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MOTIVAȚIE – ARGUMENT REGIZORAL  

 
“În fiecare moment pe scenă, o păpușă se luptă să trăiască. Orice neatenție din partea 

păpușarilor poate însemna moartea sa. Noi, ca oameni obișnuiți, experimentăm viața de zi cu zi 
ca o serie de mini lupte epice, asa că, viețile și luptele păpușilor sunt metafore pentru dramele 

vieților noastre.” 

Basil Jones – Producător Executiv al Handspring Puppet Company 
 
Când eram mică, la vârsta de șapte sau opt ani, am văzut desenul Ferma Animalelor, 

ecranizarea din 1954 a cărții vizionarului George Orwell. N-am înțeles prea mult atunci despre ce 
înseamnă o revoluție, preluarea puterii sau toate celelalte simboluri prezente în poveste. Am înțeles 
și simțit însă profund nedreptatea. Nedreptatea omului înaintea revoltei animalelor și nedreptatea 
tagmei porcești în frunte cu Napoleon, care își asumă conducerea și schimbă victoria obținută în 
favoarea lor. Scena din desen care m-a făcut să plâng în hohote și a rămas cu mine până acum, a 
fost cea în care măgarul Benjamin aleargă după mașina preparatorului de clei de oase în care este 
luat maiestuosul cal, Boxer, sub pretextul unei vizite la medic. După câțiva ani am citit și cartea, 
intrând astfel cu adevărat în lumea creată de Orwell. Cred cu tărie că experiența acestei povești și 
explicațiile părinților mei despre libertatea ca drept a oricărei creaturi, pe fondul unei copilării 
petrecute în ograda bunicilor, m-au ajutat să am mai multă compasiune și empatie pentru viața care 
ne înconjoară.  

În ultimul timp, numeroasele evenimente politice din lume, relația tot mai abuzivă a omului 
cu natura, tehnologia alienantă, culminând cu vâltoarea politică din țară și sentimentul de frustrare 
continuă pe care îl simt, m-au făcut să mă întorc către fabula lui Orwell în căutare de răspunsuri și 
alinare. Recitind cartea, am descoperit o similitudine extraordinară între povestea animalelor care 
luptă pentru o viață mai bună și evenimentele prin care trecem. Deoarece teatrul este locul în care 
se corectează moravurile societății și locul în care oamenii își regăsesc echilibrul sufletului, 
consider vitală în acest moment montarea spectacolului “Ferma Animalelor” în Romania.  

Ferma Animalelor, nuvela alegorică scrisă de George Orwell în 1954, descrie evenimentele 
ce au precedat Revoluția din Rusia - 1917, continuând apoi cu intrarea în era Stalinistă a Uniunii 
Sovietice. Orwell mărturisește că a încercat, pe deplin conștient de ceea ce făcea, să îmbine scopul 
politic și scopul artistic într-un întreg.  

“Am văzut un băiețel... poate de zece ani, conducând o căruță mare pe o potecă îngustă și 
biciuind calul ori de câte ori acesta vroia să întoarcă. Am realizat atunci că, dacă asemenea 
animale ar deveni conștiente de forța lor, nu am avea nicio putere asupra lor și că oamenii 
exploatează animalele în același fel în care cei bogați exploatează proletariatul.” 

Spectacolul urmărește conturarea unui comentariu social la adresa societății actuale și o 
vindecare a traumei comune. Prin îmbinarea tehnicilor de teatru de păpuși cu elemente 
contemporane - păpuși stilizate, teatru de umbre, proiecții video – ne dorim realizarea unei 
experiențe artistice complexe, cu mesaje pe nivele suprapuse, pentru toate categoriile de vârstă.  
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CONCEPȚIE REGIZORALĂ  

 
Vreau să aduc pe scenă o adaptare a cărții lui Orwell sub forma unei povești în poveste cu 

elemente de musical, ce delectează și stimulează deopotrivă, ridică întrebări și provoacă o 
chestionare a status-quo-ului atât de către tineri și adulți, cât și de către copii. Spectacolul va adresa 
câteva dintre problemele presante ale timpurilor noastre: lupta pentru democrație și drepturile 
fundamentale ale omului, exploatarea abuzivă a animalelor și resurselor pentru consum, 
exploatarea celor săraci de către cei bogați. O serie de teme universale vor fi atinse, precum 
leadership-ul și corupția, controlul claselor inferioare din punct de vedere intelectual, minciunile 
și decepția, regulile și ordinea, disperarea, violența împotriva celor mai slabi, dar și prietenia, 
bucuria, visele și speranțele, unitatea pentru un țel comun.   

  Acțiunea spectacolului este plasată într-un viitor apropiat, într-o lume asemănătoare celei 
descrise de Orwell în “1984”, în care controlul statului asupra minții oamenilor este acerb. Cărțile 
sunt interzise (vezi interzicerea recentă a cărții Ferma Animalelor în China), contactul cu animalele 
este interzis (în Anglia s-a votat recent că animalele nu au sentimente), orice urmă de empatie este 
pedepsită cu moartea. În această lume, oamenii nu au nici ei contact emoțional unii cu alții, sunt 
separați, îngrădiți, ghidați, iar orice contact cu natura este interzis.  În timpul uneia dintre paradele 
zilnice pe străzile unei metropole supra-dezvoltate, un activist se aruncă în mulțime și împrăștie 
cărți interzise. După suprimarea lui de către poliție, un participant al paradei citește dintr-o carte 
și reușește să îi motiveze și pe ceilalți să dea glas poveștii cu ajutorul obiectelor de butaforie 
folosite pentru paradă.   

  Păpușile, măștile și obiectele sunt folosite mai întâi de participanții la paradă pentru a 
transmite mesajele propagandistice. Ei joacă diverse scene scurte, mai degrabă tablouri, pentru a 
ilustra momente din cântecele patriotice menite să întipărească în rândul populației imaginile 
dorite de conducere. Acestora li se adaugă imaginile de pe ecranele de proiecție, care devin ulterior 
ecrane pe care se proiectează teatru de umbre și animații din povestea animalelor de la fermă.  
Spectacolul este structurat sub forma unei povești în poveste. Oamenii, aflați sub controlul 
conducerii au la rândul lor un moment de rebeliune prin povestea pe care o spun, o vindecare, o 
trezire temporară, o apropiere. Pe durata poveștii ei vor fi vigilenți ca poliția să nu se întoarcă și    
să-i surprindă. Când, în final, poliția revine pentru a continua parada, oamenii se supun, obedienți, 
dar poate cu sufletul mai liniștit. Publicul rămâne să hotărască pentru sine dacă participanții vor 
continua să asculte sau urmeaza revolta.  

                Spectacolul este construit pe trei planuri – cel al actorilor care au un dialog cu publicul 
și comentarii pe parcursul poveștii, cel al participanților la paradă și cel al animalelor de la fermă. 
Pe parcusul desfășurării poveștii, cele trei planuri se suprapun, se amestecă, se contopesc, copiind 
la nivel conceptual, transformarea treptată a porcilor în oameni. Punerea în scenă a poveștii de 
către participanți le dă acestora pentru prima dată prilejul interacțiunii fizice și emoționale. Micile 
atingeri, sentimentele de bucurie, furie, tristețe pe care aceștia le trăiesc împreună, duc totodată la 
o oarecare vindecare a opresiunii în care trăiesc.  
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Textul se pretează foarte bine teatrului de Păpuși, acest lucru fiind dovedit de numeroasele 
puneri în scenă la nivel internațional, în variante cu actori si măști sau cu păpuși. Spectacolul în 
regia lui Peter Hall, muzica Richard Peaslee și versuri Adrian Mitchell, a fost pus în scenă la 
National Theatre, Londra, în 1984 și a avut turneu în nouă orașe în 1985. O versiune solo adaptată 
și intepretată de Guy Masterson a avut premiera la Traverse Theatre în Edinburgh în Ianuarie 1955 
și e în turneu internațional de atunci. Trupa Pink Floyd s-a inspirat din cartea lui Orwell în albumul 
lor, Animals (1977), portretizând oamenii ca porci, câini și oi. 

Strofă din cantecul Sheep: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Spectacolul are o durată de 1h și 10 minute și este alcătuit din prolog, nouă tablouri reprezentând 
povestea animalelor și epilog.   

 •   Prolog (parada și începutul poveștii)  

 •   Tablourile sunt: Revolta (animalele scapă de tiranul Jones), Recolta (bunurile semănate și 
recoltate sunt doar ale lor, dar porcii își iau mai mult pentru ei), Ferma Animalelor ( Animalele 
obțin victoria împotriva oamenilor și ferma este recunoscută ca fiind a lor), Snowball Prigonit ( 
Napoleon îl alungă pe Snowball și îl declară dușman al fermei), Porcii în Casă ( porcii încep să 
împrumute din obiceiurile oamenilor și schimbă legile în favoarea lor), Execuția (multe animale 
mărturisesc că au contribuit la uzurparea lui Napoleon și sunt executate), Vise Spulberate ( Moara, 
la care animalele au muncit din greu, este aruncată în aer de oameni), Boxer la pământ (Boxer, 
care a muncit cel mai mult este accidentat și, în loc de pensionare, Napoleon îl vinde pentru clei 
de oase), Transfigurare ( animalele văd cum Porcii și Oamenii, care beau și joacă cărți, își 
împrumută trăsăturile, confundându-se)  

 •   Epilog (reluarea paradei și cantecul final adresat publicului).  

                   

 

 

“What do you get for pretending the 
danger's not real. 
Meek and obedient you follow the 
leader 
Down well trodden corridors into the 
valley of steel. 
What a surprise! 
A look of terminal shock in your 
eyes. 
Now things are really what they 
seem. 
No, this is no bad dream.” 

 

“Ce câștigați pretinzând că 
pericolul nu este real. 
Umile și obediente vă urmați 
liderul 
Înainte pe coridoare bătătorite 
înspre valea de oțel. 
Ce surpiză!  
O privire de șoc terminal în 
ochii voștri.  
Acum lucrurile sunt exact ceea 
ce par.  
Nu, acesta nu este un vis urât.” 
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REALIZAREA SPECTACOLULUI  

 

În dezvoltarea spectacolului vom folosi tehnica Devised Theatre prin care actorii vor fi încurajați 
să folosească păpusile, corpurile lor și decorul minimalist în moduri inedite pentru a spune 
povestea. Tehnica stimulează depăsirea unor tipuri de gândire și joc obișnuite, precum și 
descoperirea și prezentarea unui material original și surprinzător. Actorii vor interpreta mai multe 
personaje, individuale și colective (ex: personajul colectiv al Oilor), vor susține partituri muzicale 
și vor crea efecte sonore, vor dezvolta coregrafii de grup alături de ceilați actori sau coregrafii cu 
păpusi și obiecte (ex: cântecele în cinstea lui Napoleon).    

     Actorii vor fi aleși într-un casting de tip workshop în care vom testa diferite scene și 
elemente din spectacol. Odată aleși actorii, vom face un al doilea workshop de două săptămâni în 
care vom explora lucrul cu păpuși mock-up (substitut), lucrul cu obiectele, vom explora zona de 
cântece, mișcare, interacțiune cu păpușile, zona de teatru de umbre, folosirea corpurilor ca spațiu 
de joc. În urma workshop-ului vom avea idei mai clare și material pe care îl vom folosi ulterior în 
repetiții.   
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INSPIRAȚIE – ATMOSFERA SPECTACOL  
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PĂPUȘI, OBIECTE, MĂȘTI 

 

Deși la început par niște banale figurine de paradă cu o estetică stilizată, inspirată din 
posterele de propagandă comunistă, păpușile dețin mecanisme care le permit să meargă mânuite 
de unul sau doi păpușari, să facă mișcări de cap și corp complexe, să clipească, să își miște gura – 
având astfel posibilitatea să fie pline de viață și să transmită emoție. Anumite animale devin 
personaje colective, cu mecanisme care permit păpușarilor să le miște în sincron sau individual. 
Ex: personajul oilor obediente sau al găinilor nemulțumite.  Oamenii vor fi reprezentați prin 
siluete, măști sau capete supradimensionate. Actorii vor folosi obiecte din paradă (garduri, utilaje, 
case, elicopter, arme) pentru a spune povestea. Toate elementele se vor afla inițial în mâinile  
actorilor și așezate pe câteva care alegorice, urmând să fie apoi folosite la momentul oportun.   

   

   

 

Datorită ideii de paradă, ne putem juca cu mărimea personajelor și a obiectelor, având astfel 
posibilitatea să prezentăm acțiunea ca având loc în plan apropiat sau depărtat. Ex: moara poate fi 
o figurină mică pe un deal realizat de corpul unui păpușar. Mânuirea cu tije a păpușilor într-un 
spațiu aproape abstract, aflat în continuă transformare, oferă posibilitatea dezvoltării unor scene 
inedite, neancorate într-un décor fix.    

Majoritatea păpușilor vor fi realizate din Craft Foam și Plastazote ( materiale rezistente la 
uzură) de diferite grosimi, fiind pictate cu vopsele acrilice. Ele vor fi controlate cu tije și vor avea 
mecanisme de tip Fetig ( pentru cap și mecanisme pentru mers și expresii). Ne dorim crearea unor 
păpuși cât mai vii, care, împrumutând atributele umane, să aibă un impact vizual și emoțional 
puternic. 
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ILUSTRAȚIE MUZICALĂ 

 

Cari Tibor, cunoscutul compozitor cu o vastă experiență în realizarea muzicii pentru teatrul 
de păpusi va crea ilustrația muzicală a spectacolului, inspirându-se din imnurile patriotice din 
perioada comunistă precum și din albumul Animals al trupei Pink Floyd.   

Muzica se va împleti cu sunetele create de actori și, alături de jocul scenic, va transporta către 
public emoțiile poveștii.   

   

PROIECȚII VIDEO  

 

Proiecțiile video vor fi realizate cu ajutorul teatrului de umbre filmat în prealabil, căruia i 
se vor adăuga elemente de animație și grafică. Clipurile din timpul paradei vor fi proiectate pe 
suprafețele care funcționează ca ecrane de proiecție pentru mesajele de propagandă. Acest tip de 
filme este tot ceea ce oamenii cunosc, așa că estetica video-urilor din timpul paradei se va regăsi 
și în clipurile din povestea animalelor, ce au loc de fapt în mintea oamenilor. 
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PUBLIC ȚINTĂ 

 

Spectacolul se adresează tinerilor și adulților.   

  Ferma Animalelor este o poveste fără vârstă care discută explicit despre natura tiranilor. În 
prezent,  trăim în siguranță în democrație, însă un scurt periplu prin știrile internaționale ne 
dezvăluie prezența regimurilor totalitare în multe țări ale lumii. E nevoie să avem în vedere faptul 
ca aceste țări pot avea revoluții, însă acest lucru nu garantează crearea unor structuri democratice 
și guvernamentale care să protejeze drepturile omului. Abuzurile realizate de regimul lui Napoleon 
în Ferma Animalelor sunt un pericol real chiar și în zilele noastre, chiar și pentru noi. Necunoscând 
modelul după care un astfel de regim operează, o națiune naivă și needucată, cu generații de tineri 
neimplicați și neinformați și adulți blazați, poate fi condusă ușor către o noapte a minții.   

  Media și explozia tehnologică controlează și manipulează tot mai mult: prin mesajele 
politice, sociale și de consum. Prin intermediul poveștii, tinerii și adulții pot explora felul în care 
limbajul poate controla gândul și comportamentul. Ținerii sunt mai ales afectați de presiunea 
anturajului – ei pot face astfel paralele între controlul exercitat de către porci asupra celorlalte 
animale și viețile lor, având astfel ocazia să analizeze felul în care anturajul le controlează 
acțiunile.   

Ferma Animalelor e o fabulă și poate fi înțeleasă foarte ușor de către copiii de la vârsta de 
7 ani în sus. În Statele Unite, ea poate fi chiar studiată în clasele primare sau secundare. Lipsa 
scenelor de violență explicită, a limbajului vulgar, componența educativă puternică fac astfel 
spectacolul relevant și recomandat și pentru această categorie de public. Susținem acest fapt 
deoarece vedem peste tot în lume tot mai multe exemple de copii care luptă pentru nedreptate, care 
se pun în slujba celor în nevoie, copii curajoși, copii care au încă empatie pentru tot ceea ce îi 
inconjoară. Copiii sunt cei care nu au cunoscut blazarea și își pun cele mai multe întrebări, ei sunt 
cei care sunt alături de părinți în lupta pentru drepturile lor, cei care au nevoie de o voce, cei care 
moștenesc lumea și au dreptul să știe unde se află ea în acest moment.   

   

COLABORAREA CU TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ  

Teatrul Țăndărică se adresează tot mai mult tinerilor și adulților prin proiectele sale. 
Punerea în scenă a spectacolului la sala mare ar atrage aceste categorii de public către o experiență 
inedită, de nișă, crescând astfel reprezentarea acestui tip de teatru în România. Spectacolul ar oferi 
deasemenea șansa unor Q&A-uri și dezbateri interesante, precum și organizarea de workshop-uri 
pentru aceste categorii de vârstă. Realizarea acestui proiect ar constitui și un exemplu de bună 
practică pentru alți artiști din teatru și nu numai, inspirându-i să creeze proiecte valoroase de teatru 
de păpuși ce adresează subiecte stringente pentru societatea actuală.   
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PARTICIPAREA LA FESTIVALURI  

Notorietatea poveștii și mesajul pe care aceasta îl transmite, mai ales în contextual mondial 

actual, asigură spectacolului “Ferma Animalelor” un interes sporit din partea publicului din țară și 
străinătate. Decorul minimalist, contemporaneitatea esteticii păpușilor, a tipurilor de mânuire și 
interpretare, elementele de musical și partea vizuală, aliniază spectacolul la marile producții ale 
momentului de pe scenele internaționale.   

 

PROVOCĂRI  

Unul dintre punctele care poate aduce provocări într-un astfel de proiect este realizarea 

scenariului. Din experiența mea de până acum, scenariul a fost un organism viu, ca și spectacolul, 
varianta finală stabilindu-se în timpul workshop-urilor și al repetițiilor, prin descoperirile făcute 
alături de actori. Consider astfel că provocările vor fi înlăturate treptat abordând acest punct cu 
flexibilitate și o minte deschisă către schimbare, dând astfel spectacolului șansa să își urmeze 
cursul firesc. 

 

BUGET 

Costurile pentru realizarea spectacolului nu vor depăși plafonul stabilit de teatru. Vom pune 
accentul pe partea de producție. Păpușile vor fi create de un sculptor cu experiență vastă în 
realizarea de păpuși cu mecanisme integrate. Vom alege un scenograf care să creeze decorul și 
costumele spectacolului, și care să reunească toate elementele  într-o singură direcție estetică.  

   

 

ECHIPA DE CREAȚIE  

Ana Crăciun-Lambru   -   Regizor și Scenarist  

Alexandru Chendrean   -    Sculptor Păpuși  

Cari Tibor               -          Compozitor  

Traian Marin           -          Light Design  

Free Puppet Theatre și Reniform Production – Proiecții Video  
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Ferma Animalelor   

Scenariul ghid  

   

Prologul și tabloul 1 sunt complete. Tablourile 2-9 și Epilogul sunt prezentate sumar. Ele conțin o 
parte din descrierea acțiunii și replici, urmând ca structura lor să fie dezvoltată ulterior. O parte 
din ideile selectate vor servi pentru dezvoltarea de material în cadrul workshop-ului. Scenariul se 
va schimba și transforma pe parcursul realizării spectacolului, fiind înfluențat de decizii privind 
realizarea păpușilor, a decorului, de noi idei de structură. I se vor adăuga cântece, iar acțiunile 
descrise vor fi esențializate prin replici sau imagini. Personajele vor căpăta contur și personalitate. 
Planul participanților și felul în care sunt afectați de poveste va fi și el dezvoltat.  

   

Personaje:  

Actorii/Participanții la paradă   

Clover – iapă de tracțiune-păpușă  

Boxer – calul de tracțiune – păpușă   

Muriel – capră – păpușă   

Molly – iapă tânără – păpușă   

Benjamin – măgarul – păpușă   

Major – păpușă   

Napoleon – porc – păpușă   

Snowball – porc – păpușă   

Squealer -porc – păpușă   

Oile – personaj colectiv       

Găinile – personaj colectiv   

Alte animale – păpuși sau personaj colectiv reprezentat prin siluete care se mișcă în sincron  

Mr. Jones – mască sau cap supradimensionat   

Oamenii – personaj colectiv reprezentat prin siluete care se mișcă în sincron sau măști   

Personajele vor fi interpretate de maxim 10 actori   

Deoarece povestea e spusă de participanții la paradă, fiecare actor va interpreta mai multe 
personaje precum și personajele colective și va lua parte la transformarea decorului în funcție de 
cerința scenei.  
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Prolog   

   

În lumea viitorului controlul statului asupra minții oamenilor este acerb. Orice fel de 
atingere între oameni și orice urmă de empatie este pedepsită cu moartea. Contactul cu animalele 
este considerat nesănătos și este interzis. Cărțile sunt interzise.  

Pe strada unei metropole supra-dezvoltate are loc parada zilnică. Pe ecranele de proiecție apar 
imagini ale acestei lumi: arme, sârmă ghimpată, tancuri, dar și imagini ale conducătorului, oamenii 
supuși lui. Participanții defilează cu păpuși, siluete, măști pentru a transmite mesajul 
propangandistic și cântă cântece patriotice  

Actorii intră în sală încet din spatele publicului. Mai întâi unul dintre actori începe să cânte 
adresându-se spectatorilor. Apoi toți ceilalți i se alătură. Ușor, urcă toți în avanscenă, unde sunt 
luminați de spoturi de deasupra sau de jos, după posibilitățile teatrului.  

   

 Ne priviți, ne urmăriți, vă întrebați, analizați,   

 Nu credeți, nu intră-n calcul, ca s-ar putea să ne urmați   

 Suntem aici, ne-au dus aici, noi suntem voi peste mulți ani   

 Dacă-i lăsați să vă conducă, să facă oameni… inumani   

   

 2032 e anul,   

 Nu e departe precum vezi   

 Un an cu mari producții și recolte,   

 Ai grijă, poți ( semnul morții) dacă nu crezi!  

   

 Războaie avem cu toți deodată,   

 Spionii sunt mai mulți decât oricând  

 Și nu ne atingem niciodată   

 Emoțiile sunt șterse din gând.   

   

 Nu știm ce-i adevăr, mereu doar date  

 Totul e sub control, prefabricat  

 Dacă te prinde cineva cu-o carte?!!!  
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Fără process, pe loc ești …condamnat!   

  

Lumina se schimbă. Actorii își iau locurile în scenă.    

Un polițist apare din spate și vorbește la portavoce cu o voce fals mieroasă:    

- Dragi camarazi, la locuri, începem parada zilnică în cinstea măreției republicii noastre! 
Nu vreți să îl facem pe conducător să aștepte, nu?   

Actorii reiau în surdină versul:   

Fără process, pe loc ești condamnat!  

Din megafoanele instalate pe stâlpi pornește o muzică patriotică. Actorii ridică siluetele ( păpuși, 
capete de oameni supradimensionate, siluete umane stilizate, obiecte, figurine de butaforie) și 
încep parada cu cântec:   

   

Respirăm pentru conducătorul nostru 

Ne-nmultim pentru conducătorul nostru 

Dacă el o spune, el are dreptate 

Râsul, plânsul, dansul – toate sunt deșarte 

 

Vine momentul prezentării relației omului cu animalele. Participanții joacă diverse scene 
folosind recuzită – animale și garduri butaforie. Pe ecranele de proiecție apar imagini cu animale 
în ipostaze violente pentru om. În cântec, ele sunt prezentate ca fiind creaturi proaste, fără 
sentimente, pline de boli, contactul cu omul fiind  interzis prin lege și pedepsit cu moartea. 
Animalele de fermă sunt prezentate ca fiind doar bune de exploatat, cu viață neapărat scurtă, 
petrecută în locuri cât mai strâmte. Cântecul sună în felul următor:   

 

 Miel, vacă, purcel, cal, măgar sau oaie  

 Spurcate creaturi, nu merită nici paie  

 Betonul frăgezește carnea de pe ele  

 Le consumăm pe toate, le-ntindem în curele 

 

Între strofe, actorii se opresc și se adresează publicului pe rând:   
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Eu sunt Maria și, în secret, citesc o carte ascunsă sub dușumeaua casei. Paginile îngălbenite miros 
ușor a praf și asta îmi place nespus  

   

Eu sunt Jimmy și, în secret, hrănesc un pui de pisică ascuns la subsolulul blocului.  Îmi place cum 
mă gâdila cu mustățile lui   

 

Eu sunt Sam și, în secret, strecor un sărut bebelușului meu de două luni. Are pielea atât de catifelată   

   

Eu sunt Karl și, în secret, desenez cărăbușii cu aripi colorate din parcul mare. Sunt ca un 
curcubeu…  

   

Momentul lor de paradă este însă spart de un activist cu mințile ușor pierdute care împarte cărți 
participanților încercând să îi convingă să citească. Jimmy se trezește cu o carte în mâini. Amândoi 
sunt trântiți la pământ, târâți pe jos și luați pe sus de poliție care pleacă cu ei.   

 Jimmy apucă să șoptească celor din jur:   

-  Vă rog, cineva să aibă grijă de pisoi…!!! Vă rog…..  

Cărți și pagini rămân pe jos. Parada e spartă. Oamenii, rămăși singuri, fără poliție, privesc în jur 
neștiind ce să facă.  

După un timp, Maria își face curaj și culege o carte de pe jos. Ceilalți o atacă furioși, de teamă să 
nu îi fie considerați complici. Gașca se sparge în două tabere. Cei care o susțin și cei care sunt 
împotriva cărților. Unii vor să plece. Tânăra începe să citească. Cuvintele din carte îi împietresc.  
Se întorc și ascultă înmărmuriți:  

 “Camarazi, care este natura acestei vieți ale noastre? Să fim sinceri: viețile noastre sunt mizerabile, 
laborioase și scurte. Ne naștem, ne este dată doar atâta mâncare cât să ne păstrăm respirația în corp, 
iar cei dintre noi care sunt capabili de acest lucru, sunt forțați să muncească până la ultima picătură 
de putere. În primul moment în care utilitatea noastră ia sfârșit, suntem măcelăriți cu o cruzime 
hidoasă.”  

Tânăra continuă să citească alte fragmente. Cartea este trecută din mână în mână, oamenii sunt cu 
toții absorbiți, cuprinși parcă de un virus. Încet, aceștia se organizează și pun în scenă cuvintele 
cărții folosindu-se de recuzita rămasă în urma paradei. Animalele sunt strânse în jurul un porc 
bătrân. Micile interacțiuni între animale, dezvăluie puțin din personalitatea lor. Calul cel mare, 
Boxer, protejează puii de rățușcă. Porcii se împing între ei. Molly, o iapă tinerică, își scutură cu 
mândrie panglicice colorate prinse în coamă.   
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Tabloul 1 – Rebeliunea   

   

 Decorul realizat din elemente de butaforie sau imaginea din proiecție sugerează interiorul 
unui hambar.   

 Clover – Snowball, suntem toți, nu-i așa?! Ohh, de nu s-ar trezi groaznicul de Jones…  

 Snowball ( răspunde pentru a liniști și celelalte animale)  – Suntem toți! Nu o să se trezească, 
iar a băut în sat…doarme dus . Nevastă-sa îi zice mereu că bea ca un porc, dar eu nu înțeleg cum 
de îl compară cu noi…   

Muriel – Dacă se trezește o să tragă cu pușca în peretele hambarului cum face când e prea mult 
zgomot .. mă sperie teribil, Clover…  

Boxer – Mie imi e mila puțin de el…A fost un fermier bun, Muriel, cam dur ca stăpân, dar 
capabil…A căzut în zile negre ….la fel și ferma   

Alternativă pt text – imagini pe umbre cu Jones beat și căderea fermei în paragină   

Muriel  – Toată ziua stă în bucătărie, citește ziarul și bea, iar oamenii lui sunt niște brute leneșe  

Oile  – Câmpurile sunt pline de buruieni, clădirile au nevoie de acoperiș, gardurile nu sunt tunse 
și noi flămânzim…  

Clover – Abia aștept să aud ce are de spus bătrânul Major despre toate astea…  

Major își drege glasul și continuă. Animalele devin atente.  

Major – Camarazi, viața unui animal este mizerie și sclavie: acesta este adevărul.  Această fermă 
a noastră ar putea suporta o duzina de cai, douăzeci de vaci, sute de oi – și toate trăind în confort 
și demnitate care sunt acum dincolo de imaginația noastră. De ce continuăm atunci în această 
condiție mizerabilă? Aproape tot rezultatul muncii noastre este furat de la noi de către ființele 
umane. Omul este singurul dușman pe care îl avem.   

Omul este singura creatură care consumă fără să producă. El nu dă lapte, carne, ouă, lână..  e prea 
slab pentru a trage plugul, nu poate alerga repede să prindă iepuri. Și totuși el este stăpânul 
animalelor.   

Pe ecran apar imagini cu exploatarea animalelor în fabricile contemporane. Cuvintele lui Major 
cresc în intensitate, sunt amplificate și se suprapun unei muzicii triumfătoare.   

Major - Scăpați de om și produsul muncii noastre va fi al nostru. Ce trebuie să facem atunci? Păi, 
să muncim zi și noapte, pentru rastunarea rasei umane! Acesta e mesajul meu pentru voi, camarazi: 
Rebeliune!!!   

Animalele izbucnesc în strigăte de bucurie. Imediat apar în spoturi de lumină și cuvintele lor se 
împletesc cu cele ale lui Major.   

O Oaie-Dl. Jones ne hrănește, dacă ar pleca, am muri de foame!   
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Major – Nu ascultați niciodată când ei vă spun că Omul și animalele au un interes comun, că 
prosperitatea unuia e și a celorlați. Toate sunt minciuni. Omul nu servește intereselor vreunei alte 
creature decât sieși.   

O Găină- De ce să ne pese de ceva ce se întâmplă după ce murim?  

Major – Nu știu când va veni rebeliunea. Poate peste a săptămână, poate peste o sută de ani, dar 
știu, atât de sigur precum văd paiul acesta de la picioarele mele, că mai devreme sau mai târziu, ni 
se va face dreptate. Fixați-vă ochii pe acest lucru,camarazi, de-a lungul vieților voastre scurte. Și 
peste orice, oferiți acest mesaj și celor ce vin după voi, pentru că generațiile viitoare să ducă lupta 
până vom avea Victoria.   

Molly - Va mai fi zahăr după Rebeliune? Voi mai putea să port panglici împletite în coamă?  

Scenă se schimbă. Jones apare biciuind animalele slabe și înfometate care declanșează rebeliunea.  
Actorii joacă scena rebeliunii cu păpușile sub formă de tablouri vivante. Imaginea este suplinită 
de proiecțiile de teatru de umbre de pe ecran. Cuvintele lui Major se aud pe fundal.   

Ce are două picioare este dușman .Ce are patru picioare sau aripi este prieten. Niciun animal nu va 
sta în casă sau va dormi în pat, nu va împrumuta din obiceiurile oamenilor. Niciun animal nu va 
purta haine. Niciun animal nu va bea alcool sau va fuma tutun. Niciun animal nu se va atinge de 
bani și nu va face comerț. Niciun animal nu va omorî un alt animal. Toate animalele sunt egale.  

Scena culminează cu plecarea lui Jones cu elicopterul.   

    

 Lumina se stinge   

 Tranziție   
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Tabloul 2 – Recolta   

 Pe ecran sunt scrise cele 7 porunci   

   

 1.   Ce are două picioare este dușman  

 2.   Ce are patru picioare sau aripi este preiten. ( cuvântul e scris greșit) 

 3.   Niciun animal nu va dormi în pat,  

 4.   Niciun animal nu va purta haine.  

 5.   Niciun animal nu va bea alcool.  

 6.   Niciun animal nu va omorî un alt animal.  

 7.   Toate animalele sunt egale.  

   

Snowball ( cu pensula în copită, cocoțat pe scară ) - Camarazi, înainte de rebeliune, noi porcii, 
am învățat să citim și să scriem, și am elaborat învățăturile iubitului nostru Major, fie-i țărâna 
ușoară…  

Animalele repetă: fie-i țărâna ușoară   

Snowball – Într-un sistem complet de gândire numit Animalism..  

Animalele repetă: Animalism… animalism …  

Snowball – Am redus Animalismul la șapte porunci pe care le-am scris aici pe perete …  

Squealer – Camarade Snowball, iartă-mi îndrăzneala, dar ai scris greșit prieten .. și un S e invers.. 
Camaradul Napoleon a văzut și mi-a atras atentia…El are ochi ageri …  

Snowball privește către perete și merge mai departe cu discursul.  Squealer și Napoleon se privesc 
pentru o clipă.   

Snowball – Aceste șapte porunci vor forma o lege inalterabilă după care toate animalele vor trăi 
de acum și pentru totdeanuna.   

Animalele adună recolta care acum le aparține în totalitate. Animalele își cântă bucuria, cântă 
despre faptul că fac mai bine treabă chiar decât oamenii, că nimeni nu fură și recolta e chiar mai 
mare. Animalele învață să citească, dar nu fac mari progrese. Porcii își asumă rolul de lideri și nu 
muncesc, doar dau indicații. Squealer le convinge pe animale că laptele și merele sunt mâncate de 
porci pentru a putea funcționa mai bine în slujba lor.    

Squealer – Camarazi, nu vă imaginați că noi porcii facem acest lucru dintr-un spirit de egoism și 
privilegiu? Multora dintre noi nici măcar nu ne plac merele și laptele. Chiar mie nu -mi plac. 
Singurul nostru scop pentru care le luăm este să ne menținem sănătatea. Merele și laptele, s-a 
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dovedit de către știintă, camarazi, conțin substanțe necesare pentru starea de bine a unui porc. Noi 
muncim cu creierul. Întreaga organizare și managementul acestei ferme depind de noi. Zi și noapte 
veghem pentru bunăstarea voastră! Este pentru binele VOSTRU că bem acel lapte și  că mâncăm 
acele mere? Știți ce s-ar întâmpla dacă noi porcii am da greș? Jones s-ar întoarce! Da, Jones s-ar 
întoarce! Sigur, camarazi, nu vă doriți ca Jones să se intoarcă, nu?   

Napoleon ia puii de câine să îi crească.        

   

Tabloul 3-Ferma Animalelor   

   

Rebeliunea animalelor și gospodărirea lor fără oameni inspiră și alte animale. Porumbeii aduc vești 
despre revolte petrecute în întreg ținutul.   

Jones se întoarce și atacă ferma împreună cu alți oameni. Snowball, care a studiat o carte despre 
Iulius Cezar, a pregătit animalele să atace. Lupta se desfășoară sub forma unei coregrafii între 
păpuși și oameni, căreia I se alătură imagini pe umbre. Jones este interpretat de un actor. Alți 
oameni sunt reprezentați prin figurine.   

Animalele îi pun pe fugă pe oameni și ies triumfătoare. Snowball e rănit de pușca lui Jones și 
șchiopătează. Boxer crede că a omorât un om și regretă profund.   

Boxer – E mort. N-am vrut să fac asta. Am uitat că port potcoave. Cine o să creadă că n-am făcut-
o intenționat?   

Snowball – Fără sentimentalisme camarade. Războiul e război! Singurul om bun, e un om mort.    

Boxer-Nu îmi doresc să iau viața cuiva, nici măcar viața unui om.  

O oaie e descoperită moartă. Omul se dezmeticeste și fuge.   

Snowball și Boxer sunt decorați în urma bătăliei cu ordinal Animal Erou, clasă I. Oaia moartă 
primește ordinul Animal Erou, clasă a II-a. Bătălia va fi amintită ca “Bătălia Staulului”.  

   

Tabloul 4 - Snowball Prigonit  

 

Intre Snowball si Napoleon tensiunea creste cu fiecare discutie despre lucrurile necesare la fermă. 
Napoleon are suportul oilor, care intrerup fiecare sedinta behaind fara oprire: Patru picioare bune, 
doua picioare rele.  

Snowball: Campul acesta e potrivit pentru varza  

Napoleon: E inutil, bun doar pentru radacini! 
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Snowball: Camarazi, avem nevoie de provizii. Nu putem neglija acest lucru. Toate animalele au 
nevoie de mâncare pe saturate. Ce ziceti despre   

Oile (îl întrerup): Patru picioare bune, doua picioare rele, patru picioare bune, doua picioare rele, 
patru picioare bune, doua picioare rele…. 

Cei doi se ceartă mereu. Snowball are planuri marețe si multe idei. Napoleon nu are niciunul, dar 
îi pune bețe în roate. Snowball plănuiește construcția unei mori de vânt, Napoleon se opune 
vehement. 

Această scenă este exemplificată fară cuvinte, doar prin acțiunile păpușilor și prin imagini pe 
ecranul de proiecție.  Când Snowball termină planurile pentru moara de vânt, Napoleon cheamă 
câinii, deveniți adevărați dulăi și îl alungă pe Snowball.  

Squealer –  Fiecare de aici e conștient de sacrificiul pe care l-a facut Camaradul Napoleon pentru 
noi. E greu să îți asumi conducerea, implică o mare responsabilitate! Napoleon crede că toate 
animalele sunt egale și v-ar lăsa să luați decizii. Dar dacă decideați să țineți cu Snowball, care era 
un criminal? 

O Găină – A luptat cu mare curaj in Bătălia Staulului!  

Squealer – Se va dovedi ca rolul lui nu a fost așa important. Să fim atenți camarazi! Dușmanii ne 
pot împresura oricând! Ordine și disciplină, de-asta avem nevoie acum! Doar nu vreți să se întoarcă 
Jones? 

Boxer – Dacă Camaradul Napoleon spune că e așa, înseamnă ca e adevărat. Voi munci mai mult!  

Napoleon își asumă planurile morii de vânt.  

Cuvintele lui Squealer, pot fi exemplificate prin jocul păpușilor sau prin imagini pe ecranul de 
proiecție.  

Squealer – Camaradul Napoleon nu s-a opus niciodată construcției morii de vânt. Planul a fost de 
fapt furat de către Snowball din hârtiile lui Napoleon. Moara de vânt a fost de fapt creația lui 
Napoleon. De ce s-ar fi opus atât de tare. Camaradul Napoleon a fost de fapt foarte șiret. S-a 
PREFĂCUT că e împotriva morii, ca o manevră să scape de Snowball, care era periculos și o 
influență proastă.  

 

Tabloul 5- Porcii în Casă   

   

Animalele muncesc din greu pe câmpuri și la construcția morii. Boxer muncește cel mai mult, cară 
pietre fără oprire.   

Napoleon se angajează în comerț pentru a suplini lipsurile cauzate de recolta mai proastă că în anul 
anterior și își ia titlul de Conducător.  Animalele își aduc aminte că una din rezoluțiile lui Major 
era să nu se angajeze în comerț. Squealer le convinge că au visat. Porcii  se mută în casă, deși 
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animalele murmură împotrivă. Squealer le convinge că porcii, fiind cei care conduc ferma, au 
nevoie de un loc în care să lucreze în liniște.   

 Animalele sunt deranjate și de faptul că porcii mănancă în bucătărie și dorm în pat.   

 Boxer – Dacă Camaradul Napoleon spune că e așa, inseamnă că e adevărat... Voi munci mai mult!    

 Clover – Muriel, citește-mi a patra poruncă!   

Muriel – Spune… Niciun animal nu va dormi într-un pat cu cearșafuri…  

Squealer – Nu ne-ați robi de odihna noastră, nu-i așa camarazi? Nu ați vrea să fim prea obosiți 
pentru a ne îndeplini sarcinile? Sigur că nu vă doriți să se intoarcă Jones, nu?  

Moara suferă o fisură și Napoleon pune totul pe seama lui Snowball. Îl acuză de trădare și îl 
condamnă la moarte. Animalele sunt șocate, dar ajung să creadă că Snowball e cel care le 
subminează planurile.  Napoleon cere și mai multă muncă.   

 

Tabloul 6-Execuția   

   

Animalele se confruntă cu lipsa mâncării. Napoleon ascunde acest lucru de lumea exterioară 
raportând că totul merge strună, că hambarele sunt pline. Când e nevoie totuși să cumpere mâncare 
și vrea să le ia ouăle găinilor, acestea se revoltă, intră în greva foamei, multe mor.   

Snowball este învinuit tot mai mult pentu orice se intamplă în neregulă la fermă. Animalele ajung 
să fie paranoice. Declară la rândul lor că Snowball le-a provocat neplăceri.  

O Vacă – Ne-a muls în somn, vă jur! A furat laptele! E un trădător!   

Squealer anuntă că Snowball a fost alături de Jones la Bătălia Staulului.   

Boxer – Nu cred asta, Snowball a luptat cu curaj, am fost langă el!   

Squealer – Camarade, Conducătorul nostru, Napoleon, a declarat că Snowball a fost agentul lui 
Jones incă de la început.   

Boxer – Ahh, păi dacă Conducătorul nostru spune asta, atunci așa trebuie să fie.   

Napoleon își acordă singur ordinele Animal Erou Clasă I și Animal Erou clasa a II-a.   

Sub presiunea lui Napoleon și a câinilor lui, mai multe animale mărturisesc că au colaborat cu 
trădătorul Snowball și sunt executate.   

Pentru a evita violența actului, momentul poate fi prezentat prin intermediul proiecțiilor de pe 
ecran.   

Clover cercetează porunca. Muriel citește: Niciun animal nu va omorî un alt animal FĂRĂ 
CAUZĂ.   
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Tabloul 7  - Vise Spulberate 

 

Moara e terminată, urmează instalarea utilajelor.  

Când Napoleon iese în public, înaintea lui merge un cocoș care anunță ca o trompetă când  
Napoleon urmează să vorbească. Ceilalți porci se referă acum la el cu diferite titluri: Tatăl tuturor 
animalelor, Teroarea Umanității, Protectorul Oilor, Prietenul Rățuștelor. Squealer ține discursuri 
împresionante în care îl ridică pe Napoleon în slăvi.  

Animalele au ajuns să creadă că tot ce se întâmplă bun la fermă e datorită lui Napoleon. Până și 
apa are gust bun datorită lui. 

Din cauza negoțului necinstit al lui Napoleon cu fermele vecine, oamenii îi atacă din nou. Lupta e 
grea deoarece oamenii vin înarmați cu puști acum. Multe animale sunt ucise sau rănite, iar în final, 
oamenii aruncă moara în aer. Animalele reușesc să îi pună pe fugă, dar sunt devastate de pierderea 
morii și a atâtor luni de muncă grea. 

Napoleon convinge animalele că au obținut totuși o nouă victorie, își mai acordă un ordin și 
răsplătește fiecare animal cu câte un măr și puțin porumb. Porcii descoperă alcoolul și o nouă 
poruncă e modificată: Niciun animal nu va bea acool ÎN EXCES.   

 

Tabloul 8-Boxer la pământ   

   

Boxer se angajează să ridice din nou moara. Realizează insă că e bătran deja, insă nu se oprește, 
deși prietenii săi, Clover și Benjamin îi spun să o ia mai ușor.   

Într-o seară de vară, Boxer alunecă și cade. Accidentul pune capăt muncii sale asidue. Boxer speră 
că va fi lăsat să pască liniștit pe una din pajiștile fermei, însă Napoleon susține că îl trimite la 
doctor. Benjamin citește pe mașină numele unui Abator de Cai și îi strigă lui Boxer să iasă afară. 
Boxer e însă prea slăbit să poată sparge pereții, așa că mașina se îndepărteză și Boxer nu mai e 
văzut niciodată.  

Squealer convinge animalele că mașina era a medicului veterinar care nu apucase să șteargă 
vechiul nume și că Boxer a fost dus totuși la spital unde a murit în ciuda bunei îngrijiri medicale. 
Chiar el fusese langă Boxer pe patul de moarte. Napoleon organizeaza funerarii pompoase pentru 
Boxer.    
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Tabloul 9 - Transfigurare  

 

Porcii încep să meargă în picioare și ultima poruncă este modificată: Toate animalele sunt egale, 
dar unele sunt mai egale ca altele.   

Anii au trecut, iar Benjamin și Clover au rămas singurii din generația celor care au făcut rebeliunea.  

Porcii invită pentru prima oară oamenii în vizită. Beau, fumează, joacă cărți și vorbesc despre 
situația animalelor din fermă.  Benjamin si Clover se apropie de fereastră pentru a privi înăuntru. 

Vecinul – Cred că animalele de jos din Ferma Animalelor fac mai multă muncă și primesc mai 
puțină mâncare că oricare animal din țara. Eu și ceilalți vizitatori observăm aici lucruri pe care 
vrem să le introducem în fermele noastre imediat. Voi aveți animalele de jos, noi avem clasele de 
jos!  

Porcii și oamenii aplaudă și se felicită, însă apoi încep să se certe de la jocul de cărți. Pe proiecție 
are loc o metamorfozare a porcilor în oameni și invers.   

Totul devine psihedelic și se împletește cu planul participanților la paradă în momentul în care 
polițiștii apar și ei purtând măști de porci și restabilesc ordinea.  

- Dragi camarazi, la locuri, începem parada zilnică în cinstea măreției republicii noastre! 
Nu vreți să îl facem pe conducător să aștepte, nu?   

Din megafoanele instalate pe stâlpi pornește o muzică patriotică. Actorii ridică siluetele ( păpuși, 
capete de oameni supradimensionate, siluete umane stilizate, obiecte, figurine de butaforie) și 
reîncep parada cu cântec:   

   

Respirăm pentru conducătorul nostru 

Ne-nmulțim pentru conducătorul nostru 

Dacă el o spune, el are dreptate 

Râsul, plânsul, dansul – toate sunt deșarte 

 

  

Lumina se stinge.   
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Epilog  

 

Pe rând, actorii coboră în public pentru cântecul final.  

 

Aș vrea să-nchid ochii. 

Aș vrea sa stau deoparte  

Să-mi văd de ale mele,  

Să nu ridic pancarte  

 

Gândiți cu mintea voastră  

Simțiți, îmbrățișati,  

Daca ei trag cortina  

 

Nici gând să mai zburați... 

 

 

 

Sfârșit  
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