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1 / COMUNICARE ȘI INTERPRETARE 

 



termeni cheie: 
semioză / creativitate / interpretare / semnificare / interdisciplinaritate... 



 
 

SEMIOTICA 
semn / simbol / structură / semnificație / comunicare… 

  
 
  
        

    TEORIA SEMNELOR 
       societate / arte vizuale, teatru, muzică, literatură / știință / tehnică… 



         RELAȚIONARE 

 
 

COMUNICAREA ESTE INTERACȚIUNEA UMANĂ PRIN MESAJE 
 

                                          
 
 
                          ELEMENTE CONCRETE            ELEMENTE ABSTRACTE  
                   comunică şi primesc mesajul         trebuiesc comunicate  

                                                         
 

        SEMNE 
    acte sau fapte de artă care se referă la altceva decât la ele însele 

         semnifică (transmit informaţii despre o realitate) 
         CODURI 

           sistemele în care sunt organizate  semnele 
  
 

 
 
 



Modalități de comunicare 
Canal / Cod / Medium  

 Canalul 
mijlocul fizic prin care este transmis semnalul 

 
Codul  

sistem de înţelesuri comun membrilor unei culturi. Constă deopotrivă din semne şi din reguli care 
determină cum şi în ce context pot fi folosite acestea 

 
Medium (media) 

 mijlocul (mijloacele) tehnic (tehnice) de convertire a mesajului în semnal, 
 care să poată fi transmis prin canal. 

 
putem clasifica media în trei categorii: 

• media de prezentare: vocea, faţa, trupul. Acestea folosesc limbaje “naturale” (cuvinte rostite, 
expresii, gesturi); 

• media de reprezentare: cărţi, picturi, fotografii. Pot fi o înregistrare a produselor din prima 
categorie, care să existe independent de cel care comunică. Produc lucrări, adică obiecte 
comunicaţionale, prin care se comunică fapte, sentimente, idei sau viziuni; 

• media mecanice: telefonul, radioul, televiziunea. 
 



   ETAPE ALE  COMUNICĂRII  1 



   ETAPE ALE  COMUNICĂRII  2 







 
 
“Un semn este ceva care ţine loc de 
altceva pentru cineva, sub un oarecare 
raport sau un oarecare titlu” 
   
                          CHARLES SANDERS PEIRCE 



SUPORTURI ALE COMUNICĂRII NONVERBALE 
 

/ corpul cu calităţile fizice şi fiziologice ale sale, cu 
mişcările ca suport - gesticulaţia de tip fiziologic, ea 
există şi se manifestă ca o inserţie necesară a 
fiziologicului în sistemul comunicării. 
// afectele manifestate în comunicarea indirectă - prin 
veşmintele pe care le poartă emiţătorii, accesoriile lor, 
tatuajele sau mutilările ritualice.  
/// dispunerea în spaţiu a indivizilor - indiferent de 
natura acestuia, suportul teritorial şi personal 
înconjoară corpul fiecărui individ. 
  
 Motivaţiile gestualităţii se formează pe principiul 
egoului, ca raportare permanentă la “eu” sau “sine”, iar 
determinările gestuale ale depărtării şi apropierii, în 
funcţie de “aici” şi “acolo”, respectiv “dincolo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imaginea non-verbală corporală ca simbol 
artistic, în plan fizic sau în realitatea imediată, 
poate fi statică - de tip portret, în pictură, 
sculptură, grafică, fotografie, publicitate, benzi 
desenate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Însă ea poate fi reprezentată şi prin imagini ale mişcării sau ale unui gest sugerat. 
  
Limbajul nonverbal, cod al comunicării teatrale, presupune o atenţie  
deosebită acordată corpului actorului. 
 
În teatrul „tradiţional”, vorbim despre acesta în termenii unei soluţii de compromis 
între spontaneitate şi control absolut, între corpul natural şi corpul manipulat de 
către regizor sau de specificitatea rolului interpretat.  
 



În dans, balet, imaginea gestuală e însoţită de armonia 
muzicală, aceeaşi bucată urmărind să transmită  simbolic 
tot un cod, emis de artist, în momentul în care îşi oferă 
opera publicului său.  
 
Faţă de gestualitatea din realitatea imediată, arta îşi 
permite să emită simboluri multiple, iar decodificarea lor 
ţine de reperele culturale sau civice asimilate în special de 
către receptor.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Marc-Alain Deschamps ne 
vorbeşte despre taxonomia 
gestuală exprimând forme diferite 
de comunicare a corpului uman. 
Marcel Mauss împarte tehnicile 
corpului în funcţie de sex şi vârstă 
Pierre Guiraud propune o 
taxonomie a codurilor corporale 
printr-o reinterpretare a 
principalelor analize gestuale.  



Jean-
Jacques 
Nattiez 

 

O partitură muzicală este un suport cu 
însemne grafice deosebit de complexe, 
a căror convenţie s‐a statuat în timp, 
printr‐un proces de continuă adaptare 
în raport cu intenţiile autorilor, 
posibilităţile tehnice ale instrumentelor 
producătoare de sunete şi 
competenţele instrumentiştilor.  
 
Jean-Jacques Nattiez, muzicolog, 
susţine că muzica le apare multora 
drept un sistem organizat sintactic, dar 
lipsit de încărcătura semantică. Alţii 
observă că în diferite cazuri există 
combinaţii muzicale cu funcţie 
semantică clară.  
Semiotica muzicală este ea însăşi o 
disciplină;  
Datorită existenţei partiturii, este 
posibilă evoluţia gândirii muzicale 
individuale. 
 



Reprezentantul cel mai de seamă care a efectuat studii în acest sens, este Jean Baudrillard unul dintre 
cei mai reputaţi - si mai mediatizaţi - teoreticieni şi filosofi ai celei de-a doua jumătatea a secolului XX. 
Lucrarea la care fac referire citatele de mai jos, reprezintă o incursiune în psihologia consumului ce 
merită studiată. 
 
“Societatea de consum – mituri şi structuri” este unul dintre cele mai atente şi rafinate studii 
sociologice despre consum. Acest text continuă să arunce o lumină noua asupra subiectului şi 
obiectului consumului, în jurul căruia se organizează societatea." (Douglas Kellner, University of 
Texas); 
 
 „Cercetarea originală a lui Jean Baudrillard în domeniul semioticii furnizează o nouă analiză a 
societăţii de consum şi explică în ce fel structurile de comunicare şi sistemul de semne pot conserva 
societatea de consum mult după ce discursul acesteia s-a golit de putere şi semnificaţie."(Trevor 
Norris, University of Toronto). 
Jean Baudrillard, societatea de consum – mituri şi structuri, Ed. Comunicare.ro, 2008, Bucureşti 
 

Jean 
Baudrillard 

 



Există şi un alt tip de imagine care 
transcende realitatea imediată în sfera 
spirituală a comunicării interumane, şi 
anume imaginea sugerată în artă şi 
literatură.  
Este vorba despre imaginea „scrisă”, 
respectiv „citită” în texte ficţionale sau  
în teatrul radiofonic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NONVERBALUL ÎN REPREZENTĂRI ARTISTICE 

    În artă se stabilesc distanţele în funcţie de 
coduri stabilite dinainte sau se sugerează de 
către autorul unei opere, în funcţie de 
normele însuşite dar şi de talentul său de a 
reda expresiv elementele de contrast, cele ale 
primului plan, cele din fundal şi cele din 
umbră.  
 



IDEAL ŞI REAL 
Ce parte din această imagine este 

idealizată? 
 

”28 iulie: Libertatea conducând oamenii” (1830) de Eugene Delacroix  

plasarea elementelor idealizate în partea de sus a paginii și a elementelor realiste în partea de jos 

•Libertatea, care aici este simbolizată de figura 
feminină purtând steagul, este plasată în partea de 
sus și centrală, astfel încât atenția este atrasă către 
importanța ei; 
•Sub ea se află figurile care sunt simbolice pentru 
oameni ca un întreg dar, în același timp, sunt mult 
mai realiste în ceea ce privește pictarea lor. În acest 
fel, ”oamenii” sunt prezentați ca aspirând la idealul 
de libertate care este plasat literalmente deasupra 
lor;  
•Așadar, în timp ce ambele elemente, Libertatea 
însăși și oamenii de sub ea sunt idealizați, intenția 
pare a fi să redea grupul din urmă mai realist cu 
imposibilitatea de a învinge moartea, consecința 
înlocuirii idealului însuși de libertate – care apare în 
partea cea mai de jos a imaginii.  



 
 
 

 
Conceptele de centru și margini combinate cu cele de ”în 
față” și ”în spate” contrastează ideile de permanență și 
importanță (Hristos) cu cele de efemeritate și neimportanță 
relativă ( Nicodemus, Maria Magdalena și figura 
incompletă).  
Ce este interesant la această sculptură este faptul că 
presupune o poziție anume din partea privitorului  
 (în această instanță vedem sculptura ca având spate, față și 
părți laterale).  
 

În ”Florentine Pieta” a lui Michelangelo (1550-1553), 
observăm însemnătatea centrului și relativa lipsă de 
importanță a marginilor.  
Sculptura include patru figuri: Hristos, Nicodemus,  
Maria Magdalena și o figură incompletă. 

CENTRUL ȘI PERIFERIA 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 / SEMIOZA ȘI ACTUL INTERPRETĂRII 

 



 
Unitatea fundamentală semiotică se numeşte 

 S E M N 
Un semn nu este semn decât dacă exprimă idei şi 

dacă produce în mintea celui sau celor care îl 
percep, un demers interpretativ. (M. Joly) 

 
 

ACTUL INTERPRETĂRII ARTISTICE 
 
 
 



 
 

SEMNUL ARE 3 DIMENSIUNI  
 
  / O DIMENSIUNE SEMANTICĂ 
Semnul este acel ceva care ţine locul a altceva 
semantica (relaţia semn-obiect), desemnează (denotează) semnul 
 
 



 
 

SEMNUL ARE 3 DIMENSIUNI  
 
  // O DIMENSIUNE SINTACTICĂ 
Orice semn are o capacitate de asociere cu alte semne 
sintaxa (relaţia semn-semn), altfel spus, ce implică semnul  
 



 
 

SEMNUL ARE 3 DIMENSIUNI  
 
  /// O DIMENSIUNE PRAGMATICĂ 
Respectă utilitatea, valoarea unui semn sau sistem de semne pentru un individ  
sau un grup social.  
pragmatica (relaţia semn-efect obţinut), ce exprimă semnul 
 



 
 

Dinamica semnelor… 
 

 / Semnul ca obiect / obiecte ce au 
sensuri specifice şi care pot, într-un 
anumit context, să reprezinte sau să 
substituie alte obiecte.  
 / Înţelesul semnelor / această 
abordare pledează pentru înţelesul 
primar, sau mai bine spus, prima 
impresie. 
 / Folosirea semnelor / vehicule sau 
transportatori de sensuri 
 / Efectul semnelor / "ceva ce 
reprezintă pentru cineva, drept 
altceva". 
 



 
 

Există trei arii principale în ceea ce 
înţelegem prin semiotică 

 
Primul ordin 
Semnele însele / Maşina Aston Martin 

 



 
 

Există trei arii principale în ceea ce 
înţelegem prin semiotică 

 
Al doilea ordin 
Modul în care semnele sunt organizate în sisteme. 
Se adaugă sensuri culturale şi mituri/ Maşina Aston 
Martin a lui James Bond 

 



 
 

Există trei arii principale în ceea ce 
înţelegem prin semiotică 

 
Al treilea ordin 
Contextul în care semnele sunt organizate în 
sisteme. Oferă informaţii despre societate, 
industrie şi grad de civilizaţie 

 



CE SUNT SEMIOZA ŞI SEMIOZA NELIMITATĂ 
 

Semioza / o acţiune sau o influenţă care constituie sau implică o cooperare  între trei subiecte: un semn, obiectul său şi 
interpretantul său.  (Peirce) 

 
Dacă un om creează un simbol nou, o face prin implicarea de concepte. Şi odată creat, în uz, el se dezvoltă. Folosit şi 

experimentat el semnifică creştere.  
Această creştere a simbolurilor mai are denumirea de semioză nelimitată.  

 
    Semioza nelimitată / capacitatea semnelor de a se determina unul pe altul. Interpretantul rezultat în mintea noastră 
ar putea deveni mai apoi un alt semn, putând declanşa un lanţ infinit de asocieri . 

 
 



 
 

       CE ESTE SIMBOLUL ? 
 
 
 

Folosit  uneori ca şi alternativă sau substitut pentru termenul  
SEMN 

  
Înţelesuri diferite sau chiar opuse 

Au funcţia principală de ghidaj, fiind percepute în mare 
parte de către subconştientul nostru.  

 
Pot înlocui informaţiile fără un intermediar.  



 SIMBOLUL / CARACTERISTICI 

Când nu există interpretant simbolul  
îşi va pierde caracteristicile care îl transformă în semn 

 
 Simbolul este o reprezentare ce este prezentată minţii – fără o asemănare 

cu obiectul său şi fără nici o referire la  
convenţiile anterioare – numită concept.  

 
  
Simbolul este un subiect cu trei condiţii: 
• trebuie să reprezinte un obiect sau lucru;  
• să fie o reprezentare a unei forme realizabile; 
• să fie uşor de tradus într-o altă limbă sau sistem de simboluri. 
Un simbol este un semn care are mai multe nivele de sensuri. Cu alte cuvinte, un simbol semnifică 

mai mult decât spun literele - semnele sunt literale, pe când simbolurile nu. 
 Întâlnim trei feluri de asocieri: 
• personale, unde toţi facem asocieri cu lucruri în experienţele noastre; 
• culturale, unde simboluri diferite pot avea sensuri diferite în culturi diferite; 
• universale, unde psihologia lui Jung, pe lângă alte teorii, argumentează că unele simboluri au 

sensuri universale. 



 
 

SEMNE SIMBOLURI 

“pictograme” 
Pentru jocurile olimpice de la Beijing  

din anul 2008 

pictograme 
chinezeşti de acum 2000 de ani 

 



Când vorbim, scriem, interpretăm piese muzicale sau un rol pe scenă, 
citim, visăm sau ne angajăm într-o activitate simbolică, aceste 
sensuri devin naturale. În timp ce un scriitor intenţionează să 
exprime sensuri certe, acestea vor depăşi ceea ce a fost conştient 
făcut.  

 
În interpretările literare, este important să ne amintim că un poem sau 

o povestire scurtă pot să spună mai mult decât doreşte să spună 
scriitorul. Poate avea acest surplus de sensuri datorită limbajului 
folosit. 

  
Multe imagini, semne, într-o operă literară vor avea asocieri culturale 

şi universale atât pentru cititor cât şi pentru scriitor. Nici scriitorul şi 
nici cititorul nu controlează aceste asocieri. Noi câştigăm asocierile 
din experienţa noastră de viaţă, fără să conştientizăm aceste lucru. 

 

 SIMBOLUL / CARACTERISTICI 



Apollinaire - caligrame 











O continuare a acestor interpretări ar fi o dezbatere asupra unui anumit 
tip de simbol, şi anume cel cultural.  

 
Este unul dintre cele mai complexe şi dinamice simboluri.  

Ocupă un loc major în viaţa unei comunităţi moderne 
  

El defineşte complexitatea unei societăţi, prin aceea că 
structurează în chip diferit praxis-ul societăţii,  

depinzând firesc de condiţiile date.  
 

Simbolul cultural constituie o însumare a unor experienţe prin care 
colectivitatea se exprimă, asigură continuitatea experienţei de a trăi 

împreună prin instituţiile făurite de-a lungul unor mari perioade de timp.  
 

 SIMBOLUL  CULTURAL - EXPRESIE  
A SEMIOZEI NELIMITATE 
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