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Cuvânt înainte
Cristian Pepino

F

orme străvechi de teatru cu măşti şi păpuşi, unele specifice
românilor (ca Moş Begu sau Dansatorii, ori Capra – Brezaia –
Turca), altele, comune multor popoare, îşi au originea în vremuri
imemoriale. Dar formele specifice europene de teatru de animaţie,
cunoscute astăzi, provin din numeroase surse. Este posibil de exemplu
ca saşii, care au venit în Transilvania, dar şi în ţinuturile Moldovei,
începând din secolul al 13-lea, să fi adus unele forme de teatru de păpuşi
ori marionete care au influenţat apoi pe artiştii autohtoni. Cercetătorii
Lazăr Şăineanu și Nicolae Cartojan au vorbit şi despre posibila influenţă
turcă ce începe din perioada fanariotă. Mihail Kogălniceanu şi Nicolae
Iorga au formulat o ipoteză care susţine originea indiană a tradiţiilor
păpuşăreşti răspândite în lume de către artiştii nomazi ţigani. Vicleiul
oltenesc, teatru satiric cu marionete, avea multe asemănări cu vertepul polonez şi cu szopka ucraineană. Dar din toate aceste influenţe s-a
cristalizat teatrul tradiţional de păpuşi de la noi. Fie că au fost preluate
tehnici de construcție, formule de mânuire, trucuri ori procedee
teatrale, tradiţia teatrului popular de păpuşi a căpătat în ţara noastră o
personalitate aparte.
Dar înafară de tradiţia lui Vasilache, în Ţările Române, până la
Războiul de Independenţă din 1877, erau prezentate şi spectacole
influenţate de tradiţia teatrului de umbre turcesc, karagöz. Dimitrie
Cantemir, în Istoria ieroglifică, în 1705, explică termenul karagöz ca
„păpuşă de mascara vestită”. Este cert că domnitorii fanarioţi au adus
cu ei această formă de teatru în Ţările Române.
Vreme de secole, dacă nu şi astăzi, Vasilache a fost personajul
tipic românesc al teatrului de păpuşi. Acest personaj face parte
din tradiţia personajelor naţionale europene de teatru de păpuşi,
foarte asemănătoare între ele atât prin caracteristicile fizice, cât şi
prin formulele scenice. Este uimitor cât de mult seamănă Vasilache
cu Pulcinella din teatrul de păpuşi italian, cu Punch din cel englez,
cu celebrii Polichinelle și Guignol din teatrul francez, cu Kasperle
din tradiţia germană ori cu Paprika Iancsi din Ungaria. Acest mic
personaj, cu cocoaşă şi pălărie ţuguiată, cu un baston în mână cu care
îi pedepseşte pe toţi rivalii lui, dar cu care ciomăgeşte şi pe Diavol sau
chiar Moartea, este omniprezent în întreaga Europă. Desigur, în fiecare
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ţară acest personaj critica moravurile, ocupantul străin,
stăpânirea, specifice zonei respective. Dar forma teatrală era
asemănătoare în întreaga Europă. Acest lucru este un indiciu
al faptului că păpuşarii ambulanţi purtau spectacolele lor şi
dincolo de graniţe. Şi odată cu ele chiar şi ideile Revoluţiei
de la 1848, şi în primul rând ideea de eliberare naţională. La
noi, păpuşarii moldoveni încheiau spectacolul cu Marşul lui
Bonaparte, numit, semnificativ, „Bunăparte”, acesta fiind
văzut la noi ca un eliberator şi ca un salvator care avea să
aducă o nouă orânduire, mai dreaptă, şi pe meleagurile
noastre. Nu este de mirare că păpuşarii erau prigoniţi de
către autorităţi.
După Mihai Crişan, prima mărturie scrisă despre teatrul
de păpuşi de tipul Vasilache datează din 1715, personajul
central fiind numit iniţial Paiaţa, iar partenera sa Gaciţa.
În acest an, Anton-Maria del Chiaro asista la un spectacol
prezentat într-o casă boierească în Moldova, pe care îl
defineşte „una mascherata troppo scandalosa” (în Storia
delle moderne rivoluzioni della Valachia). Deşi unii cercetători
s-au grăbit să considere că aceasta ar fi prima mărturie
despre un spectacol de teatru de păpuşi, considerăm că mai
curând e vorba despre un spectacol cu măşti, fiind descrise
personaje pe care le recunoaştem în jocurile populare, cum
ar fi Moșul din Capra - Brezaia - Turca.

6
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1806

Primii dramaturgi
Costache
Conachi

P

rima menţiune scrisă despre un spectacol de teatru de păpuşi din Ţările Române datează din 1806, şi
este din Moldova. Ea apare în manuscrisul piesei Comedia banului Constantin Canta ce-l zic şi Căbujan
şi Cavaler Cucoş, scrisă de Costache Conachi, în colaborare cu Niculae Dimache şi Dumitrache
Beldiman. Este prima piesă de teatru originală românească ce s-a păstrat. Ea a fost reprezentată cu păpuşi,
probabil de către artiştii profesionişti de bâlci şi ambulanţi ai vremii. Textul menţionează că nu exista în
acea vreme în Moldova o altă formă de teatru decât cel cu păpuşi. Nu întâmplător acest text este o satiră care
se referă la persoane reale, din anturajul autorilor. Una dintre distracţiile favorite ale românilor era să vadă
asemenea pamflete în care erau ironizate, de multe ori la comanda celor care plăteau spectacolul, cele mai
antipatizate persoane contemporane, iar adeseori era vorba despre autorităţi. Aşa se explică şi interzicerea
la un moment dat a teatrului de păpuşi în Ţările Române. (C.P.)
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D

in jurul anului 1830 datează piesele-pamflet
ale lui Iordache Golescu, care, după opinia
multor cercetători (Perpessicius, Gâtză etc.), au
fost jucate fie cu păpuşi fie în teatrul de umbre: Barbu
Văcărescul, vânzătorul ţării, Mavrodinada, Starea
Ţării Româneşti. Faptul că textele sunt complexe şi
personajele numeroase ne fac să credem că s-au jucat
cu siluete în teatrul de umbre, şi nu cu păpuşi. Lungi
pasaje din Mavrodinada sunt în versuri şi au metrica
şi stilul baladei tradiţionale româneşti. Acest fapt ne
face să susţinem că aceste pasaje erau cântate de un
lăutar profesionist ascuns în spatele paravanului,
căruia îi erau „şoptite” versurile de către un cititor al
manuscrisului, mai mult ca sigur chiar de către autor
şi de către persoane din anturajul lui.
Friedrich Sultzer, în Geschichte des transalpinische Daciens, descrie teatrul de tip karagöz
ca pe o distracţie favorită a domnitorilor fanarioţi
şi a boierimii din vremea sa. O trupă de şase ceauşi
(denumire generică pentru functionar, slujbaş de stat)
„îmbrăcaţi în ciacşiri (şalvari) albi şi roşii, cu toiege
ferecate în argint şi cu căciuli foarte înalte, mânuiau
păpuşile şi improvizau farsa după o canava cunoscută.
Dialogul era rostit în limbile română, greacă şi mai ales
turcă, spre a fi accesibil cosmopolitei componenţe
a invitaţilor de la curte. Spectacolul se desfăşura în
dosul unui paravan alb, luminat de candele, pe care
se proiectau siluetele...” (citat din Teatrul de păpuşi
românesc de Letiţia Gâtză). Mai mult ca sigur că
piesele - pamflete scrise de către Iordache Golescu au
fost astfel reprezentate. (R.A.G.)

1830

Iordache
Golescu
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Păpuşarii ambulanţi

D

upă 1800, primii păpușari cunoscuți au fost Vasile Drăgan și partenerul
său Ilie Păpușarul. In Moldova, diminutivul de la Vasile este Vasilache
(sau Lache), şi de aici vine numele personajului, Vasilache. Marioara a
fost adoptat ca nume pentru personajul feminin, poate datorită răspândirii
mai mari a lui.
Vreme de sute de ani, în ţara noastră, ca şi în alte ţări europene, a
predominat teatrul de păpuşi sau marionete ambulant. Păpuşarii erau
profesionişti, deşi practicau sezonier această activitate. De primăvara
până toamna, păpuşarii - cei din Bucureşti locuiau într-un cartier din
preajma Gării de Nord, actualul Bulevard Titulescu, se suiau în căruţele
lor şi prezentau spectacole în lungi turnee, jucând în bâlciurile organizate
în anumite localităţi, pe rând, în funcţie de ziua sfântului care patrona
bâlciul respectiv. Bâlciurile se organizau succesiv, nu simultan, în ordinea
sărbătorilor diferiților sfinţi, astfel că păpuşarii făceau turnee prin toată
ţara din primăvară până toamna. Inafară de aceștia, mai existau păpuşari
profesionişti care prezentau spectacole de asemenea în turnee, prin sate şi
pe la casele oamenilor înstăriţi, mai ales cu ocazia sărbătorilor de iarnă, şi mai
ales în Moldova. Păpusarii tradiţionali au prezentat spectacole in turneele
lor prin ţară pană prin anii 1970. In acest ultim deceniu au inceput să dispară,
fiind prea bătrani, dar și pentru că profesiunea lor nu a mai fost continuată
de noile generaţii.
O. Lugoşianu, în Insemnări din bătrâni, în revista Tinerimea română,
an XIV, 1896, nr. 5, septembrie, pg. 91, prezintă o însemnare găsită pe un

Păpuși din colecția
Muzeului Teatrului
Național
din București

10

Teatrul de Animație în România

calendar vechi care consemnează prezenţa a „trei caraghioji” care „joacă păpuşi la perdea” la Câmpulung
Muscel în 1834, la cafeneaua oraşului „în bileard la Taşula”. „Au şezut aici ca la zece zile” spune însemnarea
„... şi au plecat la Râmnic pe drumul Argeşului...” Textul, semnalat de Nicolae Rodean în monografia sa
Teatrul Gong, indică prezenţa în cafenele a spectacolului de umbre de tip karagöz, după tradiţia turcească ce
pare să se fi practicat şi pentru publicul larg, nu numai pentru casele boiereşti sau curţile domneşti. Faptul
că au prezentat spectacolul vreme de zece zile ne face să presupunem că acţiunea s-a desfăşurat în timpul
marelui târg de la Câmpulung Muscel, poate că cel mai mare din ţară după Târgul Moşilor de la Bucureşti,
când afluenţa de public era foarte mare. De la târgul de la Câmpulung Muscel erau nelipsiţi păpuşarii de
Marioara şi Vasilache până prin 1980.
În 1844 este scrisă piesa Iaşii în carnaval de Vasile Alecsandri. Tablou în trei acte. Reprezentat de
Teatrul Naţional din Iaşi în beneficiul artiştilor români la anul 1845. În scena a III-a, apare păpuşarul care
susţine un celebru monolog: „Într-a păpuşilor ţară...” Este o dovadă a popularităţii teatrului de păpuşi ca
formă de spectacol cu caracter critic, satiric, destinat publicului adult.
Primul păpuşar român al cărui nume apare în documente de arhivă este Grigorie Petrache, după
cum afirmă Letiţia Gâtză în lucrarea Teatrul de păpuşi din România (1963). El conducea, pe la jumătatea
secolului al XIX-lea, o trupă de 16 persoane (orchestră şi păpuşari) cu care prezenta spectacole pentru adulţi
în mahalalele Bucureştiului.
Importanţa spectacolelor cu Marioara şi Vasilache este dovedită prin faptul că în 1864 apare Acta
păpuşarilor de la Iaşi prin care Prefectura acestui oraș interzicea orice spectacol de teatru de păpuşi. Vasile
Alecsandri, Ion Creangă şi Kogălniceanu vor milita pentru înlăturarea acestei interdicţii şi restaurarea acestei
tradiţii româneşti „din bătrâni”.
In 1865 apare un regulament al păpuşarilor de Vicleim, descoperit de Letiţia Gâtză la Arhivele Statului
(Bucureşti, Fond Minister din Lăuntru, Dosar 133/1865) în care se spune că „păpuşile nu vor purta haine
militare, sau nu vor fi asemănătoare unei persoane, ci obişnuite, şi nici nu vor întrebuinţa vorbe murdare
sau atinse de guvern ori de vreo persoană”. Şi de aici se poate observa caracterul satiric, pamfletar, al
spectacolelor de teatru de păpuşi, destinate publicului adult în exclusivitate. (R.M.I.)
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1918

Spectacole
la târguri și
bâlciuri

Târgul Moșilor
de la București
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Î

n momentul Marii Uniri, teatrul de păpuşi era forma de spectacol
pentru adulţi cea mai răspândită şi îndrăgită din ţara noastră. Păpuşarii
făceau lungi turnee de-a lungul anului prin târgurile organizate în
ţară cu prilejul diferitelor sărbători religioase. În fiecare localitate târgul
dura mai multe zile, şi păpuşarii dădeau reprezentaţii de dimineaţa până
seara. În „zilele de temei”, adică în acele zile în care afluenţa publicului
era maximă, se putea ajunge şi la câte 40 de reprezentaţii pe zi. Aceste
„turnee” au reînceput odată cu terminarea războiului (1945) şi au existat
până prin anii 1975-1980, când păpuşarii tradiţionali, de bâlci, au început
să se retragă din activitate din pricina vârstei înaintate, şi când meseria lor
nu a mai fost preluată de alte generaţii. O altă tradiţie însă, cea a teatrului
cult, a început să se dezvolte în ţara noastră în primele decenii ale secolului
al 20-lea.

București

Hans Liebhard afirma că existau în prima jumătate a secolului al 20lea mai multe teatre de păpuşi de familie în Sibiu care prezentau spectacole
cu Kasperle prin târgurile şi satele săseşti din Transilvania până prin 1950,
cum ar fi trupa lui Hatzach (ref. în Sack der Errinungen, în Algemeine
Deutsche Zeitung, iulie 1999, citat de Nicolae Rodean în volumul Teatrul
Gong, 1999). (R.A.G.)
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1928

Theodor Nastasi

Theodor Nastasi cu scena pentru teatrul de marionate
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1

928 Teatrul de Marionete de la Cernăuţi a fost înfiinţat de către
Theodor Nastasi ca secţie a Teatrului Naţional din Cernăuţi în
1928, cu sprijinul lui Valerian Şesan, al regizorului Victor Ion Popa
şi mai ales al Baronului George Löwendal, artist plurivalent, care a
realizat şi superbele marionete pentru spectacolele acestui teatru:
Directorul de scenă şi Bastien şi Bastienne de Mozart.

Cernăuți

Scena era utilată complet cu un sistem de iluminare, reflector
pentru jocuri de umbre, aparat de proiecţie pentru nori, maşină de
vânt şi maşină de ploaie. Orga de lumini avea 16 circuite, cu reostate
pentru creşterea şi descreşterea luminilor
La 1 mai 1928 a avut loc premiera operelor Directorul de scenă
şi Bastien şi Bastienne de Mozart. Regia Theodor Nastasi, scenografia
George Löwendal. Marionetişti: Theodor Nastasi, Vasile Ciubcă,
pictorul Tulpan. Interpreţi: Maria Anastasiad, Maria Roşu, Nicolae
Sireteanu, Gheorghe Popovici, Lazăr Mărginean. La pian Silvia
Rosner. (R.M.A.)

George Löwendal

George Löwendal la Cernăuți în 1929
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Cernăuți

George Löwendal.
Schiţe pentru marionetele
spectacolelor
Directorul de scenă şi Bastien şi
Bastienne, 1928.
17

1929
Teatrul
familiei
Şesan

Valerian Șesan
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Carolina Șesan
(Vera Mora)

V

Cernăuți

alerian Şesan a fost un profesor renumit de drept bisericesc
la Cernăuţi. Inspirat de soţia sa, Bołena Maria Nemcova,
i-a sprijinit pe copiii săi să studieze la Praga teatrul de
marionete. Aceştia au activat la Praga, apoi şi la Cernăuţi, ca artişti
marionetişti. Pavel Milan a şi pus în scenă la Praga o piesă pentru
marionete scrisă de sora sa, Vera Mora. (R.A.G.)

Pavel Milan Șesan

19

1929
Înființarea

UNIMA
Congresul de la Praga
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Praga

V

alerian Şesan a fost reprezentantul
României la acest prim congres al
Uniunii Mondiale a Marionetiştilor.
Ţările fondatoare ale UNIMA au fost:
Cehoslovacia, Italia, Iugoslavia, Franţa,
URSS, Marea Britanie şi România. Tot
Valerian Şesan a reprezentat ţara noastră şi
la congresele următoare, până la izbucnirea
celui de-al Doilea Război Mondial.

Vera Mora
Marta Reznikova
profesoară la Praga

Valerian Șesan
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1930

Ioana Bassarab
22
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București

T

eatrul lui Nastasi s-a mutat în 1929 în Capitală.
La Bucureşti, Nastasi a colaborat cu o altă mare
artistă, graficiana şi scenografa Ioana Bassarab,
şi a realizat spectacolul Motanul încălţat, pe un text
de Contele Franz Pocci şi Ion Păpuşarul de Vasile
Alecsandri. La 5 octombrie 1929 se inaugurează, sub
patronajul revistei Universul copiilor, „primul teatru de
marionete vorbitoare”. Spectacolele sunt prezentate la
sala Tinerimea română, aflată în apropierea Liceului
Lazăr din Bucureşti.

Theodor Nastasi
23

1930

Î

n martie 1930 Theodor Nastasi începe lucrul la
spectacolul Motanul încălţat, regia, scenografia
şi adaptarea Ioana Bassarab. Premiera a
avut loc în Sala Majestic a Teatrului Odeon din
Bucureşti. S-a mai jucat şi piesa Portofelul pierdut
de Vlădoianu şi Kiriţescu. Teatrul lui Nastasi a
prezentat sute de spectacole în turnee în ţară în
limba română, maghiară şi germană. (R.A.G.)
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București

Ioana Bassarab

Theodor Nastasi

Marionete pentru spectacolul Păcală pictor portretist
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1930
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București

Marionete pentru spectacolul Motanul încălțat

Theodor Nastasi

Î

ntre anii 1933-1935, Theodor Nastasi a fost angajat al Teatrului German
din Sibiu. Spectacolele sale de marionete erau interpretate în germană
și română de către actori ai teatrului din Sibiu, după cum afirma Nicolae
Rodean în cartea sa, Teatrul Gong, 1999. Aici au fost prezentate spectacolele
Directorul de scenă, Bastien şi Bastienne, Muzl, Motanul încălţat, Prinţul Ano
şi Fiica directorului de poştă (scene cu marionete din filmul Cântecul s-a
terminat). Au cântat şi au interpretat artiştii de la Landestheater din Sibiu.
Printre ei era şi Trude Weinrich (Elena Dona), care a fost apoi artist păpuşar
la Teatrul de Păpuşi din Sibiu, secţia germană (1949). (R.A.G.)
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1934
Vera Mora

A

pare Povestea unei seri,
prima piesă pentru
copii pentru teatrul
de marionete din România
în 1934 la editura Iconar din
Cernăuţi. Piesa a fost scrisa
de către Vera Mora mai întâi
în limba cehă (Pohadka
jednoho vecera) şi a fost pusă
în scenă de Pavel Milan Şesan
mai întâi la Pisek, apoi, în
1932, la teatrul Rise Loutek
(Impărăţia păpuşilor) din
Praga. Spectacolul avut 300
de reprezentaţii în Cehia.
Vera Mora mânuia marionete
şi cânta alături de alţi
apreciaţi cântăreţi de operă.
Fragmente din spectacol au
fost prezentate la Congresul
UNIMA de la Ljubljiana în
1933 şi la Salzburg. (R.A.G.)
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Cernăuți

Scene din spectacolul jucat la teatrul
Rise Loutek din Praga
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1935
Teatrul de Păpuşi
din Bucureşti
Compania „Păcălici”
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Î

nfiinţat în 1935 de către Renée Şaraga
(măritată ulterior cu scriitorul George
Silviu). Teatrul a funcţionat până în
1937 în bomboneria magazinului Galleries
Lafayette (actualul Magazin Victoria) din
Bucureşti, magazin al cărui proprietar era
tatăl artistei. În 1950, grupul de păpuşari
conduşi de către Renée Silviu a constituit
nucleul secţiei de păpuşi a Teatrului
Ţăndărică, alături de membrii trupei
Prichindel (finanţată de Primăria Capitalei).
(R.A.)
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1935
Renée Şaraga
(Renée Silviu)
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Păpuşi proiectate şi construite de către
Renée Şaraga.
Renée Şaraga a studiat artele plastice
la Paris şi teatrul de păpuşi cu
J.L. Temporal.
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Sediul companiei Păcălici
(în clădirea actualului Magazin
Victoria)

Renée Şaraga
(Renée Silviu)
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1939

Teatrul
de Marionete
din Bucureşti
Dorina Tănăsescu
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Î

nfiinţat de către actriţa şi scriitoarea Lucia
Calomeri în 1939. Lucia Calomeri milita de
mult pentru întemeierea unui asemenea teatru.
Ea fusese impresionată de teatrul de marionete
de la Praga. De altfel, prima lor marionetă a fost
adusă de la Praga de către Lucia Calomeri. Prima
marionetistă a fost Dorina Tănăsescu. Ea a
acceptat invitaţia Luciei Calomeri de a face un
teatru de marionete şi a atras apoi şi pe alţi colegi
ca Ella Conovici, Venera Stanciu, Puica Hetmanek,
sculptorul Ion Vlad – pe atunci student la BelleArte ca şi ceilalţi, Lucia Georgescu – nepoata Luciei
Calomeri, Aurel Stoicescu, Ion Dădârlat – pe atunci
student la Cinematografie etc. Teatrul, sprijinit de
Casa Şcoalelor, a avut sediul mai întâi pe strada
Popa Tatu, apoi la Ateneul Popular din str. Sfinţii
Voevozi şi la Şcoala de băieţi nr. 26 de pe B-dul
Pache Protopopescu. Dorina Tănăsescu prezenta
mici spectacole şi în Cişmigiu şi în sala Studio de la
subsolul actualului teatru Odeon. Unii dintre artiştii
din acest teatru au făcut parte dintre întemeietorii
Teatrului Ţăndărică în 1945. Teatrul de Marionete
a funcţionat până în 1944, întreruperea a fost din
pricina bombardamentelor. (R.A.G.)
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Lucia Calomeri
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1945

Teatrul
Ţăndărică
(marionete)

Î

n 1945, la iniţiativa Elenei Pătrăşcanu şi cu sprijinul
Fundaţiei Regelui Mihai se înfiinţeaza Teatrul Ţăndărică
(Dosarul nr. 3909/1945, Tribunalul Ilfov).
La solicitarea Elenei Pătrăşcanu, trupa Luciei Calomeri
şi a Dorinei Tănăsescu s-a alăturat acestei iniţiative. Acest
grup a avut o foarte mare importanţă, deoarece Dorina
Tănăsescu a devenit profesoara tuturor şi artista principală
a trupei. Spectacolul inaugural a avut loc la 1 aprilie 1945.
La întemeierea teatrului au avut o contribuţie esenţială
Dorina Tănăsescu, Lucia Calomeri, scenografii Lena
Constante, Ioana Constantinescu, Alexandru Brătăşanu,
Ileana Popescu şi regizorul Nicolae Massim. (R.A.)

Regele Mihai I
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Elena Pătrășcanu

Nicolae Massim
39

Antigona
Papazicopol
în turneu
cu Ţăndărică
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Dorina Tănăsescu
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1949

Teatrul
Ţăndărică

Î

n 1949 Teatrul Ţăndărică devine teatru de stat,
ca toate teatrele particulare din acea vreme. La
conducerea teatrului vine Margareta Niculescu,
personalitate marcantă a teatrului de animaţie
mondial. Ea este cea care a condus teatrul Ţăndărică
în direcţia experimentului artistic şi l-a făcut celebru
în lume.

Margareta Niculescu
Este considerată una dintre cele mai importante
personalități ale teatrului de marionete din România
și la nivel internațional datorită prodigioasei și
dăruitei sale activități desfășurată ca regizor,
profesor, conducător și fondator de instituții de
profil în țară și peste hotare. Pe când lucra ca tânără
jurnalistă, a descoperit o trupă de păpușari și, sub
seducția irepresibilă a acestei arte, a îmbrățișat-o
imediat. Va urma în paralel regia la IATC avându-l ca
profesor pe Ion Șahighian În anul 1949 este numită
directoarea Teatrului Țăndărică devenit instituție
de stat, funcție pe care o va îndeplini până în 1986.
În această calitate, a contribuit la organizarea
instituției, la dezvoltarea și recunoașterea artei
păpușărești de la noi, cu un accent deosebit pe
dimensiunea novatoare, chiar experimentală.
Organizează astfel, de exemplu, un studio al
marionetistului ori, în 1974, împreună cu Mihai
Crișan, „Festivalul jocurilor populare de păpuși”.
Multe dintre spectacolele rămase de referință pe
care le-a regizat în această perioadă dau seama de
inventivitate creativă sau repertorială. În Umor pe
sfori (1954) se introduce o diversitate de materiale
pentru realizarea personajelor cu sublinierea unor
nuanțe satirice și umoristice, Mâna cu cinci degete
(Marele premiu și Medalia de aur – București 1958)
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este o parodie la adresa unor filme la modă în care
este relevat universul mirfic al metaforei. Prin alte
spectacole, se valorifică texte literare importante,
ca în Cartea cu Apolodor de Gellu Naum (1962), Cele
trei neveste ale lui Don Cristobal, de Federico Garcia
Lorca (1965), Ninigra și Aligru, de Nina Cassian
(1971), Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu
(1982). Printre spectacolele sale care au marcat
istoria Teatrului Țăndărică se numără deopotrivă
Punguța cu doi bani (1959), Eu și materia moartă
(1964), spectacol realizat cu celebrul comic Mircea
Crișan, Katia și crocodilul (1965), Ileana Sânziana
(1967), Aventurile lui Plum-Plum (1968), Cabaretissimo, în colaborare cu Ștefan Lenkisch (1969),
Sânziana și Pepelea (1974).

Această activitate capătă ecou și dincolo de
granițele țării în contextul unui reviriment al artei
marionetei a cărei evoluție fusese brutal întreruptă
de al Doilea Război Modial, iar Margareta Niculescu
este deopotrivă preocupată să confere deschidere
internațională instituției pe care o conduce. În 1954
are loc primul turneu românesc postbelic (Umor pe
sfori). Șirul turneelor va fi apoi impresionant. În 1958
este inițiatoarea primului Festival Internațional
al teatrelor de păpuși și marionete desfășurat
la București cu peste treizeci de trupe străine și
românești. Festivalul va avea, tot la București, alte
două ediții, mai ample (1960, 1965), iar ultima
va găzdui și o sesiune de lucrări a Comitetului
executiv UNIMA. În 1978, împreună cu teatrul pe
care îl conduce, primește Premiul Erasmus pentru
contribuția remarcabilă la conturarea profilului
estetic al teatrului modern de păpuși.
Sub directoratul său, cu girul unor creatori
valoroși, este sprijinită crearea unor teatre de păpuși
în mai multe locuri din lume. În 1976 înființează
o secție de teatru de păpuși la Risksteatret, în
Norvegia, și pune aici în scenă Peer Gynt cu
păpuși și actori (Justin Grad, în rolul principal),
cu scenografie de Sever Frențiu. A mai montat
spectacole la Magdeburg, Namur, Belgrad, Sofia,
Lübeck, Cairo. Ca președintă a Comitetului român
UNIMA (1956), se implică dinamic în activitatea

București

organizației din al cărei Comitet executiv a făcut
parte începând cu 1957. Din 2000 (la propunerea
UNIMA Franța și UNIMA România) este aleasă
în funcția de președinte UMIMA. Din 2004 a fost
președinte de onoare UNIMA. Remarcabilă este
activitatea sa în cadrul Comisiei UNIMA de formare
profesională, creată în 1976, care a contribuit la
modelarea mai multor generații de marionetiști
din toată lumea prin organizarea de stagii de
pregătire și perfecționare, schimburi culturale,
școli naționale, festivaluri, prin fondarea unor
publicații de specialitate prestigioase etc.
După 37 de ani de activitate fructuoasă în fruntea
Teatrului Țăndărică, se implică alături de Jacques
Félix în crearea Institutului Mondial al Marionetei
(IIM), la Charleville-Mézière (Franța), pe care îl
conduce între 1985 și 1998 și îl impune ca centrul
incontestabil și redutabil al artei păpușărești. Este
co-fondatoare cu Jacques Félix, tot la CharlevilleMèzière, a Școlii Naționale de Arte ale Marionetei
(ESNAM) a cărei directoare este până în anul 1998,
veghind la înnoirea continuă a artei păpușărești,
la răspândirea ei și la o tot mai bună receptare de
către public. A susținut prezența aici precum și
la Festivalul Mondial al Teatrelor de Marionete a
unor marionetiști români. După 1989, a revenit
în țară în jurii de specialitate sau la importante
festivaluri de animație. În anul 2004 a primit un
Premiu special pentru teatrul de păpuși, acordat
de Senatul UNITER. Meritele sale au fost răsplătite
prin prestigioase distincții: Ofițer al artelor, titlu
oferit de guvernul francez, Ordinul Meritul cultural
în grad de Comandor, conferit de președintele
României. (M.C.)
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1956

Teatrul Țăndărică
Povestea porcului
regia Margareta Niculescu,
marionete Ella Conovici

46

Teatrul de Animație în România

București

47

1949

Teatrul Țăndărică

E

ste înfiinţată secţia Teatru de Păpuşi a Teatrul Ţăndărică,
condusă de Renée George-Silviu. Îşi începe activitatea şi
marele regizor Ştefan Lenkisch. Sunt angajaţi actorii secţiei
Păpuşi, printre care Valeriu Simion, Justin Grad. Apoi va fi angajată
o altă mare personalitate a teatrului de animaţie, Brânduşa Zaiţa
Silvestru.

Justin Grad
Valeriu Simion
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2-0 pentru noi
regia Renée George Silviu,
păpuşi Ioana Constantinescu,
decoruri Ştefan Hablinski.

49

Teatrul
Ţăndărică
(Secția păpuși)

Carmen Stamatiade, Renée George
Silviu, Erna Albu, Mihaela Cotaru;
jos: Brândușa Zaița Silvestru,
Rita Stoian

Brândușa Zaița Silvestru
şi Valeriu Simion
în 2-0 pentru noi
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Aschiuţă
- păpuşă pentru televiziune de Ella Conovici

Valeriu Simion
Justin Grad
Costel Popovici
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1954

Teatrul Țăndărică
Umor pe sfori
regia Nicolae Massim şi Margareta Niculescu
scenografia Ioana Constantinescu
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Străjerul mării
regia Ștefan Lenkisch,
scenografia Ştefan Hablinski

Ștefan Lenkisch

A

studiat regia de Teatru la IATC în Bucureșt în 1953. Regizor artistic de seamă în domeniul teatrului
de animaţie, pedagog eminent. Din 1952 şi până în 1987, când a emigrat în Germania, a creat 89 de
producții, cele mai multe dintre ele la Teatrul Țăndărică, spectacole renumite pentru spiritul poetic,
pentru invenția teatrală, printre ele Elefănțelul curios (1963); Magellan, drumul piperului (1963); Șoricelul și
păpușa (1968). A colaborat cu Margareta Niculescu la montarea spectacolelor: Eu și materia moartă (1964) și
Cabarettissimo (1969). A primit în 1965 Premiul I și Medalia de Aur la Festivalul Internațional din București
pentru Amnarul după Hans Christian Andersen. Au urmat alte producții importante, printre care Peter
Pan (1971), Petrică și Lupul (1975) și Frații Criș (1977). A realizat 25 de producţii de televiziune în România,
Suedia, Belgia, Ungaria şi a regizat mai multe spectacole la Cairo şi Aarhus (Danemarca). Profesor dedicat și
generos, din 1961 în 1967 a predat la Universitatea de Artă din București, secţia scenografie, un curs despre
teoria spaţiului scenic, în 1969 a susținut un curs la Academia de Teatru din Berlin, iar în 1973 un curs de
estetică a teatrului de măşti şi păpuşi la Universitatea din Cairo. (C.C.)
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Teatrul
Țăndărică

Amnarul
regia Ştefan Lenkisch,
scenografia Sever Frenţiu
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1958

Teatru

Teatrul Țăndărică

Mâna cu cinci degete
regia Margareta Niculescu,
păpuşi Ioana Constantinescu,
decoruri Ştefan Hablinski
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Mâna cu cinci degete
regia Margareta Niculescu,
păpuşi Ioana Constantinescu,
decoruri Ştefan Hablinski
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1958

Festivalurile mondiale de la Bucureşti

F

estivalul internațional al teatrelor de marionete și păpuși de la București a avut trei ediții în 1958, 1960
și 1965. Ele au avut un impact deosebit asupra mișcării păpușărești la nivel național și internațional.
Prima ediție a fost o premieră la nivel mondial, fiind primul festival internațional de gen și de o mare
anvergură. Au fost prezente teatre și păpușari individuali, invitați din 25 de state ale lumii. Ca linii estetice
remarcate la spectacolele prezentate au fost laconismul formelor, redimensionarea spirituală a tipurilor și
obiectelor, mobilitatea fără limită a mișcării scenice. Marele premiul al Festivalului și medalia de aur l-a
primit spectacolul Teatrului Țăndărică Mâna cu cinci degete. Celelalte premii au fost acordate spectacolelor
Kețafan sau Hețafan (Teatrul din Oradea) și Domnul Goe (Teatrul din Craiova). În aceiași perioadă a avut loc
și Congresul UNIMA. A doua ediție din 1960 s-a remarcat prin spectacole după basme, legende și povești de
inspirație populară, dar și adaptări după capodopere ale literaturii universale sau contemporane. Această
ediție s-a remarcat prin diversitate, ingeniozitate, coerență. Dintre spectacolele remarcate: Micul Prinț
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(Teatrul Țăndărică), Isprăvile viteazului Heracles (Teatrul din
Constanța). La ediția din 1965 au participat artiști și trupe din
32 de state. Ca principale direcții caracteristice spectacolelor
din festival s-au remarcat: supradimensionarea păpușii,
transformarea obiectelor prin mișcarea rapidă a unor puncte
luminoase în întuneric, diversitatea de stiluri și de mijloace
de expresie artistică. Spectacole remarcate: Cele trei neveste
ale lui Don Cristobal, Amnarul, Elefănțelul curios (Teatrul
Țăndărică), Sus, sus... tot mai sus (Teatrul din Alba Iulia,
Prietenii Mihaelei (Teatrul din Craiova). Cu acest prilej a avut
loc și o sesiune de lucru a prezidiului UNIMA. (R.T.)

București

Congresul UNIMA
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1959

Teatrul Țăndărică

Punguţa cu doi bani
regia Margareta Niculescu,
marionete Ella Conovici,
decoruri Ştefan Hablinski
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Ella Conovici

A

făcut studiile la Academia de Arte Frumoase,
pictură, cu profesorii Camil Ressu și Nicolae
Dărăscu. În 1939 a debutat ca marionetistă, iar
în 1949 a creat prima sa scenografie. După inființarea
Teatrului Țăndărică a fost angajată ca marionetistă, iar
din 1949 a debutat ca scenograf. Amintim: Umor pe
sfori (1954), Cartea cu Apolodor (1962), Cele trei neveste
ale lui Don Cristobal (1965), Petrică și lupul (1975),
Pisica de una singură (1976). A lucrat la majoritatea
spectacolelor cu regizorii Margareta Niculescu și
Ștefan Lenkish. Stilul ei riguros, esenţializat, de o mare
eleganţă, a făcut-o celebră. A fost recunoscută pentru
creativitatea excepțională și pentru utilizarea inventivă
a materialelor. Ea a creat personajul Aschiuță vedetă a
unei emisiuni TV. A colaborat la numeroase producții
montate în străinătate, în orașe precum Sidney, Belgrad,
Oslo, Magdeburg și Berlin. (C.C.)

București

Punguţa cu doi bani
regia Margareta Niculescu,
marionete Ella Conovici,
decoruri Ştefan Hablinski
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1963

Teatrul Țăndărică

Elefănţelul curios
de Nina Cassian,
regia Ştefan Lenkisch,
scenografia Mioara Buescu
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Mioara Buescu

A

bsolventă a Institutului de Arte Plastice.
Între 1952 și 1986 a semnat scenografia a
mai mult de 70 de spectacole produse de
Teatrul Țăndărică. Printre ele regăsim: Elefănțelul
curios de Nina Cassian, regia Ștefan Lenkisch, în
care obiectele care constituiau decorul aveau rolul
unui contrapunct ironic față de personajul principal,
Cele trei neveste ale lui Don Cristobal (1965) de
Valentin Silvestru după Federico Garcia Lorca, regia
Margareta Niculescu, pentru care Buescu a creat un
decor special, Cabarettissimo (1969), regia Margareta
Niculescu și Ștefan Lenkisch, în care Buescu a
experimentat noi forme de păpuși și de manevrare
a acestora, Don Quijote (1979), regia Ștefan Lenkisch,
cu păpuși de mari dimensiuni de inspirație
expresionistă. A creat de asemenea scenografia
pentru inventivele producții ale Irinei Niculescu:
Frumoasele pasiuni electrice (1980, 1984), Petruşka
și Vulpea (1982). A mai semnat scenografia unor
spectacole în Egipt, Canada, Germania, Danemarca.
Norvegia, Canada, Belgia, Elveția. Polonia, țări în
care talentul său a fost apreciat. (C.C.)
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1964

Teatrul Țăndărică
Cabaret-issimo
de Margareta Niculescu, Ştefan Lenkisch,
Ella Conovici, Mioara Buescu
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1965

Teatrul Țăndărică

Cele trei neveste ale lui Don Cristobal
de Valentin Silvestru,
după Federico Garcia Lorca,
regia Margareta Niculescu,
păpuşi Ella Conovici,
decoruri Mioara Buescu
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Teatru

Teatrul Țăndărică

Irina Niculescu

I

rina Niculescu, cunoscut regizor de teatru de păpuși, a terminat Facultatea de Teatru de la Praga și a
debutat la Teatrul din Constanța cu O poveste oarecare (scenografie Antonio Albici, muzică Iosif Herțea)
și Povestea porcului (scenografie Antonio Albici, muzica Adrian Enescu) care subliniau idea de teatru
ca ritual și sărbătoare. Viața teatrală este marcată de numeroase spectacole pentru copii și adulți, dar și
de dorința de a aduce împreună oameni de diverse culturi și de pe diverse meridian prin inițierea multor
întâlniri profesionale. Din 1976 până în 1984 a lucrat la Teatrul Țăndărică, colaborând cu mulți păpușari
tineri, scenografi, scriitori. Dintre spectacolele acelei perioade amintim: Anotimpurile mânzului, Frumoasele
pasiuni electrice ( o satiră politică, jucată cu păpuși miniaturale), Nocturn Stravinski (prima operă cu artiști
lirici care cântau live și păpuși), Pescarul și norocul, Nu vorbiți în timpul spectacolului, Noul nostru vecin,
Cântărețul din flaut, etc. După o perioadă în care a lucrat în Elveția, Norvegia, Belgia, Polonia, SUA, Canada
(stabilită în Elveția și mai apoi, în SUA) revine la Teatrul Țăndărică în 1995 și pune în scenă Pasărea de Foc de
Igor Stravinski, dar și Frumoasele pasiuni electrice, rod al unei colaborări artistice cu Théâtre Marionnettes
de Genève. Marionete cu fire scurte sau lungi, o încercare de a schimba statutul mânuitorului în actor
păpușar sau de inițiere al actorului de dramatic în arta păpușeriei sunt doar câteva teme ale cursurilor de
perfecționare, workshop-uri sau al programelor profesionale ținute în multe țări ale lumii ca membru al
Comisiei profesionale UNIMA. In 2016 montează la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște Romeo și Julieta
și Pasărea de foc, iar în 2018 la Teatrul Luceafărul din Iași O poveste japoneză. (R.T.)
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București

Norocul pescarului
regia Irina Niculescu,
scenografia Antonio Albici

Anotimpurile mânzului
de Vladimir Simon,
regia Irina Niculescu,
scenografia Ana Puşchilă
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București

Frumoasele pasiuni
electrice
de Vladimir Simon,
regia Irina Niculescu,
scenografia Mioara Buescu
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1979

Teatrul Țăndărică
Tyl Eulenspiegel
de Theodor Mănescu,
după Charles de Coster,
regia Cătălina Buzoianu,
păpuşi Liana Axinte,
decoruri Mihai Mădescu
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Tyl Eulenspiegel
de Theodor Mănescu,
după Charles de Coster,
regia Cătălina Buzoianu,
păpuşi Liana Axinte,
decoruri Mihai Mădescu
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1979
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Don Quijote
regia Ştefan Lenkisch,
scenografia Mioara Buescu
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1986

Teatrul Țăndărică
Scufiţa roşie de-a lungul veacurilor
regia Cristian Pepino,
scenografia Mircea Nicolau

Mircea Nicolau
Brândușa Zaița Silvestru
Radu Vaida
Cristina Popovici
Sonia Giba
Cristian Pepino
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Mircea Nicolau

S

cenograf, pictor, grafician, unul dintre cei mai importanţi scenografi români de teatru de păpuşi.
Debutează în scenografie la Teatrul Nottara şi este autor a peste 120 de spectacole realizate ca pictor
scenograf. Între 1964-1986 este scenograf la Teatrul de Păpuşi din Galaţi. Din 1986 până în 1988 este
scenograf la Teatrul Ţăndărică, realizând multe spectacole în colaborare cu regizorul Cristian Pepino. În
1988 emigrează în Germania unde se bucură de mult succes şi are o activitate prodigioasă ca pictor. Spectacole
de referinţă: Cununa plaiurilor (Galaţi), Anotimpurile (Constanţa). O fetiţă caută un cântec (Plovdiv); Turandot
(Galaţi, 1972), Prometeu (Galaţi, 1973), Pasărea albastră (Galaţi), Amnarul (Galaţi), Harap-Alb (Galaţi),
Trandafirul şi inelul (Galaţi), Aventurile unui băieţel (serial Televiziunea Suedeză, 1973), trei montări la Damasc
(Siria) (1976, 1979 - în colaborare cu Dorina Tănăsescu), Noapte de carnaval de Hans Sachs (Magdeburg Germania), Sânziana şi Pepelea (Galaţi, 1982), Inimă rece (Constanţa, 1982), Aventuri cu Scufiţa Roşie (1986 Ţăndărică), Sperietoarea de piţigoi (Constanţa, 1985), Mănuşa (Ţăndărică, 1987) etc. (R.T.)

Visul unei nopţi de vară
regia Cristian Pepino,
scenografia Mircea Nicolau
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Dumbrava minunată
după Mihail Sadoveanu,
regia Cristian Pepino,
scenografia Daniela Drăgulescu
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Furtuna
după William Shakespeare,
regia Bogdan Drăgulescu,
scenografia Daniela Drăgulescu

Daniela Drăgulescu Voicilă

A

Bastien şi Bastienne
după Mozart,
regia Ion Caramitru,
scenografia Daniela Drăgulescu

bsolventă a Institutului de Arte Plastice din Bucureşti,
secţia Pictură si apoi Scenografie, 1988. Scenograf la
Teatrul Ţăndărică din 1988 pâna în 2007. La Teatrul
Țăndărică a realizat scenografia spectacolelor: Dumbrava
minunată (1988), Irozii (1990), Harap Alb (1991), Micul Prinţ
(1995), Prâslea cel voinic şi merele de aur (1993), Frumoasa
din Pădurea Adormită (1997), Bastien şi Bastienne (1997,
regia Ion Caramitru), Jack şi vrejul de fasole (2003) la Teatrul
„Ţăndărică”. A mai realizat scenografia la spectacolele
Oglinda sufletului (Sibiu, 1995), Visul unei nopţi de vară
(Serbia, 1996), Regele cocoșat (Sibiu, 1997), Fergie, şi floarea
fermecată (Galaţi, 2004), Lebedele (Galați, 2003), Fergie,
mica vrăjitoare (Constanța, 2004), Frumoasa din pădurea
adormită (Alba Iulia, 2004), Cai verzi pe pereţi (Ploiești,
2006), Visul unei nopți de vară (Serbia, 1996), Castelul din
Carpați (Galaţi, 2006), Coppelia (Galați, 2008). Spectacolul
Culoarea visurilor noastre, regia Bogdan Drăgulescu –
Coproducţie Teatrul „Prichindel”, Alba Iulia şi Teatrul de
marionete din Arad a fost prezentat în cadrul secţiunii Off
a Festivalului Internaţional de Teatru de la Avignon, ediţiile
2007 şi 2008. (R.A.G.)
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Teatrul
Țăndărică

Cenuşăreasa
regia Silviu Purcărete,
scenografia Carmen Raszovski
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1993
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Adunarea păsărilor
după o idee de Farrid-Uddin Attar,
regia Cristian Pepino,
scenografia Cristina Pepino
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Teatrul
Țăndărică
Candid d’après Voltaire
regia Cristian Pepino,
scenografia Cristina Pepino
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Cristian Pepino

E

ste absolvent al Institutului de Artă Teatrală
și Cinematografică din București, secția de
Regie Teatru, unde i-a avut profesori pe Mihai
Dimiu, David Esrig, Radu Penciulescu. S-a dedicat
artei animaţiei oferind imaginea unui creator cu
debordantă imaginație și complexitate a discursului
artistic. A debutat în 1973, la Teatrul de Animație
Bacău, invitat de Petru Valter, pe care îl socotește
maestrul său în arta păpușăriei, alături de Margareta
Niculescu și Ștefan Lenkiș. Spectacolele sale pentru
copii dar și pentru adulți, realizate în Teatrul de
Păpuși din Constanța (regizor artistic între 19791986), în Teatrul Țăndărică (regizor artistic între 1986
și 1998), precum și în teatre de păpuși din Craiova,
Galați, Ploiești ș.a., bazate pe nemuritoare basme,
pe adaptări din marea dramaturgie universală, pe
propriile scrieri, marchează perioada modernă a
animației românești printr-un cod estetic de o
dinamică iradiantă. Este o operă de peste 130 de
producții care pune accent pe savoarea narativă

și pe seducția artei mânuitorului fără a neglija
provocările din evoluția tehnologiei, pe valoarea
expresivă a păpușii și deslușirea unor sensuri
metaforice sau poetice, pe sugestivitatea imaginii
și armonia universului scenic, dramatismul fiind nu
o dată în mod subtil sublimat prin accente de umor
savuros. A fost răsplătit cu mai multe Premii ale
Asociației Oamenilor de Teatru și Muzică (ATM)
pentru cel mai bun spectacol de teatru de păpuși
și cu Premiul special UNITER pentru teatrul de
păpuși (2003). Are numeroase Premii de regie și
Marele premiu în festivaluri de gen din București,
Galați, Piatra Neamț, Focșani, Bacău, Iași, Constanța,
Cluj-Napoca ș.a. Ministerul Culturii i-a acordat
Premiul de excelență pentru întreaga activitate
(2003). Palmaresul rezultat în urma participării
la festivaluri internaționale cuprinde, între alte
valoroase distincții, Marele Premiu (Metamorfoze,
Teatrul de Păpuși din Constanța, 1981), Premiul
special al juriului (Sânziana și Pepelea, Teatrul
Gulliver, 1982) și Premiul de creație (Adunarea
păsărilor, Teatrul Țăndărică, 2001) la Festivalul
PIF Zagreb. Festivalul internațional de la Praga
i-a conferit un premiu de regie în 2008 (Candid,
Teatrul Țăndărică), iar Festivalul Golden Magnolia
de la Shanghai, în 2010, Premiul de regie și Premiul
de excelență pentru cel mai bun spectacol de teatru
de păpuși (Pinocchio, Teatrul Colibri). Între alte
spectacolele reprezentative în definirea profilului
artistic al lui Cristian Pepino se numără Lecție de
zbor pentru puiul de cocor (Teatrul de Păpuși din
Constanța, 1980), Drum de stele (1984), Secretul
pădurii bătrâne (Teatrul de Păpuși Ploiești, 1985),
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Visul unei nopţi de vară
de William Shakespeare,
regia şi scenografia
Cristian Pepino
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Motanul încălțat (1996), Play Faust, Visul
unei nopți de vară, Pasărea albastră (Teatrul
Țăndărică, 1998), Regele cerb (Teatrul
de Păpuși din Arad, 1998), Frumoasa și
bestia (2001), Play Shakespeare (Teatrul
Țăndărică, 2011).
A devenit profesor la IATC (azi UNATC)
începând cu 1990. A vegheat atent drumul
artistic al studenților săi talentați pe care
i-a atras de multe ori în producții teatrale
valoroase. Cu acribia cercetătorului pe
tărâmul istoriei teatrului, rigoarea academică și autoritatea bogatei și variatei
sale experiențe la nivelul spectacologiei, a
realizat volumele: Automate, idoli, păpuși –
magia unei lumi (Editura Alma și Festivalul
Gulliver Galați, 1998), Tehnica teatrului
de animație (2005), Tehnologii digitale în
spectacolul de animație (2005), Introducere
în grafica și animația 3D (2006), De la
video la virtual – imaginea în spectacolul
contemporan (2007), Regia spectacolului de
animație (2007), Istoria secretă a păpușilor
– teatrul de animație și sacrul (2014), toate
apărute la UNATC Press București, ca și
o serie de studii și articole ale sale. Este
inițiatorul lucrării Dicționarul Teatrului de
Animație, Păpuși și Marionete din România
(Editura Ghepardul, Festivalul Gulliver Galați, 1999) Este Doctor Honnoris Causa al
Universității de Arte din Tg Mureș. În 2002
i s-a conferit Ordinul pentru Merit în grad
de Cavaler. (M.C.)
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Faust Reloaded
regia Cristian Pepino,
scenografia
Raluca Maria Aioniţoaie şi
Remus Alexandru Gabor
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Capra cu trei iezi
regia Gabriel Apostol,
scenografia Cristina Pepino
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cenograf, a lucrat cu Cristian Pepino, Daniel Stanciu,
Gabriel Apostol, Ionuţ Brancu. A realizat scenografia
spectacolelor Adunarea păsărilor, Motanul încălţat,
Il fortunato Arlecchino (Teatrul Ţăndărică), Croitoraşul cel
isteţ (Ploieşti), Regele Cerb (Casandra şi Arad), Gulliver în
ţara Liliput (Galaţi 1998), Motanul încălţat, Pinocchio (Teatrul Ţăndărică, 1996), Pasărea albastră (Ţăndărică, 1998),
Amnarul fermecat (Ploieşti, 1999), Califul barză (Constanţa
1999), Făt Frumos din lacrimă (Ploieşti), Spărgătorul de nuci
(Arad), Crăiasa zăpezilor (Galați, 2001), Muck cel Mic (Galaţi),
Ali Baba (Teatrul Ţăndărică), Inimă rece (Ploieşti). Expoziţii
personale Alba Iulia şi Bucureşti. Expoziţii de grup - Tolosa,
Subotica. A realizat scenografia spectacolelor: Cartea junglei la teatrul de păpuşi din Egert (Ungaria), Pinocchio la
Teatrul Colibri; Frumoasa şi Bestia, Dragostea celor trei
portocale, Lampa lui Alladin, Ali Baba şi cei 40 de hoţi, Mica
sirenă, Albă ca zăpada, Gulliver în ţara piticilor, Candid,
Play Shakespeare la Teatrul Țăndărică; Robinson, Sinbad,
Motanul încălţat la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa;
Leopardul de argint, Amnarul, Inimă rece, Croitorașul cel
isteţ, Pecetea fermecată la Teatrul Ciufulici Ploieşti; Regele
Cerb, Spărgătorul de nuci (primul spectacol cu marionete
fluorescente), Piticul roşcovan la Teatrul de Marionete
Arad. Printre elementele noi aduse de Cristina Pepino în
scenografia teatrului de animatie au fost o cromatică vie,
folosirea păpuşilor combinate, metamorfoza decorului,
integrarea proiecţiei video în scenografie, folosirea culorilor
fluorescente în cabinetul negru. (C.C.)

Ali Baba şi cei 40 de hoţi
regia Cristian Pepino ,
scenografia Cristina Pepino
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ntre 1984 și 1986, directorul teatrului este Radu Boroianu, programul domniei sale
continuând direcțiile stabilite anterior. Între 1986-1999, Teatrul Țăndărică este condus
de Michaela Tonitza Iordache. Teatrolog, cu o personalitate marcantă, ea a avut un
rol important în reînființarea secției române a Uniunii Internaționale a Marionetiștilor –
UNIMA România (1990) și în organizarea celei de-a patra ediții a Festivalului Internațional
al Teatrelor de Păpuși și Marionete (1998). Sub directoratul Michaelei Tonitza Iordache,
teatrul capătă o nouă altitudine creatoare. Se afirmă acum regizorul Cristian Pepino
care dă la iveală, an de an, creații valoroase, între care un veritabil-eveniment artistic,
spectacolul gestual pentru adulți, cu măști Adunarea păsărilor (1993), în adaptarea
Michaelei Tonitza Iordache. Publicul este provocat prin spectacole de commedia dell’ arte
(Norocosul Arlechino, 1994), de operă (Bastien și Bastienne, 1996, în regia lui Ion Caramitru;
Bărbierul din Sevilla, 1998, în regia lui Felix Alexa), sau musical ( Frumoasa din pădurea
adormită pe libret de Silvia Kerim și muzică de Marius Țeicu, 1997, în regia lui Mihai
Lungeanu) ș.a. Printre colaboratorii teatrului se numără și alți importanți directori de
scenă din teatrul dramatic: Silviu Purcărete (Cenușăreasa, 1990, spectacol, care se joacă
și astăzi), Cătălina Buzoianu (Dialoguri după Urmuz, 1992). Au mai semnat spectacole
memorabile Irina Niculescu, Liviu Berehoi, Daniel Stanciu, Gabriel Apostol, Ioan Brancu
ș.a. Teatrul este invitat la numeroase festivaluri de gen în țară și în străinătate, iar vitrina
lui se îmbogățește cu importante premii. Michaela Tonitza Iordache a reluat Festivalul
internațional al teatrelor de păpuși și marionete (ediția a IV-a, 1996), unde printre invitații
de frunte s-a aflat Margareta Niculescu și majoritatea consilierilor UNIMA. A contribuit
la reînființarea UNIMA România. A fost consilier internațional UNIMA și vicepreședinte
UNIMA România. A fost cadru didactic la Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L.Caragiale” (1968-1979, 1991-2010) unde avut un rol important în
crearea secției Păpuși/Marionete. Senatul UNITER i-a conferit Premiul UNITER pentru
întreaga activitate la secțiunea critică de teatru (2002). (M.C.)

În anul 2000, în urma unui concurs, conducerea teatrului este preluată de Călin
Mocanu, la ora actuală, Președintele UNIMA România și ASSITEJ România. Proiectul său
managerial presupune o continuă „reconectare” la teatrul contemporan de animație și la
publicul zilelor noastre; un punct de reper important îl constituie anul 2008, când Teatrul
de Păpuși și Marionete Țăndărică devine Teatrul de Animație Țăndărică. Consolidarea
strategiei repertoriale, identificarea și atragerea unor categorii noi de public, extinderea
spațiului de joc, parteneriatul public-privat, parteneriate naționale și internaționale,
recuperarea și valorificarea istoricului teatrului românesc de animație și, în special, al
teatrului pe care îl conduce, iată câteva puncte ale actualului plan managerial ce aduce, fără
doar și poate, un plus de imagine și întărește poziția teatrului în rândul instituțiilor de profil
de la noi. Că vorbim de festivalurile anuale, organizate la ora actuală de Teatrul Țăndărică
(Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls”, Festivalul
Țăndărică Altfel, Festivalul Internațional de Teatru pentru Copil și Întreaga Familie „Teatru,
stradă și copil”), de proiectul SALT, de DramAnima Center ori de Anima Studio, proiectele
inițiate și implementate de Călin Mocanu – câștigător a numeroase premii naționale și
internaționale în domeniul managementului cultural – acordă o deosebită importanță
teatrului vizual și de animație contemporan, promovării și valorificării textelor originale
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dedicate publicului tânăr și foarte tânăr, teatrului contemporan ca loc de întâlnire și
documentare, de cercetare și de experiment, ca laborator de creație în arta animației și a
teatrului vizual.

Un prim exemplu, în acest sens, este Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan
de Animație „ImPuls”, ajuns la a XIV-a ediție, în 2018. Continuator al Festivalului
Internațional al Teatrului de Animație „Spectacole de colecție”, acest festival concurs se
axează pe tendințele actuale din teatrul vizual și de animație contemporan, român și străin.
Ediția 2018 este una specială. Anul acesta a avut loc, în premieră mondială, conferința
“Importanța majoră a animației: valori esenţiale în şi dincolo de teatrul contemporan
pentru copii”, eveniment organizat în parteneriat de trei prestigioase asociații profesionale
din lumea teatrului: Asociația Internațională a Criticilor de Teatru (AICT), Asociația
Internațională a Teatrului pentru Copii şi Tineri (ASSITEJ) şi Uniunea Internațională a
Marionetelor (UNIMA). Pe 23 și 24 noiembrie, specialişti de pe cinci continente s-au întâlnit
și au pus în discuție, din perspectivă critică, teme de actualitate ale teatrului de animație,
într-o serie de prezentări şi dezbateri moderate de profesorul Octavian Saiu (Romania).
Un alt proiect de amintit aici este Țăndărică Altfel, care se află la a patra ediție. E o
platformă atelier pentru copii și adolescenți, construită pe o temă cadru – Școala Altfel
(programul Ministerului Educației, desfășurat anual sub deviza „Să știi mai multe, să
fii mai bun!”). „Îndrăznește, sari și atinge cerul!” este motto-ul acestui festival organizat
anual, un eveniment a cărui temă centrală este copilul și al cărui scop este de a oferi un
program de educație alternativă prin teatru. Unic în peisajul teatral actual este proiectul
SALT. E vorba de un concurs de proiecte ce se adresează tinerilor artiști emergenți, care
activează în teatrul vizual și de animație. Realizat în colaborare cu UNIMA România, SALT
generează, în același timp, prima și singura bancă de proiecte din România, o platformă
complexă la care are acces orice persoană fizică sau juridică interesată de producerea unui
spectacol de teatru. La fel de relevante, în ce privește actualul plan de management, sunt
DramAnima Center – proiect inițiat în 2014, un laborator de dramaturgie ce are ca obiectiv
promovarea și valorificarea în spectacole de teatru a scenariilor originale contemporane,
dar și laboratorul de creație Anima Studio a cărui premieră a avut loc acum 15 ani. Nu în
ultimul rând, Expoziția Interactivă/Muzeul Itinerant Perpetuum Țăndărică – un proiect la
fel de important ca toate celelalte – spune povestea acestui teatru al cărui prim spectacol
s-a jucat în 1945. Păpușile și marionetele, selectate atent, indică perioade diferite în
istoria teatrului de animație, păstrând totodată și numele artiștilor care le-au dat viață în
spectacole memorabile. Tot aici putem vedea și drumul păpușii, de la bucata de lemn la
personaj, la produsul finit – obiect de joc și operă de artă.
Ca o concluzie, în peste 70 de ani de existență, Teatrul Țăndărică a avut norocul de
a fi condus de oameni cu viziune și îndrăzneală, continuu conectați la teatrul românesc,
european și mondial, conștienți de locul teatrului de animație în oferta teatrală națională,
care au dorit să conducă o instituție puternică, au știut să atragă și să țină lângă ei artiști
importanți ai momentului (G. M.)
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Scufiţa roşie
regia Felix Alexa,
scenografia Marian Sandu
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Țăndărică, în spectacole de colecție

„Omul este ca o marionetă, ale cărei sfori sunt legate de stele”, spune poetul
bolivian Carlos Saavedra Weise. Fiecare deceniu din istoria Teatrului Țăndărică
are spectacolele sale de colecție și oamenii săi – actori, regizori, scenografi,
creatori de păpuși, de decoruri, muzicieni, manageri, oameni care, animați de
stelele lor călăuzitoare, au pus în joc imaginație, creativitate, credință și energie
și care împreună au scris istorie, o istorie de peste 70 de ani pe care astăzi o
citim în imagini din spectacole.
Anii ´40 sunt anii spectacolelor lui Nicolae Massim, lucrate împreună cu
scenografi și muzicieni precum Elena Pătrășcanu, Lena Constante, Alexandru
Brătășanu, Ioana Constantinescu, Ileana Popescu, Liviu Ciulei, Marius Constant,
Florin Eftimescu, Edgar Cosma – Cu Țăndărică pe mările sudului (1945), Galoșul
fermecat (1948), O călătorie prin țări minunate (1949), Harap Alb (1949).
Anii ´50 –´60 adaugă în istoria teatrului noi spectacole de colecție:
Porumbelul alb (1951), Căsuța pisicii (1951), Căsuța poveștilor (1952), Umor
pe sfori (1954), Străjerul mării (1955), 2-0 pentru noi (1956), Milioanele lui
Arlechin (1957), Mâna cu cinci degete (1958), Punguța cu doi bani (1959), Micul
Prinț (1960), Cartea cu Apolodor (1962), Elefănțelul curios (1963), Eu și materia
moartă (1964), Cele trei neveste ale lui Cristobal (1965), Gulliver în țara păpușilor
(1966), Ileana Sânziana (1967) Aventurile lui Plum-Plum (1968), Cabaret-issimo
(1969). Este perioada în care debutează și se impun artiști valoroși. Margareta
Niculescu, Ștefan Lenkisch, Ella Conovici, Mioara Buescu, Ștefan Hablinski,
Dorina Tănăsescu, Antigona Papazicopol, Radu Penciulescu, Renée George
Silviu, Marieta Sadova, George Teodorescu, Dan Nemțeanu, iată câteva nume
care completează în acești ani trupa de la Țăndărică.

Anii ´70 –´80 sunt anii Nocturnelor de la Țăndărică. Este o perioadă în care
apar alți artiști talentați, care își vor lega, la rândul lor, numele de acest teatru:
Irina Niculescu, Cristian Pepino, Daniela Voicilă-Drăgulescu. Tot acum, regizori
din teatrul dramatic, ca Silviu Purcărete sau Cătălina Buzoianu, montează
pentru prima oară în teatrul de animație. Spectacole de referință: O poveste
cu cântec (1970), Ninigra și Aligru (1971), Nocturnele (1972), Povestea timpului
pierdut (1973), Sânziana și Pepelea (1974), Petrică și lupul (1975), Fata babei și
fata moșneagului (1976), Anotimpurile mânzului (1977), Omulețul de puf (1978),
Tyl Eulenspiegel (1979), Don Quijote (1979), Frumoasele pasiuni electrice (1980),
Tândală... cloșca (1981), Petrușka (1982), Nică fără frică (1983), Nu vorbiți în
timpul spectacolului (1984), Aventuri cu Scufița Roșie (1986), Poveste despre
marionetă (1987), Visul unei nopți de vară (1988), Dumbrava minunată (1989).
Între producțiile de succes ale anilor ´90, regăsim spectacole semnate de
Silviu Purcărete, Liviu Berehoi, Cătălina Buzoianu, Cristian Pepino, Bogdan
Drăgulescu, Ion Caramitru, Mihai Lungeanu, Irina Niculescu, Felix Alexa,
montări realizate în colaborare cu scenografii Carmen Rasovszki, Nicolae
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Stanciu, Cristina Pepino, Daniela Drăgulescu, Mihai Mădescu, Mioara Buescu,
Carmen Stănescu – Cenușăreasa (1990), Gulliver în țara piticilor (1991),
Dialoguri (1992), Adunarea păsărilor (1993), Norocosul Arlechino (1994), Micul
Prinț (1995), Motanul încălțat (1996), Bastien și Bastienne (1996), Frumoasa
din Pădurea adormită (1997), Pasărea de foc (1997), Pasărea albastră (1998),
Bărbierul din Sevilla (1998), Vicleniile lui Scapino (1999).
Anii 2000 sunt anii unor noi generații de regizori. Pe lângă Cristian
Pepino și Bogdan Drăgulescu, semnează regia spectacolelor Gabriel Apostol,
Ioan Brancu, Decebal Marin, Daniel Stanciu, Mihai Sandu Gruia. Spectacole de
referință: Furtuna (2000), Ivan Turbincă (2000), Frumoasa și Bestia (2001), Ali
Baba și cei 40 de hoți (2001), Capra cu trei iezi (2001), Păcală (2002), Dragostea
celor trei portocale (2002), Faust (2003), Jack și vrejul de fasole (2003), Robin
Hood (2003), Mica Sirenă (2005), Albă ca Zăpada (2006), Tom Degețel (2007),
Cei trei purceluși (2007), Candid (2007), Punguța cu doi bani (2008), Uriașul
cel bun și prietenos (2008), Pinocchio (2009), Play Shakespeare (2009).
Repertoriul anilor 2010 cuprinde o mare varietate de spectacole, realizate
de regizori consacrați, dar și de debutanți ori de regizori străini, invitați să
monteze aici. Nume noi semnează scenografia și muzica spectacolelor, noi
generații de actori și actori mânuitori urcă pe scenă. Producțiile acoperă
toate segmentele de public, de la copiii sub trei ani până la adolescenți și
adulți – Galaxia Svejk (regia: Alexander Hausvater/scenografia: Constantin
Ciubotariu și costume: Florilena Popescu, 2010), Povestea porcului (regia:
Traian Săvinescu/scenografia: Marian Sandu, 2011), Rapunzel (regia: Gavril
Pinte/scenografia: Roxana Ionescu, 2012), Dănilă Prepeleac (regia: Ioan
Brancu/scenografia: Marian Sandu, 2012), Frumoasa din Pădurea adormită
(regia: Mihai Sandu Gruia/scenografia: Sanda Mitache, 2013), Croitorașul cel
viteaz (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Marian Sandu, 2013), Muzicanții
din Bremen (regia: Attila Vizauer/scenografia: Mihai Pastramagiu, 2013), Cui
i-e frică de Bau-Bau? (regia: Ivica Šimič/scenografia: Emilia Furdui, 2014),
Parașutiștii (regia și scenografia: Ivica Šimič, 2014), Adunarea păsărilor (regia:
Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino, 2015), Cine ești tu? (regia: Romano Bogdan/scenografia: Rusa Trajkova, 2015), Eu, Oblio (regia: Nona Ciobanu/
scenografia: Peter Kosir, 2016), Visul unei nopți de vară (regia și scenografia:
Cristian Pepino, 2016), Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele (regia:
Ioan Brancu/scenografia: Marian Sandu, 2016), Migraaaanți (regia: Cristian
Pepino/scenografia: Remus Alexandru Gabor și Raluca Aioanițoaie, 2017),
Crăiasa zăpezii (regia: Cristian Pepino/scenografia: Remus Alexandru Gabor și
Raluca Aioanițoaie, 2017), Faust Reloaded (regia: Cristian Pepino/scenografia:
Remus Alexandru Gabor și Raluca Aioanițoaie, 2018), Regele moare (regia:
Eliza Păuna/scenografia: Sabina și Bianca Veșteman, 2018). (G.M.)
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dărică

Bărbierul din Sevilla
regia Felix Alexa,
scenografia Mioara Buescu
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Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele
de Matei Vişniec,
regia Ioan Brancu,
scenografia Marian Sandu

100

Teatrul de Animație în România

Regele moare
adaptare după Eugène Ionesco,
regia și adaptarea Eliza Păuna,
scenografia Sabina Veșteman și Bianca Veșteman
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Teatrul de Păpuşi
Prichindel Alba Iulia

Harap Alb
1976
regia Horia
Davidescu,
scenografia
Eustațiu Gregorian

Hänsel și Gretel, 1953
regia Petre Diaconu
scenografia Mioara Huidu Diaconu

Frumoasa din pădurea adormită,
2004,
regia Oana Leahu,
scenografia Daniela Drăgulescu
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chindel
Alba Iulia

Universul din lanterna magică, 2010
regia Radu Dinulescu
scenografia Nelu Pitic
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T

eatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia s-a înființat în 1952.
Primul său director și regizor a fost Petre Diaconu. El a creat și
a format trupa de aici, ocupându-se de pregătirea profesională
a actorilor, iar primele spectacole de referință din istoria teatrului
albaiulian îi poartă semnătura: Găinușa harnică (1952), Vine tractorul
(1953), Peștișorul de aur (1954), Aladin și lampa fermecată (1958), Sus,
sus... tot mai sus (1965), Cinci pagini din istoria râsului (1966).

Teatrul de

Alte câteva spectacole de succes, jucate în festivaluri naționale
și internaționale, unele chiar premiate, completează istoria teatrului
în finalul secolului trecut – Capra cu trei iezi (1973), Harap Alb (1975),
Casa noastră (1976), Undeva pe Pământ (1978), Eclipsa cea mare (1981),
Pescarul și norocul lui (1983). Este o perioadă în care, pe scena din
Alba Iulia, debutează și se afirmă numeroși actori, regizori, scenografi,
unii dintre ei foarte talentați: Mioara Diaconu, Cornelia Daniel, Elena
Hațegan, Nicolae Hațegan, Dumitru Matei, Maria Matei, Ana Maria
Nicoară, Aurelia Silvestru, Licsandra Dragu, Ion Cristescu, Constanța
Rodean, Viorel Oancea, Dan Purcelean, Aurel Crăciun, Ioan Sângerean,
Liviu Steciuc, Avram Mentzel, Erwin Kuttler, Vlad Gabrielescu, Livia
Bar, Irina Borowski, Eustațiu Gregorian.
În prezent, Teatrul de Păpuși Prichindel este condus de actrița
Ioana Bogățan. Colaborând, la rândul ei, cu regizori și scenografi
consacrați, dar și cu artiști tineri, la început de drum, Ioana Bogățan
reușește să producă o schimbare în bine, relansând trupa după
1999, când preia conducerea teatrului. Prezența trupei în festivaluri
naționale și internaționale importante – trei exemple doar: Festivalul
de la Avignon, secțiunea Off, Festivalul Internațional Solstice de la
Marionnette din Belfort (Franța), Festivalul Internațional al Teatrelor
pentru Copii din Subotica (Serbia) – confirmă schimbarea. Repertoriul
actual cuprinde, în principal, spectacole pentru copii, în care păpușa
rămâne elementul definitoriu. Între producțiile anilor 2000 și 2010
se numără: Cenușăreasa (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Daniela
Voicilă Drăgulescu), Misterioasa aventură (regia: Oana Leahu/
scenografia: Eustațiu Gregorian), Universul din lanterna magică (regia:
Radu Dinulescu/scenografia: Ioan Pitic), Zulenka (regia: Cristian
Pepino/scenografia: Cristina Pepino), Mica vrăjitoare (regia: Todor
Valov/scenografia: Hristina Nedeva), Povestea lui Muc cel Mic (regia:
Todor Valov/scenografia: Natalia Gocheva), Capra cu trei iezi (regie
colectivă/scenografia: Marian Sandu), Sânziana și Pepelea (regia:
Cristian Pepino/scenografia: Raluca Aioanițoaie & Remus Alexandru
Gabor), Pasărea măiastră (regia: Gabriel Apostol/scenografia: Gavril
Siriteanu).
Din 2005, la inițiativa Ioanei Bogățan, Teatrul de Păpuși Prichindel
este organizatorul Festivalului Internațional de Teatru Povești, festival
distins cu un Premiu Special, în Gala Premiilor UNITER 2018. Numit
inițial Povești pentru copii și oameni mari, evenimentul se adresează
publicului de toate vârstele, oferind un program variat în care, anual,
își găsește locul și teatrul de animație. (G.M.)
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Pasărea măiastră,
premiera în 2018,
regia Gabriel Apostol,
scenografia Gavril Siriteanu

Povestea lui Muck cel Mic, 2016,
regia Todor Vâlov,
scenografia Natalia Gocheva

Păpuşi Prichindel Alba Iulia

Capra cu trei iezi, 2017,
regia Teodora Popa, Viorica Boda, Irina Melnic și
Ramona Mincu-Benchea,
scenografia Marian Sandu

Zulenka, 2012,
regia Cristian Pepino,
scenografia Cristina Pepino

Mica Vrăjitoare, 2017,
regia Todor Valov,
scenografia Hristina Nedeva
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Teatrul Clasic Ioan Slavici
– Trupa Marionete

Crăiasa zăpezilor
regia Adela Moldovan,
scenografia Eustațiu Gregorian
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Motanul încălţat
regia Victor Ioan Frunză,
scenografia Adriana Grand

Albă ca zăpada,
regia Kovács Ildikó,
scenografia Zofia Krzyzanowski

Arad

P

e 7 mai 1951, la Arad, se deschide Teatrul de Marionete.
Primul spectacol – Galoșul fermecat – este pus în scenă
de regizorii Sanda Diamantescu și Cristian Frangopol,
acesta din urmă fiind, de altfel, și fondatorul teatrului
arădean. Inițial, vorbim de o secție a Teatrului de Stat din
Arad. Ulterior, de o instituție independentă, specializată în
mânuirea marionetelor cu fire. În 2011, Teatrul de Marionete
se unește cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” (condus, în prezent,
de actorul Bogdan Costea) și primește actuala denumire:
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” – Trupa Marionete.

O mie și una de nopți:
Aladin și lampa fermecată
regia Oana Leahu,
scenografia Nelu Pitic

Primele spectacole memorabile, jucate ulterior cu
succes în țară și străinătate, sunt puse în scenă de Cristian
Frangopol și realizate împreună cu scenografii Toth Francisc
și Zizi Frențiu: Crăiasa zăpezilor, Motanul încălțat, Melodie
și ritm pe sfori, Harap Alb, Minunatele aventuri ale lui Nils
Prichindelul. Alte spectacole de referință – Vreau să fiu mare,
Cântați cu noi, copii!, Boroboață și Zmeul, Ariciul albastru,
Prințul și rândunelul, Tinerețe fără bătrânețe, Truffaldino și
aiuritele fantome, Regele cerb, Mica sirenă, Tovarășul de drum
(primul spectacol 3D cu marionete din lume) – fixează alte
nume în istoria teatrului arădean. Angajați sau colaboratori,
au lucrat aici: regizorii Kovács Ildikó, Francisca Simionescu,
Titus Bogdan Jucov, Boris Azarov, Radu Dinulescu, Cristian
Pepino, Victor Ioan Frunză, Ion Mânzatu, Mircea Petre
Suciu, Adela Moldovan, Adriana Petrică Onofrei, scenografii
Sever Frențiu, Zoe Eisele-Szücs, Eustațiu Gregorian, Cristina
Pepino, Adriana Grand, actorii Adela Ungureanu, Carmen
Mărginean, Dan Antoci.
Repertoriul actual cuprinde spectacole pentru copii,
cu păpuși și marionete, lucrate în manieră clasică, dar și
producții în care se folosește cu îndrăzneală proiecția video
și animație 3D. Dintre spectacolele anilor 2000 și 2010
reținem: Fetița cu chibrituri (regia: Oana Leahu/scenografia:
Gavril Siriteanu), Crăiasa zăpezilor (regia: Adela Moldovan/
scenografia: Eustațiu Gregorian), Sperietoarea de ciori (regia:
Adela Moldovan/scenografia: Marian Sandu), Frumoasa
călătorie a Domnului Nostoc (regia: Radu Dinulescu/
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scenografia: Patrice Seiler), Tovarășul de drum – 3D
și Pinocchio (regia: Radu Dinulescu/scenografia și
imaginile 3D: Armand Richelet-Kleinberg), Jack și vrejul
de fasole (regia și scenografia: Zheni Pashova și Peter
Pashov), Gulliver în Țara Lilliput (regia: Cristian Mitescu/
scenografia: Eugenia Tărășescu Jianu), Croitorașul cel
viteaz (regia: Ingrid Bonța/scenografia: Daniel Divrician).
Unul dintre proiectele de durată ale Trupei de
Marionete de la Arad este Festivalul Internațional de
Teatru de Animație EUROMARIONETE. Prima ediție
a festivalului a avut loc în 1992, la inițiativa lui Emil
Țigan, directorul teatrului la vremea respectivă. Astăzi,
director artistic al festivalului și selecționer este Cristian
Caimacan. Ultimele ediții ale EUROMARIONETE-lor au
adus la Arad numeroase trupe românești, dar și artiști
din Australia, Brazilia, Anglia, Olanda, Italia, Portugalia,
Grecia, Bulgaria și Ungaria. (G.M.)

Fetiţa cu chibrituri
regia Oana Leahu
scenografia Gavril Siriteanu
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Jack şi vrejul de fasole
regia și scenografia
Zheni Pashova și Petar Pashov

Teatrul de Animație în România

Arad

Mica sirenă
regia Victor Ioan Frunză,
scenografia Adriana Grand

Greuceanu
regia Gabriel Apostol,
scenografia
Oltea-Clara Dărângă
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– Teatrul Municipal Baia Mare

T

eatrul de Păpuși din Baia Mare se înființează
pe 1 iunie 1956, de Ziua Copilului. Este secție a
Teatrului Dramatic, iar fondatorul ei este Mihai
Crișan, regizor, dramaturg, scenograf și profesor de
păpușărie. Primul spectacol însă – Căsuța din câmpie
(regia: Mihai Crișan/scenografia: Ella Conovici) – are
premiera abia la sfârșitul anului, pe 30 decembrie. Pe
1 octombrie 1995, sub directoratul lui Aurel Cucu, Teatrul
de Păpuși devine instituție de sine stătătoare, pentru ca,
în aprilie 2012, să intre în structura Teatrului Municipal
Baia Mare (condus în prezent de Radu Macrinici), alături
de secțiile teatru dramatic și revistă.

Avarul
regia Gavriil Pinte,
scenografia Roxana Ionescu
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Anii ‘70 sunt anii primelor spectacole de succes din
istoria trupei băimărene. În 1973, premiul pentru cel mai
bun spectacol, câștigat la Festivalul Teatrelor de Păpuși
„Pontica” de la Constanța, cu producția Capra cu trei
iezi (regia: Aristotel Apostol/scenografia: Ida Grumaz),
îi aduce vizibilitate și o așează între trupele valoroase
ale momentului. Deplasările în străinătate, la festivaluri
internaționale din Ungaria, Norvegia, Italia și Franța,
aduc alte premii importante și alte spectacole în primplan. Suflețel, Cinci frați minunați, Comedii, comedii
(Barlaboi Împărat, La moși, Cele trei zeițe) – toate puse
în scenă de regizoarea Kovács Ildikó, în colaborare cu
scenografa Ida Grumaz – se numără printre cele mai
cunoscute titluri din această perioadă și de la începutul
anilor ‘80. Pescarul și norocul lui (regia: Liviu Steciuc/
scenografia: Simo Eniko), Punguța cu doi bani (regia:
Liviu Steciuc/scenografia: Ida Grumaz), Cenușăreasa
(regia: Kovács Ildikó/scenografia: Ida Grumaz), Isprăvile
lui Păcală (regia: Cornel Mititelu/scenografia: Carmencita
Brojboiu), Jertfa lui Petre (regia: Cornel Mititelu/
scenografia: Aurel Cucu), Mica vrăjitoare (regia: Cornel
Mititelu/scenografia: Ida Grumaz), Avarul – O comedie a
banilor (regia Gavriil Pinte/scenografia: Roxana Ionescu),
iată alte câteva spectacole ce completează istoricul
Teatrului de Păpuși din Baia Mare; premiile obținute în
festivalurile naționale și internaționale la care participă
în anii ‘90, nu fac decât să întărească numele bun câștigat
anterior.
Tinerețe fără bătrânețe
regia Gavriil Pinte, scenografia Roxana Ionescu

Repertoriul actual cuprinde spectacole pentru copii,
cu păpuși și marionete, cu costume și măști, inspirate
de basme clasice – Muzicanții din Bremen (regia: Ciprian
Huțanu/scenografia: Gavril Sirițeanu), Degețica (regia: Alina
Rece/scenografia: Mihai Vălu), Hansel și Gretel (regia: Mihai
Savinescu/scenografia: Marian Sandu) – ori de texte din
literatura pentru copii și tineret – Punguța cu doi bani (regia:
Liviu Steciuc/scenografia: Ida Grumaz), Amintiri din copilărie
(regia: Cornel Mititelu/scenografia: Aurel Cucu), D-l Goe și
Un pedagog de școală nouă (regia: Alina Hiristea/scenografia:
Aurel Cucu). Cele mai recente producții, premierele anului
2017 – Petrică și lupul și Submarinul galben în lumea fractalilor
– aduc în scenă forme noi de expresie. Primul este un
spectacol de teatru de umbre, pus în scenă de regizorul Iulian
Bulancea; scenografia îi aparține lui Mihai Vălu. Al doilea
este un spectacol 3D, realizat de regizorul Radu Dinulescu
în colaborare cu artistul belgian Armand Richelet-Kleinberg,
cel care semnează scenografia, realizarea imaginii 3D, dar și
muzica originală, inspirată de cântecele Beatles-ilor. (G.M.)

Isprăvile lui Păcală
dramatizare
după Petre Dulfu
regia Cornel Mititelu,
scenografia
Carmencita Brojboiu

Baia Mare

Hänsel și Gretel
regia Traian Savinescu,
scenografia Marian Sandu
Muzicanții din Bremen
regia Ciprian Huțanu,
scenografia Gavril Sirițeanu
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Frumoasa adormită
regia Traian Savinescu
scenografia Marian Sandu
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Un vis desenat
un spectacol de Iulian Bulancea

Spărgătorul de nuci
regia Traian Savinescu,
scenografia Marian Sandu

Tinerețe fără bătrânețe
regia Gavriil Pinte,
scenografia Roxana Ionescu

Ever after
regia Gavril Cadariu,
scenografia Oana Micu
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Teatrul de păpuși Baia Mare
Spărgătorul de nuci, regia Traian Savinescu, scenografia Marian Sandu
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Baia Mare
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– Teatrul Municipal Bacovia

T

eatrul de Animație din Bacău a fost înființat pe 8 mai 1950.
Ca multe alte teatre de profil, la începuturile sale, este secție a
Teatrului Dramatic din oraș. Primul său regizor a fost Radu Mircea
Rătescu, iar primul scenograf, Valentin Prisecaru. Primul spectacol
pus în scenă aici s-a numit Căsuța din ulcior, din distribuția lui făcând
parte păpușarii: Mariana Marinescu, Coca Priboianu, Fănel Lupu, Lucia
Moldovanu, Olga Stanciu, Maria Cionca și Silvia Cionca. O bună bucată
de vreme s-a numit Teatrul Licurici, apoi Vasile Alecsandri. În prezent,
Teatrul de Animație face parte din structura Teatrului Municipal
Bacovia, condus de actrița Eliza Noemi Judeu.
Căsuța din ulcior, Ursuleții veseli, Clopoțeii minciunilor, Fantezii,
Fata babei și fata moșului, Punguţa cu doi bani, Cu 100 km spre iad,
Capra cu trei iezi, Cinci săptămâni în balon, Harap Alb, Varietăți,
Poveste îndrăcită, Să încălecăm pe-o căpșună, Lagardère – tatăl şi fiul,
Tragedia regelui Otakar şi a prinţului Dalibor, Cenuşăreasa, Isprăvile lui
Hakim, Aventurile unei vrăjitoare, Aventurile popândăului Pop, Crăiasa
fără cusur – iată o serie de spectacole de referință din istoria primelor
decenii. Pe lângă titlurile enumerate mai sus, regăsim în această istorie
și nume de regizori, scenografi sau actori, angajați ori colaboratori
ai teatrului băcăuan: Radu Mircea Rătescu, Călin Gruia, Valentin
Prisecaru, Corneliu Dobrescu, Petru Valter, Emilia Valter, Silvia Ghelu,
Coca Rogojinschi-Solomon, Aurora Cioroabă, Verona Marinescu,
Lucian Marinescu, Adriana Pricope Rusu, Jorj Munteanu, Calistrat
Costin, Radu Popovici, Irina Borowski, Cristian Pepino, Bogdan Ulmu.
Un proiect de succes al teatrului, în finalul anilor ´70 și începutul anilor
´80, a fost Festivalul Ion Creangă, inițiat de regizorul și directorul de
atunci, Petru Valter.
Repertoriul actual cuprinde spectacole pentru copii, inclusiv cu
păpuși, unul dintre obiectivele actualului manager – Eliza Noemi Judeu
– fiind de a readuce Teatrul de Animație printre trupele valoroase de
la noi. Dintre spectacolele ultimilor ani, merită amintite: Frumoasa și
Bestia (regia: Valentin Dobrescu/scenografia: Cristina Ciobanu), Cei trei
purceluși (regia: Gheorghe Balint/scenografia: Crizantema Sofronea
și Gheorghe Balint), Aladin, Cipollino și Neghiniță – toate trei puse în
scenă de regizorul Gheorghe Balint, în colaborare cu scenografii Liliana
și Eduard Lașoc, Hainele cele noi ale împăratului (regia: Ciprian Huțanu/
scenografia: Gavril Siriteanu), Aventurile lui Habarnam (regia: Oana
Leahu/scenografia: Gavril Siriteanu). (G.M.)
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Bacău

Hainele cele noi ale împăratului
regia Ciprian Huţanu,
scenografia Gavril Siriteanu

117

Teatrul pentru Copii și Tineret

Motanul încălţat
regia Valentin Dobrescu,
scenografia Mihai Pastramagiu

M

icul gâscănel (regia: Florica Teodoru/scenografia:
Tache Dobrescu) este primul spectacol jucat pe scena
Teatrului de Păpuși din Botoșani, în 25 iunie 1953.
La vremea respectivă, directorul teatrului este Max Weber. În
1973, instituția își schimbă denumirea în Teatrul de Păpuși
„Vasilache”, pentru ca, în 2008, să devină Teatrul pentru Copii
și Tineret „Vasilache”, al cărui manager este, în prezent, actorul
Marius Rogojinschi.

În anii ´70-´90, Teatrul Vasilache este unul dintre cele
mai cunoscute teatre de păpuși din țară. Participă la festivaluri
naționale și internaționale, câștigă numeroase premii de creație
și interpretare, întreprinde turnee în străinătate, în Albania,
Bulgaria, Iugoslavia, Republica Moldova și Franța. Montări
de succes îi construiesc reputația – Stan Pățitul, Aventurile
unei vrăjitoare, Suflet de păpuşar, Oul discordiei, Crenguţa,
Pescarul și sirena, Povestiri de buzunar, Suflet de copil, Oameni
şi copii, Adam şi Eva, Jurnalul lui Apolodor, Poveste, Povestea
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Vasilache Botoșani

Botoșani

Cei trei purceluşi
regia Valentin Dobrescu,
scenografia Mihai Pastramagiu

Aventurile lui Gulliver
regia Ion Sapdaru,
scenografia Alina Dincă- Pușcaș
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Cenuşăresei şi a Motanului încălţat,
Prinţesa vrăjită, O poveste, două, trei,
cu roboţi şi roboţei, Soarele furat,
Adam și Eva, Jazz Fantazy. Este o
perioadă în care o mulțime de artiști,
unii consacrați, alții în formare,
unii angajați, alții doar colaboratori,
lucrează la Botoșani. Dintre actori,
pot fi menționați: Viorica Weber,
Sergiu Grigore, Gabriela Nistorică,
Iuliu Bocoș, Elena Preda, Maria Matei,
Dumitru Matei, Alexandru Brumă,
Elisabeta Grigoruţă, Elena Grigore,
Mihai Costăchel, Aurica Dobrescu,
Valentin Dobrescu, Mihaela Dumitraş,
Cristinel Onofrei, Valentin Ligi, Marius
Rusu. Dintre regizori, îi amintim pe
Tache Dobrescu, Ion Puiu Stoicescu,
Liviu Steciuc, Dan Frăticiu, Francisca
Simionescu, Kovács Ildikó, Maria
Mierluţ, Valentin Dobrescu, Marius
Rogojinschi, iar dintre scenografi, pe
Mircea Nicolau, Simo Enikö, Mihai
Pastramagiu. Tot în istoria acestei
perioade intră și Gala Internaţională
a Recitalurilor Păpuşăreşti, un
eveniment ce avea loc o dată la doi
ani și care a adus la Botoșani trupe
românești valoroase, dar și artiști
din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia,
Franţa, Italia, Spania, Republica
Moldova, Rusia, Ucraina.
Repertoriul anilor 2000 și 2010
cuprinde spectacole pentru publicul
tânăr și foarte tânăr, în mare parte cu
păpuși și actori – Desen animat (regia și
scenografia: Valentin Dobrescu), Visul
unei nopți de vară (regia: Ion Sapdaru/
scenografia: Mihai Pastramagiu),
Pinocchio rămâne la școală? (regia:
Marius Rogojinschi/scenografia: Mihai
Patramagiu) numărându-se printre
spectacolele de succes. (G.M.)
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Dănilă Prepeleac
regia Valentin Dobrescu,
scenografia
Mihai Pastramagiu

Muck cel mic
regia Mihai Rogojinschi,
scenografia
Mihai Rogojinschi
și Mihai Pastramagiu

Ursul păcălit de vulpe
regia Valentin Dobrescu,
scenografia
Mihai Pastramagiu

Botoșani

Scufiţa Roșie
regia si scenografia
Valentin Dobrescu

Soacra cu trei nurori
regia Mihai Donțu,
scenografia Mihai Pastramagiu
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Arlechino Brașov

Metamorphose
regia Georgeta Lozincă,
scenografia Lukácsy Ildikó
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Aventurile lui Chilli Ramirez
regia Attila Vizauer,
scenografia Mihai Pastramagiu

Istoria teatrului brașovean înregistrează câteva spectacole de
referință, semnate de regizorii Aristotel Apostol, Bujor Râpeanu,
Liviu Steciuc, Ștefan Dedu Farca și scenografii Maria Dimitrescu
și Simo Enikö – Ucenicul vrăjitor (1963), Tragedia regelui Otakar şi
a prinţului Dalibor (1965), Motanul încălţat (1967), Punguţa cu doi
bani (1978), Poveşti de buzunar (1984), Aventurile lui Talion (1987),
Porumbiţa albă şi Pescarul şi norocul lui (1997). Anii ´70-90´ sunt
și anii primelor turnee în străinătate. Teatrul Arlechino susține
spectacole în Polonia, în fosta Iugoslavie, Republica Moldova,
Ungaria, Danemarca, Spania, Italia și Franța.
În 1991, Teatrul de Păpuși din Brașov devine instituție
independentă. Oferta include spectacole pentru copii, iar cuvintele
cheie în alcătuirea repertoriului sunt teatru de păpuși. Este ceea ce
definește acestă instituție în raport cu celelalte instituții de cultură,
producătoare de spectacole. Același obiectiv se regăsește și astăzi
în planul managerial, când directoarea Teatrului Arlechino este
Mihaela Soloceanu. Repertoriul actual se adresează, în principal,
copiilor; începe însă să se deschidă spre publicuri noi: adolescenții
și adulții. Dintre producțiile anilor 2000 și 2010, amintim:
Aventurile lui Chilli Ramirez (regia: Attila Vizauer/scenografia:
Mihai Pastramagiu), Cei trei muschetari (regia: Cristian Mitescu/
scenografia: Eugenia Tărășescu Jianu), Croitorașul cel viteaz (regia:
Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino), Dragostea celor trei
portocale (regia: Georgeta Lozincă/scenografia: Lukácsy Ildikó),
Frumoasa Rapunzel (regia: Traian Săvinescu/scenografia: Marian
Sandu), Metamorphose (regia: Georgeta Lozincă/scenografia:
Lukácsy Ildikó), Pisicile nearistocrate (regia: Eva Labady/
scenografia: Dió Zoltán), Povestea care a fost pătrată (regia: Gavril
Cadariu/scenografia: Eugenia Tărășescu Jianu)
Din 2015, Teatrul Arlechino este organizatorul Festivalului
Internațional de Teatru pentru Copii Arlechino – Caravana
Poveștilor. Este un eveniment anual, pentru publicul de toate
vârstele, în programul căruia regăsim și teatru de animație. (G.M.)

Arlecchino

T

eatrul de Păpuși din Brașov se înființează în 1949 și, timp de 42
de ani, funcționează ca secție de păpuși a Teatrului Dramatic.
Primul director și regizor al instituției este Nella Stroescu, iar
spectacolul de deschidere se numește Tibică și Pufuleanca și este
realizat împreună cu scenografa Maria Dimitrescu și cu o trupă
formată din doar cinci actori păpușari – Martha Apostol, Alina
Naum, Andrei Armancu, Coty Hociung şi Valy Voiculescu.

Brașov
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Arlechino Brașov

Cei trei muşchetari
regia Cristian Mitescu,
scenografia Eugenia Tărăşescu Jianu

Aladin şi lampa fermecată
regia Gheorghe Balint,
scenografia Mihai Pastramagiu
Fluierul fermecat
regia Adrian Găzdaru,
scenografia Gelu Rîşca
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Povestea care a fost pătrată
regia Gavril Cadariu, scenografia Eugenia Tărășescu Jianu
Dragostea celor 3 portocale
regia Georgeta Lozincă
scenografia Lukácsy Ildikó

Ridichea uriașă
regia Delia Gavliţchi, scenografia Marian Sandu
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Cărăbuș Brăila

L

a Brăila, Teatrul de Păpuși a fost înființat în
1950. Primul său spectacol s-a numit Clopotele
lebedelor. Regia era semnată de Nela Comloșan
– actriță a Teatrului Dramatic și prima directoare a
Teatrului de Păpuși –, iar scenografia era realizată de
pictorul Mihail Gavrilov. Din mărturiile vremii, aflăm
că în spectacol erau 280 de păpuși, iar muzica era
asigurată live de o orchestră de șapte instrumentiști,
la vremea respectivă neexistând mijloace de
înregistrare a sunetului în teatrele de la noi.

Tinerețe fără bătrânețe, 1982, regia Victor Ioan Frunză

În istoria teatrului brăilean, spectacolele de
referință sunt: Căluțul cocoșat, Chira Chiralina,
Trei drumuri, trei căsuțe, Pui de om, Tinerețe fără
bătrânețe, Ursulețul Mormi, Ivan Turbincă, Motanul

încălțat, Ultima aventură, Poveste din adâncuri.
Dintre actorii, regizorii și scenografii care au lucrat
la Brăila, în primele generații și după, îi regăsim pe:
Nella Stroescu, Zoe Anghel-Stanca, Traian Ghițescu
Ciurea, Florica Teodoru, Crișan Popescu, Cristian
Pepino, Victor Ioan Frunză, Bogdan Ulmu, Victor
Ignat, Mihai Păun, Dan Ganea, Mihail Gavrilov,
Mircea Nicolau, Zizi Frențiu, Bob Niculescu, Nicolae
și Gheorge Gavrilov, Vasile și Eva Hariton, Gheorghe
Gruia, Henriette Yvonne Gruia, Marius Exarhu, Nina
Stoica, Gigi Heinel, Alexandru Negrea, Maria BianuNeculce, Liliana Alexandrescu, Florin Chirpac. Tot
aici, merită menționat Festivalul de teatru de păpuși
Universul contemporan al copilului, inițiat de Maria
Bianu-Neculce, unul dintre directorii teatrului.
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Brăila
Producțiile ultimilor ani sunt spectacole inspirate, în mare parte,
de basmele clasice, dar și de literatura pentru copii și tineret – Scufița
roșie și Gulliver în țara piticilor (regia: Gheorghe Balint/scenografia:
Tomos Tünde), Pinocchio și Motanul încălțat (regia: Valentin Dobrescu/
scenografia: Tomos Tünde), Amintiri din copilărie (regia: Bogdan Tudor
Pelerin/scenografia: Dana Brătășanu), Cărăbuș în pădurea cu povești (regia:
Florin Dumitru/scenografia: Gheorghe Mosorescu), Ridichea uriașă (regia:
Florin Dumitru/scenografia: Mihaela Dinu), Ursul păcălit de vulpe (regia:
George Popa/scenografia: Clara Dărângă-Râșnoveanu), Cei trei purceluși
(regia: Bogdan Tudor Pelerin/scenografia: Petru Șoșa). Unul dintre
proiectele Teatrului de Păpuși Cărăbuș – în prezent, condus de Daniela
Mihovici – este Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii Cărăbuș.
Evenimentul ce propune anual o selecție variată de spectacole românești,
susținute de teatre profesioniste, dar și de companii independente. (G.M.)

Ursul păcălit de vulpe, 2000,
regia George Popa,
scenografia Clara Dărângă-Râșnoveanu
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Gulliver în țara piticilor, 2017
regia Geo Balint, scenografia Tomos Tünde

C
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Cărăbuș

Brăila

Pinocchio, 2017
regia Valentin Dobrescu
scenografia: Tomos Tünde

Scufiţa roşie, 2018,
regia Geo Balint,
scenografia Tomos Tünde
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Teatrul de Păpuși Puck
Cluj-Napoca

OVÁCS ILDIKÓ
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KOVÁCS ILDIKÓ (1927-2008), una dintre
marile personalități ale artei teatrului de
animație cu o activitate îndelungată (59 de
ani), intensă, impresionantă (11 teatre din
țară și din Ungaria) ca regizor, formator de
teatru, autor de lucrări teoretice. Cea mai
mare parte a activității sale s-a desfășurat la
Teatrul de Păpuși Puck din Cluj Napoca, dar
a realizat multe spectacole şi la Baia Mare,
Sibiu etc. Multe dintre realizările ei au fost
manifeste culturale (Ubu Rege, interzis în
1984) sau reformatoare (Visul unei nopți de
vară, Don Quijote, dezvoltarea conceptului de
mimodrama prin spectacolele de pantomimă
ale grupului Mim7). Prin toate spectacolele a
promovat păpușa mânuită în toate stilurile
tradiționale, ele emanau un conservatorism
strict, o comunicare exemplară între păpușar
și păpușa sa. Considera că esența este păpușa
și nu jocul. Alte titluri semnificative sunt:
Dați-l înapoi pe Pinocchio, Ursulețul Winnie
Pooh, Povești cu animale, Inimi sfâșiate,
Sânziana și Pepelea, Văduva Karnjo, Patria,
Omulețul de puf. (C.C.)
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Cluj-Napoca

Cazul Pinocchio
(Teatrul de Păpuşi din Sibiu)
regia Kovács Ildikó,
scenografia Dan Frăticiu

Visul unei nopţi de vară
de William Shakespeare
(Teatrul de Păpuşi din Cluj-Napoca)
regia Kovács Ildikó,
scenografia Alexandru Rusan

Ursuleţul Winnie Pooh
regia Kovács Ildikó,
scenografia Valentin Codoiu
Ubu rege
de Alfred Jarry
(Teatrul de Păpuşi din Cluj-Napoca)
regia Kovács Ildikó,
scenografia Vilgil Svințiu
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Puck
1

950. Spectacolele Banul și Părăluța (în limba
română) și Morcovul (în limba maghiară) deschid
prima stagiune a Teatrului de Păpuși de Stat din
Cluj-Napoca. Este un teatru cu două secții – română și
maghiară –, iar fondatorii lui sunt: Fischer Edit, Ileana
Hodiș, Fuhrmann Károly, Ana Rusu-Brie, Lukász
Izabella, Botár Erzsébet, Tisch Gizella și Kovács
Ildikó. În 1992, instituția primește denumirea actuală
– Teatrul de Păpuși Puck –, în prezent, fiind condusă
de actorul Emanuel Petran.
Primul nume important din istoria Teatrului
Puck este, fără doar și poate, Kovács Ildikó. Ea
își începe cariera la Cluj-Napoca, fiind nu doar
întemeietor al teatrului de păpuși de aici, ci și unul
dintre cei mai talentați regizori din teatrul românesc
de animație. Debutează în 1950, cu spectacolul Pitac
şi Pităcel, pe care îl lucrează împreună cu scenografii
Szakács György şi Elena Voicu. Ulterior, un număr
impresionant de producții îi vor purta semnătura.
Sunt spectacole montate în română sau maghiară,
cele mai multe în ambele limbi, jucate și premiate
pe importante scene naționale și internaționale.
Kovács Ildikó are un rol hotărâtor și în evoluția trupei,
nu doar prin calitatea spectacolului de păpuși sau
de marionete. În 1958, ea inițiază un studio pentru
formare și perfecționare profesională în cadrul căruia
se constituie grupul MIM 7, care realizează, începând
din 1966, spectacole de pantomimă.

Mulți alți regizori, scenografi, actori își leagă
în timp numele de Teatrul de Păpuși din ClujNapoca. Între aceștia, se numără: Horea Pop, Dan
Vasile, Aureliu Manea, Maria Mierluț, Mona Chirilă,
Tudor Chirilă, Traian Săvinescu, Varga Ibolya, Rumi
Laszlo, Palyi Janos, Alina Hiristea, Bogdan Ulmu –
regizori, Alexandru Rusan, Edit Botar, Virgil Svinţiu,
Eugenia Tărăşescu-Jianu, Epaminonda Tiotiu,
Carmencita Brojboiu – scenografi, Peter Janos, Horea
Pop, Doina Dejica, Frunzina Anghel, Bothos Julia,
Muzicanții din Bremen
regia Traian Savinescu, scenografia Sandu Marian,
2010 - secția română
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Vrăjitorul și corbul
regia Mona Marian
scenografia Eugenia Tărășescu Jianu,
2005 - secția română

Cluj-Napoca

La porunca știucii
regia Ballo Zoltan, scenografia Wallner Gunter, 1988 /
o nouă versiune scenică semnată de Varga Ibolya,
decor Elena Ilaș și Florin Marin, 2017 - secția maghiară.

Cartea cu Apolodor
regia Mona Marian,
scenografia
Epaminonda Tiotiu,
2010 - secția română

Pinocchio
premiera 2017
scenariul și regia
Călin Mocanu,
scenografia
Marian Sandu
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Csortán Márton, György Lászlo, Dana Bonţidean, Călin Mureşan, Ramona
Atănăsoaie, Angelica Lupeanu, Adina Ungur, Ovidiu Crişan, Urmánczi Jenő,
Ambrus Tünde, Giriti Réka, Pünkösti Laura, Sándor Ildikó – actori.
Spectacole de referinţă, unele dintre ele puse în scenă la ambele secții
de același regizor sau de regizori diferiți, în perioada 1950-1999: Doctor fără
voie (1951), La porunca ştiucii (1952), Năzdrăvăniile lui Păcală (1953), Artiştii
pădurii (1953), Cătălin pădurarul (1954), Gâscănelul (1954), Cei cinci chinezi
(1954), Regele cerb (1958), Povești cu animale (1959), Prințul Argheluş (1959),
Inimi zdrobite (1963), Prințesa broască (1963), Mateiaş gâscanul (1964),
Visul unei nopţi de vară (1964), Jazz abstraction (1964), Plum-Plum (1966),
Ursulețul Winnie Pooh (1968), Sarea în bucate (1968), Scufiţa Roşie (1968),
Fram, ursul polar (1972), Sânziana și Pepelea (1976), Văduva Karynyó (1976),
Tip și Top (1976), Caleidoscop (1976), Traista fermecată (1977), Omuleţul de
puf (1977), Kali, Marci și aparatul de minuni (1978), Te aştept (1979), Ubu
Rege (1980), Cenuşăreasa (1985), Betlehem… Betlehem… (1991), Muzicanţii
din Brema (1992), Croitoraşul cel viteaz (1993), Mateiaş gâscanul (1994),
Pasărea cu grai de diamant (1994), Vrăjitorul din Oz (1995), Don Cristóbal
(1995), Turnuleţul (1998), Trandafirul şi Vioreaua (1998).
Anul 2000 este anul primei ediții a Festivalului Internaţional de Artă
a Animaţiei „PUCK-Animafest”. În 2005, evenimentul devine Festivalul
Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck” și este, în prezent,
unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de profil de la noi. În 2006, se
lansează programul „Nocturne”, cu spectacole pentru adulți. Câteva dintre
ele: Angajare de clown, Femeia ca un câmp de luptă (ambele după textele
lui Matei Vișniec), Bubocska (Orban Janos Denes), Camera oglinzilor (după
autori antici şi Francois Villon).
Repertoriul actual cuprinde spectacole pentru publicul tânăr și foarte
tânăr, în limbile română și maghiară. Dintre producțiile anilor 2000 și
2010 ale ambelor secții, merită amintite: Ursulețul Winnie Pooh (regia:
Kovács Ildikó/scenografia: Valentin Codoiu), Hänsel și Gretel (regia: Ibolya
Varga/scenografia: Marian Sandu), Fârtații și Dracii (regia: Kovács Ildikó/
scenografia: Dan Frăticiu), Cipi (regia: Ibolya Varga/scenografia: Ioana
Olăhuţ), Crăiasa zăpezii (regia: Traian Săvinescu/scenografia: Epaminonda
Tiotiu), Mimorózart (regia: Kata Palocsay Kisó/scenografia: Gyula Lőrincz/
decor și păpuși: László György și Tünde Szabó/lumea vizuală: Joan Miró),
Dacă aș fi Matia Corvin (regia: Jenő Urmánczi/scenografie și păpuși: Liviu
Bora), Aleodor Împărat (regia: Decebal Marin/scenografia: Vlad Tănase),
Covorașul fermecat (regia: Ibolya Varga/scenografia: Anetta Fekete),
Pinocchio (regia: Călin Mocanu/scenografia: Marian Sandu), Micul Prinț
(regia: Mihai Lungeanu/scenografia: Ioana Olăhuț), Strada cu îngeri (regia și
scenografia: Decebal Marin).
Cel mai recent proiect este Festivalul Stradal „WonderPuck”, organizat
în colaborare cu Asociația ESUA și Fundația LIONS International, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului Județean Cluj – singurul
festival de tip open-air, pentru copii și familie din Transilvania. (G.M.)
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Cluj-Napoca
Hansel și Gretel
regia Ibolya Varga,
scenografia Epaminonda Tiotiu,
2008 - secția română

Punguța cu doi bani
regia Decebal Marin
scenografia Sandu Marian,
2006 - secția română

Strada cu îngeri
regia și scenografia Decebal Marin,
2017 - secția română
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Teatrul pentru Copii și Tineret
Căluțul de mare Constanța

Pinocchio
regia Cristian Mitescu,
scenografia
Eugenia Tărăşescu-Jianu

Motanul încălţat
regia Cristian Pepino
scenografia Cristina Pepino
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Eugenia Tărăşescu-Jianu

E

UGENIA TĂRĂŞESCU-JIANU n. 21 ianuarie 1945,
Constanţa. Studii: Absolventă a Institutului de Arte
Plastice N. Grigorescu din Bucureşti, secţia Scenografie,
clasa Mihai Tofan şi Ion Biţan. Scenografă de valoare, una
dintre cele mai bune din ţară, a realizat plastica celor mai
importante spectacole ale Teatrului de Păpuşi din Constanţa
începând cu anul 1968: Copilul din stele (regia Geo Berechet),
Călina Făt Frumos (regia Silviu Purcărete), Micul Prinţ (regia
Andrei Belgrader), Metamorfoze (regia Cristian Pepino,
Marele Premiu la PIF Zagreb 1981), Regele cerb (regia Cristian
Pepino), Vrăjitoarele (regia Cristian Pepino), Vrajitorul și
corbul (regia Mona Marian, Teatrul Puck, Cluj-Napoca), Făt
Frumos din lacrimă, Fetita cu chibrituri, Capra cu trei iezi şi
Scufiţa roşie (regia Mona Chirilă). A mai colaborat cu teatrele
de păpuşi din Craiova (Dragostea celor trei portocale), ClujNapoca (Tinereţe fără bătrâneţe dupa Petre Ispirescu, regia
Mona Chirilă - 1995; Zurinka de Alina Nelega, regia Georgeta
Lozinca; Secretul magic dupa Carlo Gozzi, regia Mona Marian),
Ariel Târgu-Mureş (Flautul fermecat, regia Gavril Cadariu,
Motanul încălţat, regia Gabriel Apostol) şi la Teatrul de Păpuşi
Ciroka din Kecskemet - Ungaria. A primit mai multe premii
pentru scenografie. Premiul pentru întreaga activitate la
Gala Naţională a Păpuşarilor, Cluj - 1994; Premiul pentru
estetica spectacolului la Festivalul internaţional de teatru
- Subotica, Iugoslavia, 1995 (Dragostea celor trei portocale);
Premiul pentru scenografie la Festivalul “Gulliver”, Galaţi,
1995 (Tinereţe fără bătrâneţe); Premiul pentru scenografie
la Gala internaţională a recitalurilor de teatru de păpuşi şi
marionete, Botoşani 1995 (Motanul încălţat). Premiul pentru
scenografia spectacolului Vrăjitorul şi Corbul de la Teatrul
Puck din Cluj Napoca (regia Mona Chirilă) la Festivalul
Internaţional Puck, 2005. (R.A.)
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Albă ca Zăpada
regia
Bogdan Drăgulescu,
scenografia
Daniela Drăgulescu

S

ecție a Teatrului Dramatic, Teatrul de Păpuși
din Constanța se deschide pe 14 decembrie
1956, cu două spectacole – Peștișorul de aur și
Prima lecție. Ambele sunt puse în scenă de regizorul
Claudiu Cristescu, inițiatorul teatrului și primul său
director. Din trupa constănțeană – ale cărei producții
au fost găzduite inițial de Teatrul Dramatic – făceau
parte actorii Iustin Defta, Mioara Jean, Georgeta
Nicolau, Ichim Gheorghe, Constanța Popescu și
Elena Motoc. Actualul Teatru pentru Copii și Tineret
Căluțul de mare a fost înființat în 2003, pe structura
teatrului de păpuși; în prezent, este condus actorul
și regizorul Vasile Gherghilescu.

Spectacolele primilor ani, după premiera
din 1956, sunt semnate tot de Claudiu Cristescu –
Poveste fără cuvinte, Isprăvile lui Heracle, Micul Prinț.
Urmează apoi colaborări importante pentru trupa
de la Constanța și o serie de producții de succes
care o așează, în timp, în rândul teatrelor cu renume
– Băiatul și vântul (regia: Margareta Niculescu/
scenografia: Mioara Buescu și Ella Conovici), O fetiță
caută un cântec (regia: Ștefan Lenkisch/scenografia:
Mioara Buescu și Ioana Constantinescu), Dulce ca...
sarea (regia Ștefan Lenkisch/scenografia: Eugenia
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Tărășescu-Jianu), Micii mușchetari (regia: Francisca
Simionescu/scenografia: Wilhelm Boloni), Ursulețul
Winnie Pooh (regia: Kovács Ildikó/scenografia:
Eugenia Tărășescu-Jianu), Povestea porcului (regia:
Irina Niculescu/scenografia: Antonio Albici),
Spărgătorul de nuci (regia: Traian Ghițescu Ciurea/
scenografia: Mircea Nicolau), Copilul din stele (regia:
Geo Berechet/scenografia: Eugenia TărăşescuJianu), Micul Prinț (regia: Andrei Belgrader/
scenografia: Eugenia Tărăşescu-Jianu), Călina FătFrumos (regia: Silviu Purcărete/scenografia: Eugenia
Tărășescu-Jianu), Prinţesa şi ecoul și Inimă rece
(regia: Cristian Pepino/scenografia: Mircea Nicolau),
Lecţie de zbor şi cor pentru puiul de cocor, Regele
cerb, Sperietoarea de pițigoi, Vrăjitoarele (regia:
Cristian Pepino/scenografia: Eugenia TărăşescuJianu), Scufița roșie, Făt Frumos din Lacrimă, Capra
cu trei iezi, Fetiţa cu chibrituri – spectacole puse în
scenă de regizoarea Mona Chirilă, în colaborare cu
scenografele Eugenia Tărăşescu-Jianu și Carmencita
Brojboiu. Dintre actorii constănțeni ai primelor
decenii – fără de care succesul acestor producții și
premiile cu care au fost recompensate unele dintre
ele nu ar fi fost posibile –, îi amintim pe: Aneta
Forna-Christu, Georgeta Nicolau, Ioana Jora, Mircea

Repertoriul anilor 2000 și 2010 cuprinde spectacole cu păpuși,
cu actori, dar și spectacole combinate, aducând la Constanța noi
generații de regizori și scenografi, alături de numele deja consacrate.
Istoria recentă a teatrului constănțean reține un număr mare de
producții: Elefănțelul curios, Prințesa și broscoiul, Peter Pan, Crăiasa
zăpezii, Punguța cu doi bani, Prinț și cerșetor, Pinocchio, Mica Sirenă,
Aventurile lui Gulliver – spectacole realizate de regizorul Cristian
Mitescu, în colaborare cu scenografa Eugenia Tărășescu Jianu,
Poveste cu... Sufița roșie și Rățușca cea urâtă (regia și scenografia:
Valentin Dobrescu), Motanul încălțat și Aladin și lampa fermecată
(regia: Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino), Albă ca zăpada
și Frumoasa și Bestia (regia: Bogdan Drăgulescu/scenografia: Daniela
Drăgulescu), Califul barză (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Cristina
Pepino), Cenușăreasa (regia și scenografia: Daniel Stanciu), Fata babei
și fata moșneagului (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Delia Cornelia
Ioaniu), Capra cu trei iezi (regia: Gabriel Apostol/scenografia: Daniela
Drăgulescu), Povestea porcului (regia: Cristian Mitescu/scenografia:
Adrian Șfefănescu), Spărgătorul de nuci (regia: Cristian Mitescu/
scenografia: Mihai Constantin Ranin), Șoricelul Kiți-Kiț (regia și
scenografia: Gheorghe Balint), Cei trei purceluși (regia: Gheorghe
Balint/scenografia: Adrian Drăguț). (G.M.)

Căluțul de mare

Romanescu, Tina Romanescu, Dromihete Ghiman, Vasile Hariton,
Petru Catrava, Marinela Marinescu, Coca Moţoc, Justin Defta, Traian
Popescu, Iulian Lincu, Gabriel Monţescu, Rovena Paraschivoi, Tiberiu
Roşu, Mădălina Petrencu. Și tot în istoria acestei perioade intră și
cele 15 ediții ale Săptămânii teatrelor de păpuși, unul dintre cele mai
importante festivaluri de la noi în perioada 1969-1995, organizat de
teatrul constănțean.

Constanța

Peter Pan
regia
Cristian Mitescu,
scenografia
Eugenia Tărăşescu-Jianu
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Teatrul pentru Copii și Tineret
Eustațiu Gregorian

E

ustaţiu GREGORIAN. Studii de arhitectură.
Din 1955 scenograf la Teatrul de Păpuşi din
Craiova. Mare scenograf român, a realizat o
sinteză originală a limbajului plastic modern cu
tradiţia artei populare româneşti şi scenografii pline
de umor şi fantezie pentru care a primit Premiul I
de scenografie la cel de-al doilea şi al treilea festival
mondial de la Bucureşti (1960, 1965), Premiul
I la festivalurile naţionale din 1983, 1985, 1987,
numeroase alte premii. Jucăriile Mihaelei, Cinci
săptămâni în balon, Domnul Goe, Păcală, Cartea cu
Apolodor, Ivan Turbincă, Prâslea cel Voinic şi merele
de aur 1977; Făt Frumos cel urât, 1982, sunt doar
câteva titluri din vasta sa creaţie care numără peste
250 de spectacole. Această personalitate marcantă a
teatrului românesc de animaţie a realizat scenografia
unor spectacole şi la mai multe teatre din ţară (Arad,
Botoşani Constanţa, Iaşi, Timişoara, Alba Iulia,
Braşov, Sibiu, Ţăndarică) şi în străinătate (Suedia,
Spania, Siria, Jugoslavia, Ungaria). Casa noastră,
Teatrul de Păpuşi din Alba Iulia 1965; Der salz in der
speise / Sarea în bucate de Alecu Popovici şi Viniciu
Gafiţa, regia Mircea Petre Suciu, Sibiu, 1978; Harap
Alb de Nella Stroescu după Ion Creangă, regia Mircea
Petre Suciu, Sibiu, 1980; Dănilă Prepeleac, regia Liviu
Steciuc, Teatrul pentru Copii Arlechino - Braşov. A
participat cu lucrări de pictură, grafică, scenografie,
la numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale
(La Plata, 1965; Los Angeles, 1965; Mexic, 1966;
SUA - 1969, Italia etc). Trofeul Micul Prinţ a fost
acordat scenografului Eustaţiu Gregorian, pentru
contribuţia la dezvoltarea teatrului pentru copii în
lume, la Festivalul mondial de la Subotica, 2012.
Meritul cultural 1967, Ordinul Pentru Merit în grad de
Cavaler. Cofondator al asociatiei GAG de promovare
a artei teatrului de animaţie (alături de Adriana
Teodorescu şi Gusty Teodorescu), a înfiinţat Muzeul
Teatrului de Păpuşi de la Craiova. (R.A.G.)
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Colibri Craiova
Craiova

Cuconiţele mele dragi
regia Horia Davidescu,
scenografia Eustaţiu Gregorian
Dănilă Prepeleac
regia Horia Davidescu,
scenografia Eustaţiu Gregorian
Pasărea albastră
regia Horia Davidescu,
scenografia Eustaţiu Gregorian
Păcală in satul lui
regia Horia Davidescu,
scenografia Eustaţiu Gregorian
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T

eatrul de Păpuși din Craiova se înființează
în 1949, iar spectacolul de deschidere se
numește Iliuță și Coșarul. Până în 1956, când
devine instituție de sine stătătoare, teatrul de păpuși
este secție a Teatrului Național Marin Sorescu. În
1998, își schimbă numele devenind Teatrul pentru
Copii și Tineret Colibri, dar își păstrează specificul.
Chiar dacă repertoriul este regândit în funcție de
noi categorii de public, teatrul craiovean oferă în
continuare spectacole de teatru de animație.
Regizorul Horia Davidescu și scenograful
Eustațiu Gregorian sunt artiștii care vor realiza
primele spectacole de succes la Craiova. Aventurile
lui Tom şi Huck, spectacol pus în scenă de cei doi,
în 1956, se joacă și la București, în același an, în
Săptămâna Teatrelor de Păpuși din Regiuni, și câștigă
premii pentru regie, scenografie, interpretare și
mânuire. Urmează alte spectacole ce vor rămâne
în istoria teatrului craiovean și vor impune alte
nume: Vlad Mugur, Mihai Manolescu, Liviu Steciuc,
Cristian Pepino, Mona Chirilă, Tudor Chirilă,
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Anca Boldur, Alexandra Davidescu, Violeta TiceaIoachimescu, Ligia Tilici, Vsevolod Vrabie, Adriana
Stamate, Mircea Surdu, Mihai Brumă-Uzeanu,
Costel Ionescu, Rodica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru,
Iulia Cârstea, Ionica Bărăscu Pokker, Alla Bogdan,
Delia Lazăr, Adriana Bistriceanu.
Din 2013, directoarea Teatrului pentru Copii și
Tineret Colibri din Craiova este Adriana Teodorescu,
teatrolog. Repertoriul actual cuprinde spectacole
pentru copii, dar și producții pentru adolescenți și
adulți, o ofertă variată în care spectacolul cu păpuși
ocupă un loc important. Dintre producțiile anilor
2000 și 2010, amintim: Gogoașa și Năzdrăvanul
Petrișor (regia: Alla Cebotari/scenografia: Iulia
Goanță), Zorro (regia: Cristian Mitescu/scenografia:
Oana Micu și Tiberiu Toitan), Vrăjitorul din Oz (regia:
Cristian Mitescu/scenografia: Eugenia TărășescuFurtuna
regia Cristian Pepino
scenografia Raluca Maria Aioniţoaie
şi Remus Alexandru Gabor

Colibri
Colibri
Vrăjitorul din Oz
regia
Cristian Mitescu,
scenografia
Eugenia Tărășeșcu-Jianu
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Colibri Craiova
Jianu), Poveste despre Hansel și Gretel (spectacol
de Geo Dinescu, Marin Fagu și Mugur Prisăcaru),
Povestea celor trei purceluși (spectacol de Geo
Dinescu și Marin Fagu), Inimă de piatră și Pinocchio
(regia: Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino),
Cavalerii mesei rotunde (regia: Cristian Pepino/
scenografia: Cristina Pepino și Mirela Tofan),
Frumoasa din pădurea adormită (regia: Cristian
Pepino/scenografia: Vlad Tănase), Furtuna (regia:
Cristian Pepino/decoruri: Remus Alexandru Gabor
și costume: Raluca Aionițoaie), Eu sunt Shakespeare
(regia: Gavril Cadariu/scenografia: Oana Micu),
Poveste japoneză (regia: Živomir Joković/scenografia: Eustaţiu Gregorian), Ursul păcălit de vulpe
(regia și scenografia: Valentin Dobrescu), Fantezii
pentru copii și Frumoasa și Bestia (regia: Valentin
Dobrescu/scenografia: Eustaţiu Gregorian), Sarea în
bucate (regia: Valentin Dobrescu/scenografia: Mihai

Sarea în bucate
regia
Valentin Dobrescu,
scenografia
Mihai Pastramagiu
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Pastramagiu), Rățușca cea urâtă, Fata babei și fata
moșneagului și Prințul broască (regia: Todor Valov/
scenografia: Stefka Kyuvlieva).
Proiecte actuale: Expoziția itinerantă de
scenografie Cartea, păpușa, povestea, Atelierele
Fabricii de Povești electroColibri (destinate
publicului tânăr și foarte tânăr), Săptămâna
teatrului, organizată anual între 21 martie (Ziua
Mondială a Teatrului de Animație) și 27 martie (Ziua
Mondială a Teatrului), Festivalul Puppets Occupy
Street. Evenimentul are loc anual, între 25 august
și 1 septembrie, este organizat exclusiv în spații
neconvenționale și se adresează, atât publicului
larg, cât și profesioniștilor din lumea spectacolului,
atât teatrelor de stat, cât și artiștilor independenți ori
companiilor particulare, încurajând parteneriatul
public-privat, „într-o piață dominată de instituțiile
publice”. (G. M.)

Craiova

Poveste despre Hansel şi Gretel
Spectacol de Geo Dinescu,
Marin Fagu, Mugur Prisăcaru

Prinţul broască
regia Teodor Valov,
scenografia
Stefka Kyuvlieva
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Gulliver

Teatrul
de Păpuși
Gulliver
Galați
Trandafirul fermecat
regia Cristian Pepino,
scenografia Mircea Nicolau
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Galați

Turandot
regia Traian Ghiţescu-Ciurea,
scenografia Mircea Nicolau

Prometeu
regia
Traian Ghiţescu-Ciurea,
scenografia
Mircea Nicolau
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Teatrul de Păpuși
Gulliver Galați

eatrul de Păpuși din Galați se înființează pe
1 octombrie 1952, la inițiativa unui grup de
artiști entuziaști, iar primul său director este
regizorul Ion Focșăneanu. Fluieraşul şi căniţa, Micul
gâscănel, Sânziana și Pepelea, Turandot, Prometeu,
Cocoșul cu pene de aur, Pasărea albastră, Șapte
păcate capitale, Amnarul, Harap Alb, Aventura
nocturnă, Poveste cu fluture și soare, Trandafirul
și inelul, Făt Frumos din lacrimă, Vrăjitorul din Oz,
Ariciul albastru, Ramayana, Viața e vis, Gulliver în
țara Liliput – iată o primă serie de titluri de referință
păstrate în istoria teatrului gălățean. Sunt spectacole
jucate în primele decenii, atât pe scena de acasă,

Pinocchio
regia Daniel Stanciu,
scenografia Daniela Drăgulescu Voicilă
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cât și în festivaluri naționale și internaționale.
Unele dintre ele – Turandot și Cocoșul cu pene de
aur (regia: Traian Ghițescu-Ciurea/scenografia:
Mircea Nicolau), Sânziana și Pepelea și Trandafirul
și inelul (regia: Cristian Pepino/scenografia: Mircea
Nicolau) aduc premii importante la Galați, așezând
trupa teatrului de păpuși între trupele valoroase ale
vremii.
Între numele care aduc renume în Teatrul de
Păpuși, din această primă perioadă, reținem: Ion
Focșăneanu, Valeriu Moisescu, Traian Ghițescu–
Ciurea, Ștefan Lenkisch, Cristian Pepino, Dan Ganea,

Cenuşăreasa
regia Ciprian Huțanu,
scenografia
și construcția păpușilor
Vlad Tănase

Anca Vlădescu, Attila Vizauer, Daniel Stanciu, Stelian
Stancu – regizori; Nicolae Stănescu, Mircea Nicolau,
Arnold R. Landen, Cristina Pepino – scenografi;
Nicolae Gavrilov, Mihai Păun, Mariana Ganea, Dan
Ganea, Marian Sterian, Mioara Mocanu-Orendovici,
Anca Jijie, Stelian Stancu, Rodica Panu – actori.
În 1992, are loc prima ediție a Săptămânii
Teatrului de Păpuși, eveniment inițiat de Dan Ganea,
directorul teatrului la vremea respectivă. Ulterior,
Săptămâna Teatrului de Păpuși devine Festivalul
Internațional de Marionete Gulliver (1995), pentru
ca astăzi să se numească Festivalul Internațional
de Animație Gulliver și să fie unul dintre cele mai
importante festivaluri de teatru de animație de la noi.
În prezent, directorul Teatrului de Păpuși
Gulliver este actorul Eduard Șișu. Repertoriul actual
(producții ale anilor 2000 și 2010) cuprinde un
număr impresionant de spectacole pentru publicul
tânăr și foarte tânăr, unele montate în manieră
clasică, altele în spirit modern, folosind proiecția
video ori animația 3D – Peter Pan (regia: Ioan Brancu/
scenografia: Cilem Turkoz/construcție păpuși:
Mihai Radu), De mână cu tine (regia: Daniela Andrei/
scenografia: Adrian Adam), Frumoasa și Bestia (regia:
Cristian Pepino/scenografia: Alexandru Remus
Gabor și Raluca Aioniţoaie), Cenușăreasa (regia:
Ciprian Huţanu/scenografie şi construcție păpuşi:
Vlad Tănase), Călătorie spre centrul pământului –
spectacol 3D (regia: Radu Dinulescu/scenografia,
animaţia 3D şi muzica: Armand Richelet-Kleinberg/
construcţie păpuşi: Vlad Tănase), Mica Sirenă (regia:
Daniel Stanciu/scenografie şi sculptură păpuşi: Vlad
Tănase), Cei trei purceluși (regia: Daniel Stanciu/
scenografia: Daniela Drăgulescu), Motanul încălțat
(regia: Daniel Stanciu/scenografia: Ioana Tudor),
Copellia (regia: Bogdan Drăgulescu/scenografia:
Daniela Drăgulescu), Crăiasa zăpezilor (regia: Cristian
Pepino/scenografia: Cristina Pepino), Jack și fasolea
fermecată (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Daniela
Drăgulescu), Castelul din Carpați (regie: Bogdan
Drăgulescu/sceonografia: Daniela Drăgulescu),
Tom Degețel (regia: Daniel Stanciu/scenografia:
Delia Ioaniu), Albă ca Zăpada (regia și scenografia:
Cristian Pepino), Capra cu trei iezi (regia: Maria
Mierluţ/scenografia: Mihai Pastramagiu), Fergie
și Floarea fermecată (regia: Bogdan Drăgulescu/
scenografia: Daniela Drăgulescu), Muck cel mic
(regia: Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino),
Pinocchio (regia: Daniel Stanciu/scenografia: Daniela
Drăgulescu), Croitorașul cel Viteaz (regia: Cristian
Pepino/scenografia: Cristina Pepino). (G. M.)

Motanul încălţat
regia Daniel Stanciu,
scenografia Daniela Drăgulescu Voicilă

Frumoasa şi bestia
regia Cristian Pepino, scenografia Raluca Aioniţoaie
și Remus Alexandru Gabor

Călătorie spre centrul
pământului
regia Radu Dinulescu
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E

ste unul dintre teatrele înființate în 1949. Inițial, s-a numit Teatrul de
Păpuşi din Iaşi, iar primul său spectacol a fost Peştişorul de aur, o poveste
scenică imaginată de regizorul Iosif Ligheti, cu cinci actori în distribuție:
Elena Pasniciuc, Ion Plăieşanu, Teodor Brădescu, Lucreţia Cărăuşu şi Angela
Busuioc. În 1973, Teatrul de Păpuși își schimbă numele în Teatrul pentru Copii
și Tineret Luceafărul. În prezent, Instituția este condusă de Ioan Holban, critic
și istoric literar, director artistic fiind Oltița Cântec, critic teatral și unul dintre cei
mai activi oameni de teatru de la noi.

Punguţa cu doi bani (1954), Miniaturi (1965), Chiriţa la teatrul de păpuşi
(1968), Strop de rouă brotăcelul (1972), Bing Bang-Bing (1974), Fram, ursul polar
(1972), Punguța cu doi bani (1988), Crăiasa fără cusur, De ziua lui Pinocchio sunt
câteva spectacole din secolul trecut, remarcate și premiate (unele dintre ele) în
festivaluri naționale și internaționale, astăzi, titluri de referință în istoria teatrului
ieșean pentru copii și tineret. Această istorie se completează, în timp, cu nume
de regizori – Manole Al. Foca, Constantin Brehnescu, Natalia Dănăilă, Bogdan
Ulmu, Cătălina Buzoianu, Anca Ovanez, Petre Bokor, Nicolae Scarlat, cu nume
de scenografi – Viorica Groapă, Marfa Axenti, Hristofenia Cazacu, Cik Damadian,
George Doroşenco, Eustaţiu Gregorian, cu nume de actori și actori păpușari – Ana
Şubă, Elena Petrescu, Emil Petcu, Petru şi Emilia Valter, Nicolae Brehnescu, Ion
Agachi, Simona Agachi, Doina Iarcuczewicz, Liviu Smântanică, Camelia Poenaru,
Viorel Vârlan, Liliana Mavriş-Vârlan, Ortansa Stănescu, Constantin Ciofu,
Constantin Amuntencei, Mircea Sava, Nina Dimitriu-Ulmu, Cristina Ciubotaru,
Toma Hogea, Gigi Şfaiţer, Dorina Crişan Rusu, artiști care și-au legat numele de
teatrul din Iași.
Anii 2000 aduc alte date importante în istoria recentă a teatrului. 2008 este
anul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret,
poate cel mai de succes proiect al teatrului în ultimii zece ani. În 2008, 2009
și 2010, Teatrul Luceafărul reprezintă România la Festivalul Mondial al Artei
Marionetei de la Praga (Cehia), iar în 2009, la Festivalul Internaţional de Păpuşi,
Umbre şi Karagoz din Bursa (Turcia).
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Iași

Prinţul fericit după Oscar Wilde
regia Radu Alexandru Nica, scenografia Ioana Popescu

Kajtus Vrăjitorul
2013, regia Konrad Dworakowski, scenografia Marika Wojciechowska
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O poveste japoneză
2018,
un spectacol de Irina Niculescu şi John Lewandowski
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Luceafărul

În repertoriul actual – în care spectacolele pentru
adolescenți capătă tot mai mult teren –, spectacolul
de păpuși și marionete ocupă încă un loc important.
Dintre producțiile ultimelor două decenii, amintim:
Frumoasa și Bestia (regia: Ion Ciuboraru/scenografia:
Viorica Perju), Năzdrăvanul din stele (regia: Gavril
Cadariu/scenografia: Adrian Damian), Vrăjitorul din
Oz (regia: Ion Ciubotaru/scenografia: Marfa Axenti),
Harap Alb (regia: Ion Ciubotaru/scenografia: Mihai
Pastramagiu), Motanul încălțat și Fram, ursul polar
(regia: Constantin Brehnescu/scenografia: Marfa
Axenti), Cartea junglei (regia: Oana Leahu/scenografia:
Rodica Arghir), Năzdrăvăniile lui Prepeleac (regia:
Ion Ciubotaru/scenografia: Viorica Perju), O poveste
japoneză (regia: Irina Niculescu Lewandowski/
scenografia și muzica: John Lewandowski), Rățușca
cea urâtă (regia: Ciprian Huțanu/scenografia: Viorica
Perju). (G. M.)

Iași

Capra cu trei iezi
regia Ion Ciubotaru,
scenografia Mihai Pastramagiu
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Trupa Arcadia

– Teatrul Regina Maria Oradea

Î

n 1950, un grup de artiști entuziaști – Adél Farkas,
Madga Máthé (Thalmeiner), Ica Szamosi (Dálnoky),
Iános Páter – pun bazele Teatrului de Stat de Păpuși
din Oradea, jucând spectacole atât în română, cât și în
maghiară. Doi ani mai târziu, în 1952, se înființează și o
secție în limba română. 1998 este anul în care instituția
devine Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret „Arcadia”,
cu secțiile Arcadia (română) și Liliput (maghiară). În 2011,
teatrele orădene se reorganizează. Trupa Arcadia intră în
structura Teatrului „Regina Maria”, producând spectacole
pentru copii și tineret, în timp ce Trupa Liliput intră
în subordinea Teatrului Szigligety, de limbă maghiară,
producțiile ei adresându-se, de asemenea, publicului
tânăr și foarte tânăr.
O primă perioadă importantă în istoria actualei trupe
o reprezintă anii 1956-1966. Am putea numi-o perioada
Kovács Ildikó & Paul Fux. Întâlnirea celor doi – o regizoare
și un scenograf extrem de talentați, cu viziune și idei
inovatoare – se simte repede în calitatea spectacolelor,
în jocul actorilor, „în expresia esențializată care conduce
către un limbaj scenic poetic”. Această întâlnire face
din trupa de la Oradea una dintre cele mai cunoscute și
apreciate trupe din țară, în acei ani.
Spectacolele anilor 2010 aduc în scenă diferite tipuri
de păpuși și tehnici de animație clasice, dar și proiecția
video ori animația 3D. De reținut: Pinocchio (regia: Adela
Moldovan/scenografia: Marian Sandu), Trombonel – Hoțul
Zăpezii (regia: Florian Silaghi/scenografia: Csüri Emese),
Povești populare maghiare (regia: Igor Lungu/scenografia:
Oana Cernea), Povești populare rusești (regia: Igor Lungu/
scenografia: Csüri Emese), Cenușăreasa (regia: Adela
Moldovan/scenografia: Eustațiu Gregorian / costume:
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Apolodor, pinguinul călător
regia Sebastian Lupu,
scenografie Oana Cernea

Oradea

Oana Cernea), Gulliver (regia: Radu Dinulescu/
scenografia: Csüri Emese/concept și imagini 3D:
Armand Richelet-Kleinberg), Omuleț (regia: Delia
Gavlițchi/scenografia: Csüri Emese), Stan Bolovan
(regia: Maria Mierluț/scenografia: Oana Cernea),
Mic sau Mare (regia: Nagy Victoria/scenografia:
Csüri Emese), O mie și una de frontiere. Povestea
lui Aladin (regia: Luis Montoto/scenografia: Oana
Cernea/imagine 3D: Armand Richelet Kleinberg).
Între proiectele Trupei Arcadia se numără
Festivalul pentru Copii „Arcadia” (prima ediție
a avut loc în 2013) și MINI Fest – Zilele teatrului
pentru cei mai mici spectatori, un eveniment
dedicat copiilor până în 6 ani, al cărui scop este
promovarea importanței și beneficiilor Educației
Timpurii prin teatru. (G. M.)

Cenusăreasa
regia
Adela Moldovan,
scenografia
Eustațiu Gregorian
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Trupa
Arcadia

Gulliver
regia Radu Dinulescu,
scenografia Csüri Emese,
concept și imagini 3D
Armand Richelet-Kleinberg
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Oradea

Teatrul Szigligety
– Trupa Lilliput

B

azele Teatrului de Stat de Păpuşi din Oradea au fost puse
în anul 1950, la iniţiativa unui grup format din câţiva
entuziaşti iubitori ai genului: Adél Farkas, Magda Máthé
(Thalmeiner), Ica Szamosi, János Páter, trupa jucând în limbile
română şi maghiară. Secţia română s-a înfiinţat în anul 1952.
În anul 1998, instituţia devine Teatrul de Stat pentru Copii
şi Tineret Arcadia cu două secţii (Arcadia şi Lilliput), până în
anul 2011, când Teatrul de Stat din Oradea se reorganizează
devenind Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligety.
Din anul 2011, Katalin Cvikker este directorul manager al
Teatrului Szigligety, iar András Szőke Kavinszki – artist păpuşar
– a devenit directorul artistic al Trupei Lilliput.
În prezent Trupa Lilliput se compune din: Judit Balogh,
Katalin Birtalan, István Daróczi, Kornélia Gnädig, Róbert Hanyecz
Debelka, Ferenc Herman, Sándor-Tíbor Lélek, Hortenzia Meleg,
Emese Németi, Mária Stéfán Bodor, Lenke Szentpéteri – artişti
păpuşari.
Au colaborat cu acest teatru artiști renumiți din țară şi din
Ungaria: Paul Fux, Kovács Ildikó, László Rumi, Rita Barthal Kiss,
Zoltán Dió, László Horányi – regizori, şi scenografii Gábor Balla,
Erik Grosschmid, Kinga Holló, Imre Dobai.
Trupa a participat în fiecare an la tabăra de păpuşi din
Esztergom (Ungaria), și în calitate de coorganizator. A avut şi
are, şi în prezent, numeroase invitații în Ungaria – la Budapesta,
Esztergom, Debrecen, Tatabánya, etc. În perioada 2009-2011 a
participat la Festivalul teatrelor de păpuşi de limba maghiară
din Transilvania Cimborák de la Sfântu Gheorghe.
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Teatrul pentru Copii
și Tineret Așchiuță
Pitești

Jack şi vrejul de fasole
fermecat
regia
Gabriel Apostol,
scenografia
Clara Dărângă

158

Teatrul de Animație în România

Pitești

T

eatrul Așchiuță este unul dintre primele teatre de păpuși din țară.
A fost înființat în 1949, iar spectacolul jucat la deschiderea oficială,
Dintele de aur, a fost pus în scenă de Ion Onestiu. Primul director al
teatrului piteștean este actorul Cristian Șerbănescu, unul dintre fondatorii
săi, alături de Victor Hondoca, directorul Teatrului Al. Davila la vremea
respectivă, și actrița Lulu Nicolau-Hondoca. Din 2010, se numește Teatrul
pentru Copii și Tineret „Așchiuță” și face parte, ca întotdeauna, din structura
Teatrului Al. Davila; astăzi, directorul instituției este Nicolae Poghirc.

O parte din spectacolele de referință ale primelor decenii sunt semnate
de Aurel Anchidin, regizor și director al instituției în două rânduri, între 19571970 și 1971-1974. Sunt spectacole realizate între 1958 și 1981, în colaborare
cu scenografii Ștefan Muscalu, Clelia Ottone, Emil Moise, Cik Damadian,
Irina Borowski. Câteva titluri: Școala din pădure, Buratino zboară în Lună,
Cobza şi fluierul la şcoala de muzică, Alelei, voinicii mei, Ursuleţul strică-tot,
Albă ca zăpada, Ionuţ descoperă lumea, Soldăţelul de plumb.
Anii ´80 „aduc” o semnătură nouă în regia spectacolelor de la Pitești:
Nicolae Bănică. În 1959, acesta devine artist păpușar al Teatrului Așchiuță.
În 1984, debutează ca regizor și, tot acum, preia conducerea teatrului, până
în 2010. Actor fiind, joacă în numeroase spectacole – Păcală, Vrăjitorul din
Oz, Ali Baba şi cei 40 de hoţi, Vrăjitorul cel bun, Puneţi mâna pe Aristide,
Spiriduşul poznaş, Nu vă ţineţi de drăcii, Răzbunarea animalelor, Legenda lui
Vam, Războiul lingurilor, Şepcuţa roşie, Aventură în savană, Ivan Turbincă,
Hai la ceaiul din pădure. Ca regizor, semnează aproape 30 de spectacole,
în principal comedii muzicale pentru copii – N-a fost nici un zmeu de vină,
Povestea porcului, Cei trei purceluşi, În căutarea soarelui, Porumbiţa albă,
S-a pierdut o melodie, Motanul descălţat, Degeţica, Ivan Turbincă. Se afirmă
și ca dramaturg, scriind Războiul lingurilor, Legenda lui Vam, O călătorie
neobişnuită, Spiriduşul poznaş, Baladă pentru toţi copiii lumii.
Între colaboratorii teatrului se numără, de asemenea, regizori, scenografi și actori consacrați, dar și nume mai puțin cunoscute generațiilor de
astăzi: Traian Ghiţescu-Ciurea, Barbara Rilkowska-Kulikowska (Polonia),
Ion Puiu Stoicescu, Brânduşa Zaiţa-Silvestru, Lukjan Zammel (Polonia), Irina
Borowski, Eustaţiu Gregorian, Cik Damadian, Mircea Nicolau, Constantin
Rusu, Febus Viorel Ştefănescu, Anestin, Puia Chivescu, Dida Anchidin,
Felicia Vidoni, Adrian Gornescu, George Clinciu, Marius Stamatescu, Silvia
Stănescu, Rodica Dimitrescu, Jean Florescu. (G. M.)
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Teatrul de Animație pentru
Copii și Tineret Imaginario
– Teatrul Toma Caragiu Ploiești

Cai verzi pe pereţi
regia Gabriel Apostol,
scenografia Daniela Drăgulescu
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P

e 24 septembrie 1952, se deschide Teatrul de Păpuși Ciufulici
din Ploiești. Este secție a Teatrului Dramatic, condus la vremea
respectivă de Mihai Tulea, iar primele sale producții sunt Căsuţa
din ulcior şi Povestea unui licurici. Aceste prime spectacole sunt puse
în scenă de regizorul Titi Petripop, împreună cu scenograful Nicolae
Barton și cu o trupă de păpușari instruiți la Conservatorul Popular din
Ploiești, din care fac parte: Marcela Fenato, Nuţi Ivănescu, Iosefina
Cuberski, Mioara Marian, Tony Biro, Fini Cuban, George Baron, M.
Braun, Radu Ion, Anghel Năstase, Coca Monţia.
O serie de spectacole de referință – unele dintre ele foarte apreciate
și recompensate cu premii de creație și interpretare în festivaluri
naționale și internaționale – completează istoria teatrului ploieștean
din secolul trecut – Găinușa harnică, Pitac și Pităcel, Necazurile lui
Șurubel, Micii muschetari, Inima mamei, Familia Chiț-Chiț, Pui de
om, Motanul încălțat, Punguța cu doi bani, Zăpada purpurie, Omul cu
umbrela roșie, Șoricelul și Păpușa, Omulețul de puf, Snoave cu măști,
Secretul pădurii bătrâne, Drum de stele, Elefănțelul curios, Leopardul
de argint, Amnarul fermecat, Undeva pe Pământ, Povestea lui Hakim,
Lupul cu cizme, O tragedie în... neamul de păpuși, Răpirea prințesei
Mofturica, Cenușăreasa. Odată cu titlurile de mai sus, istoria teatrului
păstrează și numele creatorilor – regizori, scenografi, artiști mânuitori
–, care și-au legat numele de acest loc: George Baron, Marcela
Dumitrescu, Mihaela Simionescu, Cristian Mihalache, Irina Borowski,
Marcela Fenato, Radu Popovici, Cristian și Cristina Pepino.

Ploiești

Prinţesa mecanică
regia Radu Dinulescu,
scenografia Mihai Androne
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La 1 mai 2018, Teatrul pentru Copii Ciufulici devine
Teatrul de Animație pentru Copii și Tineret Imaginario.
Este în continuare secție a Teatrului Toma Caragiu,
condus de actrița Mihaela Rus, și își „începe” activitatea
cu prima ediție a Festivalului de Teatru pentru Copii și
Tineret Imaginarium. Dintre producțiile anilor 2000
și 2010, reținem: Cântăreții din Bremen, Cenușăreasa,
Inimă rece, Lampa lui Aladin, Sindbad Marinarul
(regia: Cristian Pepino/scenografia: Cristina Pepino),
Cai verzi pe pereți, Fantoma din Canterville, Frumoasa
și Bestia, Pinocchio (regia: Gabriel Apostol/scenografia:
Daniela Drăgulescu), Bărbierul din Sevilla (regia: Traian
Săvinescu/scenografia: Eugenia Tărășescu-Jianu), Fata
moșului și fata babei (regia: Daniel Stanciu/scenografia:
Carmen Rasovszki), Peter Pan (regia: Cristian Mitescu/
scenografia: Eugenia Tărășescu-Jianu), Căluțul cocoșat
și D´ale lui Păcală (regia și scenografia: Mihai Androne),
Dragonul (regia: Liliana Gavrilescu/scenografia: Mihai
Androne), Prințesa mecanică (regia: Radu Dinulescu/
scenografia: Mihai Androne), Prostia omenească (regia:
Sabina Vlaiculescu Arsenie/scenografia: Ion Bătăiosu),
Vrăjitorul din Oz (regia: Daniel Stanciu/scenografia:
Mihai Androne), Flautul fermecat (regia: Toma Hogea/
scenografia: Alina Herescu). (G.M.)

Bărbierul din Sevilla
regia Traian Savinescu,
scenografia Eugenia Tărășescu-Jianu
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Ploiești

Pinocchio
regia Gabriel Apostol,
scenografia
Daniela Drăgulescu

Dragonul
regia Liliana Gavrilescu,
scenografia
Mihai Androne
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D

eschiderea oficială a Teatrului de Păpuși din
Sibiu are loc pe 21 decembrie 1949. La vremea
respectivă, se numește Teatrul de Păpuși
Licurici și este secție a Teatrului de Stat. Țăndărică
și Coșarul, primul spectacol de aici, este jucat de
Hedwiga Szaunig și Heda Göckel. 47 de ani mai
târziu, în 1996, sub directoratul Mihaelei Grigoraș,
teatrul sibian își schimbă numele devenind Teatrul
pentru Copii și Tineret „Gong”. Are două secții –
română și germană, iar animație rămâne termenul
definitoriu în alcătuirea repertoriului.
Istoria primilor 50 de ani – păstrată într-o
valoroasă monografie realizată de Nicolae Rodean
(unul dintre directorii instituției) – ne oferă o
mulțime de titluri de referință, montări valoroase,
pentru publicul de toate vârstele, cu care trupa
de la Sibiu se face cunoscută atât în țară cât și în
străinătate: Stan Bolovan (1956), Croitorașul cel isteț
(1956), Die Fromme Helene (Cuvioasa Elena, 1957),
Sânziana și Pepelea (1958), Max und Moritz (Max și
Moritz, 1959), Micul Muck/Der Kleine Muck (1964),

Elefănțelul curios (1965), Der Gestiefelte Kater/
Motanul încălțat (1970), Copilul din stele (1972),
Dragonul vesel (1975), Marea descoperire (1976), Der
Salz in der speize/Dulce ca sarea (1978), Calea soarelui
(1981), Enigel – Mica laponă (1982), Aladin și lampa
fermecată (1983), Comoara piraților (1983), Pickeltic/
Micul pistruiat (1984), Alba-ca-Zăpada (1985), Cazul
Pinocchio (1986), Spărgătorul de nuci (1987), Piticul
uriaș (1987), De-a viața (1991), Oglinda sufletului
(1995), Die Bremen Stadtmuzikanten/Muzicanții din
Bremen (1996/1997), Der Buckelige König/Regele
cocoșat (1997), Romeo și Julieta/Romeo und Julia
(1998), Prințul cireșelor (1999).
Artiștii care, prin creațiile lor, au adus numeroase
participări în festivaluri naționale și internaționale,
dar și turnee în străinătate, sunt mulți. Dintre
ei, îi cităm astăzi pe regizorii Hedwiga Szaunig,
Constantin Sincu, Gustav Valentin, Radu Stanca,
Ion Hândoreanu, Lilly Krauss Kálmar, Mircea Petre
Suciu, Francisca Simionescu, Kovács Ildikó, Bogdan

Scufiţa Roşie, regia Diego Aramburo, 2017

164

Teatrul de Animație în România

Sibiu

Teatrul pentru
Copii și Tineret
Gong Sibiu
Visând glasuri
concept Nicoleta Lefter, 2018
Greierele aproape faimos
regia Mihaela Grigoraş, 2012
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Aventurile lui Pinocchio, regia Lilly Krauss-Kalmar, 2000
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Alice, regia Eugen Jebeleanu, 2015

Cel mai mare Gulliver, regia Alexandru Dabija, 2016

Drăgulescu, Mihai Constantin Ranin, pe scenografii și
creatorii de păpuși Lidia Schuster, Frideric Weinrich,
Febus Viorel Ștefănescu, Eustațiu Gregorian, Dan
Frăticiu, Daniela Drăgulescu, Valentin Codoiu,
Sorina Chira, pe actorii Heda Göckel, Krityn Barbara,
Günter Widmann, Viorel Oancea, Nicolae Rodean,
Maria Strelciuc, Petre Baroncea, Andrei Gâlea,
Hannes Ropelt, Lia Andree, Johanna Bonfert, Otti
Strasser, Günter Bock, Michael Salmen, Margarete
Heltauer, Wiltrud Bottesch, Mihaela Grigoraș, Călin
Gănescu, Monica Baldea, Dan Hândoreanu, Mihaela
Malinschi, Camelia Matei.

Sibiu

Festivalul Teatrelor de Păpuși Cibinium (1972,
prima ediție), Tabăra Națională de Pantomimă (ediția
1987, organizată la Ocna Sibiului), găzduirea unor
spectacole străine și contactul cu trupe de succes din
teatrul de animație mondial (1975 – turneul Teatrului
de păpuși olandez, cu ocazia vizitei reginei Olandei
în România, 1976 – turneul Teatrului de Păpuși PUK
din Tokio, Japonia), Festivalul Internațional de Artă
Neconvențională „La Strada” (1995, prima ediție)
sau Tabăra internațională de pregătire profesională
(1995), avându-l între profesorii invitați pe elvețianul
Pascal Demariais, sunt câteva dintre proiectele
teatrului ce completează istoricul de dinainte de
2000.

publicului tânăr și foarte tânăr și reflectă aceste
două obiective – Frumoasa și Bestia (regia: Bogdan
Drăgulescu/scenografia:
Daniela
Drăgulescu),
Muzicanții din Bremen (regia: Lilly Kraus Kálmar/
scenografia: Febus Viorel Ștefănescu), Pinocchio
(regia: Lilly Kraus Kálmar/scenografia: Anca Dumitru
Chirulescu), Puiul de lebădă (regia și scenografia:
Monica Baldea), Cei trei purceluși, care... sunt patru
(Éva Lábadi Megyes/scenografia: Dió Zoltán), Harap Alb (regia: Gavril Pinte/scenografia: Roxana
Ionescu), Cel mai mare Gulliver (regia: Alexandru
Dabija/scenografia: Adrian Damian), Furtuna (regia:
Alina Hiristea/scenografia: Marian Sandu), Scufița
roșie (regia: Diego Aramburo/scenografie & video:
Mihai Păcurar/păpuși: Oana Micu), Dumbrava
minunată (regia: Gabriel Apostol/scenografia: Mihai
Pastramagiu), Der Fleck/Pata (regia: Leta Popescu/
scenografia: Oana Micu)

La ora actuală, directorul Teatrului pentru
Copii și Tineret „Gong” din Sibiu este Adrian
Tibu care, în proiectul său managerial, acordă
prioritate artei animației și mânuirii păpușilor
și, în egală măsură, formării noului public.
Producțiile ultimilor ani se adresează cu precădere

Din 2015, Teatrul Gong organizează Festivalul
Tânăr de la Sibiu. Evenimentul are loc toamna și
oferă publicului sibian o selecție de spectacole
românești și străine, pentru copii și adolescenți în
principal, în care accentul cade pe spectacolul de
teatru vizual și de animație. (G. M.)

Kinderzimmerzauberei
regia Leta Popescu, 2017
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Teatrul pentru Copii
și Tineret Ariel Târgu Mureș
Pál Antal

A

ntal PAL (1925, Valea Ghimeşului 1999, Tg. Mureş) Membru de onoare
UNIMA. A debutat ca actor în 1949,
iar ca regizor în 1950 la Teatrul de Păpuşi
din Tg. Mureş, devenind în timp principalul
animator al acestui teatru, cel care i-a
conturat direcţia estetică şi cel care a avut
o contribuţie esenţială – până în 1999 – la
afirmarea acestei instituţii pe plan naţional
şi internaţional.
Dintre spectacolele sale amintim:
Botcsinálta Doktor (Doctor fără voie) (1952),
János Vitéz (Viteazul János) (1954), A tenger
öre (Străjerul mării) (1956), A Szarvaskirály (Regele cerb) (1957), Urhatnám
polgár (Burghezul gentilom) (1961), Punguţa cu doi bani (1963), spectacol
inaugural al secţiei române a Teatrului de Păpuşi din Târgu-Mureş, Paródiák
(Parodii) (1966), Ördögûzö Tarisznya (Ivan Turbincă) (1968), Zsiványkaland
(Bandiţii din Kardedome) (1968), Tündérszép Ilona és árva Pepelea (Sânziana
şi Pepelea) (1974), A rút kis kacsa (Răţusca cea urâtă), (1974), A kék madár
(Pasărea albastră) (1982). (R.A.G.)

Cartea cu Apolodor
regia Maria Mierluţ,
scenografia Haller József
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Târgu Mureș

Mateiaş Gâscarul
regia Antal Pál,
scenografia Krausz Erzsébet, Török F. Edit

Doctor fără voie
regia Antal Pál,
scenografia Nemes Irén, Karusz Erzsébet

Háry János
regia: Antal Pál,
scenografia Pop Ambroziu, Krausz Erzsébet
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Teatrul pentru Copii
și Tineret Ariel Târgu Mureș

Străjerul mării
regia Antal Pál, scenografia Pop Ambroziu, Krausz Erzsébet

Viteazul János
regia Antal Pál, scenografia Pop Ambroziu, Krausz Erzsébet
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Jószef Haller

J

ószef Haller a absolvit Institutului în 1959
Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu.
De atunci este scenograf la Teatrul de Păpuşi
din Târgu-Mureş unde a realizat numeroase
spectacole într-un stil modern, auster, de o
mare frumuseţe plastică, plin de inteligenţă,
inventivitate şi umor. Parodii (1966), Patru
pagini de istorie a umorului (1967), Ivan Turbincă (1972), Răţuşca cea urâtă (1975), Balada
pentru şapte cerbi (1982), Cartea cu Apolodor
(1983), Pui de om (1984), Ninigra și Aligru (1985),
Fata babei și fata moșului (1989) sunt doar câteva
dintre realizările sale remarcabile. (R.A.G.)

Ariel

Regele cerb
regia Antal Pál,
scenografia Török F. Edit

Şase mici pinguini
regia: Antal Pál,
scenografia Ambrus Imre
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Teatrul pentru Copii
și Tineret Ariel Târgu Mureș

T

eatrul de Păpuși din Târgu Mureș – cum
este cunoscut inițial – se înființează în
1949. Este secție a Teatrului Secuiesc
de Stat, iar inițiatorii săi sunt: actorul și
regizorul Pál Antal, scriitoarea Hertha
Ligeti și sculptorul Révés Endre. În 1963,
este înființată și secția română. Astăzi, se
numește Teatrul pentru Copii și Tineret
Ariel, are două secții – română și maghiară,
iar directorul său este regizorul Gavril
Cadariu.

Frumoasa din pădurea adormită
regia şi scenografia Gavril Cadariu, 2001

Primele spectacole de aici au fost puse
în scenă de Pál Antal. Scufiţa Roșie și Lupul
este spectacolul cu care debutează ca
regizor, în 1950. Străjerul mării (1956), Capra
cu trei iezi (1963), Katia și crocodilul (1964),
Prietenii Mihaelei (1964), Cenușăreasa
(1966), Toldi (1967), Parodii (1967), Traista
cu povești (1967), Pasărea albastră (1980),
Balada pentru şapte cerbi (1973), Pasărea
Albastră (1980), Micul Prinț (1983), Făt
Frumos cel Năsos (1986), Motanul încălțat
și Punguța cu doi bani (spectacole din anii
´80) sunt producții ce completează ulterior
repertoriul, lansând noi nume de regizori și
scenografi: Mihai Raicu, Claudiu Cristescu,
Harag György, Maria Mierluț, Kovács Ildikó
– regizori, Haller Jozsef, Ambrus Imre,
Krausz Erzsèbet, T. Foldes Edith, Norvàth
Edumund Attila, Pop Ambroziu, Haller
Jozsef. La secția maghiară debutează și se
afirmă numeroși actori, între care: Krausz

Alice în ţara minunilor
de Lewis Caroll,
regia Georgeta Lozincă,
scenografia Ildikó Lukácsy,
2014
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Ariel

Târgu Mureș

Endre, Kron Ernö, Naghy Boga Katalyn,
Joszef Zsigmond, Adorjan Sàndor, Illyes
Gabriella, Olysoi Kornelia, Czedula Zsuzsa,
Abrahàm Mària, Nagy Bartha Gyongyver,
Nagy Làszlo, Vilhelem Joszef, Molnàr
Joszef. La secția română, se remarcă: Rudolf
Moca, Georgeta Potcoavă, Adrian Brânduş,
Mariana Ciobanu, Cornel Iordache, Mariana
Iordache, Valentin Lozincă, Viorel Meraru.

Repertoriul actual cuprinde spectacole
pentru copii, dar și producții pentru tineret
și adulți, în limbile română și maghiară.
Dintre spectacole, reținem: Jack și vrejul de
fasole, Aventurile lui Pinocchio, Dragostea
celor trei portocale (regia: Georgeta Lozincă/
scenografia: Eugenia Tărășescu-Jianu),
Crăiasa zăpezii și Alice în țara minunilor
(regia:
Georgeta
Lozincă/scenografia:
Lukácsy Ildikó), Aladin și lampa fermecată
(regia: Oana Leahu/scenografia: Eugenia
Tărășescu-Jianu), Copilul și vrăjile și
Prințesa Turandot (regia: Traian Săvinescu/
scenografia: Eugenia Tărășescu-Jianu),
Nemaipovestita Scufiță roșie (regia: Gavril
Cadariu/scenografia:
Măriuca
Ignat),
Înșir´te mărgărite (regia: Radu Olăreanu/
scenografia: Gavril Siriteanu), Cel mai frumos
dar (regia: Gavril Cadariu/scenografia:
Eugenia Tărășescu-Jianu), Fantasia (regia:
Gheorghe Balint/scenografia: Lukácsy
Ildikó). (G. M.)

Prinţesa Turandot, regia Traian Savinescu,
scenografia Eugenia Tărăţescu Jianu, 2014

Înşir-te mărgărite
Victor Eftimiu
regia Radu Olăreanu,
scenografia Gavril Sirițeanu,
2017
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Teatrul pentru 1
Copii și Tineret
Merlin Timișoara

949 este anul primelor spectacole
la Teatrul de Păpuși din Timișoara,
fondat și condus, până în 1974, de
regizoarea Florica Teodoru. Producțiile
începutului sunt adaptări după basme
românești, jucate de studenți din
primele generații de actori păpușari
formate în vestul țării. Până în 1954,
Teatrul de Păpuși este secție a Teatrului
de Stat din Timișoara. După această
dată, el devine instituție independentă.
În 2000, aproape o jumătate de secol
mai târziu, instituția își schimbă
denumirea în Teatrul pentru Copii și
Tineret Merlin, managerul său fiind, în
prezent, actorul Laurențiu Pleșa.

Lume, lume
regia Florica Teodoru

Punguța cu doi bani (regia:
Florica Teodoru/scenografia: Aurora
Pop/păpuși: Ileana Popescu) este
spectacolul care îi aduce teatrului
timișorean primele premii naționale, în
1956. Palmaresul primelor decenii este
completat de alte câteva spectacole,
jucate în festivaluri naționale și
internaționale: O fetiță caută un cântec
(regia: Florica Teodoru/scenografia: Eva
Kulka), Micul grădinar (regia: Victor
Cârcu/scenografia: Krisztina Nagy),
Cartea junglei (regia: Ioona Rauschan/
scenografia: Krisztina Nagy), Izvorul
laptelui fermecat (regia: Éva Lábadi
Megyes/scenografia: Ion Trif).

Omuleţul de puf
1972,
regia
Dorina Tănăsescu,
scenografia
Magda Kazinczi
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Repertoriul actual cuprinde un număr mare de spectacole
specifice teatrului de animație, destinate în principal copiilor, între
care: Cartea cu Apolodor (regia: Toma Hogea/scenografia: Krisztina
Nagy și Bajko Attila), Făt Frumos din lacrimă (regia: Alexandru
Mihăescu/scenografia: Bajko Attila), Merlina (regia: Alina Hiristea/
scenografia: Krisztina Nagy), Ariciul (regia: Dió Zoltán/scenografia:
Komlódi Judit), Degețica (regia: Alina Hiristea/scenografia: Krisztina
Nagy), Ursul păcălit de vulpe (regia: Delia Gavlițchi/scenografia: Vasile
Lihor Laza și Marina Nicolici), Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte (regia: Toma Hogea/scenografia: Eugenia Tărășescu Jianu),
Vrăjitorul din Oz (concept artistic: Miruna Radu/scenografia: Zsolt
Fehervari)

Timișoara

Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin este
unul dintre proiectele actuale ale teatrului timișorean, prima ediție
având loc în 2016. Un proiect dedicat teatrului de animație este și
Festivalul de o zi, organizat prima oară în 2015. (G. M.)

Povestea răţoiului
albastru
1978,
regia Kovács Ildikó,
scenografia
Sofia Krzyzanowska
Tren de plăcere
1969,
regia Florica Teodoru,
scenografia Geta Brătescu

Fetele din măr
1961,
regia Florica Teodoru,
scenografia Eustaţiu Gregorian
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Ultima licornă, 1980
regia Victor Cârcu,
scenografia Sofia Krzyzanowska

Giovannino fără frică, 2011
regia Mona Marian,
scenografia Eugenia Tărăşescu-Jianu

Tinerețe fără bătrânețe
și viață fără de moarte
2015,
regia Toma Hogea,
scenografia
Sofia Krzyzanowska
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Merlin

Timișoara

Magazinul cu jucării
2016, regia Toma Hogea, scenografia Axenti Marfa

Cartea cu Apolodor
2018, regia Toma Hogea, scenografia Krisztina Nagy și Bajko Attila
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Teatre de animaţie noi
După 1990 au fost înfiinţate câteva secţii de teatru de păpuşi
pe lângă unele teatre dramatice din ţara noastră.

Teatrul Tony Bulandra
Târgoviște
Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște a fost inaugurat la 30
ianuarie 2002. Prezintă atât spectacole destinate, prin tematica
abordată, adulților, cât și spectacole special gândite pentru gusturile
celor mai mici spectatori, precum și ale tinerilor în căutare de sens.
Teatrul a devenit destul de repede cunoscut, atât datorită echipei
sale de artiști, cât și printr-un repertoriu bogat alcătuit din texte
clasice, dar și din titluri noi. Teatrul poartă numele actorului Tony
Bulandra. Are două săli: Sala Mare și Sala Studio Mihai Dimiu.

Albă ca Zăpada
regia: Viorica Máté, scenografia Eugenia Tărășescu-Jianu
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Romeo şi Julieta
scenariul şi regia
Irina Niculescu,
scenografia
Vlad Tănase

Năzdrăvăniile lui Păcală
textul, selecția muzicală și regia
Antoniu Vasile Berenyi,
scenografia și costumele
Mc Ranin

Hänsel și Gretel
regia Georgeta Lozincă
Greuceanu
scenariul și regia Radu Dinulescu,
scenografia Corina Petre

Pasărea de foc
un spectacol de Irina Niculescu,
scenografia John Lewandowski
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Teatrul de Păpuşi Brighella

– Teatrul Maghiar Harag György Satu-Mare
Teatrul de Păpuși Brighella, condus de regizoarea Szilágyi Regina, este parte componentă a Teatrului
Maghiar Harag György, înființat în 1957 (când se numea Teatrul Maghiar de Stat din Satu Mare). Trupa
de păpuși a apărut în 1998, formată fiind din regizoarea Szilágyi Regina, scenografa Bodor Judit și artiștii
păpușari Bandura Emese, Bandura Tibor, Nagy Anikó și Nagy Tamás. Din repertoriul actual, reținem: Scufița
roșie, Magazinul de păpuşi, Regele cioc de sturz, Pisica ce umblă singuratică, Tom Degețel și Contele, Divinitate,
Copacul care ajunge la cer, Cutiuța, Maica Holle, Muzicantii din Bremen, S-a născut vrăjitoarea, Tanti Borș,
Cartea Junglei, Dincolo de piscul Maszat, Trapiti, Prinţul prefăcut în piatră, Baronesa și menajera, Prinţesa
Majolenka, Piticul și Uriașul.

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely
Timișoara

Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara s-a înființat în 1957, anterior fiind doar secția maghiară a Teatrului
de Stat. În 1990, își ia numele cunoscutului dramaturg maghiar, devenind Teatrul Maghiar de Stat Csiky
Gergely. Din 2000, are și secție de teatru de păpuși, întemeiată de o echipă de artiști formată din Nagy
Kopeczky Kálmán, Nagy Lázár József și Derzsi Tímea, cărora li s-au alăturat ulterior Páll Gecse Ákos, Nagy
Sándor, Vass Richárd și Páll Anikó Katalin. Dintre producțiile realizate în această primă perioadă din istoria
teatrului timișorean, reținem câteva titluri de referință: Crăiasa zăpezii (regia: Traian Savinescu/scenografia:
Carmencita Brojboiu), Scufița roșie (regia: Bereczki Csilla/scenografia: Szakács Ferenc), Zurinka (regia: Rudy
Moca), Hänsel şi Gretel (regia: Carmen Mărginean), Ionică Măzărică (regia: Csató Kata), Zián & Kopik (regia:
Palocsay Kisó Kata), Sărmanul Johnny și Arnika, Vagabondo (regia: Peter Pashov și Zheni Pashova), Moby
Dick (regia: Rumi László), Gulliver (regia: Radu Dinulescu), Prințul Argyelus și Zâna Ilona (regia: Lábadi Éva).

Teatrul de Păpuşi Cimborak

- Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe
Teatrul de Păpuși „Cimborák” şi-a început activitatea în 1998, făcând parte din structura Teatrului
Tamási Áron din Sfântu Gheorghe. Amintim spectacolul Lădița fermecată. (G. M.)

Teatrul Municipal Csíki Játékszín
Miercurea Ciuc

Deja de la înființarea din 1998, Teatrul Municipal Miercurea Ciuc acordă deosebită atenție producțiilor
și a repertoriului destinat copiilor. Aproape de două decenii instituția face eforturi ca prin spectacole proprii
și prin cele invitate să îmbogățească oferta culturală destinată celor mici din oraș și împrejurimi.
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Școli

U

niversitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC)
din București, unitate de învățământ cu multiple specializări teatru și film: actorie,
păpuși–marionete, regie, coregrafie, scenografie, teatrologie, mijloace de expresie
(studii universitare de licență), studii de masterat (regie teatru de animație, tehnologii
digitale în spectacolul de animație,etc) și școală doctorală. Secția Arta actorului mânuitor
de păpuși și marionete din cadrul Facultății de Teatru s-a înființat în 1990, la inițiativa unui
grup format din Sanda Manu, Michaela Tonitza Iordache, Gelu Colceag, Cristian Pepino.
Primii profesori au fost: Dorina Tănăsescu – Marionete, Brânduşa Zaiţa Silvestru, Gina
Nicolae – Păpuşi, Cristian Pepino – Practica spectacolului, lor alăturându-li-se profesori care
predau cursuri de actorie, canto, mişcare scenică, estetică, istoria teatrului, istoria filosofiei.
O mare parte dintre absolvenții secției predau acum în calitate de profesori: Gabriel Apostol,
Ioan Brancu, Liliana Gavrilescu, Decebal Marin, Mihai Dumitrescu, Daniel Stanciu (director
de departament). Primele spectacole – examene de absolvenţă ale secţiei au fost realizate
prin colaborare cu Teatrul Ţăndărică (Adunarea păsărilor – 1993, Sânziana şi Pepelea – 1994,
Play Faust – 1995, Pinocchio – 1996 (acestea patru în regia lui Cristian Pepino), Răţuşca cea
urâtă – 1997 (regia Anca Puşcaş), Robin Hood - regia Cristian Pepino). Majoritatea acestor
spectacole au intrat în repertoriul curent al teatrului şi au fost prezentate cu mult succes
la festivalurile naţionale şi internaţionale de gen, fiind distinse cu numeroase premii. Au
urmat alte spectacole de licență regizate fie de Cristian Pepino, fie de profesorii de la clasă
care au luat premii în competiții naționale și internaționale.

U

niversitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, una dintre cele mai vechi
unități de învățământ din România (1 octombrie 1860) are în cadrul Facultății de
Teatru și un departament pentru arta actorului mânuitor de păpuși și marionete,
înființat în 1990 prin strădania lui Natalia Dănăilă. Profesori de specialitate: Natalia
Dănăilă, Constantin Brehnescu, Arnold R. Landau (din Germania), Ion Truică, Ana
Vlădescu, Toma Hogea. Viitori artiști păpușari sunt formați, mai înainte de toate, ca actori
performanți, acordându-se atenție cultivării tuturor aptitudinilor lor, pe lângă cele legate
strict de profesie. Printre profesorii secției se numără: Ciprian Huțanu, Raluca Bujoreanu,
Aurelian Bălăiță. Producțiile de licență au fost prezente la diverse manifestări ale genului,
primind premii care atestă valoarea școlii.

U

niversitatea de Arte din Târgu-Mureș are și ea o îndelungată activitate în domeniul
teatrului, cele două facultăți de teatru, în limba română și maghiară, având secții
speciale pentr teatrul de animație. Printre profesorii secțiilor se numără: Oana Leahu,
Gavril Cadariu, Viorel Meraru, Alina Nelega, Olga Barabas, etc. Multe dintre producțiile
secției au fost prezente la festivaluri în țără și străinătate, suscitând interes pentru modul în
care arta mânuirii se împletește cu mișcarea corporală și dansul. (R.T.)
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Festivaluri naționale de teatru
Sunt numeroase festivalurile de gen din România. Ele au avut şi au o mare
importanţă pentru formarea profesională a noilor generaţii de artişti, dar şi
pentru evoluţia artei animaţiei de la noi. In 1956, Săptămâna Teatrelor de
Păpuşi din Regiuni a fost primul festival naţional al teatrelor de păpuşi din
România. Au urmat festivalurile de la Constanţa, Bacău, Bucureşti, în cadrul
cărora Rodica Dianu, care a condus cursurile de perfecţionare profesională
a organizat şi importante întâlniri. Artiştii au avut ocazia să se întâlnească cu
valoroşi cronicari de teatru, ca Valentin Silvestru, Dinu Kivu, Valeria Ducea,
Stelian Vasilescu şi mulţi alţii care au avut astfel o importantă contribuţie la
dezvoltarea artei animaţiei din ţara noastră.
Dintre festivalurile actuale vom aminti numai câteva:
estivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls” este organizat anual
de Teatrul de Animație Țăndărică, în parteneriat cu UNIMA România, și este susținut financiar de
Primăria Municipiului București și de Consiliul General al Municipiului București. Evenimentul
se desfășoară, prin tradiție, în luna noiembrie și durează aproximativ zece zile.
Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de Animație „ImPuls” este continuatorul
Festivalului Internaţional al Teatrului de Animaţie „Spectacole de colecţie”, a cărui primă ediție a avut
loc în 2004. În 2015, după zece ani de continuă evoluție (oferta de spectacole, publicurile țintă, numărul
de participanți și de invitați, criterii de selecție), festivalul teatrului bucureștean își schimbă numele,
aducând în același timp un concept nou: tendințe contemporane în teatrul vizual și de animație
din țară și străinătate. Festivalul „ImPuls” este un festival concurs. El se adresează, în egală măsură,
publicului de toate vârstele, oferindu-i o selecție variată de spectacole din teatrul vizual și de animație
contemporan, și profesioniștilor din domeniu – teatre românești și străine, instituții finanțate de stat,
companii particulare ori artiști independenți. Pentru profesioniștii în domeniu, festivalul Teatrului
Țăndărică este și un loc favorabil comunicării și schimbului de experiență, un loc ce poate genera
parteneriate naționale și chiar internaționale. Programul fiecărei ediții cuprinde spectacole pentru
copii, adolescenți și adulți, susținute de artiști români și străini, întâlniri între creatorii și consumatorii
de teatru, conferințe și ateliere pentru profesioniști, susținute de personalități din domeniu, lansări de
carte, precum și acordarea Premiilor de Excelență „Michaela Tonitza Iordache” în Arta Animației.

F

F

estivalul Internațional de Teatru dedicat copilului și întregii familii „Teatru, stradă și copil”
este organizat anual de Teatrul de Animație Ţăndărică, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Bucureşti și sub egida UNIMA România şi ASSITEJ România. Evenimentul – al cărui motto
este: Fă ceva diferit! Ia un copil și du-l la teatru azi! – face parte din proiectul „Stagiunea de Vară” și se
desfășoară în mai multe etape, din mai până în septembrie, și în diferite parcuri bucureștene. Educarea
publicului prin teatru – și, în special, a publicului tânăr și foarte tânăr – este motorul acestui festival. Din
dorința de a pătrunde în zone ale capitalei în care nu există teatre, iar copilul nu are acces la actul de
cultură, Teatrul Țăndărică a lansat proiectul Teatrul pentru toți, prin achiziționarea unui teatru-cort în
care se desfășoară anual acest festival. Programul evenimentului cuprinde, în principal, spectacole din
repertoriul trupei bucureștene, dar și spectacole invitate din țară și străinătate, ateliere pentru copii,
dar și întâlniri și workshop-uri destinate profesioniștilor în domeniu.

F

estivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete „Puck” este organizat anual de
Teatrul de Păpuși „Puck”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și al Consiliului
Județean Cluj, între partenerii fiecărei ediții numărându-se Teatrul Național „Lucian Blaga”, Opera
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Națională Română Cluj-Napoca și Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității
Babeș-Bolyai. Prima ediție a acestui eveniment – care, prin tradiție, se desfășoară toamna, în
luna octombrie – a avut loc în 2002. Încă de atunci Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși
și Marionete „Puck” a fost gândit „ca o platformă de promovare a artei păpuşeriei contemporane
şi de racordare la noile tehnici teatrale şi mijloace de expresie din sfera animaţiei”.
Festivalul Teatrului de Păpuși „Puck” este, la rândul său, un festival concurs. El se adresează,
pe de o parte, publicului de toate vârstele printr-un program variat de spectacole din teatrul
de animație, iar pe de altă parte, profesioniștilor din domeniu. În acest sens, ultima ediție a
reluat tradiția întâlnirilor între școlile de teatru din țară, invitând de această dată studenți ai
facultăților de profil din București, Iași, Târgu Mureș și Cluj-Napoca. O noutate a ultimei ediții
a fost și întâlnirea directorilor de festivaluri de profil, veniți din diferite zone ale lumii. Timp de
șase zile, programul festivalului cuprinde anual spectacole pentru copii, adolescenți și adulți,
susținute de trupe românești și străine, conferințe, dezbateri, ateliere profesionale, expoziții și
lansări de carte.

F

estivalul Internațional de Animație „Gulliver” este organizat anual de Teatrul de Păpuși
„Gulliver”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați și al Consiliului Local. Prima ediție
a evenimentului a avut loc în 1992. Pe atunci, se numea Săptămâna Teatrului de Păpuși
și se dorea a fi un loc de întâlnire pentru cele mai bune trupe din țară și pentru specialiștii din
breaslă, dar și o rampă de lansare pentru tinerii talentați. În 1995, la a treia ediție, Săptămâna
Teatrului de Păpuși devine Festivalul Internațional de Marionete „Gulliver”. Astăzi, se numește
Festivalul Internațional de Animație „Gulliver” și este un eveniment care se adresează deopotrivă
publicului larg, de toate vârstele, și profesioniștilor din domeniu, având un caracter competitiv.
Festivalul are loc primăvara, în mai, iar programul său este structurat în trei scețiuni: concurs, off
și outdoor. Prima cuprinde spectacole pentru copii şi tineret, iar producțiile înscrise în această
categorie – spectacole de păpuși și marionete, teatru de umbre, teatru de obiecte, teatru-dans,
teatru-circ, spectacole non-verbale, spectacole 3D, spectacole de magie și de ventrilocie etc. –
intră în competiția pentru premiile festivalului. Prin tradiție, acestea sunt: Premiul pentru cel
mai bun spectacol, Premiul special al juriului, Premiul pentru regie, Premiul pentru scenografie,
Premiul pentru muzica spectacolului, Premiul pentru interpretare feminină, Premiul pentru
interpretare masculină și Premiul pentru mânuire. Secţiunea Off include spectacole de seară,
dedicate în special tinerilor şi adulţilor, dar și spectacolele pentru întreaga familie care nu intră
din competiție. Secţiunea Outdoor cuprinde spectacole în aer liber și animație stradală, dar și
activități pentru copii, întregul program desfășurându-se în Grădina Publică a Galaţiului. Este
o secțiune care, pe viitor, ar putea deveni un festival de teatru în aer liber de sine stătător. În
oferta teatrală românească, Festivalul Internațional de Animație „Gulliver” este un punct de
reper atât pentru publicul gălățean, cât și pentru profesioniștii din domeniu. Din 1992 până în
prezent, organizatorii au reușit să aducă la Galați, pe scena festivalului, toate teatrele de păpuși,
de marionete și de animație din țară, dar și numeroși artiști din străinătate, oferind publicului o
gamă largă de spectacole din teatrul de animație și nu numai.

F

estivalul Internațional al Teatrului de Animație – Euromarionete este organizat anual
de Trupa de Marionete a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Arad și al Consiliului Local. Prima ediție a evenimentului a avut loc în 1994, principalul
obiectiv fiind „intrarea în circuitul festivalurilor internaționale”. Prin tradiție, Festivalul
Euromarionete se desfășoară primăvara, în mai, spectacolele jucându-se în Sala Mare și Sala
Studio a Teatrului Clasic, dar și în Sala Trupei de Marionete. Euromarionete este un festival
internațional. El se adresează atât profesioniștilor din domeniu, cât și publicului de toate
vârstele, căruia organizatorii îi oferă, într-un program variat, spectacole de teatru de animație,
montate în manieră clasică sau modernă.
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P

rimul turneu postbelic a fost întreprins în 1954
de Teatrul Ţăndărică (Umor pe sfori). A urmat,
în anii ’60 - ’80, o întreagă serie de deplasări
peste hotare a aceluiaşi colectiv: Egipt, Suedia,
Elveţia, Norvegia,Moscova ş.a. Tot atunci, Teatrul
din Oradea ajunge în R.F. Germania, Chehoslovacia
şi Ungaria (1969), Teatrul Licurici din Bacău, în
mai multe oraşe din Cehoslovacia (1970), dar şi în
Albania (1971), Polonia (1973) şi face ample turnee
în Italia (1974, 1976), Teatrul din Sibiu are repetate
deplasări în R.D. Germania (1971, 1975,1977), iar cel
din Arad în Iugoslavia (1979). Totodată, se dăpăşesc
nu o dată graniţele continentului şi aria dialogului
devine mult mai amplă. Teatrul din Tg.Mureş
face un lung turneu în 1975 în India Pakistan, Iran,
Teatrului Ţăndărică ajunge în China (Dumbrava
minunată, 1985) şi participă la trei festivaluri în
Japonia, la Nogoya, Yida, Tokio (Aventuri cu scufiţa
roşie, 1988), Teatrul din Timişoara face turnee în
Mongolia, China, Coreea (cu 44 de reprezentaţii în
50 de zile în 1987) ş.a. Ulterior dezvoltarea acestor
schimburi teatrale se accentuează, încât, efectiv,
păpuşarii români ajung în anii următori şi până în
prezent să îşi facă apreciată măiestria în numeroase
ţări din Europa, Asia, America.
Foarte dinamice devin relaţiile inter-naţionale
prin organizarea unor festivaluri, astăzi constituite
ca o vastă reţea europeană şi la nivel mondial, iar
dimensiunea internaţională pe care o asumă unele
manifestări de gen din ţara noastră, cum sunt
Festivalul Euromarionete Arad, Festivalul pentru
copii şi tineret de la Iaşi, Festivalul Gulliver Galaţi,
Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie
de la Bucureşti sau Festivalul PUCK de la ClujNapoca la mai multe ediţii, se înscrie cu contribuţii
importante la această circulaţie artistică între
păpuşari. Înfiinţat în 1968, Festivalul de la Zagreb
(Croaţia) PIF a fost şi a rămas o reuniune de mare
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prestigiu, iar premiile dobândite aici capătă valoare
deosebită. S-au numărat printre laureaţii lui: Teatrul
pentru copii din Brăila (Trei căsuţe şi trei drumuri,
1976), Teatrul de păpuşi din Baia Mare (Cinci fraţi
minunaţi, regia Kovács Ildikó – Premiul pentru cel
mai bun spectacol şi Premiul pentru promovarea
tehnicii tradiţionale de umbre chinezeşti, 1980),
Teatrul din Constanţa (Copilul din stele, în regia
lui Geo Berechet, scenografia Eugenia TărăşescuJianu – şapte premii între care Premiul pentru mesaj
umanist, 1980; Metamorfoze, regie Cristian Pepino,
scenografie Eugenia Tărăşescu-Jianu – Marele
Premiu, 1981), Teatrul Gulliver Galaţi (cinci premii
între care Premiul pentru animaţie şi scenografie
pentru Sânziana şi Pepelea, 1982), Teatrul Ţăndărică
(Adunarea păsărilor, Premiul de creaţie pentru
Cristian Pepino, Cristina Pepino şi colectivul de
actori, 2001; Marioara şi Vasilache, regia Liviu
Berehoi – Premiu pentru conservarea tradiţiei
teatrului de păpuşi, 2001).
După 2000, se afirmă cu brio în Festivalul
internaţional al artei păpuşăreşti de la Praga, mai
ales Teatrul Ţăndărică – Premiul pentru cel mai bun
spectacol original (Faust, 2006), Premiul de regie
pentru Cristian Pepino (Candid, 2008) şi Teatrul
Luceafărul din Iaşi – Premiu pentru imagine scenică
(Furtuna, 2009), Premiul pentru continuitatea artei
păpuşăreşti (Punguţa cu doi bani, 2009), Premiu
pentru interpretare masculină (Liviu Smântânică în
Aventurile Baronului Munchausen, 2010), Premiul
special pentru regie şi diversitatea mijloacelor
păpuşăreşti (Oana Leahu) şi Trofeul publicului
(Cartea junglei, 2011).
Alte prezenţe internaţionale au înregistrat
Teatrul Ariel din Tg Mureş premiat în 1972 (Şase
mici pinguini) la Festivalul Delfinul de aur, Varna,
unde a primit un Premiu de intereptare şi Aneta
Forna Christu (Roxy şi bătrânul leu, Teatrul

Constanţa, 1984); Teatrul de păpuşi Baia Mare –
Premiul I la Festivalul de păpuşi şi marionete de la
Parma (Capra cu trei iezi, regia Aristotel Apostol,
1978); Premiul pentru cel mai bun spectacol şi un
premiu de interpretare la Festivalul internaţional
de la Tromso, Norvegia (Sufleţel, regia Kovács Ildikó,
scenografia Ida Grumaz, 1978); Teatrul Gulliver din
Galaţi – Premiu de regie pentru Dan Ganea, Premiu
de scenografie pentru Mircea Nicolau şi Premiu de
interpretare pentru Marian Sterian la Festivalul de
la Kraguevac, Serbia (Turandot, 1994); Teatrul de
păpuşi Vasilache din Botoşani – Premiul I, în secţia
de copii la Festivalul de la Ascona, Italia (Oameni şi
copii, regia Marius Rogojinski, 1992); Premiul pentru
cel mai bun spectacol, premiul pentru regie, premiul
pentru animaţie la Festivalul de la Kragujevac, Serbia,
(Desen animat, regia V.Dobrescu, 2002); Teatrul Puck
din Cluj-Napoca – Premiul pentru arta animaţiei la
Festivalul din Lomza, Polonia (Motanul vrăjitoarei,
regia Decebal Marin, 2005); Teatrul Luceafărul Iaşi
– Premiul pentru regie la Festivalul de la Volgograd,
Rusia (Raza de soare, regia Toma Hogea, 2006);
Teatrul Puck – Marele premiu la Festivalul de teatru
de păpuşi pentru adulţi, Pecs, Ungaria (Vrăjitorul

şi corbul, regia Mona Chirilă, 2006); Teatrul Colibri
din Craiova – Premiul de excelenţă pentru cel mai
bun spectacol de teatru de păpuşi, Premiul de regie
şi Premiu de interpretare pentru Rodica Prisacaru la
Festivalul Golden Magnolia din Şanghai (Pinocchio,
regia Cristian Pepino, 2011); Teatrul Merlin Timişoara – Premiul pentru cea mai bună comedie cu
păpuşi la World Puppet Carnival, Jakarta (La,la,la
Dracula, 2013); Teatrul Ţăndărică – Premiul pentru
cea mai bună interpretare la Summer Festival
Beijing (Cine eşti tu?, 2016) ş.a.
Multe teatre din ţară au participat la Festivalul
mondial UNIMA de la Charleville-Mézière, unde în
1990 se organizează şi Expoziţia de scenografie de
teatru de animaţie din România. Expoziţii cu profil
scenografic vizând animaţia românească vor fi
ulterior găzduite de festivalurile din Tolosa (2003) şi
Subotica (2011). În ultimele două deceniit teatrele de
animaţie româneşti sunt în mod constant prezente
la numeroase festivaluri internaţionale de gen peste
tot în lume, unele participă în secţiunea off la marile
festivaluri de la Avigon şi de la Edinburgh sau la
Carnavalul din Veneţia. (M.C.)

Premiul ERASMUS

Î

n 1978, la Haga, Teatrul Țăndărică a primit prestigiosul Premiu ERASMUS cu motivația
juriului „pentru contribuția importantă la cultura și spiritualitatea europeană, pentru
noi forme de expresie care au influențat favorabil teatrul european”. Referindu-se la acea
perioadă a teatrului, de fructuoase acumulări în aproape trei decenii de când Teatrului
Țăndărică a devenit instituție de stat, și la cei care alcătuiau colectivul lui, directoarea
teatrului, Margareta Niculescu, nota: „Împreună am dat viață unor idei ale teatrului, am
formulat un limbaj artistic, ne-am îndepărtat de drumul naturalist al imitării realității, neam implicat în procesul de reteatralizare, am descoperit univesul inepuizabil al metaforei,
am inventat noi dramaturgii”. Teatrul Țăndărică se situa deja între cele mai valoroase
trupe de gen din Europa, ca pilon important al unei certe evoluții în arta și mișcarea
păpușăriei, ajunsă la o dezvoltare de veritabil fenomen cultural, iar valorosul premiul
reprezenta o strălucită confirmare. Ceilalți laureați din acel an când Premiului Erasmus a
fost acordat pentru Teatrul de marionete sunt „Bread and Puppet” (Peter Schumann), „La
Marionettistica”, „Théâtre de papier” (Yves Joly).
Premiul care poartă numele eruditului olandez Erasmus, chintesență și emblemă a
spiritului umanist, a fost creat în 1958. De atunci se acordă anual unei personalități sau unei
instituții din Europa și din toată lumea care a contribuit în mod remarcabil la dezvoltarea și
afirmarea valorilor pe tărâm cultural și social. (M.C.)
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REGIZORI, PERSONALITĂŢI DE MARCĂ DIN TEATRUL DRAMATIC
TEATRUL înseamnă EMOŢIE şi SUFLET şi de-a lungul vremii, personalităţi regizorale din teatrul dramatic
şi-au dăruit forţa creatoare teatrului de păpuşi şi animaţie, au adus contribuţii novatoare pentru amplificarea
expresiei teatrale pe scena de vis a animaţiei.

R

adu Penciulescu, regizor şi pedagog de excepţie, şi-a conceput
întodeauna proiectul unui spectacol cu credinţa că orice piesă de
teatru – „se modelează scenic prin ACTORI care fac vizibil ceea
ce este în text”. În 1960, la început de carieră, şi-a dat mâna cu Teatrul
Ţăndărică, în numele acestui concept, şi a realizat Micul Prinţ, spectacol
prin care teatrul s-a afirmat în plan internaţional. În rolul Aviatorului l-a
ales pe Victor Rebengiuc, aflat în dialog cu … „păpuşi – actori” în umbra
lor. Prin acestă inovaţie a demonstrat că teatrul de animaţie poatea avea o
altă imagine şi trebuie să se adreseze fără deosebire şi copiilor şi adulţilor.

C

ătălina Buzoianu, după colaborarea în 1956 cu Teatrul de Păpuşi
din Baia Mare, regizează în 1979, un spectacol memorabil la Teatrul
Ţăndărică – Till Eulenspiegel, considerat „o cotitură în expresia
teatrală” a teatrului de animaţie. Spectacolul înregistrează un succes
răsunător şi peste hotare. Regizoarea aplică apropierea „păpuşilor” de
teatru dramatic în Golem la Teatrul Evreiesc de Stat şi în Ioana şi Focul la
Teatrul de Comedie.

S

ilviu Purcărete, personalitate regizorală consacrată şi în plan
internaţional, şi-a început cariera la … Teatrul de Păpuşi din Constanţa,
iar spectacolul realizat în 1974, Călina Făt Frumos, dobândeşte o serie
de distincţii. În 1990 duce în numeroase turnee Cenuşăreasa, Teatrului
Ţăndărică. Lucrează o serie de spectacole şi la Teatrul de Păpuşi din
Braşov. Regizorul lansează pentru teatrul de animaţie, inovaţia apropierii
de teatrul popular prin folosirea măştilor.

V

ictor Ioan Frunză, din 1984 şi până în 2004, a fost mereu prezent
în teatrul de animaţie, a fost chiar angajat un timp, la Teatrul
pentru Copii din Brăila, astăzi „Cărăbuş”. A colaborat cu Teatrul
de Marionete din Arad, iar la Festivalul Guliver, spectacolul său Motanul
încălţat e distins în 2004, cu premiul pentru regie. La Teatrul Ţăndărică,
în 1984 concepe Arvinte şi Pepelea, un spectacol prezent multe stagiuni
pe afişul teatrului.
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I

on Caramitru, actorul devenit celebru pe
plan internaţional pentru interpretarea
lui Hamlet, dar şi regizor apreciat, în 1997,
realizează la Teatrul Ţăndărică, Bastien şi
Bastienne, opera lui Mozart, spectacolul
obţine Marele Premiu la Festivalul Guliver şi
ajunge în turnee până în Japonia.

A

lexandru Tocilescu în 1976 se apropie
de teatrul de animaţie la Teatrul
de Păpuşi din Brăila, iar în 1989
colaborează cu Teatrul Ţăndărică pentru
proiectul Râsul unei nopţi de vară.

M

arietta Sadova, personalitate de
referinţă pentru istoria teatrului
nostru, a conceput pentru Teatrul
Ţăndărică în 1951, Porumbelul Alb.
Regizori de marcă, precum Ion Cojar,
Valeriu Moisescu, Gheorghe Harag, Dan
Alexandrescu şi Vlad Mugur s-au apropiat de
teatrul de animaţie.

A

ndrei Belgrader, regizor şi profesor activ
în prezent în Statele Unite, debutează în
1977 la Teatrul de Păpuşi din Constanţa
cu Micul Prinţ.

Micul Prinţ
regia
Radu Penciulescu
scenografia
Ştefan Hablinski

F

elix Alexa este un alt regizor important
din teatrul dramatic care mai activează
şi în teatrul de animaţie. La Teatrul
Ţăndărică a realizat Bărbierul din Sevilla şi a
conceput în 2018 spectacolul Scufiţa Roşie
în care a pus în practică inventiv, colaborarea
actori şi păpuşi.

G

eo Berechet a avut o scurtă experienţă
în teatrul de animaţie, dar a realizat
unul dintre spectacolele de referinţă ale
genului, la Teatrul de Păpuşi din Constanta,
Copilul din stele, care a cunoscut un important
succes pe plan mondial. (I.L.)
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M

aria Mierluț artist păpuşar, regizor artistic, a activat mai ales la Teatrul Ariel
din Târgu-Mureş. 1961 - 1965 artist papușar la Teatrul de Păpuşi Oradea. Regia
la Tg. Mureş: Aventurile şoricelului Chiţ Miţ, Joaca, Pui de om, Făt frumos cel
năsos, Cârligate-mbârligate, Motanul încălţat, Cartea cu Apolodor, Punguţa cu doi
bani etc. A mai colaborat şi cu Teatrul Gulliver din Galaţi (Zâna Zorilor). Activitate
exemplară ca profesor de mânuire pentru numeroase generaţii de artisti păpuşari,
fiind o maestră a tehnicilor bi-ba-bo și wayang. Spectacole distinse cu diferite premii:
1977 – Pui de om de Victor Eftimiu - Premiul I la Festivalul Naţional, 1980 – Poveste
de iarnă de Mihai Sin - Premiul II la Festivalul Naţional, 1982 – Cârligate-mbârligate
de Mihai Crişan - Premiul III la Festivalul Naţional, 1983 – Cartea cu Apolodor de
Gellu Naum - Premiul II la Festivalul Naţional, 1990 - Diploma UNIMA pentru cel mai
bun spectacol - Festivalul internaţional UNIMA de la Bekescsaba – Ungaria. Premii
pentru regie: 1984 – Motanul încălţat de I. Vişan după Fraţii Grimm - Festivalul „Ion
Creangă” – Bacău; 1986 – Făt frumos cel năsos de Nella Stroescu după I. L. Caragiale
- Premiu A.T.M.; 1997 - Punguţa cu doi bani după Ion Creangă - Premiu la Festivalul
internaţional de la Subotica – Iugoslavia.

T

raian Savinescu Din 2001- prezent, regizor artistic Teatrul „Puck” Cluj-Napoca;
2001-2005 director Teatrul „Puck” Cluj-Napoca; Aici a realizat regia unor
spectacole printre care amintim: O cursă de pomină, 1989; Dănilă Prepeleac,
1991; Magii, 2001; Inelul fermecat, 2002; Copilul și vrăjile, 2003; Anticarul de la 13 bis,
2003; Dănilă Prepeleac, 2008; Muzicanții din Bremen, 2009; Aladin, 2011. A colaborat
si cu Teatrul Țăndărică (Povestea porcului, 2010), Teatrul de Păpuși din Baia Mare
(Frumoasa din pădurea adormită, Hänsel si Gretel, Spărgătorul de nuci) etc.

G

avril Cadariu. Regizor, director la Teatrul Ariel Tg. Mureş din 1998. A pus în
scenă la acest teatru Povestea lui Moş Crăciun (1998), Frumoasa din pădurea
adormită (cu păpuşi vegetale), Respirări (2010), în parteneriat cu Universitatea
de Arte Tg. Mureș. La Teatrul Gong din Sibiu a pus în scenă Flautul fermecat, Ariel
Zurinka, Cel mai frumos dar şi Pavel Csanad. Promotor al experimentului, a iniţiat,
alături de Alina Cadariu creearea proiectului Undergroud, a festivalului de gen şi a
concursului de dramaturgie DramaFest. Impreună cu studenţii secţiei de teatru de
păpuşi a UA Târgu-Mureş, masterat, a realizat spectacolul experimental Respirări, un
spectacol de referinţă pentru teatrul experimental de animaţie din ţara noastră.

I

onuț Brancu. Remarcabil artist păpuşar şi mim, unul dintre cei mai interesanţi
din tânăra generaţie, in prezent este șeful Secţiei Păpuşi/Marionete de la UNATC
București. Între 1984 -1990 a activat ca artist păpuşar la Teatrul de Păpuşi din
Timişoara. In 1990 este angajat artist păpuşar la Teatrul Ţăndărică unde a realizat
numeroase roluri importante. A realizat regia spectacolelor Croitoraşul cel isteţ
(Ploieşti), Visul (1998), Punguţa cu doi bani ( Râmnicu Vâlcea, 2001); Ileana Sânziana
(Râmnicu Vâlcea, 2003); Cheliuţă cel Isteţ (Craiova – 2004), Dănilă Prepeleac
(Ţăndărică, 2012), Croitorasul cel istet (Ploiesti), Păcală (2002), Degeţel (Râmnicu
Vâlcea, 2002) Baronul Münchhausen (Ţăndărică, 2005) și in colaborare cu Gabriel
Apostol, Faust (Ţăndarică, 2003).
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D

aniel Stanciu A activat ca artist păpuşar și actor la Teatrul Ţăndărică din 1995. A
realizat regia spectacolelor: Tom Degețel (Galați, 2005, Teatrul Țăndărică, 2006); Jack
și vrejul de fasole (Galati, 2006); Fata babei și fata moșului (Constanta, 2005, Teatrul
Țăndărică); Cenușăreasa (Alba Iulia, 2003); Lebedele (Galați, 2003); Jack și vrejul de fasole
(Teatrul Țăndărică, 2003); Califul barză (Constanța, 2003); Pinocchio (Galați, 2003); Scufiţa
Roşie (Galați, 2000); Vasilache și Mărioara (Galați, 2000); 1999 - Gulliver în Țara Uriașilor
(Galați, 1999); Califul barză (Constanța, 1999); Gulliver în Țara Liliput (Galați, 1998).

V

alentin Dobrescu, valoros artist păpușar, s-a afirmat și ca un excelent regizor al
genului. la Teatrul de Păpuşi Vasilache din Botoşani; o perioadă, director al teatrului
şi al festivalului Gala artiştilor păpuşari. A pus în scenă la Teatrul Vasilache din
Botoşani: Muzicanţii din Bremen regie, scenografie, muzică, 1986; Ursuleţul Rim – Cim – Cim,
1987; Peştişorul de aur, 1987; Patrula Voinicel, 1989; Vis de Crăciun, 1991, regie, scenografie;
Oameni şi copii, 1992, scenografie; Ivan Turbincă, 1992, regie, scenografie; Adam şi Eva, 1994,
regie, muzică; Man Show, 1994; Tigrişorul Pietrek, 1995; Sânziana şi Pepelea, 1995; Prinţesa
vrăjită,1996; Dumbrava minunată; O poveste, două, trei cu roboti și roboței,1997; Podul cu
păpuşi, 1998; Aventurile lui Chiţ,, 1999; Cartea Junglei, 1999; Asmode, 2000; Desen animat,
2000; Povestiri de buzunar, 2001; Dragostea celor trei portocale, 2001; Poveste cu Scufiţa Roşie,
2002; Amnarul, 2000; Păcală în satul lui, 2004; O poveste posibilă, 2005, Crăiasa gheţurilor,
2006; Kaştanka, 2008, dramatizare, regie, scenografie; Tom Degeţel, 2008; Trăistuţa cu poveşti,
2009; Iedul cu trei capre, 2010; Motanul încălțat, 2010; Mica vrăjitoare, 2011; Danila Prepeleac,
2011. A mai pus în scenă la Teatrul Gulliver din Galaţi, la Teatrul de Păpuşi din Belfort (Franţa)
20.000 de leghe sub mări (1998). Aventurile lui Chiț și Motanul încălțat la Teatrul Licurici din
Republica Moldova (1999), Ronţ Ronţ Shakespeare la Teatrul Vasile Alecsandri din Bacău, la
Teatrul Arlechino din Braşov. Premii: Marele premiu pentru recitalul „Adam şi Eva”, 1995 –
Galaţi – Festivalul Naţional „Gulliver” - Premiul pentru regia spectacolelor „Adam şi Eva” şi
„Man show”, 2000 – Chișinău – Republica Moldova – Festivalul Internaţional „Sub căciula
lui Guguţă - Premiul pentru inovaţie în arta animaţiei spectacolului „Aventurile lui Chiţ”,
regizor Valentin Dobrescu; Premiul pentru contribuţia avută în dezvoltarea artei animaţiei –
regizorului Valentin Dobrescu; Bacau– Festivalul Naţional al Teatrelor de Păpuşi „Ion Creangă”
- Marele premiu pentru spectacolul „Asmodee sau Diavolul şchiop”, de Valentin Dobrescu;
Botoşani– Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a VII-a - Marele premiu şi
trofeul Galei; 2001 – Silistra – Bulgaria – Festivalul Internaţional „Jan Bibian” - Premiul
pentru cel mai bun spectacol pentru copii – spectacolul „Desen animat”; 2002 – Kragujevac –
Jugoslavia – Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi - Premiul pentru animaţie în arta
păpuşărească – spectacolul „Desen animat”; Premiul Național pentru spectacolul de păpuși
și marionete „Clovnul” de Valentin Dobrescu, conferit de Ministerul Culturii şi Cultelor; 2006
- Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”, Cluj-Napoca,; 2012 Chișinău – Republica Moldova - Premiul Uniunii Teatrale din Republica Moldova (UNITEM)
pentru cel mai bun spectacol „Motanul încălțat” de Valentin Dobrescu la Teatrul Licurici.

R

adu Dinulescu A activat ca regizor la Teatrul Municipal Baia Mare (1980-1982), apoi
la Teatrul Municipal Arad (1982-1984). În anii 1986 și 1987 a fost profesor la „Acting
Studio” si „Reit Tzvi”, două facultăti de teatru din Tel Aviv. În același oraș a fost și
director de teatru, în perioada 1987-1999. Max şi Moritz la Ţăndărică, 1990. A realizat ca
regizor, scenarist şi scenograf spectacole de televiziune cu păpuşi la televiziunea din Israel şi
în propriul teatru, Scapino din Israel. Director la Teatrul de Marionete Arad pană în 2012, cand
acesta devine secție a Teatrului Dramatic din Arad. La Teatrul de Marionete din Arad a pus în
scenă Tovarăşul de drum, primul spectacol 3D cu marionete din România. Pinocchio - Teatrul
de Marionete Arad. S-a remarcat prin numeroase inovații în arta teatrului de animație, cum ar
fi combinarea proecțiilor 3D cu jocul marionetelor.
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B

ogdan Drăgulescu Regizor de teatru şi film, a realizat o serie de spectacole
în teatrul de păpuşi, caracterizate prin imagini de mare fortă si stăpanire
perfectă a efectelor vizuale. Spectacole: Irozii (1990, Teatrul Ţăndărică, o
emoţionantă reconstituire a teatrului tradiţional românesc), Prâslea cel voinic şi
merele de aur (1993, Teatrul Ţăndărică), Micul Prinţ (1996, Teatrul Ţăndărică, un
splendid poem în imagini), Furtuna de William Shakespeare (Teatrul Ţăndărică),
Oglinda sufletului (1995, Teatrul Gong din Sibiu), Visul unei nopţi de vară de
William Shakespeare (1996, Teatrul pentru Copii din Subotica – Iugoslavia),
Regele cocoşat /Der buckelige könig de Herbert Helken (Teatrul Gong din Sibiu –
1997, primul spectacol de animaţie cu proiecţii video), Furtuna (Țăndărică, 2000
și Teatrul Luceafărul din Iaşi, 2009), Fergie si floarea fermecată (Teatrul pentru
Copii şi Tineret din Constanta şi Teatrul Gulliver din Galaţi), Furtuna de William
Shakespeare (Teatrul Luceafărul, Iaşi), Castelul din Carpaţi (Teatrul Gulliver
din Galaţi), Coppelia (Teatrul Gulliver din Galaţi), Fergie (Teatrul pentru Copii și
tineret din Constanţa, Teatrul Gulliver din Galaţii), Visul unei nopţi de vară de
William Shakespeare (Teatrul Gong din Sibiu), Culoarea visurilor mele de Bogdan
Drăgulescu, regia Bogdan Drăgulescu – Coproducţie Teatrul „Prichindel”, Alba
Iulia şi Teatrul de Marionete din Arad, spectacol prezentat in cadrul secţiunii Off
a Festivalului Internaţional de Teatru de la Avignon ediţiile 2007 şi 2008 etc.
Spectacole ale sale au fost prezentate cu mare succes şi în alte turnee in Franţa şi
Italia. Director artistic al festivalului de teatru de păpuşi La Strada de la Sibiu la
mai multe ediţii. 2006: Marele premiu pentru spectacolul „Castelul din Carpaţi”
Teatrul „Gulliver” Galaţi la festivalul Naţional de Teatru de Marionete şi Păpuşi Galaţi; Premiul Special al Juriului pentru Inovație teatrală şi originalitate narativă
pentru „Regele Cocoșat” la festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret
Subotica, Jugoslavia; 1997; 2009 - Premiul pentru imagine scenică, spectacolul
Furtuna de Shakespeare, realizat la Teatrul Luceafărul Iaşi, la Festivalul Mondial
al Artei Păpuşăreşti Praga (scenografia Daniela Drăgulescu; sculptura Constantin
Butoi, Mihai Contaş).

T

oma Hogea Valoros artist păpuşar, marionetist şi actor la Teatrul Luceafărul
din Iaşi din 1981 unde a realizat roluri în peste 100 de spectacole până în
prezent. A creeat numeroase roluri la Teatrul Luceafarul din Iași, și a facut regia
unor unor spectacole importante ale acestui teatru (Raza de soare de Al. T. Popescu,
2002; Baltagul de Mihail Sadoveanu, 2000; Capra cu trei iezi de Ion Creangă, 2004;
Degeţica şi Magazinul cu jucării, spectacole regizate în cadrul Universităţii de Arte
„George Enescu” Iaşi; Flautul fermecat - spectacol cu actori şi păpuşi la Teatrul
Republican „Licurici” din Republica Moldova. Prof.univ.dr. la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi, Secția de teatru de păpuşi. Autor al unei monumentale
lucrări despre teatrul de păpuşi românesc, Despre arta păpuşarilor români,
Dialoguri cu maeştrii scenei, 2012. Marele Premiu - Festivalul Internaţional de la
Galaţi 2005, cu spectacolul Raza de soare. Premiu pentru spectacolul Raza de
soare la Festivalul „Gala recitalurilor păpușărești” - Botoșani, 2003. Premiul pentru
regie artistică - Festivalul International de la Volgograd, Rusia cu spectacolul Raza
de soare, 2006. Premiul pentru cel mai încântător spectacol, obţinut la Festivalul
Mondial de Teatru de Păpuşi - Praga 2007; nominalizare pentru regie artistică în
cadrul aceluiaşi festival. Premiul pentru debut obţinut la Festivalul Internaţional
„Gulliver” Galaţi 2007, cu spectacolele Degeţica şi Magazinul cu jucării. Diploma
de excelenţă pentru întreaga activitate – 25 de ani de teatru pentru copii și tineret,
2003. Flautul fermecat - Teatrul Republican ,,Licurici” din Republica Moldova,
Premiul UNITEM pentru cel mai bun spectacol cu păpuși.
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M

ona Marian (Chirilă) a realizat spectacole de mare originalitate la Teatrul
Ţăndărică (Cartea cu jucării 1987, Steaua lui Arlecchino 1988) şi la Teatrul de
Păpuşi din Constanţa unde a fost o vreme şi şef de secţie (1988-1993). Menţionăm
interesantul spectacol Fetiţa cu chibrituri (1993) care a impresionat pe specialişti prin
abundenţa de imagini de mare forţă şi dramatismul mesajului, Făt Frumos din lacrimă
(1990), Capra cu trei iezi (1991), Scufiţa roşie (1989), abordări originale ale cunoscutelor
basme, Prafurile vrăjitoarei (pe un scenariu propriu, 2002), Dragostea celor trei portocale,
Teatrul de Păpuşi din Craiova. La Teatrul de păpusi Puck din Cluj-Napoca, unde este
și director, a realizat numeroase montări, a mai pus în scenă numeroase spectacole de
teatru de animație, la Craiova şi în alte teatre din tară. În străinătate a montat Dragostea
celor trei portocale la Teatrul Cziroka din Kecskemet (1993). Spectacole regizate în teatrele
de animaţie: 2011 – Secretul magic de Carlo Gozzi, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Cluj-Napoca;
2010 - Cartea cu Apollodor de Gellu Naum, Teatrul PUCK, Cluj-Napoca; 2010 – Regele Cerb
de Carlo Gozzi, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Cluj-Napoca; 2009 – Paris – București Express,
Teatrul Denis, Hyeres, Franța; 2008- Camera oglinzilor, Teatrul de Păpuşi, Cluj; 2005 –
Vrajitorul şi Corbul, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Cluj-Napoca; 2002 – Ubucuresti, scenariu
Mona Chirilă, Teatrul Naţional, Cluj; 2002 – Prafurile vrăjitoarei, scenariul dramatic Mona
Chirilă, Teatrul de Păpuşi „Elpis” Constanţa; 2001 – Ivan Turbincă, scenariul Mona Chirilă,
Teatrul „Ariel”, Târgu-Mureş; 1999 – Crăiasa zăpezilor, scenariul dramatic Mona Chirilă,
Teatrul de Păpuşi „Ariel”, Târgu-Mureş; 1997 – Păţaniile lui Arlecchino, scenariul dramatic
Mona Chirilă, Teatrul Naţional Târgu-Mureş; 1997 – Păstoriţa şi hornarul după Hans
Christian Andersen, Teatrul de Păpuşi Constanţa; 1995 – Tinereţe fără bătraneţe şi viaţă fără
de moarte, de Mona Chirilă după Petre Ispirescu, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Cluj-Napoca;
1994 – Ivan Turbincă după Ion Creangă, Teatrul de Păpuşi Constanţa; 1993 – Dragostea
celor trei portocale, după Carlo Gozzi, Teatrul CZIROKA din Kecskemeth, Ungaria; 1990 –
Făt Frumos din lacrimă după Mihai Eminescu, Teatrul de Păpuşi Constanţa; 1988 – Scufiţa
Roşie, Teatrul de Păpuşi Constanţa; 1987 – Steaua lui Arlecchino de M. Chirilă, Teatrul
Ţăndărică, Bucureşti; 1987 – Cartea cu jucării de Doina Papp după Tudor Arghezi, Teatrul
Ţăndărică, Bucureşti. Premii naţionale şi internaţionale: 2012 - Premiul de regie – în cadrul
Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck – ediţia a XI-a, pentru
triumful spiritului ludic în spectacolul „Giovannino fără frică” – Teatrul Merlin, Timişoara;
2007 - Marele Premiu pentru regia spectacolului Vrăjitorul şi corbul după Carlo Gozzi,
Festivalul International UNIMA de la Pecs, Ungaria; 1997 - Premiul de regie la Festivalul
Gulliver, Galaţi cu spectacolul Păstoriţa şi Hornarul realizat la teatrul de Păpuşi Constanţa;
1996 - Premiul pentru originalitatea creaţiei la Festivalul Gulliver, Galaţi cu spectacolul
Ivan Turbincă realizat la Teatrul de Păpuşi Constanţa; 1992 - Premiul special al juriului
la Festivalul Internaţional de Teatru din Subotica, Iugoslavia cu spectacolul Dragostea
celor trei portocale realizat la Teatrul de Păpuşi Craiova; 1991 - Premiul pentru cea mai
bună regie la Săptămâna Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Constanţa cu spectacolul Capra
cu trei iezi realizat la teatrul de Păpuşi Constanţa; 1991 - Premiul pentru cel mai bun
spectacol străin la Trienala UNIMA a Teatrelor de Păpuşi şi Marionete din Pecs, Ungaria cu
spectacolul Făt Frumos din Lacrimă realizat la teatrul de Păpuşi Constanţa; 1988 - Premiul
pentru cel mai bun spectacol la Săptămâna Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Constanţa cu
spectacolul Steaua lui Arlecchino realizat la Teatrul Ţădărică, Bucureşti. 2004 - Ordinul
Meritul Cultural în Grad de Cavaler – Arta Spectacolului.
Sunt numerosi regizorii care s-au dedicat genului. Îi mai amintim şi pe alţi valoroşi
regizori ca Atilla Vizauer, Mihai Lungeanu, Gabriel Apostol, Marius Rogojinski, Oana
Leahu, Cristian Mitescu, Alina Hiristea, Gheorghe Balint, Ciprian Huţanu.
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Scenografi
Contribuţia scenografilor la realizarea spectacolelor de animaţie este
esenţială. Maria Dimitrescu, Al. Rusan, Paul Fux, Eustațiu Gregorian,
sunt scenografi care au adus la vremea lor un spirit novator în această
artă. Irina Borovski, Ida Grumaz, Zizi Frenţiu, Delia Ioaniu, Axenti
Marfa, au fost talentate artiste care s-au dedicat genului. Antonio
Albici, Doina Spiţeru, Mihai Mădescu, Mircea Nicolau, Ana Puşchilă,
Sever Frenţiu, au avut valoroase contribuţii şi în Teatrul Ţăndărică.
Iar Dan Frăticiu, Epaminonda Tiotiu, Carmencita Brojboiu, Mihai
Pastramagiu, Marian Sandu, Roxana Ionescu, Edi Laşoc, Gavril
Siriţeanu, Nelu Pitic, Sanda Mitache, Clara Dărângă Râşnovanu şi
mulţi alţii, au contribuit prin talentul lor şi prin idei originale la
evoluţia artei animaţiei din ţara noastră.

Carmencita Brojboiu
bsolventă a Liceului de Arte Plastice Constanţa, secţia Scenografie. A debutat
ca scenograf, mai întâi în teatrul de păpuşi, apoi s-a impus ca o valoroasă
creatoare şi în teatrul dramatic și în operă.
Între anii 1991-1998 a fost scenograf la Teatrul de Păpuşi Constanţa. Dintre
spectacole menționăm: Capra cu trei iezi, Fetiţa cu chibrituri, Punguţa cu doi bani,
Ivan Turbincă, Păstoriţa şi hornarul (toate în regia Monei Chirilă), Albă ca zăpada
(regia Ioana Jora), Stan Bolovan, spaima zmeilor (regia Maria Mierluţ ). A mai realizat
scenografia spectacolelor Don Cristobal (regia Varga Ibolya, Cluj Napoca), Isprăvile lui
Păcală (regia Cornel Mititelu, Teatrul de Păpuşi Baia Mare).
Pentru scenografiile semnate în teatrul de animație a primit, la cele mai
importante festivaluri din țară, mai multe premii pentru originalitate, pentru inovație
și pentru noi tehnici în teatrul de animație.

A

Dan Frăticiu
absolvit în 1989 Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,
secţia Sculptură. Din 1980 a activat la Teatrul de Păpuşi Gong din Sibiu, mai
întâi ca sculptor, apoi ca scenograf. În perioada 1990-1993 a fost director al
acestui teatru.
Menționăm câteva dintre spectacolele la care a realizat scenografia: Eine
weisse geschichte / Poveste albă de Valeri Petrov (regia Mircea Petre Suciu, 1981);
Das Schlangenmädchen / Fetiţa de la circ de Ricarda Terschach (regia Francisca
Simionescu, 1982); La Bufniţa veselă (regia Mircea Petre Suciu, 1982); Comoara
piraţilor (regia Dan Hândoreanu. 1983); Der neugirerige kleine elefant / Elefănţelul
curios (regia Kovács Ildikó, 1983); De-a viaţa (scenariul si regia Dan Hândoreanu,
1991). A realizat și scenografia unor spectacole regizate de Kovács Ildikó: Pieckeltiek
(1984), Cazul Pinocchio (1986), Svejk (1985, Teatrul Țăndărică), Furtuna (Constanţa,
1987, 1996). A activat cu mult succes şi ca regizor. A obținut numeroase premii, atât
pentru scenografie, cât şi pentru regie.

A
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Marian Sandu
absolvit în 1996 Academia de Artă „Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, secţia
sculptură. A profesat ca: scenograf, pictor, sculptor. A realizat scenografia
unor spectacole la: Kinderoper Piccolino Wien, Austria: Romeo și Julieta
(2000), Șeherezada (2001), Sound of Music (2004), Bastien und Bastienne (2004), Die
kleine Zauberflőte (2005), Der Ring des Nibelungen (2007), Hänsel und Gretel (2009);
la Teatrul de Păpuşi Puck Cluj–Napoca: Motanul vrăjitoarei (2002), Hänsel şi Gretel
(2003), Punguţa cu doi bani (2006); Albă ca Zăpada (2007), Muzicanţii din Bremen
(2009); la Teatrul de Păpuşi Baia-Mare: Regele Lear (2006), Hänsel şi Gretel (2007),
Spărgătorul de nuci (2007), Harap Alb (2008), Frumoasa din pădurea adormită
(2010); la Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba-Iulia: Fetiţa cu chibrituri (2005),
Mica sirenă (2009), Cine va păzi clopoţeii? (2011); la Teatrul de animaţie Ţăndărică
Bucureşti: Povestea porcului (2010), Alice în Ţara Minunilor (2011), Dănilă Prepeleac
(2012); la Teatrul Arlechino Braşov: Frumoasa Rapunzel (2012)

A

Mihai Pastramagiu
studiat la Liceul de Artă din Botoşani, avându-l ca maeștru pe Constantin
Piliuţă. Pictor şi mai apoi remarcabil scenograf, s-a afirmat prin spectacolele
realizate la Teatrul de Păpuşi Vasilache din Botoşani: Adam şi Eva, Fantezii
de jazz, Capra cu trei iezi, Păcală în satul lui (2004), Hänsel şi Gretel (2004), Poveste
de iarnă (2004), Don Quijote (2005), Crăiasa gheţurilor (2006), Fata babei şi fata
moşneagului (2007), Albă ca zăpada (2007), Pinocchio rămâne la şcoală? (2007), În
vizită cu domnul Goe şi Bubico (2008), Tom Degeţel (2008), O zi din viaţa lui Robinson
Crusoe (2010), Mica vrăjitoare (2011), Muc cel mic (costume) (2011), Cei trei purceluşi
(2012), Dumbrava minunată, Călătorie în ţara basmelor (2013). A mai realizat
scenografia unor spectacole de animație la Teatrul pentru Copii şi Tineret Vasilache,
Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafărul Iaşi, Teatrul de Păpuşi Puck SIbiu, Teatrul
de Stat „Regina Maria” Oradea, Teatrul de animaţie Bacău, Teatrul pentru copii
Arlechino Brașov, Teatrul pentru copii şi tineret Colibri Craiova.

A

Dramaturgi

S

criitori de seamă s-au dedicat aproape în exclusivitate teatrului de animaţie din ţara noastră, scriind
texte originale care s-au bucurat de mare succes atât în ţară cât şi în străinătate: Alecu Popovici a scris
numeroase piese special pentru teatrul de animaţie. Al. T. Popescu este autorul unor texte memorabile
care s-au montat şi la teatre din străinătate. Nela Stroescu s-a remarcat prin texte baladeşti dar şi prin texte
pline de umor.
Mari scriitori români au scris de asemenea piese pentru teatrul de păpuşi: George Călinescu a scris
minunate parodii pe care le juca cu păpuşi în faţa studenţilor şi prietenilor. Gellu Naum a dăruit genului
minunatul text Cartea cu Apolodor. Nina Cassian a fost şi ea fidelă teatrului de animaţie, scriind piese
minunate ca Elefănţelul curios sau Ninigra şi Aligru. Iosif Naghiu, Marin Sorescu, Titel Constantinescu,
Valentin Silvestru, Simon Vladimir ne-au lăsat de asemenea texte memorabile.

Compozitori

N

umeroşi compozitori din ţara noastră au creeat muzică originală pentru teatrul de animaţie. Dintre
cei mai fideli genului menţionăm doar pe câţiva: Ştefan Niculescu, Ştefan Zorzor, Nicu Alifantis,
Mircea Florian, Dorina Crişan Rusu, Dan Bălan, Paul Urmuzescu, Vermessy Péter, Venczel Peter,
Marius Ţeicu, Vasile Şirli, George Sbârcea, Tiberiu Olah, Ştefan Niculescu, Iosif Herţea, Adrian Enescu.
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Actori din teatrul dramatic
în lumea marionetelor

P

e nedrept, sunt personalităţi de
valoare prin comentarii, numai
actorii din teatrul dramatic, iar cei
din teatrul de animaţie rămân confundaţi
cu marionetele. „Păpuşile” au viaţă însă,
şi prin vocile mânuitorilor! Cu trecerea
anilor şi istoria lor bogată, actorii teatrului
de animaţie au început să îşi câştige însă,
prestigiul meritat. Mulţi absolvenţi de
astăzi ai secţiilpr de teatru de păpuşi de la
universităţile de artă, obţin premii şi sunt
chiar „adoptaţi” de teatrul dramatic.
Actori din teatrul dramatic au
contribuit prin colaborarea cu teatrul
de animaţie, şi la impunerea creatorilor
de personaje în teatrul… păpuşilor.
Numele lor cunoscute, au atras atenţia,
încet, încet şi asupra actorilor din
umbra marionetelor. Cei din teatrul
dramatic s-au implicat în spectacole de
animaţie, fie prin prezenţă pe scenă sau
în fosă, fie prin vocile înregistrate, din
„off”, dăruite marionetelor, păpuşilor
mânuite cu dibăcie de colegii din teatrul
de animaţie.
Amintim că în 1945, la Teatrul
Ţăndărică, o voce din fosă era marea
actriţă Clody Bertola, iar în 1952, Liviu
Ciulei făcea înregistrări pentru teatrul de
animaţie, ca şi Radu Beligan în 1960.
Victor Rebengiuc se implică prin
prezenţa scenică în rolul Aviatorului din
Micul prinţ, în 1960. Anda Călugăreanu
este Pepelea la Teatrul Ţăndărică, în 1974,
în Sânziana şi Pepelea. Acelaşi rol va fi
interpretat şi de Dumitru Furdui.
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Prinţesa şi Ecoul îl aduce, în 1975
pe Radu Georghe la Teatrul Ţăndărică
în calitate de actor şi creator al ilustraţiei
muzicale. In acest spectacol jucau alături
de păpuşi şi Anda Călugăreanu şi Florin
Zamfirescu, Leopoldina Bălănuţă şi
Horaţiu Mălăele, au fost pe scena Teatrului
Ţăndărică în remarcabilul spectacol
Tyl Eulenspiegel. Radu Vaida, Tudorel
Filimon, Petre Lupu au jucat de asemenea
în multe spectacole ale acestui teatru. Un
rol memorabil a făcut şi Marcel Iureş în
spectacolul Furtuna al Teatrului Colibri
din Craiova.
Sandu Mihai Gruia, înaintea absolvirii
secţiei de actorie de la IATC (astăzi
UNATC) a fost artist marionetist la Teatrul
Ţăndărică şi remarcat apoi ca regizor în Cei
trei purceluşi sau Frumoasa din pădurea
adormită. Sandu Mihai Gruia este, acum,
unul din rarii dascăli de la UNATC, de la
care studenţii au multe de învăţat despre
commedia dell’arte şi nu numai.
Ştefan Mihăilescu Brăila, Amza Pellea,
Jorj Voicu, Adrian Pintea, Melania Ursu,
Mircea Albulescu, urmaţi de Mariana
Mihuţ, Constantin Cotimanis, şi mulţi alţii,
au fost şi sunt „voci de aur” înregistrate
pentru o serie de spectacole din teatrul de
animaţie.
Astăzi teatrul de animaţie a câştigat în
inovaţia expresiei scenice şi actorii săi s-au
înfrăţit în valoarea interpretării rolurilor
cu cei din teatrul dramatic, cu subtila
ştiinţă şi de a da glas, viaţă, marionetelor,
păpuşilor. (I.L.)

Artişti păpuşari şi marionetişti

F

ireşte, rolul esenţial în teatrul de animaţie îl au artiştii păpuşari şi marionetişti.
În această carte nu este cu putinţă să îi amintim pe toţi. În diverse epoci au
existat trupe legendare într-un teatru sau altul, cum ar fi cea de marionetişti
sau de păpuşari de la Ţăndărică (cu marile personalităţi Dorina Tănăsescu, Antigona
Papazicopol, Brânduşa Zaiţa Silvestru, Justin Grad, Valeriu Simion), cea de la
Constanţa (marea artistă Aneta Forna Christu, Georgeta Nicolau, Vasile Hariton,
Ioana Jora, Dromihete Ghiman), Maria Gornic, Ionuţ Brancu şi Nelson Dimitriu de la
Timişoara, Carmen Mărgineanu, Ovidiu Calbău, Adina Doba de la Arad, Iulia Cârstea,
Alexandra Davidescu, Mihai Brumă-Uzeanu, Rodica Prisăcaru, Mugur Prisăcaru
de la Craiova, Coca Rogojinschi-Solomon, Octav Şerban, Corneliu Dobrescu de la
Bacău, sau trupa de la Baia Mare (Rodica Alboiu, Alexandru Mociran), Ibica Leonte,
Aurica Dobrescu, Valentin Dobrescu de la Botoşani, Gheorghe Gruia, Marius Exarhu,
Henriette Yvonne Gruia, de la Brăila, Doru Gomboş, Manuela Jutaru, Liviu Steciuc
de la Braşov, sau Peter Janos, Smaranda Stranov şi Doina Dejica de la Cluj-Napoca,
Mioara Mocanu, Ion Anghel, Dan Ganea de la Galaţi, Nicolae Brehnescu, Ion Agachi,
Doina Iarcuczewicz, Liviu Smântânică, de la Iaşi, Isabela Dombora, Mioara şi Petru
Diaconu, Ioan Moldovan, Magda Mathé Thalmainer de la Oradea, Marcela Fenato,
Mioara Pagâţa, Liana Florescu, Viorel Meraru, Carmen Bogdan, Lucian Orbean de
la Ploieşti, Dan Hândoreanu şi Monica Baldea de la Sibiu, Rudy Moca, Geta Lozinca
Molnàr Joszef de la Tg. Mureş. Mulţi dintre artiştii de gen cei mai talentaţi au fost
şi dascălii a numeroase generaţii de păpuşari într-o perioadă în care încă nu se
înfiinţaseră şcolile de specialitate universitare (Dorina Tănăsescu, Aneta FornaChristu, Ioana Jora, Carmen Mărgineanu, sunt numai câţiva artişti care s-au ocupat
cu generozitate de formarea noilor generaţii). Alţi artişti păpuşari au fost şi talentaţi
constructori ai personajelor: Georgeta Nicolau, Marcela Fenato, Manuela Zaharie....
Nu de puţine ori, din rândul păpuşarilor s-au ridicat regizori importanţi şi novatori,
cum ar fi Constantin Brehnescu, Petru Valter, Liviu Steciuc, Mimi Mierluţ, Toma
Hogea, Dan Ganea, Valentin Dobrescu, Geta Lozincă. Din păcate, spaţiul acestei cărţi
nu ne îngăduie să îi numim pe toţi, dar ei sunt cu toţii amintiţi în Dicţionarul artiştilor
din teatrele de animaţie din România.
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