserie de sound designer. 

Un alt capitol de o importanţă semnificativă este cel intitulat Etapele realizării unei 

producţii cinematografice. După trecerea în revistă a tuturor celor ce fac parte din echipa de 

sunet a unui film, punctând rolurile şi atribuţiile lor, sunt enumerate cele trei etape: pre-

producţia, producţia şi post-producţia. De multe ori neglijată din punct de vedere al 

sunetului, etapa de pre-producţie este crucială pentru calitatea sunetului, dar şi pentru 

determinarea stilisticii sonore a filmului. Studenţii sunt îndrumaţi să includă sunetul încă din 
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această etapă, integrând spaţiul şi timpul acţiunii prin indicii sonore, determinând relaţia 

dintre personaje, emoţiile acestora, dar şi starea ce se doreşte a fi transmisă spectatorilor. 

Concret, ei sunt încurajaţi să descopere şi să maximizeze calitatea relaţiei şi a 

colaborării departamentului de sunet cu alte departamente, precum scenariul, regia, 

producţia, imaginea, scenografia, costumele etc. Studenţilor le este explicată în subcapitolul 

Pre-producţia importanţa includerii indiciilor sonore deja în scenariu, în conceptul regizoral, 

în alegerea locaţiilor şi a costumelor. Personajul, element-cheie al oricărui film, trebuie 

conturat prin selecţia anumitor sunete pentru a oferi detalii asupra personalităţii, bagajului 

cultural, preferinţelor acestuia. În acest sens se poate crea o legătură între personaj şi fiecare 

element al coloanei sonore – dialog, zgomote, 

muzică. Fiecare detaliu sonor (sunetul paşilor, 

zgomotul recuzitei, factura vocii, leitmotivul 

muzical) contribuie aşadar la conturarea 

personajului. 

Subcapitolul Producţia conține informaţii 

valoroase despre modul de lucru şi sunetele ce 

sunt obligatoriu a fi înregistrate la filmare pentru a 

înlesni etapele ulterioare. Studenţii conştientizează 

legătura dintre stilul de filmare, încadratură, 

unghiulaţie, cromatică, ecleraj şi sunet. 

Ultimul subcapitol, Post-producţia 

prezintă succint etapele importante în post-

producţia de sunet, începând cu editarea de dialog 

şi diverse trucuri de editare, paşi de lucru, tipuri 

de tranziţii între cadre şi sunete, până la post-

sincronul de dialog cu avantajele şi dezavantajele 

sale, indicaţii de captare, editare şi integrare a 

acestuia în sunetul de la filmare. După o 

prezentare amplă a editării de dialog, se trece la înregistrarea zgomotelor (Foley) şi la 

editarea acestora, punctând aspectul creativ şi artistic al acestei etape indispensabile oricărui 

gen de film. Rolul zgomotelor şi efectelor sonore depăşeşte cu mult necesitatea creării iluziei 

realităţii, iluziei profunzimii şi spaţialităţii. Efectele sonore contribuie la crearea anumitor 

emoţii, la oferirea informaţiilor dincolo de ceea ce se vede pe ecran, iar alegerea sunetelor-

cheie constituie un proces laborios şi minuţios. 

Urmează subcapitolul dedicat mixajului, ca ultimă, dar cea mai complexă etapă a 

post-producţiei sunetului de film. Deşi punctat sumar, mixajul fiind un subiect amplu, 

dedicat celor deja familiarizaţi cu sunetul de film, subcapitolul explică importanţa mixajului 
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şi etapele de lucru. Este analizată complexitatea pre-mixajului şi a mixajului, a rolului tehnic, 

dar mai ales estetic al integrării şi armonizării tuturor elementelor sonore, procesării şi 

spaţializării lor conform unor standarde universal valabile. Paginile următoare ale 

manualului punctează cele mai frecvente tipuri de procesări ale sunetelor: egalizoare, 

compresoare, reverberaţia, dar şi altele, iar graficele şi imaginile din programele dedicate de 

sunet înlesnesc asimilarea noţiunilor teoretice. 

Sunt incluse în manual prime noţiuni de estetică a sunetului, deoarece considerăm 

important să transmitem studenţilor noştri încă de la început ideea că sunetul nu este doar 

un domeniu tehnic, ci unul creativ, că prin alegerea anumitor sunete, inserate în momente 

specifice, percepţia filmului se poate schimba fundamental, iar sunetele respective pot 

declanşa o multitudine de sentimente în rândul spectatorilor. 

Studenţii sunt invitaţi să facă diferite experimente precum vizionarea unui fragment 

de film fără sunet sau viceversa, ascultarea unei coloane sonore fără corespondentul vizual. 

Acest exerciţiu are ca rol ascuţirea simţurilor şi mai ales conştientizarea importanţei 

sunetelor alese. În ce măsură ne este influenţată percepţia atunci când: 

- Ascultăm sunet/muzică fără să vedem imagini?  

- Vedem imagini fără sunetul însoţitor?  

- Cum sună o secvenţă de film cu care suntem familiarizaţi, fără să vedem imaginile? 

Prin urmare, ultimul capitol, Elemente de estetică a sunetului, conţine câteva din cele 

mai uzuale abordări sonore cu rol estetic: sunetul-simbol, modificarea sunetelor în funcţie de 

context, sunetul intern, sunetul subiectiv, raportul dintre timp şi sunet (dilatarea temporală 

susţinută sonor), anticipare prin sunet şi hiperbolă sonoră. 

Astfel, sunetul-simbol constituie etapa de pornire pentru determinarea registrului 

sonor specific fiecărui gen de film (horror, SF, animaţie, western etc.), dar şi predilecţia 

cineaştilor pentru anumite sunete ce devin simboluri sonore. 

O abordare aparte a coloanei sonore o are sunetul subiectiv prin care se creează o 

legătură între personaj şi spectator, acesta auzind prin „urechile” personajului. Prin sunet, 

spectatorul poate empatiza cu starea personajului. Manualul oferă indicii despre modalităţile 

de realizare a sunetului subiectiv în film, fie prin procesare (filtrare, reverberaţie), 

esenţializare sonoră (eliminarea anumitor sunete ce s-ar auzi în mod firesc) sau inserarea 

anumitor sunete ce denotă un sunet subiectiv. Mai mult de atât, prin sunetul subiectiv se pot 

ilustra diferite stări: frică, mirare, amintire, dragoste, nervozitate, boală, vis. Fiecare din 

aceste stări implică o paletă diferită de sunete, iar sunetul subiectiv duce la o tratare diferită a 

stilisticii vizuale (încadratură, unghiulaţie, mişcări de aparat). 

Un film trebuie să penduleze între previzibil şi surprinzător. Prin folosirea unui sunet 

neşteptat, subtil sau prin modificarea tonalităţii muzicii, anticiparea prin sunet are menirea 

de a aduce ceva nou, de a intriga sau incita. Deşi indiciile pot fi date şi prin elemente vizuale, 
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joc actoricesc, dramaturgie sau recuzită, sunetul este la rândul său un factor important în 

construcţia acestora. Astfel, prin sunet se pot anticipa rezolvări benefice, situaţii de pericol, 

ameninţare sau diverse elemente-surpriză. 

Hiperbola sonoră este un alt concept estetic ofertant şi uzual, amintit în manual, fiind 

explicate diversele procedee prin care se poate obţine. Studenţii sunt încurajaţi să găsească 

elemente sonore ce ar putea fi redate hiperbolic pentru a sugera diverse situaţii emoţionale 

precum frica, moartea, îndrăgostirea etc., dar şi să analizeze cum s-ar modifica fiecare din 

acestea în funcţie de genul filmului. 

Un subcapitol mai detaliat este dedicat umorului prin sunet care se poate obţine prin 

dialog, zgomote şi prin muzică. Manualul punctează modalităţile de realizare a comicului 

prin toate aceste elemente ale coloanei sonore, pentru ca studenţilor să li se consolideze 

deprindearea de a fi atenți la sunetele mediului înconjurător, la sunete din alte filme, 

considerate clişee sonore, şi, prin urmare, la selecţia sunetelor în propriile filme. După 

trecerea sumară în revistă a tuturor acestor concepte de estetică a sunetului, se poate remarca 

simbioza dintre ele, multe din procedee fiind construite cu ajutorul altora.  

Deşi dedicat celor aflaţi la un prim contact cu domeniul sunetului de film, Concepte de 

bază în Sound Design cuprinde cele mai importante noţiuni de bază, atât tehnice, cât şi 

creative, fiind totodată redactat într-un limbaj cât mai simplu, cu fraze scurte, pentru a 

asigura însuşirea conceptelor, dar şi a unui mod de a gândi şi conştientiza sunetul de film. 

Pentru mine, ca autor al manualului, a fost esenţial să pun bazele timpurii ale 

modului în care sunetul poate fi conceput, integrat şi dezvoltat încă din primele etape ale 

realizării unei producţii cinematografice. Pentru a putea realiza un sunet de film expresiv, 

tehnica sunetului şi creativitatea lumii sonore sunt necesare simultan, trebuie să se 

completeze în mod armonios. 

Concepte de bază în Sound Design are o importantă caracteristică de aplicabilitate a 

noţiunilor teoretice datorită exerciţiilor, aplicaţiilor practice şi exemplelor. Astfel, studenţii 

pot asimila noţiunile în mod concret, testând, experimentând, dar mai ales ascultând. 

Domeniul sunetului de film este extrem de amplu, iar această lucrare constituie doar un 

punct de plecare pentru alte lucrări detaliate, dedicate următoarelor etape. 
 
 

Lect. univ. dr. Laura LĂZĂRESCU-THOIS 
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