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ARGUMENT REGIZORAL - MOTIVAȚIE

" Teatrul de păpuşi şi marionete constituie limbajul cel mai potrivit, dacă nu unicul, de a repovesti 

spectatorilor săi  prin imagini concrete lumea fabuloasă,  populată  de mituri  şi  binecuvantată  de 

miracole, a copilăriei." (Victor Ernest Maşek – Arta de a fi spectator)

Motivația mea este în primul rând una foarte personală. Cartea cu Apolodor, a fost cartea 

nelipsită a copilăriei mele. Cartea de pe noptieră, din care tatăl meu, cu răbdare, mi-a citit nopți la 

rând. Versuri pe care atunci, fără să realizez, am învățat să visez și care, în pași mărunți, au dus la 

dezvoltarea unui univers propriu imaginativ extraordinar, ce în timp, m-a ghidat către această artă 
vocațională, a teatrului. Acum, mai mult decat oricând, proaspăt părinte, imi doresc la rândul meu 

să împărtășesc copilului meu și prin el, tuturor copiilor, acest univers perpetuu, al imaginației, care 

din punctul meu de vedere este esențial în dezvoltarea lor. 

Copilărind preponderent în Maramureș, acele doar cateva vizionări din copilăria mea, la 

teatrul Țăndărică, au avut un impact afectiv semnificativ, readucându-mă în prezent către dorința 

de a colabora profesional cu echipa Teatrului în vederea montării acestui spectacol atât de drag mie 

și cred, necesar copilului de astăzi. Din punct de vedere obiectiv, Apolodor, este un text care se 

bucură de un uriaș succes, din păcate prea puțin dramatizat și pus în scenă, care ar putea contribui 

la creșterea vizibilității teatrului Țăndărică în România și de ce nu, în străinătate, textul având deja 

un  public  numeros  (de  văzut,  edităriile,  reedităriile  manuscrisului,  ecranizările,   înregistrăriile 

audio și  rating-ul  uriaș  al  vânzărilor  de-alungul  aniilor.)  Îmi  doresc  ca  prin acest  spectacol  să 
stimulez  artiști  și  din  alte  paliere  artistice,  arte  plastice,  design,  muzică,  etc  să  participe  în 

elaborarea  cat  mai  multor  proiecte  și  concepte  noi  în  zona  teatrului  de  animație,  zonă  cu  un 

potențial  uriaș  încă  neexploatat  suficient  în  Romania,  cred  eu.  De  asemenea,  îmi  propun  să 
explorez sub o formă accesibilă copiilor și acest univers suprarealist, specific autorului, stil pe care 

personal îl îmbrățișez și pe care îl consider ofertant vizual, estetic și mai ales facil ca mijloc de 

transmitere  a  mesajului  unui  public  tânăr,  dezvoltând deopotrivă  imaginația  acestuia,  captând 

permanent atenția. 

Spectacolul  urmărește  să  îmbine  metodele  clasice  a  teatrului  de  animație  cu  cele 

contemporane,  colaborarea  cu  un  ilustrator  și  animator  cu  recunoaștere  internațională,  cu  un 

compozitor  menit  să  ridice  din  fașă  o  ilustrație  muzicală  și  cu  un  artist  vizual,  regizor,  axat 

preponderent pe latura vizuală (absolventă deopotrivă de Arhitectură și Regie teatru), contribuie la 

estetica vizuală a spectacolului și la captarea unui număr cât mai mare de spectatori diferențiat pe 

categorii de vârstă. Scopul nostru, dincolo de entertainment al copiilor, fiind de montare a unui 

spectacol cu valoare artistică, cu o estetică modernă și cu mesaj educațional motivațional, trăsături 

esențiale pentru reușita unui spectacol destinat unui public atât de greu de mulțumit,  acela al 

copiilor.  Echipa  artistică  și  tehnică  a  teatrului  Țăndărică,  ca  pilon  al  teatrului  de  animație  în 

Romania, reprezintă cadrul ideal de montare a spectacolului nostru. 

�3



CONCEPȚIE REGIZORALĂ

Povestea pe care îmi doresc să o spun prin acest spectacol, copiilor, atinge teme universale, 

precum identitatea socială, relația cu cei din jur, puterea, nedreptatea, bucuria, tristețea, speranța, 

teme cu care copiii se identifică încă de la vârste fragede, reacționează, se bucură sau se revoltă, 
după caz. 

Sub  forma  unui  spectacol  multimedia  de  aproximativ  50  -  60  de  minute,  care  îmbină 
deopotrivă  jocul  actorilor,  al  elementelor  specifice  teatrului  de  animație  cu  elementele  digitale 

(înregistrări  audio,  coloană  sonoră,  ilustrații  animate,  proiecții  video)  îmi  doresc  să  transpun 

scenic,  povestea lui Apolodor, povestea mai mult sau mai puțin a fiecăruia dintre noi. O călătorie 

inițiatică  cu  răsturnări  de  situație,  conflicte  puternice,  personaje  detaliat  conturate  și  ușor 

recognoscibile  copiilor.  Caracterul  predominant  al  spectacolului  impune  tablouri  scurte  şi 
reprezentări  succesive  de  decoruri  care  să  menţină  treaz  interesul  spectatorului  prin  mijloace 

vizuale. Cadrul în care se petrec întâmplările se schimbă permanent, pentru că și acțiunea are o 

deosebită mobilitate în spațiu fie că e vorba de lumea de sub ape, fie de cea de deasupra apelor: la 

circ, pe gheața unui răcitor, în valurile mării sau printre nori, de-alungul unui fluviu, la polul sud, 

la  polul  nord,  în  Statele  Unite  ca  în  final,  după  ce-și  regăsește  neamurile,  să  hotărască  să  se 

înapoieze la București, sfâșiat de dorul prietenilor de la circ. Construcția este ciclică. Personajul 

revine în același punct din care a plecat, încărcat însă cu experiență. 

Pentru ca textul să fie posibil teatrului de animație, am dramatizat și adaptat versurile lui 

Naum, inversat pe alocuri ordinea scenelor, intrarea personajelor, reducând pasajele descriptive și 
simplificând unde este cazul acțiunea, astfel încât firul narativ și decupajul regizoral să capteze 

atenția celor mici, de la un capăt la celălalt al spectacolului. Textul este astfel decupat în 9 tablouri 

scenice principale, în felul următor: 1. Apolodor pleacă la drum în căutarea familiei. 2. Avionul 

bimotor - cu care Apolodor călătorește prima parte a drumeției. 3. Pescadorul Meteor - Petrece zile 

și  nopți  pe  mare,  alături  de  2  marinari.  4.  Tâlharul  din  Connecticut-  Ajunge  pe  continentul 

american. 5. Apolodor-Satelitul Statuie - Apolodor devine prizonier în oraș, statuie pe un soclu și 
obiect de studiu pentru cercetători. 6. Negrul Jim și negrul Jack- Este salvat de doi negri cu care 

călătorește de-alungul unui fluviu pe o plută. 7. Căpitanul Cyrus Smith - Care îl primește ca slugă 
pe  vapor.  8.  Familia  lui  Apolodor  -  După  ce  vaporul  se  scufundă,  Apolodor  înoată  până  pe 

țărmurile Antarctici unde își revede familia. 9. Apolodor se întoarce la București de dragul si dorul 

colegilor de cor. 

Toată călătoria, Apolodor este însoțit de pescărușul călător, un povestitor omniprezent și 
omniscient, care ne îndrumă pas cu pas și ne povestește în timp real acțiunea scenică. Acesta are 

rolul unui mediator între personaje și public, între scenă și sală, între ce se desfășoară  propriu-zis 

pe  scenă  și  mesajul  receptat.  Contribuie  în  același  timp  la  atmosfera  general  construită,  cea 

fantastică,  de poveste spusă  copiilor,  el  însuși  fiind un observator al  acțiunii.  Pescărușul poate 

interacționa,  dialoga  cu  copiii  din  sală,  introducându-i  direct  în  desfășurarea  spectacolului, 

respectiv în atmosfera construită.  Datorită  construcției speciale ale acestei păpuși  (vezi detaliile 

elementelor de animație) acesta își poate schimba poziția, ajungând ba pe umerii lui Apolodor, ba 

desupra proiecției, sau pur și simplu zburând din loc în loc, în funcție de scenă, căutând curios să 
recepteze toate schimbările, toate întâmplările ce au loc și să le transmită mai departe. El devine 
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astfel, un partener nu doar pentru Apolodor, ci și pentru copii - fiind un liant între narațiune și 
acțiune. 

Marele poet suprarealist, Gellu Naum, se deschide în fața copiilor reactivând deopotrivă 
sentimentului copilariei resimțit de fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, printr-o muzicalitate și 
ingeniozitate  aparte  a  versurilor  rimate.  Explorarea  universului  magic,  candid,  încondeiat  de 

Naum, ne ține alerți și curioși pe parcursul întregii calatorii pline de peripeții a micului pinguin 

Apolodor. Îmi doresc să explorez această latura suprarealistă a textului, printr-un cadru în care se 

creează efecte capabile să sugereze miraculosul şi feericul.

Lumea animalelor capătă  aici  trăsături  ale  universului  uman.  Si  în viaţa de toate zilele 

tindem să atribuim animalelor trăsături umane. Si nu sunt puţine exemplele care ne pot dovedi că 
rădăcinile omului, ale culturii, ale activităţilor sale, se află în lumea animală. "Majoritatea pieselor 

animaliere scrise pentru teatrul de păpuşi exploatează instinctul parental, reprezentând o lume care provoacă 

duioşia spectatorului de orice vârstă faţă de un personaj mic şi neajutorat." (Cristian Pepino) Și aici avem 

de-a  face  cu  o  dualitate:  ne  simţim  neajutoraţi,  mici,  slabi,  în  raport  cu  lumea  exterioară,  şi 
descoperim cu bucurie că putem să învingem forţele adverse care ne par iniţial uriaşe, copleşitoare. 

Aceasta fiind și  tema principală  a  spectacolului,  binele care învinge în fața oricărei  nedreptăți, 
greutăți, în fața răului. O temă care apare frecvent în literatură, ofertantă pentru spectator, fiind cea 

în care eroul este nedreptăţit, umilit, deposedat de bunurile sale (ca în Contele de Monte Cristo, sau 

Mizerabilii), personajul care ajunge pe treapta cea mai de jos a societăţii sau îşi pierde temporar 

rangul sau bunurile. Apolodor renunță la tot și pleacă în cautarea fraților lui din Labrador. Drumul 

este însă unul anevoios și Apolodor își pierde constant încrederea în el și în reușita planului, însă, 
urmând structura unui basm, după întâlnirile cu personajele negative, care îi îngreunează drumul, 

nedreptățindu-l, apar personaje-salvator, fie că este vorba de un avion, de marinari, de băștinași, 
de pirați, de animale. 

Estetica spectacolului este una cu un impact puternic vizual,  în care ilustrațiile animate 

(vezi exemplificări în anexă) au rol esențial. Mecanismul de construcție al cicloramei pe care se 

proiectează,  delimitează  spațiul  și  permit  accesul  și  ieșirea actorilor  direct  din mijlocul  acestor 

proiecții, planul real cu cel virtual, alternându-se constant. Păpușile, preponderent compuse și de 

tip muppet, vor interpreta personaje cu trăsături din tipologii umane universale.

Publicată în urmă cu patru decenii, Cartea cu Apolodor, rămâne și în zilele noastre, una 

dintre cele mai cunoscute și mai frumoase cărți de poezie în limba română pentru copii,  pentru că 
umorul,  aventura  și  parodia  din  spatele  versurilor  ne  aduc  în  primul  rând  aminte  de  gustul 

libertății, de acea zona de prospețime, de uimire bucuroasa, de incredere ca totul se va termina cu 

bine.  Că  fraternitatea,  iubirea,  prietenia,  frumusetea,  predomină  in lume. Trăim într-o societate 

grăbită  să  ajungă  nicăieri  cu  oameni  încărcați  cu  informație  nedigerată  și  vise  de  bifat  unde 

frenezia acțiunilor  noastre  ne oprește  din a  reflecta profunzimea lucrurilor.  Contrastul  face,  ca 

aceasă societate să devine astfel cadrul ideal pentru o transpunere scenică a versurilor lui Naum, 

căpătând  valențe  noi.  Un  moment  de  respiro,  de  reconstruire  a  propriei  individualități,  de 

stimulare a imaginației și creativității copiilor și nu numai. 
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Atmosferă generală, sugestie - sursă de inspirație - estetică orientativă. 
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PUBLICUL ȚINTĂ

Spectacolul este adresat copiilor cu vârsta cuprinsă în intervalul 2,5 - 7,5 ani. Urmăresc să 
dezvolt un concept vizual recognoscibil și la îndemâna copiiilor din ambele subcategorii de vârstă. 
Elementele vizuale de animație (papusi, decor, costume, efecte, etc ) vor fi îmbinate organic cu cele 

digitale (ilustratii, proiectii etc) si cu cele auditive (povestitorul și ilustrația muzicală) rezultând un 

spectacol cu suficient impact vizual, care să capteze și atenția celor mai mici pe întreaga durată a 

celor 50 -  60 de minute.  Pe de altă  parte,  schimbarea constantă  a  cadrelor scenice,  respectiv a 

decorurilor, nu va lăsa copiii sa se plictisească.  Povestea în sine, desfășurarea dramaturgică, firul 

narativ ușor de urmărit, dar cu suficentă informție și mesaj, va antrena deopotrivă copiii de pana la 

7  ani  jumătate,  care  se  vor  identifica  cu  protagonistul  Apolodor  și  pe  care  îl  vor  urmări 

îndeaproape în drumeția plină de peripeții.

Muzicalitatea si ingeniozitatea versurilor rimate le fac sa se intipareasca fara nici un efort in 

mintea unui copil, din punctul meu de vedere având un impact chiar mai mare decat un text clasic 

narativ. 

"La circ, 

Pe gheaţa unui răcitor,

Trăia voios şi zâmbitor 

Un piguin din Labrador

Cu nume falnic şi sonor.

Cum se numea? A - PO -LO - DOR! 

Şi ce făcea? – Cânta la cor.

Deci, nu era nici scamator, 

Nici acrobat, nici dansator;

Făcea şi el ce-i mai uşor:

Cânta la cor. Era tenor. 

Grăsuţ, curat, atrăgător

În fracul lui strălucitor, 

Aşa era Apolodor..."

Un  interesant  articol  al  Ursulei  Şchiopu  (Copilul  –  cititor  şi  creator  de  literatură),  cuprinde 

informaţii interesante în legătură cu specificul receptării la diferite vârste:  "pentru copiii de până la 5 

ani, limba este încărcată de potenţe misterioase (intuieşte caracterul ei germinativ), care-l intereseaza mai 

mult uneori decât coerenţa inteligibilă, logică... Copilul absoarbe muzicalitatea cuvintelor, ritmul şi rima"

De asemenea,  povestitorul omniscient și  omniprezent, pescărușul călător, are deopotrivă 
rolul de a-l apropia pe copil de personaje, îndrăgindu-le. El este un continuu observator al celor 

desfășurate pe scenă, cât și un "traducător" al schimbărilor scenice, mai pe înțelesul copiilor. Un 

ajutor  menit  să  antreneze  copiii  în  joc  și  să  le  capteze  constant  atenția,  nelăsându-i  să  se 

plictisească. El va putea de asemenea să interacționeze cu copiii, drept pentru care, se va identifica 

mai  degrabă  cu  aceștia,  devenind un partener  pe  toată  durata  călătoriei,  alături  de  pinguinul 

protagonist Apolodor.

�7



APOLODOR 

Adaptare  de  Silvia Roman după " Prima carte cu Apolodor"  de Gellu Naum

Personaje: 

APOLODOR

POVESTITORUL - DOR - prietenul lui Apolodor 

PISOIUL TIȚ

IEPURELE BUZĂ-LATĂ

MARINARUL 1/ MARINARUL 2 

TÂLHARUL DIN CONNECTICUT

SAVANTUL FERGUS MAC-PIGGOT

PRIMARUL BIG

NEGRUL JIM ȘI NEGRUL JACK

CĂPITANUL SMITH

FAMILIA LUI APOLODOR 

1. Cine e Apolodor?

Aici,

Pe gheaţa unui răcitor,

Trăia voios şi zâmbitor 

Un piguin din Labrador

Şi ce făcea? – Cânta la cor.

Deci, nu era nici scamator, 

Nici acrobat, nici dansator; 

Cu nume falnic şi sonor.

Cum se numea? A - PO -LO - DOR! 

Făcea şi el ce-i mai uşor:

Cânta la cor. Era tenor. 

Grăsuţ, curat, atrăgător
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În fracul lui strălucitor, 

Aşa era Apolodor...

Dar într-o zi, Apolodor,

Spre deznădejdea tuturor,

A spus aşa:

APOLODOR:  Sunt foarte trist!

Îmi place viaţa de corist, 

Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor

De fraţii mei din Labrador...

O de-aş putea un ceas măcar

Să stau cu ei pe un gheţar!... 

PISOIUL TIȚ:  Prietene, aş da

      Mustaţa şi codiţa mea,

      Aş da o litră de caimac,

Aş da orice să te împac.

Zău, nu mai plânge! Te implor...

APOLODOR: Mi-e dor, mi-e dor

De fraţii mei din Labrador...

IEPURELE BUZĂ-LATĂ : Sărmanul meu tenor,

Se poate prăpădi de dor!

Zău, nu mai plânge! Te implor...

APOLODOR: Mi-e dor, mi-e dor

De fraţii mei din Labrador..

Mi-e dor, mi-e dor... (Adoarme plângând)

DOR: Salutare dragii mei, 

Eu sunt Dor, 

Gând de-al lui Apolodor. 

Ți-e dor, ți-e dor..

Du-te deci, spre Labrador!

Şi a plecat Apolodor...

APOLODOR: Să mergem Dor!
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2. Avionul Bimotor 

APOLODOR: Un avion, un bimotor!

DOR: La început a fost uşor:

L-a dus spre nord, l-a dus în zbor

Şi stând picior peste picior

Cânta, cânta Apolodor

Cânta cu glasu-i de tenor

Plimbându-se din nor în nor...

Dar între timp înflăcărându-l

Ameţitorul peisaj

Sări pe-o aripă cu gândul

Să dea dovadă de curaj.

Apoi cu paraşuta-n spate

Se zbengui Apolodor

Când agăţându-se de roate,

Când stând călare pe motor.

Aşa, cu zboru-i acrobatic,

Ar fi ajuns în Labrador,

Dar l-a izbit un nor zănatic

Şi a căzut Apolo.... 

APOLODOR și DOR: Dooor!!! 

APOLODOR: La Capul Nord, la Capul Nord..

( Jelania lui Apolodor la Capul Nord)

„O, fraţii mei din Labra

DOR: Dor

APOLODOR: Adio vouă, tuturor!

Pesemne că mi-e dat să mor

DOR: De dor..

APOLODOR: Aici la ţărmul mărilor...

Şi ce păcat! Eram tenor,

Cântam frumos, cântam la cor,

O, fraţii mei din Labrador,

O, fraţii mei din Labra
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DOR:  Dor

APOLODOR: De-acuma, apele, de vor,

Îmi vor aşterne un covor

Peste nisipul de la fund

Legănător şi sclipitor,

La sânul lor să mă ascund,

Să dorm pe veci să dorm profund,

O, fraţii mei din Labrador,

O, fraţii mei din Labra

DOR:  Dor

3. Pescadorul Meteor

APOLODOR: Dar iată, iată un vapor!

E pescadorul METEOR

Cel mai de frunte pescador

Din Baltica în Labrador.

MARINARUL 1:  Heei! Cine eşti? 

APOLODOR: Un călător.

MARINARUL 2: Cum te numeşti? 

APOLODOR:  Apolodor.

MARINARUL 1: Şi încotro? 

APOLODOR:  Spre Labrador.

MARINARUL 2: De ce jeleşti?

APOLODOR: Păi simt că mor,

Uitat şi fără ajutor...

MARINARII (În cor): Noi te luăm, Apolodor

Că vasul nostru Meteor

E mare și încăpător. 

MARINARUL 1: Ai drum ceva mai ocolit

Mergând cu noi spre răsărit,

MARINARUL 2: Dar tot ajungi în Labrador.

Hai urcă-te pe pescador.. 
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APOLODOR: Adio de la Capul Nord!

DOR: A fost un drum fermecător:

În zare nici un fir de nor,

Doar culmile gheţarilor

APOLODOR: Şi pescăruşi, rotind în zbor,

Şi apa unduind uşor,

Şi vântul lin, ca un fior...

DOR: Plutea vaporul METEOR 

CEI TREI (cântând): Încetişor, încetişor!

DOR: Plutea pe-o luminoasă cale

De aurore boreale,

Plutea pe unde de fosfor,

APOLODOR: Şi-l străjuia, ocrotitor,

Înaltul cer multicolor.

DOR: Plutea vaporul METEOR 

CEI TREI (cântând): Încetişor, încetişor!

DOR: Matrozii toţi cântau în cor,

Şi pe deasupra tuturor,

Îşi risipea Apolodor

Superba voce de tenor

Spre desfătarea focilor..

APOLODOR: A fost un drum fermecător.

DOR: Dar , pân-la urmă se opri

În port vaporul METEOR

Şi debarcă Apolodor

Si iată cum, pe negândite,

S-a pomenit Apolodor

De data asta călător

De-a lungul Statelor Unite.
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4. Tâlharul din Connecticut

APOLODOR: Pe cât se pare ,

În Labrador am fost născut din întâmplare,

Căci nu-i picior de pinguin;

Familia Apolodor

A stat şi ea foarte puţin

DOR: Venise numai în plimbare.

APOLODOR: Acuma, după câte-aud

s-a stabilit la Polul Sud

pe gheaţa Golfului Terror..

(Apare tâlharul din Connecticut)

APOLODOR (aparte): Vai,

Se ţine după mine scai

TÂLHARUL: Tâlharul din Connecticut...

APOLODOR: Alaltăieri, când l-am văzut

Umbla cu barbă şi mascat

Şi sta ursuz şi încruntat

TÂLHARUL: Tâlharul din Connecticut...

APOLODOR: Iar ca să fie mai temut

Purta perucă bicoloră.

Şi împuşca un om pe oră

TÂLHARUL: Tâlharul din Connecticut...

APOLODOR: Eram în tren. Cum stam tăcut

Şi singur cuc 

S-a mai urcat un călător:

TÂLHARUL: Tâlharul din Connecticut.

APOLODOR: Mi-a spus apoi netam-nesam:

TÂLHARUL: Aşa... Acum te-arunc pe geam...

APOLODOR: Și cum a zis, a şi făcut, Tâlharul din Connecticut...

Ce mi-a făcut, ce mi-a făcut

Tâlharul din Connecticut...

Aşa, cu vânătăi şi gol

Nu cred să mai ajung la Pol,
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Nu cred să mai ajung la Pol...

Vai! N-am să pot ajunge  gol, 

În gerurile de la Pol

Acuma mor...

DOR: Apolodor!!

APOLODOR: De dor...

DOR: Dar, după câteva secunde,

Un uragan îngrozitor

Se abătu de nu ştiu unde

Şi-atunci cumplita vijelie

L-a smuls în drumul ei din zbor,

Şi l-a purtat din nor în nor

Ca pe un fulg de păpădie.

Ia el gândea:

APOLODOR:  Acuma mor...

DOR: Apoi stă scris în manuscris

Că a picat plocon, de sus,

Stârnind o zarvă de nespus

Pe străzile din Saint-Louis.

5. Apolodor Satelitul-Statuie

SAVANTUL: Un satelit! Un satelit!...

DOR: Dar, sfătuindu-se, de-o parte,

Cu creierul automat,

Savantul a rectificat:

      SAVANTUL: Nu-i satelit: e om din Marte!... 

      DOR: La care adunaţi în cor

      Vreo patreuzeci de gură-cască

       Strigară:

      MULȚIMEA : Uraaa! Să trăiască!

      Ce-ar fi să-l facem senator?
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      De box nu-i bun că e firav!

      Să-l punem la Academie!

      Ca general ar fi grozav.!

      Să-l facem şef de puşcărie!

      Uraaa! Să trăiască!

      DOR: Şi-atunci s-a ridicar şi-a zis

Primarul Bigg, din Saint-Louis:

PRIMARUL BIGG: Noi, care ne aflăm de faţă,

Am hotărât să ni se facă

Din nylon pur, cusut cu aţă

În centrul pieţei o baracă.

În ea, pe-un soclu de granit

Pictat cu stele pe o parte,

Va sta în lanţuri, fericit,

Acest străin, picat din Marte.

Şi, după cum m-aţi cunoscut

(Părinte pentru fiecare)

Fireşte că am prevăzut 

Şi-o mică taxă la intrare...

DOR: Iar după asta a tăcut.

Şi s-a făcut precum a zis

Primarul Bigg, din Saint-Louis...

MULȚIMEA: Uraa! Apolodor statuie! Uraa! 

DOR: Şi tot aşa e clar de tot 

      Că după ce l-a studiat,

       Savantul Fergus Mac-Piggott

       A scris faimosul lui tratat

       Cu titlul : „Oamenii din Marte”

       (Din care dau mai jos o parte). 

(Mulțimea cântă: "CÂNTECUL  OAMENILOR DIN MARTE):

 Din studii şi măsurători 

       Toţi marţienii au pe ei

       O sumedenie de piei
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  Din studii şi măsurători 

  Reiese că planeta Marte

  E undeva foarte departe ,

  SAVANTUL: Din studii şi măsurători 

 Știm că marţieni sunt tenori.

 Ei pomenesc de Capul Nord

 Sau de Alaska uneori.

   

 PRIMARUL: ...De-aceea mă ridic şi strig

ca orice bun american:

Cine e dornic de câştig

Să-şi facă rost de-un marţian!  

Cine vrea să facă un ban 

Să-şi facă rost de un marţian!  

Votaţi-l pe primarul Bigg!

MULȚIMEA: Uraa! Uraa! 

 SAVANTUL: Cu geniul şi cu ştiinţa mea...

(etcetera, etcetera...)

PRIMARUL: Savantul are păr pe frunte

Vom reveni cu amănunte...

DOR: Porni un vânt dinspre apus

Prin noaptea rece şi posacă

APOLODOR: Iar eu șad în lanţuri pus,

Pe soclul rece, în baracă.

Și stau cuminte şi supus

O, frații mei din polul sud, 

Mi-e dor, dar șad în lanțuri pus 

DOR: Apolodor!

�16



6. Negrul Jim și Negrul Jack

APOLODOR: De ce zâmbesc mereu şi tac

Şi negrul Jim şi negru Jack?

DOR: Pluteşte pluta printre cioate

De sălcii vechi şi fărâmate

Şi-i murmură şi-i cântă cui

Puhoiul apelor gălbui?

APOLODOR: De ce zâmbesc mereu şi tac

Şi negrul Jim şi negru Jack?

Şi mă privesc zâmbind şi tac

Şi negrul Jim şi negru Jack...

Şi am plecat din New-Orleans

E tare cald şi eu asud,

Dar mergem, mergem către sud...

7. Căpitanul Cyrus Smith

CĂPITANUL: Nu vă uitați cât sunt de slut:

Am fost un falnic căpitan,

Un lup de mare cunoscut,

Dar m-a pocit acum un an

Cu latul unui iatagan,

Când navigam spre yukatan

Tâlharul din Connecticut...

De-atunci, să ştii că-i sunt duşman...

APOLODOR: Ce mi-a făcut, ce mi-a făcut

Tâlharul din Connecticut...

CĂPITANUL: Te iau ca ajutor.

Am de cărat nişte susan

(Fireşte, nu-ţi dau nici un ban)...

APOLODOR: Adio Jim, Adio Jack!

Îți mulțumesc și Jim și Jack!
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Voi rătăci mai multe zile

În largul Mărilor Antile. 

La frații mei din Labrador, 

Pe drum spre ei sunt și mi-e dor. 

DOR: Apolodor! 

NEGRUL JIM și NEGRUL JACK: Și-a navigat Apolodor

Prin Marea Caraibelor...

APOLODOR: Era un cer ca de smarald,

Un cer înmiresmat şi cald

DOR: Şi-n valuri străvezii

Sclipeau meduze, mii şi mii...

APOLODOR: Iar căpitanul Cyrus Smith

Dormea şi sforăia cumplit.

Dormea adânc, dormea tihnit.

DOR: Şi lunecau uşor , uşor,

Pe unde moi şi străvezii

De-a lungul apelor pustii...

Era frumos, era frumos!...

APOLODOR: Dar căpitanul Cyrus Smith

Dormea şi sforăia cumplit..

DOR: Au dat apoi în calea lor

De un zăduf ca de cuptor.

Nici pic de vânt, 

APOLODOR: nici fir de nor

DOR: Plutesc, acum, pe-Ecuator...

Dar ce păcat, o, ce păcat

Vaporul s-a cutremurat

Din toţi pereţii lui de lemn,

Apoi, domol s-a scufundat

Ca un rechin înjungheat...

APOLODOR: Iar căpitanul Cyrus Smith

În clipa când a răposat

Se spune că dormea ,tihnit

Dormea şi sforăia cumplit.
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8. Familia lui Apolodor

APOLODOR:  Plutesc călare pe-un colac

Şi-o să plutesc aşa un veac.

E tare greu şi eu asud,

Dar mergem, mergem către sud...

(începe să ningă)

Dar parcă frigu s-a lăsat,

Și parcă văd în depărtare

Un continent la întâmplare? 

Antarctica să fie oare?

(apare familia lui Apolodor) 

APOLODOR: V-ați adunat cu mic cu mare,

Să mă primiți la debarcare, 

BUNICUL: Bunicul Apoloririn,

Cel mai în varstă pinguin.

MAMA: Și mama, Apolodorica, 

O pinguină atâtica, 

TATA: Și tata, Apolodorel

Un pinguin mărunt și chel

UNCHIUL: Și unchiul Apolodorini, 

FAMILIA: Și neamurile, și vecinii!

APOLODOR: Dar e un frig îngrozitor,

Mai frig ca-n orice răcitor,

Un ger tăios ca un cuţit

Şi-un viscol nemaipomenit,

Iar eu ma prăpădesc de dor; 

APOLODOR: De foştii mei colegi de cor

Şi parcă-i văd acum la faţă:

Da, iepurele Buză-Lată

Mă îmbia cu o salată

Şi Tiţ zâmbea pe sub mustaţă,

Mi-e dor, mi-e 

DOR: Dor
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APOLODOR: De foștii mei colegi de cor.

DOR: Și tatăl îmbie cu pești

TATĂL: Ia-i, dragă, dacă ne iubeşti...

MAMA: Nu mai fi trist Apolodor...

BUNICUL: Ţi-i dăm pe toţi, dacă zâmbeşti...

APOLODOR: Aş vrea să plec la Bucureşti... 

Mi-e dor, mi-e 

DOR: Dor 

De foștii mei colegi de cor!

BUNICUL: Eu nu te ţin,

Că dorul e amar şi chin...

Decât să stai şi să jeleşti 

Aicea, mistuit de dor,

Mai bine pleci la Bucureşti...

FAMILIA: Şi a plecat Apolodor... 

APOLODOR: Să mergem Dor!

9. Ce bine e la București

APOLODOR, PISOIUL TIȚ ȘI IEPURELE BUZĂ-LATĂ: Ce bine e la Bucureşti! 

DOR: De-atunci, voios şi zâmbitor

Stă iar aici Apolodor 

Pe gheaţa unui răcitor;

Dar nu în Târgul Moşilor.

Pe cât se pare s-a mutat, 

Voi însă îl găsiţi uşor:

E foarte simplu de aflat

Adresa Teatrului de Stat.

Aici el cântă. E tenor.

Al nostru, drag, A-PO-LO-DOR!!!

Sfârșit 
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ELEMENTE DE ANIMAȚIE

Universul  animalier  (  Apolodor,  pisoiul  Tiț,  Iepurele  Buză-Lată,  Familia  lui  Apolodor)  

reprezentat strict de păpuși, compuse întregi sau de tip muppet, mânuite de unul, doi sau 3 actori, 

la vedere sau din spatele paravanului (ghețar/nor, etc.) în funcție de caz și o a doua categorie, 

universul uman (Primarul, Savantul, marinarii, tâlharul din Connecticut, Negrul Jim și negrul Jack, 

căpitanul Smith) reprezentat prin păpuși himeră, păpuși cu cel puțin un element uman, picioare, 

brațe  sau cap (contur  al  feței)  al  actorului.  Îmi  doresc  ca  aceste  doua mari  categorii  să  fie  în 

contrast, tocmai pentru a exprima mai multe emoții și noțiuni copiilor și mai ales pentru a contura 

un univers special, fantastic chiar, propriu al spectacolului. 

Un  alt  aspect  important  in  construcția  narativă  a  spectacolului  îl  reprezintă  cuplul  

APOLODOR - PESCĂRUȘUL DOR. Numele acestuia din urmă:  DOR - ultimele trei litere din 

numele  lui  ApoloDOR,  de  altfel  și  motivul  principal  pentru  care  pinguinul  nostru  pleacă  în 

drumeție (de dorul familiei) va fi subliniat, apelat constant în anumite momente scenice, de către 

Apolodor sau celelalte personaje  în diverse schimburi de replici sau în cântecelele lui Apolodor, 

când completându-și ideile unul celuilalt, vor forma un duo vocal (după cum se poate observa în 

varianta revizuită a scenariului atașat.) Este de asemenea un cuvânt/sentiment lait-motiv, pe care 

l-am introdus în mod intenționat în mod repetitiv,  pentru a rămâne în mintea spectatorilor ca 

muzicalitate, dar și pentru a sublinia sentimentul pregnant care îl macină pe Apolodor.

Am  apelat  la  un  personaj  extratext,  care  să  însoțească  permanent  protagonistul  și  să 
ghideze  copiii  în  toată  această  călătorie,  încercând să  conserv cât  mai  bine  valoarea  literară  a 

textului  lui  Naum,  a  descrierilor  rimate.  Pescărușul  -  povestitorul  omniscient  și  omniprezent, 

pescărușul călător, are deopotrivă rolul de a-i apropia pe copii de personaje, îndrăgindu-le, dar este 

și  personajul  care  va  descrie  în  timp  real  acțiunile  scenice,  un  continuu  observator  al  celor 

desfășurate pe scenă, cât și un "traducător" al schimbărilor scenice (de decor/peisaj/context), mai 

pe înțelesul copiilor. Un ajutor menit să antreneze copiii în joc și să le capteze constant atenția, 

nelăsându-i să se plictisească. El va putea de asemenea să interacționeze cu copiii, devenind un 

partener  pentru  aceștia  pe  toată  durata  călătoriei,  avându-l  alături  pe  pinguinul  protagonist 

Apolodor. 

REPREZENTAREA PERSONAJELOR

UNIVERSUL ANIMALIER: 8

DOR: Păpușă compusă întreagă la scară reală a unui pescăruș, mânuit atât din spate de actori, 

cât și de sfori suspendate (ce vor putea fi desprinse cu ușurință), astfel încât acesta să fie ridicat de 

la  sol  la  o  înălțime  considerabilă,  dând  impresia  că  zboară  în  anumite  momente.  Având  o 

dimensiune vizibil mai mică decât a pinguinului, acesta va putea fi așezat atât pe umeri, pe cap, 

sau/și  într-un  buzunar  special  croit,  la  pieptul  lui  Apolodor,  fiind  subliniată  astfel,  întocmai 

prietenia  și  dependența  unuia  față  de  celălalt,  dintre  cei  doi  camarazi  de  drum  -  prieteni 
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nedespărțiți. Ca și cromatică, preponderent alb, cu cioc si labe portocalii, la fel ca și Apolodor. Spre 

deosebire de varianta inițială  a  proiectului,  unde vocea povestitorului era o înregistrare audio, 

situația se schimbă aici, vocea fiind a actorului care va mânui păpușa. 

APOLODOR - Va fi realizat sub forma unei păpuși compuse la scară aproximativ reală a unui 

pinguin (maxim un metru), cu brațe, picioare, ochii, sprancene și falcă mobile. Va fi mânuit de un 

actor  și  o  actriță.  Îmi  doresc  ca  expresivitatea  acestuia  la  nivel  de  mimică,  mișcare  și  voce 

(feminină) să sugereze un pui de pinguin, pentru a spori empatia copiilor vis-a-vis de animalul 

ratăcit în lume și de a se regăsi în acesta. 

 De asemenea, va avea atașat un marsupiu, de aceași culoare în care din când în cand se va 

putea "odihni" pescărușul. Brațele/aripile se vor putea deschide în lateral la maxim, astfel încât vor 

putea deveni paravan pentru mânuirea din spate a păpușilor pisoiului Tiț și a iepurelui Buză-Lată. 
La  baza  picioarelor  va  avea  atașate  doua bucăți  de  ghețar,  bucăți  ce  odată  cu  reîntâlnirea  

familiei, de altfel țintuită de un ghețar mare cu o bucată lipsă, va reîntregi ghețarul, va reîntregi 

familia. Odată ce Apolodor își ia ramas bun și hotărăște să se întoarcă la București, bucățile vor 

rămâne  prinse  de  "ghețarul  familiei",  acesta  plecând  singur  la  drum,  sugerând  maturizarea, 

dezlegarea propriu-zisă  a puiului de părinți.   Ca și cromatică,  pentru corp și cap: alb și negru, 

accente de culoare având doar ciocul și labele, de culoare portocalie și un guler crem-gălbui. 

PISOIUL TIȚ/ IEPURELE BUZĂ-LATĂ - Păpuși tip muppet cu brațe și falcă mobilă. Vor fi 

reprezentate doar capul și lăbuțele superioare. Pisoiul va avea mustăți foarte lungi, iar iepurele  

buze groase și urechi foarte lungi. Dimensiunea lor este una mică,  la scară  reală,  a unui pisoi/ 

iepure. 

FAMILIA LUI APOLODOR - 4 pinguini- Păpuși de tip muppet , fixate de un ghețar ce va 

servi ca paravan pentru a fi mânuite din spatele acestuia. Picioarele pinguinilor vor fi fixe, însă 
capul și brațele vor râmâne mobile. Păpușile vor avea o dimensiunea mai mică decat Apolodor și 
vor fi individualizate prin diverse accesorii, detalii, în funcție de rol - bunicul: sprancene groase și 
ochelari, tatăl: palărie, mama: batic, etc.

UNIVERSUL UMAN: 8

MARINARUL 1/ MARINARUL 2 - 2 Actori îmbrăcați în marinari, uniți de un costum-vapor., 

ce îi acoperă de la brâu în jos. Între cei doi, trebuie să existe suficient loc pentru ca Apolodor să 
poată pătrunde când cei trei călătoresc împreună pe mare. Vor avea de asemenea două vâsle pe 

care le vor manevra pe rând. Între cei doi marinari trebuie să existae un contrast puternic, fie că 
este ca înățime (unul foarte scund, iar celălalt foarte înalt) fie ca și greutate ( unul gras, unul slab) 

sau ideal, ambele aspecte. 

TÂLHARUL DIN CONNECTICUT  -  păpușă  "  himeră  "  -  jumătate  om,  jumătate  păpușă. 

Aspect: un cawboy cu pălărie, vestă, ciocate. Picioarele subțiri și îmbrăcate în pantaloni mulați, vor 

fi ale actorului, pieptul, brațele și capul, de păpușă, posibil ușor supradimensionată (sau cel puțin 

pălăria). Actorul care va interpreta personajul va putea mânui cu ușurință din interiorul păpușii. 
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SAVANTUL FERGUS  MAC-PIGGOT  și  PRIMARUL BIG  -  Păpușă  Humanette  -  Păpuşă 

compusă, cu cap de om şi trup şi membre de păpuşă. Înălțimea va fi cea reală a actorului, însă vor 

fi exagerat de grase. De corpul voluminos al primarului vor fi agățate păpuși siluetă, reprezentând 

locuitorii orașului. Acestea vor avea înâlțimi de aproximativ 20-30 de cm și vor avea un mecanism 

(arcuri sau textile) la fălci și membre, astfel încât să permită mișcarea. Vreau sa creez impresia ca 

odată cu mișcările primarului, toate acele păpuși se vor mișca concomitent, vor dansa, sau  vor 

cânta. Primarul și locuitorii orașului ( Primarul care manevrează după bunul său plac localnicii de-

a dreptul captivi  ) - Savantul va fi interpretat de un actor în costum. 

NEGRUL JIM ȘI NEGRUL JACK - Un actor și o păpușă compusă mânuită de același actor. 

Păpușa  va  fi  realizată  în  miniatura,  astfel  încât  va  putea  fi  așezată  pe  umărul  sau  genunchii 

actorului. Amândouă personajele vor fi așezate pe o plută (platformă) stilizată cu aspect de lemn, 

cu roți, suficient de mare și solidă pentru a îi ține pe toți trei, odată ce îl salvează pe Apolodor și 
navighează pe fluviu și manevrată, trasă, stânga-dreapta, din culise. Sunt singurele personaje care 

nu vorbesc deloc, dar au ochii și urechile exagerat de mari. În cazul actorului , ochii se vor realiza 

la nivel de machiaj și poate va purta chiar butaforii de urechi (conform expresiei - numai ochii și 
urechi). 

CĂPITANUL SMITH  -  Corp și  cap de păpușă  + brațele actorului. Va fi fixată  de butaforia 

vaporului pe care își va face apariția, astfel încât îi vor fi vizibile doar partea de sus a corpului. Va 

fi o păpușă cu mimică și falcă mobilă, care va tremura vizibil și exagerat când acesta va dormi și va 

sforăi.  Deasemenea odată  cu sforăitul  personajului,  brațele  actorului  vor  fi lăsate  să  atârne pe 

deasupra vaporului,  care  cu fiecare inspirație  și  expirație,  se  va umfla și  dezumfla,  exagerând 

comic faptul ca doarme profund și zgomotos. 

Din punct de vedere al decorului, singurul element fix, permanent pe scenă, utilizat de-alungul 

întregului spectacol, este ecranul de proiecție al animațiilor, care va fi reprezentat sub forma unei 

ciclorame, din pânză  elastică,  cu o deschizătură  mascată  într-un punct central,  care va permite 

accesul sau ieșirea actorilor din scenă, astfel încât ajutați de lumină sau/și de alte efecte, să păcălim 

copiii,  dând senzația  că  animația  a prins viață.  Acest  ecran va reprezenta propriu-zis  fundalul 

scenic și se va schimba ca lumină, proiecție, în funcție de moment, cadru natural, context, etc.  

Alte elemente de decor, vor apărea secvențial, în funcție de cadrul de desfășurare al acțiunii,    

elemente și  forțe ale  naturii:  valuri,  vânt,  ninsoare,  ceață,  etc.  sau siluete  ale  orașului,  corpuri 

celeste:  soare,  lună,  stele,  nori,  manevrate  preferabil  de  sus,  coborâte,  ridicate,  si  mișcate  pe 

orizontală  în  funcție  de  caz.  De  asemenea,  propun  ca  o  parte  dintre  aceste  elemente  să  se 

regăsească și la nivel de costum al mânuitorilor, servind pe alocuri ca și paravan. 

Un alt element important, este valiza supradimensionată din finalul spectacolului, suficient de 

mare,  încât  să  încapă  toate  personajele  -  păpuși  sau  alte  elemente  reprezentative  personajelor  

umane (pălăria tâlharului, vâslele marinarilor, etc). Mesajul este unul simplu. Apolodor se întoarce 

în același punct din care a plecat, însă cu experiență, amintiri, prieteni pe care îi va păstra aproape 

de suflet pentru totdeauna. La fel ca și noi, pe micul Apolodor. 
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Toți actorii distribuiți vor interpreta mai multe personaje și vor mânui mai multe păpuși în 

funcție de aptitudini și  necesități.  Deși  numărul personajelor este numeros, echipa va cuprinde 

propriu-zis doar 6 actori. 

ILUSTRAȚII/ ANIMAȚII

Animațiile  vor  fi  prelucrate  în  stil  STOP  MOTION  sau  cadru–cu–cadru,  un  procedeu 

cinematografic folosit pentru a realiza apariţia sau dispariţia bruscă  a unui personaj în sau din 

scenă,  utilizat  copios  de  către  Meliès  în  scenetele  sale  burleşti  şi  fantastice.  Fie  că  se  opreşte 

filmarea şi se introduce sau scoate obiectul sau personajul în sau din scenă, continuându-se apoi, 

fie că se scoate la montaj porţiunea intermediară. Propriu-zis, ilustrațiile vor fi salvate/fotografiate 

în etape de lucru de către artist. Ritmul sacadat și lent al apariției elementelor noi, vor da răgaz 

copiilor de a înțelege acțiunea, dar vor lăsa loc imaginației să primeze în descifrarea mesajului, 

spre deosebire de desenele animate clasice, unde imaginile curg firesc, realist și elementele sunt 

explicate în detaliu.  Reproducerea  de  tip  realist  la  nivel  de  proiecție,  costum,  element  de 

animație,  etc.  are un impact  mult  mai mic din punct  de vedere al  efectului  comic scontat,  cât 

privește copii și percepția lor în sala de spectacol. Sacadarea de tip fotografic va sublinia în același 
timp ilustrațiile,  devenind elemente  de  sine  stătătoare  în  cadrul  desfășurării  spectacolului  din 

punct  de  vedere  artistic,  vizual.  Mai  jos,  avem  o  reproducere  schițată  a  ordinii  apariției 

elementelor, pur orientativ, rezultatul final fiind de fapt mult mai detaliat și  mult mai complex 

dezvoltat  și  animat  inclusiv  ca  fir  narativ.  Elementele  de  animație  vor  fuziona  cu  elementele 

digitale proiectate pe fundal, fiind gândite împreună,  scopul principal fiind acela de a da viață 
animațiilor - de a păcăli ochiul spectatorului și de a uimi copiii.  Elemente regăsite în proiecție, 

apărând fizic,  pe scenă,  sub forma unor elemente de decor,  sau de animație,  prin așa numitul 

procedeu  de  iluzie  teatrală,  sau  poate  chiar  himere  (jumătate  butaforie/jumătate  proiecție). 

(Exemplu1 : 1. Apolodor e desenat pe fundal . 2. Apolodor apare bursc pe scenă ieșind chiar din 

ecranul de proiecție 3. Apolodor dispare de pe fundal. Exemplul 2:  1.  Avionul este desenat pe 

fundal 2. Zoom-in cu avionul frontal care pare că se apropie de spectatori 3. Avionul are acum 

elicea si aripile deja ieșite pe scenă prin pânză, spatele lui rămânand desenat. )

În aplicația trimisă online, găsiți atașate GIF-uri schițate a propunerii de animație. Gif-urile 

sunt pur orientative pentru a se înțelege mecanismul propus. Ilustrațiile sunt realizate de artistul 

propus spre colaborare, Mădălina Țânțăreanu reprezentând mostre a ilustrațiilor finale, pentru a se 

înțelege stilul de lucru. (vezi aplicația online - cu portofoliul complet al ilustratorului.) În exemplele 

printate, ne-am dorit să  evidențiem cateva etape de lucru cât privește animațiile: 1. Orașul alb-

negru 2. Orașul prinde culoare. 3. Apolodor apare in prim plan./ Pinguini pe ghețari care sar/ 

1.Apolodor în avion 2. Apolodor cade. 3. Avionul este gol. 

La fel ca versurile lui Naum, ilustrațiile au o zona candidă, inocentă și totuși ghidușă, care 

invită copiii la joc, la explorare. Încerc să îndepărtez spectacolul de zona de enterteinment nișat de 

astăzi a copiilor, emisiuni tv, internet etc. de o oarecare violență  a imaginii și  mesajului și  să  îi 

ghidez către un univers, plin de mister, de tâlc, poate chiar ușor suprarealist, cu un mesaj educativ, 

ușor descifrabil. 
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ILUSTRAȚIA MUZICALĂ

Din punct de vedere muzical se vor ilustra trei planuri sonore:

A.  Planul ambiental  ce va ilustra anumite schimbări  ale  decorului  scenic-  ilustrate prin 

schimbarea proiecțiilor video.

Aceste muzici ambientale vor conține sunete concrete - înregistrate sau sunete sintetizate care sa 

sugereze anumite ipostaze - vântul, valurile, ceața, momentul de rămas bun din final. Peste aceste 

sunete se pot construi și anumite teme muzicale simple redate în surdina. Pentru  omogenitate se 

va compune și o tema muzicala recognoscibila a spectacolului ce va fi folosita în diferite momente, 

și în diferite variații (mai lent, mai intens, redata sub diferite forme orchestrale, etc).

B. Planul sonor ce va susține anumite acțiuni cum ar fi lupta dintre Apolodor si Tălharul 

din Connecticut, momentul prăbușirii avionului sau zgomotul mulțimii. 

Și aici se pot folosi modalitățile de la punctul A sau se pot compune scurte teme muzicale care sa 

însoțească acțiunea. Tema muzicala a spectacolului poate fi folosită și în aceste cazuri, cum ar fi în 

fluieratul marinarilor.

C. Momente muzicale propriu-zise reprezentate de cântecele  anumite versuri din text ce 

vor fi cantate de anumite personaje (Apolodor, Mulțimea). Tema muzicala a spectacolului poate fi 

folosita explicit într-unul din cântecele.

Mai jos este prezentat, în varianta neorchestrata - doar pian, o varianta de cântecel - "Jelania lui 

Apolodor la Capul Nord".

Din punct de vedere al versificației, mișcarea ritmica este regulata fiind vorba de un ritm giusto-

silabic.  Propunerea pentru cântecel  respecta niște  reguli  simple ale repertoriului  copiilor,  astfel 

avem  elementul  ritmic  giusto,  simplitatea  melodica  și  structura  simpla,  trăsături  ale  muzicii 

copiilor. Versurile sunt împărțite in doua strofe cu un scurt refren între ele și la final:

Strofa 1:

O, frații mei din Labrador,

Adio vouă, tuturor!

Pesemne ca mi-e dat sa mor

Aici la țărmul marilor...

Și ce păcat! Eram tenor,

Cântam frumos, cântam la cor

Refren:

O, frații mei din Labrador,

O, frații mei din Labrador

Strofa 2:
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De-acuma, apele, de vor,

Îmi vor așterne un covor

Peste nisipul de la fund

Legănător și sclipitor,

La sânul lor sa ma ascund,

Sa dorm pe veci sa dorm profund

Refren:

O, frații mei din Labrador,

O, frații mei din Labrador

Grupurile ritmice elementare sunt  troheu (lung - scurt) și piric (egale). În cântecel am propus o 

alternanta a ambelor grupuri ritmice. Din punct de vedere melodic cele doua strofe sunt identice. 

Refrenul  poate  fi  cantat  rubato  imitând  un  oftat.  La  început  este  și  o  introducere  care  aduce 

elemente din strofe si refren. În partitura atașata este o varianta cu linia melodica doar pentru pian. 

Orchestrația cântecelului  va sugera o atmosfera rece,  glaciara (sunete înalte si  metalice care sa 

sugereze albul zăpezii si al gheții de la polul nord)   dar si ușor duioasa și nostalgică (acorduri 

lungi cantate de un instrument cu o sonoritate mai calda).

ECHIPA DE LUCRU IDEALĂ 

Regie: Silvia Roman

Ilustrații/Animație/Procesare digitală: Mădălina Țânțăreanu

Compoziție și ilustrație muzicală: Bogdan Balea

Tehnicieni: Operator sunet, operator lumini, mașiniști pentru montarea decorului. 

Propunere distributie:

Toți actorii distribuiți vor interpreta mai multe personaje și vor mânui mai multe păpuși în funcție 

de aptitudini și necesități. Deși numărul personajelor este numeros, echipa va cuprinde propriu-zis 

doar 6 actori, deci posibilitatea deplasărilor într-un eventual turneu este cu putință. Faptul că avem 

o singură actriță și 5 actori nu este întâmplător. Îmi doresc să subliniez rolul protagonistului prin 

acest constrast și să evidențiez pe cât posibil acea latură delicată, naivă, sperioasă a pinguinului, 

pus față în față cu pericolul, nedreptatea, dorul, chiar și durerea. 

PORTATIVELE CU COMPOZIȚIA SUNT ATAȘATE MAIL-ULUI

PORTOFOLII + CV Silvia Roman / CV Mădălina Țânțăreanu (vezi atașat)
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