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Actorul îmbracă adesea „pielea” unui personaj/rol sau aspectele psiho-fizice ale unei
partituri sau identități fictive, dar pe parcursul procesului de creație intervine dificultatea de a
diferenția emoțiile, gândurile, atitudinile proprii de cele ale constructului pre-fabricat. În afara
scenei, actorul rămâne captiv în această piele1 și se poate întâmpla ca el, actorul să nu mai facă o
diferență clară între el și rol sau între ansamblul psiho-fizic personal și cel confecționat în mod
artificial. În absența unei reflectări asupra procesului profesional de construcție a partiturii
fictive, actorul se poate afla în situația de abandon inconștient într-o altă realitatea, de a-și asuma
total și deplin o identitate fictivă, fără a se mai putea desprinde de noua identitate. Nevoia de
securizare a eului joacă un rol important în activitatea profesională a actorului. Apropierea2 prea
mare a imaginii personale de imaginea ficțională poate cauza schimbări la nivel psiho-fizic,
afectând viața actorului în interacțiunile cotidiane, sociale.
În cele ce urmează vom încerca să definim pe scurt conceptul de „distanță minim necesară
(față de rol)” și conceptele folosite în interiorul lucrării. Așadar, sintagma de mai sus ar putea fi
înțeleasă ca:
(1) distanță optimă prin care actorul se poate „elibera” de personaj când părăsește spațiul de
joc (performativ);
(2) distanță cu ajutorul căreia actorul poate face o distincție clară între spațiul imaginativ
personal

(al

actorului-ființa

extra-cotidiană)

și

spațiul

imaginativ

ficțional

(al

personajului/rolului/identității fictive);
(3) distanță prin intermediul căreia actorul își dezvoltă abilitatea de a controla intern și a
observa în mod obiectiv procesul construcției rolului sau a partiturii fictive prin analizarea
gradului de investiție psiho-fizico-emoțională;
(4) distanța la care actorul și identitatea fictivă pot coabita pentru un timp în același corp
fără a crea prejudicii corporal-psihologice actorului;
(5) distanța prin intermediul căreia putem privi obiectiv modalitățile de exprimare corporalvocale ale actorului, neafectate de comportamentul social și psihologic al individului, mai exact,
zona neutră unde individualitatea actorului nu este periclitată de identificarea sau supraidentificare cu personajul/rolul sau partitura fictivă.

1

https://www.ranker.com/list/actors-who-stay-in-character-off-camera/celebrity-lists
https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/03/how-actors-create-emotions-a-problematicpsychology/284291/
2

Pe parcursul cercetării conceptele precum actor, rol, personaj, distanțare, identificare au
suportat disoluții la nivelul definirii lor, de aceea în capitolul șase dedicat studiilor de caz, ne
referim în mod repetat la actor ca live-peformer. Disoluția clasicului personaj sau a rolului
specific reprezentației teatrale ne conduce spre afirmația că acest construct elaborat se transformă
în identitate ficțională, deoarece considerăm că acest termen este cel care le însumează pe toate
și nu-l exclude pe nici unul. Putem considera reprezentația teatrală contemporană o experiență
peformativă în cadrul căreia se manifestă toate identitățile pe care live-performerul le conține:
identitate cotidiană, identitatea pre-expresivă, identitate ficțională. Actorul contemporan poate fi
descris ca un practicant al stării performative care dorește ca actul teatral sau performativ să fie
considerat o experiență optimală ce el o va dărui publicului său.
Discursurile despre starea performativă sau despre regimul funcțional al actorului în timpul
reprezentaței teatrale implică mereu conceptele de distanță, identificare cu rolul, protejarea eu-lui
actorului și eficiența metodelor alese în construcția securizantă a rolului (a identității fictive).
Studiul asupra distanței minim necesare față de rol poate revela existența unui nivel minim
în sens conceptual cu posibile manifestări psiho-fizice. Relația actorului cu rolul depinde încă de
la început de sinele propriu și de importanța atribuită identificării sau distanțării. Metodele de
practică teatrală sau tehnicile de antrenament vor influența în mod egal distanțarea și
identificarea actorului cu rolul. Pentru a putea materializa în plan fizic distanța minim necesară
față de rol, actorul poate privi personajul sau ființa fictivă ca o mască psiho-fizică suprapusă
propriei identități. El poate decide nuanțele și gradele distanțării sau apropierii în funcție de
alegerile profesionale și în funcție de indicațiile provenite din exterior (regizor) pentru a
îndeplini cerințele rolului și a actului performativ ca întreg. Perspectiva din care este privit actul
reprezentării teatrale și/sau cel al experienței performative poate determina gradul de identificare
și distanțare, implicit și valențele distanței minim necesare față de rol.
Distanța minim necesară față de rol se va modifica în funcție de spațiul scenic sau
performativ ales pentru desfășurarea acțiunilor performative sau spectaculare. Spațiul ludicgestual al actorului include de asemenea distanța minim necesară față de rol, precum și o empatie
față de identitatea fictivă privită poate printr-un grad infim de identificare cu el.
Movațiile din spatele alegerii identificării sau distanțării față de rol sunt exlusiv bazate pe
credințele profesionale ale actorului.

Identitatea fictivă se întrepătrunde cu identitatea cotidiană și cu cea pre-expresivă. Cele trei
conlucrează individual, dar simultan sub efectele distanței minim necesare, o stare pre-expresivă
elaborată ce are continuitate în spațiul performativ sau cel dramatic-scenic.
Suprapunerea conștiințelor multiple aflare în interioritatea actorului (live-performerului) nu
asigură întotdeauna o distanță securizantă, deoarece actorul este un organism dinamic supus
transformărilor și metamorfozelor multiple. Organicitatea explorată și asumarea rolului, a
identității fictive ca mască-ficțională în spațiul pre-expresiv ajută la eliminarea treptată a
posibilelor identificări sau supra-identificări cu rolul, cu această nouă identitate elaborată.
Distanța minim necesară față de rol poate să își schimbe traiectoriile de acțiune în matricile
psiho-fizice ale actorulului. Chiar și în cazul în care live-performerul își performează public
propria identitate e necesar să realizăm faptul că actul performării presupune tot munca asupra
unui construct- identitate fictivă a propriei personalități. Practicantul performativității redă o
mască, un avatar al propriei personalități ce se va plasa ulterior într-o situație performativă. Cel
care se dezvăluie în față publicului poartă asumat mască propriei identități. Chiar și în cazul unei
presupuse supra-identficări cu propria persoană cel mai important proces este cel al
conștientizării importanței manifestăriilor distanței minim necesare față de constructul
performativ.
Asumarea, evaluarea și disciplinarea interioară în raport cu distanța minim necesară față de
rol se pot realiza în urma identificării dispariției acesteia. Organizarea modului de construcție a
rolului sau a personajului sau a identității performative se bazează pe abilitatea actorului de a
depista mecanismele distanțării și ale identificării. În interiorul spațiul pre-expresiv sau preficțional sau pre-performativ se regăsesc reziduurile psiho-fizice ale celor două concepte.
Eliminarea distanței față de rol presupune asumarea conștientă a unor posibile dezechilibre
psihologice ce pot apărea în procesul de creație. Identificarea cu rolul în punctul ei maxim aduce
cu sine o serie de evenimente dăunătoare actorului în plan psiho-socio-fizic.
Relația actorului cu distanța față de rol se creează printr-o înțelegere profundă a metodelor
de construcție alese. Analiza materializărilor practice ale distanțării se poate baza pe
instrospecția profesională, practice by research3 (metodă calitativă de analiză a procesului) sau
pe tehnicile de feedback constructiv în practica colaborativă.

3

https://www.methods.manchester.ac.uk/themes/qualitative-methods/practice-as-research/ . Accesat: 10.12.2017

Estetica regizorală și cheia teatrală sub care un spectacol este reprezentat va produce o
modificare în analiza distanței minim necesare față de rol.
Distanța minim necesară față de rol în spații performative de dimensiuni mici este
condiționată de coordonatele fizice ale spațiului, de metoda, tehnica sau practica teatrală de
realizarea a spectacolului sau performance-ului aleasă de către participanții activi ai procesului,
de flexbilitatea intectuală a actorului (și regizorului), de forma și structura reprezentației viitoare
în comparație cu cea inițială.
În internalitatea pre-expresivă cât și în formele sale spectaculare sau performative se va
întrevedea o distanță minim necesară față de rol, o distanță ce întreține eul actorului într-o zonă
de protecție față de o supra-infestare cu ficțiune.
Deși diviziunea individ-actor nu poate fi făcută în plan practic, necesitatea reconfigurării și
separării evidente a celor două entități provine pentru un practician din dorința de a înțelege în
profunzime mecanismele teatrale. Individul performează, actorul performează la rândul lui, iar
asta înseamnă că identitatea fictivă pe care actorul o va interpreta și ea la rândul ei va fi nevoită
să performeze în fața altor identități fictive. Considerăm în practica profesională trei componente
ale actului artistic: individul care performează statutul profesiei sale, actorul care va performa
însușindu-și datele identității fictive din piesă și identitatea fictivă care va perfoma respectând
caracterul ce i-a fost (pre)scris de către autorul dramatic. Avem deci trei planuri performative,
care pot fi sesizate în structura unui spectacol: individ, actor, identitate fictivă (rol, personaj).
Tensiunea dintre materializăriile fizice ale fenomenelor (distanțare și/sau identificare cu
rolul) și conștientizarea lor se consideră a fi un proces personal pe care actorul l-ar putea
descoperi în întâlnirile sale cu rolurile/personajele/identitățile ficționale și/sau partiturile
performative.
Opiniile live-performerului (actorului) asupra proceselor de identificare sau distanțare față
de rol (identitatea fictivă) se vor reconfigura pe parcusul carierei sale, dar cel mai important
aspect legat de cele două procese rămâne conștientizarea distanței personale minim necesare.
Distanța minim necesară față de identitatea fictive numită și rol, diferă de la o abordare sau idea
regizorală la alta, iar procesul de recunoștere a acestei distanța aparține în totalitate actorului
(live performerului). Decuparea aproape chirurgicală a celor două procese aflate în sistemul
psiho-fizic al live-performerului este foarte puțin probabilă, deoarece procesul identificării nu

poate avea loc decât prin prezența unei distanțări anteriorare. De asemenea, efectul de distanțare
nu poate avea loc decât în prezența unei identificări precedente.
Distanța minim necesară față de rol-identitate fictivă depinde de gradele investirii psihofizice ale actorului (live performerului), de mobilitatea sa psiho-fizică și de adaptabilitatea sa
intelectuală, de atitudinile și credințele personale în raport cu meseria practicată, de timpul de
antrenament folosit în spațiul pre-expresivității elaborării identității fictive, de gradul de
conexiune cu rolul (personajul, identitatea fictivă), de influența pe care actorul o are asupra
constructului ficțional și nivelul trasformărilor suferite în urma asumării conștiente a lui. Distanța
minim necesară față de rol (identitate ficțională) mai depinde de formele de organizare în cadrul
construcției identității fictive ți de raporturile relației actor-rol (live performer-identitate
ficțională): subordonare, schimb, conflict, etc. Distanța minim necesară față de rol poate deveni o
formă operațională în construcția identității fictive, atât timp cât actorul admite că ea nu se poate
manifesta decât în relație cu identificarea.
Distanța securizantă, distanța psihică, distanța condescendentă, distanța optimală se regăsesc
în internaliatea live performerului, a actorului, iar în stadiul operațional-practic el va conștientiza
această distanță prin renunțarea la rutinele protectoare, asumându-și în mod deliberat și conștient
una sau mai multe identități ficționale. Proximitatea pericolului infestării spațiului cotidian cu
ficțiune nu va avea decât în cazuri excepționale manifestări patologice. Posibilitatea controlului
distanței minim necesare față de rol se poate ivi atunci când actorul (live performerul) trasează în
plan personal și profesional limitele identității fictive. Niveul investirii psiho-fizice în
transformarea în identitatea fictivă reprezintă un proces personal asemeni activităților macrooptimale. Se presupune că în procesul construcției identității fictive în spațiul pre-expresiv de
realizare există cel puțin trei etape de care live-performerul va fi nevoit să țină cont: 1) accesarea
sau încoporarea sau transpunerea în identitatea fictivă; 2) dezvoltarea sau interpretarea sau
reprezentarea sau performarea identității fictive; 3) îndepărtarea sau desprinderea sau separarea
de identitatea fictivă. În fiecare stadiu al acestor trei etape, actorul va fi temporar locuit și va
acționa simultan, atât în realitatea cotidiană, cât și în realitatea fictivă.
Cele trei conștiințe active simultan în carnalitatea și internalitatea live performerului
consumă energia psiho-fizică a acestuia atât în spațiul pre-expresiv, cât și în timpul experienței
performative, dar va proteja sinele prin menținerea la o distanța echilibrată a celor trei identități.

Această distanță care echilibrează potențialele identificări sau supra-identificări poate fi numită
distanța minim necesară față de rol-identitatea fictivă.
În opinia noastră, distanțele fizice accesate de actor în spațiul pre-expresiv sau extra-cotidian
al elaborării identității fictive, reglează și vor modifica formele de expresie psiho-fizică , în
același timp, vor genera concomitent în live-performer procese precum identificare și distanțarea
față de conștiința intermediară în curs de materializare. Este posibil, de asemenea ca gradul de
investire în atitudinile spațialo-direcționale ale identității în curs de formare să ofere informații
sau indicii despre distanța optimală-distanța minim necesară față de rol.
Definiția conceptului de distanță minim necesară față de rol este:
Distanța minim necesară față de rol (identitatea fictivă) este distanța intermediară cu
ajutorul căreia actorul poate acționa conștient și în mod securizant în spațiul pre-expresiv
(extra-cotidian) al elaborării identității fictive. Procesele prin care actorul (live-performerul)
susține distanța condescendent-optimală sunt:1)depersonalizare de propria identitate și
asumarea identității extra-cotidiene; 2) popularea identității extra-cotidiene cu datele psihofizice elaborate ale identității fictive;3) depersonalizarea de identitatea fictivă; 4) repopularea
sau asumarea identității extra-cotidiene și implicit a identității cotidiene.
În perioada următoare ne propunem investigarea elementelor neanalizate în studiul de față în
raport cu distanța minim necesară față de rol (identitatea fictivă) și să identificăm concret
metodele prin care live-performerul poate ajunge în mod organic și organizat la această distanță
optimală. Dorința noastră ar fi identificarea metodei exacte prin care actorul atinge în mod
constant o identificare-distanțare optimală, securizantă minim necesară față de rol și care sunt
exercițiile prin care aceast proces securizant poate fi adopta în fiecare etapă a construcției
identității fictive în spațiul extra-cotidian (pre-expresiv).
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