Mariana Ghițulescu “Arta schimbă oamenii, îi ajută să
se exprime autentic și plenar”

Ce m-a mai atras a fost libertatea de ami concepe cursul (n.a.: de arta
actorului). Iar pe parcursul lecțiilor, mam simțit liberă, ceea ce e foarte
important pentru mine, pentru orice om
care se pretinde a fi creator.
Sigur că libertatea aceasta este cu două
tăișuri, pentru că-ți asumi în totalitate
produsul final, răspunderea asupra a ce
se întâmplă. Dar, vorba lui Caragiale, eu
am tăria opiniilor mele.
De asemenea, ceva ce am descoperit
pe parcurs, îmi place că ceilalți din
echipa proiectului știu să fie aproape, să
ofere o mână de ajutor dacă e nevoie,
lăsându-mi, totuși, libertate deplină în
desfășurarea lecțiilor.
După cele câteva întâlniri parcurse,
cum vi se pare această experiență de
a lucra cu elevii în cadrul atelierul
tematic de arta actorului?

Sunteți profesorul atelierului de Arta
Actorului în cadrul proiectului “Arta
nu urăște - celebrarea valorii”. Ce v-a
atras la acest proiect și v-a
determinat să deveniți parte din
echipă?
În primul rând, șansa de a lucra cu
copiii, cu oamenii. Îmi plac oamenii. Îmi
place să cred că pot să fiu, prin
interacțiunea cu ei, o mică parte din
formarea lor, din ceea ce vor deveni în
viitor. Că le aduc un echilibru, că
reușesc să-i fac să-și schimbe percepția
față de ei înșiși, față de mediul
înconjurător, față de ceilalți oameni. Că
îi ajut să se cunoască pe ei înșiși, să își
dea seama de atuurile lor și să-i
cunoască mai bine pe cei de lângă ei.
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În primul rând, fiecare grupă și, de fapt,
fiecare copil, în parte, sunt speciali.
Fiecare copil e diferit de ceilalți, prin
urmare întotdeauna am fericita ocazie
de a mă întâlni cu noul. Nu numai ei au
ceva de luat de la mine, ci și eu iau de
la ei, în mare măsură, și pun la temelia
construcției mele individuale. Iau
energie, iau chiar și cunoștințe,
modalități de a rezolva anumite situații.
De multe ori, învăț că unele lucruri nu
sunt cum le credeam eu, cum îmi erau
bine înrădăcinate. Mi se dovedește la
fiecare întâlnire că, într-adevăr, atelierul
de arta actorului e un mod de
experimentare, atât pentru practicant,
cât și pentru cel care-l îndrumă.

Din experiența dumneavoastră
personală, credeți că știm să
apreciem cu adevărat diversitatea și
să recunoaștem și promovăm
valorile autentice, indiferent de
mediul etnic din care provin?
Nu, în mare parte. Nu, din păcate. Mult
prea puțini dintre noi știm să apreciem
diversitatea și valoarea celuilalt. De
aceea avem și atâtea conflicte, atât din
cele mărunte, dintre noi, cât și cele
majore, între comunități sau societăți.
Cum stăteau lucrurile când
dumneavoastră erați elev?
Nu am simțit și văzut manifestări de
discriminare. Niciodată nu mi-am auzit
părinții sau profesorii spunând să nu mă
joc cu alt copil fiindcă e de altă etnie. Pe
vremea aceea, eram în organizația de
pionieri și am fost comandant de grupă,
de detașament, de unitate, și aveam o
relație foarte bună cu colegii și cu
părinții lor, indiferent de etnie, români
sau roma, și am avut destui colegi de
etnie roma, din comunități care-și
păstraseră tradițiile.
Chiar și acum, când mă întorc în orașul
natal și mă întâlnesc cu foști colegi șau
cu părinții lor, mă recunosc, mă
îmbrățișează și îmi mulțumesc pentru
cum relaționam cu ei. Iar în această
privință, contează foarte mult cum ești
crescut acasă și ce modele ai când ești
mic, atât acasă, cât și la școală. Iar de
când sunt cadru didactic, realizez că cei
7 ani de acasă sunt esențiali, ce valori
dobândești atunci se pot schimba doar
cu mult efort de către școală.
Credeți că astfel de inițiative de a
aduce împreună copii de etnii
diferite pentru a învăța împreună și
în afara orelor de curs de la școală îi
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ajută să înțeleagă și aprecieze
diversitatea și valorile fiecăruia?
Sigur că da, fiindcă arta actorului e un
mecanism logic specific pentru
dezvoltarea capacității de a te pune în
locul celuilalt. Se pleacă de la un
principiu fundamental pe care-l știm în
copilărie, dar pe care îl “uităm“ apoi “ce-ar fi dacă ar fi…“, ca, de exemplu,
“ce-ar fi dacă eu m-aș naște într-o
familie de romi…“?
La orele de estetică se învață ce
înseamnă diferența de perspectivă în
aprecierea valorii unei opere de artă și
cum ceva care pentru noi poate părea
kitsch este apreciată de altcineva ca
având o valoare estetică specială.
Așa se întâmplă și în cazul în care te
naști într-un alt mediu, valorile cu care
pornești în viață sunt diferite, noi trebuie
să conștientizăm acest lucru. Iar arta
actorului ne ajută să realizăm această
conștientizare, oferindu-ne șansa să ne
punem în locul celuilalt, de a nu ne
judeca personajul, ci de a-l apăra.
Găsind “dreptatea” personajului și
înțelegându-i valorile și motivația ne
ajută să avem un alt unghi de a privi
lucrurile, o altă deschidere.
Legat de celebrarea valorii, credeți că
unii dintre elevii de la atelier vor
ajunge să aleagă o carieră de actor?
Atelierul îi poate ajuta să urmeze cu
succes o carieră în orice domeniu și-ar
dori. Studierea artei actorului ar trebui
extinsă cât mai mult și ar trebui urmată
chiar și de cei ce nu-și doresc,
neapărat, o carieră în actorie.
Ion Cojar, un mare nume al teatrului și
actoriei românești, regizor și profesor,
spunea că arta actorului începe prin
deprofesionalizare. Arta actorului e un

mod de reexperimentare, de
redescoperire a celor 5 simțuri ale
noastre și folosire a lor la capacitate
maxima, conștientizarea raportării
noastre la mediul înconjurător imediat,
cel apropriat, dar și cel îndepărtat.
Arta actorului ne ajută să ne
redescoperim instinctele primare, care
se atenuează prin socializare. Nu mai
conștientizăm că suntem capabili chiar
și să anticipăm ce urmează să se
întâmple, într-o anumită măsură.
Atelierul de arta actorului dezvoltă
încrederea în noi și în ceilalți, inclusiv
prin jocurile de rol în care trebuie să-ți
dai drumul și să ai încredere că va fi
cineva acolo care te va prinde. Iar în
celălalt se va dezvolta simțul
responsabilității, de a acționa la
capacitate maximă pentru ca cel de
lângă el să nu fie în pericol. Atelierul
dezvoltă și capacitatea de a lucra în
echipă, dar și, în mod doar aparent
paradoxal, individualitatea fiecăruia.
Iar procesul acesta de descoperire a
sinelui tău adevărat și a celorlalți e,
poate, mai important decât finalitatea,
decât destinația.
Ce pregătiți ca temă de absolvire a
atelierului?
Abordăm un gen care stă la baza
teatrului, în general, și anume –
comedia del arte, apărută în timpul
Renașterii și care înseamnă un moment
născut din improvizație, fără un text
scris, bazat doar pe un schelet
dramatic. În cadrul acestui gen de
teatru, există tipologii umane fixe,
pentru că s-a dovedit în timp că anumite
tare ale societății sunt îndreptate cel
mai bine prin comic. Oamenii își
acceptă mai ușor defectele dacă le
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atragi atenția asupra lor prin umor, prin
comic.
La finalul proiectului, va exista un
concert al valorilor și o expoziție și
elevii dumneavoastră vor fi implicați.
Ce să spunem potențialilor spectatori
- elevi și părinți - pentru a-i atrage la
concert?
Cei care vor veni vor dori, cu siguranță,
să facă parte dintr-un asemenea proiect
în viitor. Asta, în primul rând, fiindcă vor
descoperi la copiii, colegii sau prietenii
lor fațete noi, fațete surprinzătoare – în
modul cel mai plăcut posibil!
Arta actorului și arta, în general,
schimbă oamenii sau îi ajută să se
exprime autentic și plenar.

Proiectul ”Arta nu urăște – celebrarea
valorii” beneficiază de o finanțare de 65,000
EUR în cadrul programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în
cadrul patrimoniului cultural european” finanțat printr-un Grant SEE. Obiectivul
proiectului este de a contribui la
promovarea și respectarea valorilor
democratice și a drepturilor omului prin
combaterea discursului instigator la ură
împotriva etnicilor romi, căruia i se va
răspunde prin acțiuni și măsuri pozitive ce
susțin drepturile copiilor și tinerilor rromi la
educație, importanța participării acestora,
alături de colegi de etnie română, la
formare bazată pe toleranță și importanța
culturii și a artei în crearea legăturilor interculturale.

