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Introducere

Planul de studii la specialitatea Regie cuprinde disciplinelecheie în domeniu (Regie, Teoria dramei, Bazele dramaturgiei,
Scenaristica etc.), cu scopul de a crea circumstanțe propice pentru
formarea viitorilor specialişti. Cursurile respective îi pot oferi
studentului cunoştinţe necesare de ansamblu, precum și o
înţelegere profundă a fenomenului creaţie în arta teatrală și a
conceptului arta spectacolului. La rândul lor, cursurile practice au
menirea de a-i asista pe studenţi şi masteranzi să-și dezvolte
competenţe de elaborare a scenariilor, precum și de organizare şi
realizare a spectacolelor, concertelor etc.
Dat fiind faptul că regizorul este, de regulă, şi autorul
scenariului, includerea în planul de studii a cursului de
scenaristică este pe deplin justificată, mai ales în ceea ce priveşte
specialitatea Regie estradă (Regie show şi Manifestări publice).
Cunoaşterea de către regizor a elementelor structurale ale unui
scenariu și ale procedeelor compoziţionale îi pot oferi acestuia
posibilitatea de a-şi materializa conceptul şi viziunea, iniţial pe
hârtie, ulterior, într-o prezentare scenică.
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§ 1. ETAPELE ELABORĂRII ŞI REALIZĂRII
SCENARIULUI UNUI CONCERT TEATRALIZAT
PENTRU COPII
Elaborarea şi realizarea scenariului unui concert teatralizat este
un proces complex, care include mai multe etape de lucru, și anume:
1) crearea şi realizarea conceptului regizoral;
2) elaborarea planului scenariului;
3) elaborarea scenariului;
4) întocmirea foii de montare;
5) realizarea concertului (conceptului).
Totodată, fiecare etapă, la rândul ei, presupune atingerea
mai multor obiective. De aceea, propunem mai jos o prezentare
desfăşurată a acestora.
I. Etapa de creare şi realizare a conceptului regizoral
prevede:
a)
Determinarea temei concertului.
La această poziție, autorul scenariului (regizorul)
identifică subiectul, problema care urmează a fi
abordată în lucrarea artistică. Merită a fi menționat
faptul, că tema este parte indispensabilă, a realității
(ceva concret), de aceea, tema va fi formulată
întotdeauna concret. Astfel, ea – tema, poate fi
considerată partea obiectivă a oricărei opere literare (în
cazul dat – scenariului). Tema este răspunsul la
întrebarea despre Cine, despre Ce este vorba în scenariu
(piesă). Tema presupune determinarea obiectivului
artistic și a circumstanțelor.
b) Formularea Ideii.
În idee își găsesc loc gândurile și sentimentele
autorului în raport cu realitatea. Ideea este răspunsul la
întrebarea: care este atitudinea autorului față de
subiect? Ideea este abstractă, deoarece este concluzie
și generalizare – ce vreau să spun prin acest concert
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(spectacol)? Totodată, ideea este subiectivă și
reprezintă reflecțiile autorului asupra realității.
c) Stabilirea sarcinii regizorale.
Sarcina regizorală, înseamnă, precizarea intenţiei
(scopului) autorului. Subliniem că rezolvarea unei
sarcini regizorale presupune cunoştinţe, dar şi reflecții
intense pentru a identifica formula optimă de realizare a
acestui obiectiv.
d) Trasarea sarcinii-cheie (suprasarcinii).
Conform lui C. S. Stanislavskii (actor, regizor, pedagog,
reformatorul Artei Teatrale în Rusia), acest element
(sverhzadacea) constituie mobilul întregii activităţi
regizorale şi ar putea fi redus la întrebarea „În numele
cărei idei este realizat spectacolul?”. Pentru atingerea
sarcinii-cheie autorul îşi realizează opera sa, adică
concertul (spectacolul).
e) Crearea conceptului regizoral.
Conform lui A. D. Popov (regizor, actor, pedagog,
teoretician în domeniul teatrului din Rusia), elaborarea
conceptului depinde de răspunsul dat la întrebările:
„Care-i scopul montării piesei?” Ce idee a lucrării
respective/ a scenariului este considerată de regizor ca
definitorie? În scopul atingerii rezultatelor dorite,
autorul va studia insistent (în cazul în care scenariul este
creat în baza unui text artistic) opera literară (mesajul ei
global, tipologia personajelor, conflictele etc.), va alege
numerele artistice adecvate, va pune în aplicare întreaga
sa experienţă artistică. În rezultat, el va „modela”
imaginea concertului (spectacolului). M. I. Tumanişvili
(regizor, teoretician în domeniul teatrului din Georgia),
în lucrarea sa „Введение в режиссуру”, menţiona că
„modelul”/conceptul spectacolului se constituie din
idei, din acţiuni bine gândite, din întâmplări, deziderate,
decor, muzică, machiaj, costume, lumini, recuzită şi, nu
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în ultimul rând, din sarcina-cheie (suprasarcina).
Noţiunea de concept regizoral are o legătură strânsă cu
cele de viziune şi viziune artistică. Or, conform
dicţionarului explicativ, termenul viziune înseamnă
mod de a vedea, de a concepe lucrurile; concepţie,
opinie. Viziunea artistică reprezintă relaţia ce se
stabileşte între cel ce povesteşte (în cazul nostru,
regizor) şi povestire (scenariu), unghiul de vedere din
care este relatată povestea.
II. Elaborarea planului-scenariu
În accepțiune comună, planul-scenariu reprezintă o schiţă a
viitorului scenariu, care conţine ideile de bază ce urmează a fi puse în
practică, indicaţii de regie și cele tehnice etc. El determină, de fapt,
acţiunile ce vor fi dezvoltate și modul în care acestea vor fi
implementate. Tehnica întocmirii planului unui scenariu este, în
general, asemănătoare cu cea a întocmirii unor teze. La elaborarea
planului, se acordă o atenție mare nu numai formulării ideilor-cheie
(suprasarcinii), dar şi întregului set de indicaţii regizorale.
III. Scrierea/elaborarea scenariului
Scenariul reprezintă un text succint, care cuprinde subiectul/
fabula unui concert, spectacol, manifestări culturale, precum şi
indicaţiile de regie. Deoarece, de cele mai multe ori, regizorul
concertului este şi autorul scenariului, acesta îşi va materializa
conceptul într-un text scris. Totuși, în cazurile în care regizorul
realizează un concert în baza unui scenariu al altui autor, este
indicată colaborarea acestora, pentru a preciza sarcinile pe care
scriitorul (textierul) în cauză trebuie să le soluţioneze, având în
vedere mesajul, acţiunile personajelor, natura evenimentelor/
întâmplărilor etc.
IV. Elaborarea Foii de montare
Foaia de montare are obiectivul de a asigura că întreaga
echipă de creaţie şi cea de montare să acţioneze în unison atât la
repetiţii, cât şi în timpul desfăşurării concertului (spectacolului).
Foaia de montare include:
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a)
b)
c)
d)

descrierea concisă a acţiunii scenice;
indicaţii tehnice pentru pictorul de lumini;
indicaţii pentru maestrul de sunet;
direcții pentru operatorii video (dacă este preconizată o
proiecţie video);
e) indicații pentru responsabilii de efecte speciale;
f) direcții pentru lucrătorii de scenă;
g) cronometrarea exactă a fiecărui număr de concert sau
episod, precum și a întregului concert (spectacol).
V. Realizarea concertului teatralizat
Concertul poate fi definit ca formă caracteristică de spectacol
artistic, în care vor fi executate/interpretate, în faţa spectatorilor
lucrări artistice (numere de concert). În funcţie de temă, de amploare,
de scop, de modalităţile artistice aplicate, de gusturile şi de vârsta
spectatorilor etc., concertul poate fi: teatralizat, tematic, show, de
agrement, de divertisment, pentru copii etc.
Concertul teatralizat are un caracter sincretic, autorii
acestuia recurgând, practic, la toate genurile de artă: literatură,
coregrafie, teatru, muzică, pictură, estradă, cinematografie etc.
Pentru a descrie caracteristicile unui concert teatralizat e util să
analizăm inițial însăși lexemele de „teatru” și „teatralizare”.
Conform dicționarului explicativ: Teatru – spectacol,
reprezentație; arta de a reprezenta în fața unui public un spectacol
dramatic, muzical, coregrafic etc. A teatraliza – a face ceva în
mod teatral, a da caracter teatral.
Concertului teatralizat îi este specifică și organizarea
situației dramatice (specifică teatrului). Concertul teatralizat
reprezintă varianta superioară/ de vârf a estradei concertistice.
Cât priveşte concertul teatralizat pentru copii, acesta are
tangenţe cu concertul propriu-zis pentru copii, din care cauză, în
procesul de pregătire şi de realizare a primului, e bine să se ţină
cont de specificul celui de-al doilea tip.
Concertul pentru copii este considerat una dintre cele mai
dificile forme ale Estradei Concertistice, din cauza dramaturgiei
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specifice, a structurii compoziţionale, a mijloacelor regizorale
utilizate, a vârstei copiilor (preşcolari, şcolari mici, adolescenţi), a
capacităţilor acestora de a recepționa mesajul, de a se implica etc.
Merită a fi reținut faptul că elementul-surpriză şi intriga sunt
elemente indispensabile, reprezintă axa unui scenariu al
concertului pentru copii.
Notă: Conform teoreticianului Markov O.I. (Сценарная
технология), crearea şi realizarea unui scenariu ar putea include 7
etape:
1. Formularea sarcinii-temă, care presupune:
a) formularea temei;
b) determinarea problemei ce urmează a fi soluţionată.
2. Clarificarea viziunii regizorale, a punctului de vedere
personal asupra problemei, acesta fiind mobilul gândirii
autorului de scenariu. În etapa respectivă, urmează să fie:
a) analizată problema şi determinat conflictul/
contradicţia;
b) formulată concepţia cu privire la rezolvarea
problemei (fiecărui aspect al problemei îi va
corespunde unul al concepţiei);
c) trasată sarcina-cheie (suprasarcina), care va scoate
în evidenţă viziunea autorului;
d) studiate diverse fapte, evenimente, situaţii, caractere
umane din viaţa reală şi/sau fixate în documente
istorice, oficiale, fotografii, scrisori etc. La fel vor fi
studiate și diferite opere de artă muzicală, coregrafică,
dramatică, literară, cinematografică etc.
Această sub-etapă, de acumulare activă a
materialului, poate fi numită „urzirea scenariului”.
3. Elaborarea „carcasei” scenariului prin formularea
multitudinii de sarcini scenice, care vor reieși din
„problemele”, ce urmează să fie soluționate în scenariu.
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4.

Elaborarea/dezvoltarea conceptului în raport cu
sarcinile trasate, care, la rândul lor, vor determina
forma concertului sau manifestării publice.
5. Elaborarea subiectului.
Prin noţiunea de subiect se înţelege totalitatea acţiunilor,
evenimentelor (prezentate într-o anumită succesiune) care
alcătuiesc conţinutul unei creaţii artistice (literare,
cinematografice etc.) şi care scot în evidență concepţia
autorului asupra problemei abordate. Subiectul este
alcătuit din blocuri (ansamblu de elemente grupate, care
formează un tot omogen) şi episoade (părţi circumscrise
la un singur moment, la înfăţişarea unei singure situaţii,
secţiuni mijlocii, construită într-o tonalitate aparte, pe
teme proprii, intercalată între părţile principale ale unei
compoziţii mari). Având în vedere acest fapt, autorul îşi
va elabora subiectul pornind de la particular (de la
unităţile minimale) la general (la povestea propriu-zisă).
6. Precizarea mijloacelor artistice.
Mijloacele artistice sunt alese în funcţie de subiectul
scenariului, de alte componente ale acestuia.
7. Principiul montării („montaj”).
În această etapă, autorul va ţine cont – de toate
elementele structurii dramatice ale scenariului, astfel
unind toate părțile componente într-un întreg – de
sarcini, scop, subiect, concept regizoral etc.
Pentru a exemplifica cele menționate anterior, dar și pentru a
facilita înțelegerea procesului de elaborare a scenariilor, prezentăm
drept exemplu materialul literar al concertului teatralizat Hora
Păpuşilor, dedicat Zilei Internaţionale a Ocrotirii Copiilor şi realizat
la Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu:
1. Planul-scenariu al concertului teatralizat Hora Păpuşilor.
2. Scenariul concertului teatralizat Hora Păpuşilor.
3. Foaia de montare a concertului teatralizat Hora
Păpuşilor.
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§ 2. PLANUL-SCENARIU AL CONCERTULUI
TEATRALIZAT HORA PĂPUŞILOR, DEDICAT
ZILEI OCROTIRII COPIILOR
I. Scenografie:
Sală:
1. Haina scenei: „Poiana cu minuni” (stil-poveste)
2. Fundal: ecran (6 x 8) – cu rear – proiecţie
3. Fundal (lateral) – Balcon (Casa Babei Cloanţa)
aici: suspendate – 2 scări (funii)
4. Paravane: teatre de păpuşi
5. Scrânciobe
6. Figurine: baloane (3-4) – spaţiu
Hol:
1. Figurine gonflabile (2)
2. Flori gonflabile (2-4)
II. Staţie lumini artistice
III. Staţie video:
1. Proiector
2. Camere de luat vederi (2)
3. Pupitru mixaj
IV. Efecte speciale:
1. Plasă baloane (cu bomboane) – 1000 un. (sală)
2. Baloane (cu bomboane) – 500 un. (balcon)
3. Baloane (mari) – 30-40 un. (multicolore)
4. Efect „ploiţă argintie”
5. Confeti
6. Balon mare (cu balonaşe mici – Cheiţa fermecată)
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PROGRAM
HOL

1. Alee – Păpuşi (copii – jucării)
2. Fonograme fundal – colaj (muzică din desene animate)
SALĂ

Concertul teatralizat Hora Păpuşilor
PROLOG

1. Semnale (stil poveste)
Text imprimat: „...azi e ziua noastră...” (voce: copii)
2. Compoziţie coregrafică: „Jocul de Sărbătoare”
a) Veselici (avanscenă – fotoliu): „Vino mic şi vino
mare... ”
aici: apariţie etape (mizanscenă liniară)
- toboşari (8) – avanscenă
- copii – baloane – în faţa scenei
b) Veselici – „...La această Sărbătoare...”
aici: apariţie scenă (2 părţi – lateral) – Jucării – copii
c) Veselici – „...Păpuşile şi Prietenii lor...”
aici: Dansul „Ocrotirii Copiilor”
d) Final – Veselici – Felicitare adresată copiilor. Sunt
salutaţi oaspeţii de onoare.
- Replică-anunţ: „Concertul Păpuşilor. Sus
Cortina!”
aici: – Jucăriile – copiii – accent plastic; „ridicarea
cortinei”
– Toboşarii – copiii – baloane – amplificare
(2 părţi – lateral)
3. Scena „Moftul celor Doi” (Carabas Barabas şi Baba
Cloanţa)
a) Carabas (lipit de cortină) – „...Concertul vostru
nu va avea loc... Concertul este pentru Băbuţa
Hârcuţa...”
(Scena de masă – amplificare acţiune)
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b) Baba Cloanţa (apariţie – sală) – „...Da, da, da –
astăzi este ziua mea... Concertul este doar
pentru mine...”
c) Veselici (blitz – intervenţie) – „Dialog cu cei doi
prieteni” – „...Ba nu! Ba da!...” (antrenează şi
spectatorul)
d) Blitz „Îngheţare” – final „Lacăt – cortină”
4. Scena „Dezgheţării”
a) Veselici (sală) – Dialog (copii – sală) – „Ce-i de
făcut?...”
b) „Evrica!” – Pinochio – „Cheiţa fermecată”
c) Pinochio – „Cântecul fermecat”
aici: - dezgheţarea copiilor – Jucăriilor
- anturaj coregrafic – Copiii (baloane) şi
Jucăriile
d) Final – Veselici – copiii – cuvinte magice „...Cu
Cheiţa fermecată – orice uşă-i descuiată...”
e) Blitz plastic „Descuierea lacătului”
aici: - Cortina I – se deschide
- Cortina II – se ridică
„CONCERTUL PĂPUŞILOR”
1. a) Scenă (stop-cadru – mizanscenă festivă) păpuşi
– Teatrul „Licurici”, Teatrul „Guguţă” şi
„Vdohnovenie”
b) centru (spate – spectator) – Baba Cloanţa şi
Carabas Barabas
c) Jucăriile – copiii – pe lateral (diagonale) –
accent plastic: „uimire”
2. Veselici (centru) – replici – mesaj:
a) „Spectatorii îşi ocupă locurile...” (apropo's la
Baba Cloanţa şi Carabas Barabas)
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b) „Începem concertul păpuşilor – pentru toţi
copiii cuminţi...”
aici: Baba Cloanţa şi Carabas – amplasare (în
faţa copiilor – pe lateral)
3. Felicitarea păpuşilor – micuţilor cu ocazia Zilei
Ocrotirii Copiilor
aici: - „Licurici”
- „Guguţă”
- „Vdohnovenie”
- Copiii – Jucăriile – anturaj coregrafic:
„Sărbătoare” (pe lateral)
4. Blitz „Cutia cu Păpuşi”
a) Final – Felicitare – Jucăriile aduc „Cutia” –
dezleagă fundiţa
b) Cutie – Păpuşă – „chemarea Păpuşilor”
5. Lolly Pops – „În lumea poveştilor”
aici: a) fundal coregrafic – Păpuşile teatrale şi
Jucăriile
b) final – Păpuşă „Licurici” – anunţ –
surpriză – Licurici
c) Veselici – dialog – copii (sală)
6. Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
aici: a) „Lolly Pops” – spectator – sală (centru)
b) final – „Lolly Pops” – flori Păpuşilor
– Veselici – replici – amplificare
7. Blitz „Concertul Babei Cloanţa”
a) „Dialogul tristeţii”
- Baba Cloanţa (scară) – „...Ai văzut?...”
- Carabas (casă) – „...Am văzut...”
b) Baba Cloanţa – „Stop – Concertul!
Eliberaţi-mi scena!...”
aici: Toţi – pleacă
c) „Evaluarea” Babei Cloanţa
final: Carabas – cadouri şi flori – Interpretei
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d) Baba Cloanţa – „...Of, flori şi cadouri –
pentru Artişti...
Carabas, dar Felicitarea?...”
e) Carabas – „Felicitare pentru Baba Cloanţa”
aici: – Baba Cloanţa – replici – intervenţii:
1) „...Hai, repede...”
2) „...Ei, nu chiar aşa de repede...”
(se supără)
3) „...Eu ştiu cu cine am să prietenesc
– cu Ileana Cosânzeana...”
8. Ileana Cosânzeana (Elena-Cezara) – 1 piesă
Final: Baba Cloanţa – „...Ei, tu ai cântat pentru
toţi copiii, nu
pentru mine!...” (pleacă – „mofturici”)
9. a) Veselici – „Pentru voi, iubiţi copii – mititele,
frumuşele, dragi şi scumpe Păpuşele!...”
b) „Speranţa” – compoziţie coregrafic-sportivă
10. Blitz „Secretul”
a) Baba Cloanţa îl pârăşte pe Carabas lui
Veselici
(aici: Carabas – balcon – ţine o Păpuşă)
b) Păpuşile „Guguţă”, Baba Cloanţa, Veselici
– cheamă „Prietenuţa” lor - Hârcuţa
11. Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”
aici: a) Baba Cloanţa – spectator – sală
b) Final – Baba Cloanţa – flori Păpuşilor
- Veselici – amplificare
c) Baba Cloanţa – promisiuni – „Voi fi cea
mai bună...”
d) Veselici – „Dialog” – copii (sală)
e) Păpuşile – cheamă „Copilăria”
12. „Copilărie” – număr coregrafic „Vini Puf”
aici: Jucăriile – anturaj – scări (avanscenă)
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13. Copil – solist (fundal coregrafic – Jucăriile)
aici: Baba Cloanţa – „Copilărie”; „Speranţa” –
Carabas – sală
14. Carabas – blitz „ruşinea” – „...deschid uşile
tuturor magazinelor de păpuşi...”
15. „Vdohnovenie” – Magazinul de păpuşi
16. Scena „Împăcare – Împăcare fără nici o
supărare”
aici: a) Baba Cloanţa – Carabas – blitz
„Împăcare” – scenă
b) Veselici – copiii – sală – Cuvintele
magice – „Împăcare”
c) Final – Baba Cloanţa şi Carabas –
„Chemarea Verii”
17. Zâna Verii – număr original (hulubi) – anturaj
coregrafic „Vdohnovenie”
aici: Baba Cloanţa – Carabas – Scrânciob
(avanscenă)
18. a) Veselici – „...Să triumfe peste toate –
prietenia... bunătatea...”
b) Peppi Ciorap Lung – „...Dirijorul Dispoziţiei
bune...”
19. Blitz – apariţie – Dirijorul bunei dispoziţii –
Vitalie Dani
(V.Dani – maşinuţă; amplificare – Baba Cloanţa
şi Carabas)
20. V.Dani – 2 piese
a) „Planeta Copilăriei”
(coregrafie – „Copilărie”)
b) „Hai, zâmbiţi copii”
(coregrafie – „Speranţa”, „Copilărie” –
anturaj – pe lateral)
c) Veselici – copiii (sală) – Cuvinte magice –
(...Să străbată prin timpuri – Păpuşile...)
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21. Scena „Evenimentul cel Mare – în zi de
Sărbătoare”
a) Blitz „surpriză” – Păpuşile teatrale
b) Apariţie – Păpuşile – Muzeu
c) Felicitarea – Păpuşii Mari
22. Scena „Bucuriei”
Veselici – „Ce bine e, ce bine...”
aici: scenă de masă, copiii – amplificare
final – toţi – „Fie soare într-una…”
23. a) Veselici – Felicitare din partea marilor prieteni
ai copiilor - _____________
b) Cuvinte de felicitare din partea persoanelor
VIP
EPILOG
1. Veselici – „...Feerie... Jucărie – draga mea
Copilărie...”
Baba Cloanţa – „Darul cel mare în zi de
sărbătoare – Bomboane
ascunse în bal... nu vă spun
unde!...”
2. Piesa de final – „Hora Păpuşilor”
Solişti – V.Dani, „Lolly Pops”, Veselici, Baba
Cloanţa, Carabas şi Păpuşa Mare amplificare
coregrafică – Păpuşile teatrale, „Vdohnovenie”,
„Copilărie”
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§ 3. SCENARIUL CONCERTULUI TEATRALIZAT HORA
PĂPUŞILOR, DEDICAT ZILEI OCROTIRII COPIILOR
I. Scenografie
- Sală:
1. Haina scenei – „Poiana cu minuni” (stil-poveste)
2. Fundal – ecran (6 x 8) – cu „rear – proiecţie”
3. Fundal (pe lateral) – Balcon (Casa Babei Cloanţa)
aici: suspendate – 2 scări (funii)
4. Paravane – teatre de păpuşi
5. Scrânciobe
6. Figurine – baloane (3-4) – spaţiu
- Hol:
1. Figurine gonflabile (2)
2. Flori gonflabile (2-4)
II. Staţie lumini artistice
III. Staţie video
1. Proiector
2. Camere de luat vederi (2)
3. Pupitru mixaj
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efecte speciale
Plasă baloane (cu bomboane) – 1000 un. (sală)
Baloane (cu bomboane) – 500 un. (balcon)
Baloane (mari) – 30-40 un. (multicolore)
Efect „ploiţă argintie”
Confeti
Balon mare (cu balonaşe mici – Cheiţa fermecată)
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PROGRAM
Hol
1. Alee – Păpuşi (copii – jucării)
2. Fonograme fundal – colaj (muzică din desene animate)
Sală

Concert teatralizat „Hora Păpuşilor”
PROLOG
1. Semnale (stil poveste)
text imprimat (voce – copii): „Zi de iunie, frumoasă
Sărbătoarea intră-n case.
Ziua bucuriilor –
Tuturor copiilor!...”
2. Compoziţie coregrafică „Jocul de Sărbătoare”
a) Veselici (avanscenă):
– Vino mic şi vino mare...
aici: apariţie etape (mizanscenă liniară) – toboşari
(8) – avanscenă – copii (cu baloane) – în faţa
scenei
b) Veselici:
– ...La această Sărbătoare...
aici: apariţie scenă (2 părţi – lateral) – Jucării copii
c) Veselici:
– ...Draga mea şi dragul meu,
Ocrotiţi veţi fi mereu!
aici: Dansul „Ocrotirea copiilor”
Veselici:
– Vă întreb pe voi, copii: „ Ce sunt acestea?”
– Jucării!
- Oare sunt pe glob copii
Să nu aibă.. jucării?!
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- Poate fi copilărie
Fără nici o jucărie?
- Nu!
- Este-n lume vreo păpuşă
Ca să fie bătăuşă?
- Nu!
- Sunt copii fără păpuşe?
- Nu!
- Vă jucaţi şi voi cu ele,
Cu aceste păpuşele?
- Da!
d) Final – Veselici:
1) Zi de iunie, frumoasă,
Sărbătoarea intră-n case.
Ziua bucuriilor –
Tuturor copiilor!
Dulce, blândă să vă fie
Vesela Copilărie!!!
2) Salută prezenţa Oaspeţilor de Onoare.
3) Azi, în zi cu-naltul nume,
Pentru toţi din sală-anume,
Uite-aceste jucării
Vă vor prezenta, copii,
Un concert de sărbătoare,
Ce nu are-asemănare.

-

aici: - Jucăriile – copiii – accent plastic
„deschiderea cortinei”
Toboşarii – copiii – baloane – amplificare (2 părţi –
lateral)
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3. Scena „Moftul celor Doi” (Carabas şi Baba Cloanţa)
a) Carabas (lipit de cortină) – ...Concertul vostru
nu va avea loc... Concertul este pentru
altcineva...
(scena de masă – amplificare acţiune)
b) Veselici – Carabas Barabas
Ce îndrugi tu frăţioare,
Astăzi doar e sărbătoare,
Ia te uită ce de-a pici...
Poate ...tu o ştergi de-aici?
Carabas – Aţi mai vrea...
Acest concert,
Şi cuvântul meu e cert,
Destinat e ... altcuiva!
(aici – apariţie sală – Baba Cloanţa)
Cloanţa – Da! Da! Da!
Astăzi este ziua mea!
Este ziua Babei Cloanţa,
Eu aici dau ordonanţa!
XXX

– Concertul, chiar şi de-o fi,
Nu e pentru voi, copii.
Hai, ieşiţi de-aici din sală,
Hai, duceţi-vă la şcoală!
XXX

– Jucăriile, ştiu bine,
Concerta-vor pentru mine!
Veselici – Nu se poate!
Cloanţa – Ba, se poate!
Veselici – Astăzi este ziua lor,
A co-pi-i-lor!
Cloanţa – Ba Nu!
Veselici – Ba da! (antrenează şi spectatorul)
Cloanţa – Ba Nu!
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Veselici – Ba da!
Cloanţa – Nu mi-i drag a mă certa,
Născocesc eu altceva...
c) Blitz „Îngheţare”
Cloanţa – Eticele,
Boticele,
Ale mele
Cuvinţele,
Numai cum le voi rosti,
Iute se vor împlini!
...Jucărele... – ’nmărmuriţi!
Şi ca pietrele să-mi fiţi!
(final – Cloanţa, Carabas – Lacăt – cortină;
pleacă din scenă)
4. Scena „Dezgheţării”
a) Veselici (sală) – Dialog (copii – sală) – „Ce-i de
făcut?...”
b) „Evrica!” – Pinochio cu „Cheiţa fermecată”
c) Pinochio – „Cântecul fermecat”
aici: - dezgheţarea copiilor şi Jucăriilor
- anturaj coregrafic – Copiii (baloane) şi Jucăriile
d) Final
– Veselici – Cu cheiţa fermecată,
Orice uşă ferecată
Se descuie de îndată.
Credeţi voi ori ba,
Nu există-n lumea toată,
Nu există o lăcată,
Cu cheiţa fermecată,
Să n-o poţi descuia!
e) Blitz plastic „Descuierea lacătului”
aici: - Cortina I – se deschide
- Cortina II – se ridică
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„CONCERTUL PĂPUŞILOR”
1. a) Scenă (stop-cadru – mizanscenă festivă), păpuşi
– Teatrul „Licurici”; Teatrul „Guguţă” şi
Colectivul de dansuri moderne „Vdohnovenie”
b) centru (spate – spectator) – Baba Cloanţa şi
Carabas Barabas
c) Jucăriile – copiii – pe lateral (diagonale) –
accent plastic „uimire”
2. Veselici (centru) – replici – mesaj:
– Ia lăsaţi voi supărarea,
Căci oricum, e sărbătoare.
Staţi cu noi, că este rostul
Să priviţi concertul nostru.
XXX

– Spectatorii îşi ocupă locurile... (apropo's la
Cloanţa şi Carabas)
– Începem concertul păpuşilor – pentru copiii
cuminţi...
aici: Baba Cloanţa şi Carabas Barabas –
amplasare (în faţa copiilor – pe lateral)
3. Felicitarea Păpuşilor – Micuţilor, de Ziua
Ocrotirii Copiilor
aici: - „Licurici”
- „Guguţă”
- „Vdohnovenie”
- Copiii – Jucăriile – anturaj coregrafic
„Sărbătoare” (pe lateral)
4. Blitz „Cutia cu Păpuşi”
a) Final – Felicitare – Jucăriile aduc Cutia –
dezleagă fundiţa
b) Păpuşă (cutie) – „chemarea Păpuşilor”
5. Lolly Pops – „În lumea poveştilor”
aici: a) Fundal coregrafic – Păpuşile teatrale şi
Jucăriile
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6.

7.

8.

9.

b) Final – Păpuşă „Licurici” – anunţ –
surpriză – „Licurici”
c) Veselici – dialog – copii (sală)
Veselici – Cu prilejul sărbătorii
Au venit la noi aici
Păpuşelele vestite
De la teatrul „Licurici”
Teatrul republican de păpuşi „Licurici”
aici: a) „Lolly Pops” – spectator – sală (centru)
b) Final – „Lolly Pops” – flori Păpuşilor
– Veselici – replici – amplificare
Veselici – „Licurici” a prezentat
Spectacol adevărat.
Bravo „licuricilor” –
Bucuria picilor!
Blitz „Concertul Babei Cloanţa”
a) „Dialogul tristeţii”
Cloanţa – Ai văzut?
Barabas – Păi, cum să nu...
Cloanţa – Gata! S-a-ncheiat de-acu...
Stop, concertul! Ce-aşteptaţi?
Scena mi-o eliberaţi! Plecaţi, plecaţi!
Am şi eu ... felicitare la această sărbătoare.
aici: Toţi – pleacă
c) „Evaluarea” Babei Cloanţa
Final: Carabas – cadouri şi flori – „Interpretei”
d) Cloanţa – Mulţumesc, Carabas. Ia spune:
Aste flori sunt pentru mine-anume?
Dar pentru ce, să-mi spui, îmi dăruieşti?
Ştiu! Sunt o eroină din poveşti!
XXX

–

A primit în dar Hârcuţa,
Scrânciob din poveşti.
Să te dai cu dânsul huţa,
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Numai vezi, să nu-ameţeşti!
XXX

–

Carabas, dar felicitarea?

Carabas – Felicitare pentru Baba Cloanţa...
aici: – Cloanţa – Hai mai iute...
– ...Ei nu chiar aşa...
(supărare)
– Îmi găsesc eu alt prieten –
Pe Ileana Cosânzeana.
Ea-i mai dulce ca bomboana!
10. Ileana Cosânzeana (Elena-Cezara) – 1 piesă
Final: Baba Cloanţa – „...Ei, tu ai cântat pentru
toţi copiii, nu pentru mine!...” (pleacă –
„mofturici”)
11. a) Veselici – „Pentru voi, iubiţi copii – mititele,
frumuşele, dragi şi scumpe Păpuşele!...”
b) „Speranţa” – compoziţie coregrafic-sportivă
12. Blitz „Secretul”
Cloanţa – Vai! Ce ştiu eu! Ce-am văzut! Of!
Carabas Barabas a
încuiat o păpuşică de la teatrul
„Guguţă”, prietena mea
mai mică – Băbuţa Hârcuţa....
aici: Carabas (la balcon) – ţine o Păpuşă
Veselici – Numai spune! Ia-ntâmplare!
Chiar în zi de sărbătoare
Ia-te uită ce năpastă,
Oare ce-o mai fi şi asta!
aici – Veselici, B.Cloanţa, Păpuşile „Guguţă” –
dialog cu Carabas
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Final:
Cloanţa – Am pentru voi o surpriză drăguţă:
Mai multe păpuşi de la teatrul „Guguţă”!
Păpuşile „Guguţă”, Baba Cloanţa,
Veselici – cheamă – „Prietenuţa” lor –
Hârcuţa
13. Teatrul municipal de păpuşi „Guguţă”
aici: a) Baba Cloanţa – spectator – sală
b) Final – Baba Cloanţa – flori Păpuşilor
Veselici – Domnişoară Cloanţă,
Nu sta la distanţă,
Nu clipi din pleoape,
Vino mai aproape,
Să promiţi la copilaşi
Că de şotii mi te laşi
Cloanţa – M-am gândit, m-am tot gândit,
Cu mine m-am sfătuit,
Cum s-aduc copiilor
Lumea Bucuriilor –
Feerie, feerie,
Dulcea mea Copilărie!!!
14. „Copilărie” – număr coregrafic „Vini Puf”
aici: Jucăriile – anturaj – scări (avanscenă)
15. Copil – solist (fundal coregrafic – Jucăriile)
aici: Baba Cloanţa – „Copilărie”; „Speranţa” –
Carabas – sală
16. Carabas – blitz „ruşinea”
– Dragii mei, vă cer iertare.
Vreau şi eu la sărbătoare,
Nu vreau nimeni să mă certe...
Hai să devenim prieteni!
Poftim! Deschid pentru copii
Un magazin întreg cu jucării!
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17. „Vdohnovenie” – „Magazinul de păpuşi”
18. Scena „Împăcare – Împăcare fără nici o
supărare”
aici: a) Baba Cloanţa – Carabas – blitz
„Împăcare” – scenă
b) Veselici – copiii – sală
– Cuvintele magice – „Împăcare”
– Împăcare, împăcare –
Cum e ramul şi cu floarea,
Ca pâinica şi cu sarea,
Codrul cu privighetoarea.
Împăcare, împăcare –
Fără nici o supărare!
c) Final – Baba Cloanţa şi Carabas –
„Chemarea Verii”
– Vino Vară
Prin ponoară,
Cu mult soare
Pe ogoare.
Vino Vară
Cu ploiţe
Şi cu flori de romaniţe
Să le prindem în cosiţe,
Să-mpletim şi coroniţe!
19. Zâna Verii – număr original (hulubi)
– anturaj coregrafic „Vdohnovenie”
aici: Baba Cloanţa – Carabas – Scrânciob
(avanscenă)
20. Veselici – Asta e!
Să triumfe peste toate,
La această sărbătoare
Armonia, bunătatea,
Bucuria, Veselia!
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Peppi Ciorap-Lung:
– Eu sunt Peppi Ciorap-Lung
Pe la voi am vrut s-ajung.
Am şi eu o achiziţie:
Vă aduc în dar
Dirijorul – ce ridică tuturor – BUNA
DISPOZIŢIE!!!
21. Blitz – apariţie – Dirijorul bunei dispoziţii –
Vitalie Dani
(V.Dani – maşinuţă; amplificare – Baba Cloanţa
şi Carabas)
22. V.Dani – 2 piese
a) „Planeta Copilăriei”
(coregrafie – „Copilărie”)
b) „Hai, zâmbiţi copii”
(coregrafie – „Speranţa”, „Copilărie” – anturaj
– pe lateral)
c) Veselici – copiii (sală)
– Să răsară – aici îndată
Şi păpuşi de altădată,
Păpuşele – străbunele
La serbare vor şi ele.
23. Scena „Evenimentul cel Mare – în zi de
Sărbătoare”
a) Blitz „surpriză” – Păpuşile teatrale
b) Apariţie – Păpuşile – Muzeu
c) Felicitarea – Păpuşii Mari
24. Scena „Bucuriei”
Veselici – „Ce bine e, ce bine...”
aici: scena de masă, copiii – amplificare
final – toţi – „Fie soare întruna…”
25. a) Veselici – Felicitarea marilor Prieteni ai copiilor
– _____________
b) Felicitare Copiilor – Persoane VIP
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EPILOG
1.

Veselici – Minunată sărbătoare
Azi sosit-a pe meleag.
Pe voi toţi din sala mare
Vă îmbrăţişăm cu drag.
Cât va fi copilăria
Cu poveştile-minuni
Noi am fost, suntem şi fi-vom
Cu voi toţi prieteni buni!
Cloanţa – Nu rămâne în urmă nici Băbuţa-Hârcuţa:
Vă felicit cu ocazia sărbătorii voastre drăguţe.
Am să născocesc poveşti drăgălaşe,
Pentru toţi, pentru toţi copilaşii!
2. Piesa de final – „Hora Păpuşilor”
Solişti – V.Dani, „Lolly Pops”, Veselici, Baba
Cloanţa, Carabas Barabas şi Păpuşa Mare;
amplificare coregrafică – Păpuşile teatrale,
„Vdohnovenie”, „Copilărie”
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Concluzii

După cum s-a menţionat anterior, scenariul regizoral
constituie proiectul de ansamblu al viitorului concert, cuprinzând
toate elementele artistice; tehnice şi de producţie, necesare
realizării lui. În lucrarea de faţă, sunt utilizate mai multe noţiuni
importante: scenariu, concept regizoral, sarcini regizorale,
sarcină-cheie (suprasarcina), viziune regizorală, etape ale creării
şi realizării unui scenariu. Totodată se insistă pe ideea că reuşita
unui concert/ spectacol depinde de felul în care este elaborat
scenariul. Prin urmare, cunoaşterea de către studenţi şi masteranzi
a conceptelor sus-menţionate, care, de fapt, constituie structura
unui scenariu, în genere şi, inclusiv, al unui concert teatralizat
pentru copii, asigură o bună elaborare şi realizare a manifestării
culturale dorite/proiectate. În această ordine de idei, stabilirea unei
liste lungi de acţiuni în vederea realizării obiectivelor propuse,
filtrarea listei identificate în funcţie de anumite criterii calitative,
stabilirea unei liste scurte de alternative adecvate, efectuarea
clasamentului opţiunilor şi selectarea celor preferate – toate
converg, de asemenea, la realizarea sarcinilor, obiectivelor trasate
de autorul-scenarist la etapa pre-creaţie. Mai mult decât atât,
având în vedere că scenariul regizoral, prin însuşi natura sa,
reprezintă o simbioză a tuturor elementelor constitutive, se
impune respectarea etapelor de creare şi de elaborare a lui.
Necunoaşterea acestui deziderat duce la diletantism.
Afirmaţia că succesul înseamnă 99% travaliu şi 1% talent
ni se pare pe deplin justificată. Or, arta profesionistă reprezintă un
sistem de reguli şi structuri lucid elaborat, o intenţionalitate
conştientă şi o calitate ce se hrăneşte din idei.
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