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 „…imaginaţi-vă că mai există un dublu al vostru în lume, şi că acesta 

 observă, pur şi simplu ce se întâmplă. Observă situarea voastră fizică şi 

 modul vostru de interacţionare cu alţi oameni. Acum, aveţi trei niveluri de 

 activitate şi conştiinţă: corpul vostru fizic în  spaţiu, relaţia voastră cu ceilalţi 

 şi observatorul tăcut.“   

                  Yoshi Oida 

I. Cuvinte cheie, concepte 

 Instruire/ formare, interdisciplinaritate, regim cotidian/ extra-cotidian, 

exerciţiu-model de comportament, tandemul creativitate-improvizaţie, rezolvare de 

probleme, pedagog-conceptual, conexiune inversă, buclă de feedback, 

metacognitivitate, centru energetic, unitate corp-psihic,  Punctul Zero, a susţine / a 

radia, soft focus, Pasul în Necunoscut, dezechilibru creativ, ciclul „ofertă–blocare“, 

„give and take“, formă completă/ simţul întregului, lucru în abstract, memoria 

corpului, relaţii spaţiale, tempo, durată, răspuns chinestezic, conexiune corp-voce-

imaginaţie,  metamorfoză,  ţintă, meta-joc,  compoziţie        

 

II. Obiectul şi principalele direcţii ale cercetării  

 Lucrarea Strategii metacognitive în antrenamentul actorului  propune  o 

abordare complexă a problematicii formării actorului, pornind de la observarea rolului 

crucial pe care îl deţine atitudinea metacognitivă, atât în perioada de pregătire, cât şi 

în exersarea ulterioară a profesiei. Constatând că, în secolul al XXI-lea, actorul se 

găseşte în faţa unor provocări nemaiîntâlnite, autorul cercetării îşi propune o 

reanalizare a obiectivelor, conţinuturilor şi  metodelor antrenamentului. Se are în 

vedere o „pedagogie“ a actorului, îndreptată spre atingerea a două scopuri 

interdependente: a) dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor instrumentale, precum şi 

a creativităţii studentului,  în vederea obţinerii competenţei şi performanţei 

profesionale; b) formarea/ dezvoltarea personalităţii studentului, precum şi modelarea 

atitudinii sale, ca artist. 

 Calităţile care compun profilul „actorului-artist“ – vizat de teoria metacognitivă a 

formării actorului, avansată în teza de faţă – , sunt, printre altele: o tehnică solidă, 

conştientă, inteligenţa emoţională,  disponibilitatea, curajul de a păşi în Necunoscut, 

conştiinţa necesităţii unei formări continue ş.a. Aceste deziderate pot fi atinse doar dacă 

sunt operaţionalizate, ca obiective ale unui discurs pedagogic, temeinic ancorat în 

principiile didacticii moderne, pe care lucrarea de faţă le analizează în detaliu.  
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În construirea unei viziuni pedagogice novatoare, lucrarea Strategii 

metacognitive în antrenamentul actorului  acordă o atenţie deosebită domeniului 

neuro-ştiinţelor şi reprezentării fiinţei umane ca „unitate corp-psihic.  

Tipul de design metodologic elaborat prin teza de faţă ţine seama, totodată, de 

acele manuale şi lucrări, dedicate actoriei, care au un pronunţat caracter 

interdisciplinar: Michael Chekhov, Viola Spolin, Rudolf Laban, David Zinder, Robert 

Cohen, Robert Benedetti, Declan Donellan,  Rhonda Blair, R. J. Kemp, Viewpoints. 

 Prin punerea în relaţie a teoriilor din didactică, psihologie, neuroştiinţe etc. cu 

poeticile dedicate actorului, sunt selectate şi clasificate metode pedagogice adecvate 

domeniului, tehnici de evaluare şi autoevaluare a performanţelor/competenţelor, 

conturându-se, astfel, în final, o „logică a formării actorului“, bazată pe strategii 

metacognitive. Aceasta este concretizată într-o metodă de actorie.  

 

III. Structura lucrării  

 Teza Strategii metacognitive în antrenamentul actorului se compune din: o 

primă parte, conţinând o abordare teoretică organizată pe cinci capitole; o a doua 

parte, de natură aplicativă, alcătuită din trei capitole şi, în sfârşit,   anexele, lucrarea 

însumând, în total, 438 de pagini. Fiecare capitol cuprinde o introducere, un corpus 

de text argumentativ şi o concluzie.  

 Primul capitol, „Formarea actorului. Necesitatea  metodei“, urmăreşte,    

printr-o documentare extinsă, să demonstreze faptul că, dacă încercările de 

sistematizare a antrenamentului au fost, de obicei, reflexul iniţiativelor de „re-

teatralizare“ a teatrului, astăzi se impune, cu necesitate, o reconsiderare a 

învăţământului teatral  din punct de vedere al metodelor, dar şi al conţinuturilor. 

 Al doilea capitol, „Teoriile didacticii moderne şi pedagogia actorului“, 

prezintă o analiză comparativă între principiile învăţământului contemporan şi cele 

care guvernează pedagogia actorului. Au fost descoperite astfel numeroase puncte 

comune: principiul învăţării şi al modelării personalităţii prin acţiune şi descoperire, 

centrarea pe student (prin participarea conştientă şi activă a acestuia în cadrul 

procesului de învăţământ), accentul pus pe auto-instruire şi, în fine, principiul 

conexiunii inverse – autocunoaşterea rezultatelor parţiale şi totale ale  învăţării, cu 

asigurarea feedback-ului necesar. Extinzând cadrul analizei, se stabilesc principalele 

repere ale procesului educaţional teatral şi, totodată, se propun modele concrete de 

evaluare a performanţei actoriceşti.  

 Capitolul al treilea, „Ştiinţele cognitive. Noi perspective pentru actor“, 

plasează formarea actorului într-un context interdisciplinar, pornind de la premisa că 
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cele mai eficiente sisteme de antrenament ale secolului al XX-lea  s-au integrat 

climatului ştiinţific al timpului. Cercetarea  investighează posibilul aport pe care 

neuro-ştiinţele îl pot avea în explicarea procesului de creaţie al actantului scenic. Se 

prezintă modalităţi prin care ştiinţele cognitive pot contribui la deconstrucţia 

procesului de pregătire a actorului. Această perspectivă conduce  la redefinirea 

antrenamentului ca sistem de strategii/traiectorii neliniare (traduse în exerciţii şi 

procedee), ghidat de mecanisme de autoreglare şi centrat pe unitatea corp-psihic 

(adică pe interdependenţa  expresie fizică - „imagine-concept“).   

 Corolar al cercetării teoretice din capitolele anterioare, capitolul al patrulea, 

„Pregătirea actorului prin aplicarea de strategii metacognitive“, defineşte „strategiile 

metacognitive“ cu ajutorul cărora se poate elabora un design metodologic 

metacognitiv în arta actorului şi identifică zonele de aplicabilitate ale acestuia.  

 Capitolul al cincilea, „O logică formativă posibilă“, fixează elementele 

principale ale metodei de actorie propuse:  materialele-sursă, criteriile de selecţie şi 

principiile de structurare a conţinutului, aspecte tehnice preliminare. 

Partea aplicativă a tezei, („Praxis“), structurată pe trei capitole,  propune o 

selecţie cuprinzând 132 de exerciţii şi jocuri teatrale, provenite din multiple surse şi  

organizate conform strategiei educaţionale elaborate în capitolele anterioare. Fiecare 

exerciţiu cuprinde o prezentare descriptivă precum şi o argumentare teoretică ce îi 

indică originea, filiaţiile, obiectivele specifice, dezvoltările posibile şi explică, în 

anumite cazuri, conceptele care au atingere şi cu alte domenii decât teatrul 

(psihologie, neurocogniţie, alte arte, lingvistică etc.).  

 Capitolul întâi, „Corpul şi spaţiul“, este, la rândul lui, împărţit în Modulul 

fizic-nonverbal şi  Modulul creativ-imaginativ. Ambele module cuprind o paletă largă 

de proceduri şi exerciţii, grupate pe „familii“ şi nuclee improvizaţionale, menite să 

asigure actorilor o bază de pregătire durabilă.   

 Exerciţiile din capitolul al doilea, „Corpul şi vocea“, pe lângă tehnicile de 

impostaţie şi de dezvoltare a ambitusului vocal-expresiv, vizează şi utilizarea vocii ca 

mijloc de  proiectare a  prezenţei. 

 Tehnicile şi exerciţiile prezentate în cadrul capitolului al treilea, „Imaginaţia 

şi gramatica artei actorului“, servesc unor finalităţi complexe: dezvoltarea abilităţii 

actorului de a înţelege şi controla mecanismele de funcţionare a imaginaţiei, stăpânirea 

procedeelor de elaborare a  personajului şi construcţia unor scene de spectacol.   


