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Motto:  

„O păpușă este mai mult decât o miniatură tridimensională a reprezentării unei 

persoane. Este ceva comun în fiecare religie, cultură și perioadă, iar rolurile sunt jucate și 

limitate doar de imaginație.”1 

 

 

 

Filmul de animație m-a interesat întotdeauna. Am vrut să aflu cât mai mult, să știu 

cât mai mult, iar cercetarea de față este rodul acestei curiozități. Portofoliul meu de până 

acum cuprinde câteva scurte filme de animație în care am utilizat mai multe tehnici: stop-

motion cu obiecte, animație clasică cu desen, pictură sub aparat și fotografii succesive 

(time lapse), iar cu ocazia acestei cercerări am realizat și un scurt film de animație cu o 

păpușă.  

Am ales păpușa ca subiect principal al cercetării de față ca o continuare firească a 

interesului meu pentru filmul de animație. Aprofundarea teoretică a aceastei teme este 

dublată de dorința de a alcătui un suport teoretic pentru proiectele mele viitoare. Deci, de 

a înțelege drumul păpușii de la idee la materializarea ei. 

În prezent, în România, păpușile animate pot fi văzute mai mult sub forma spec-

tacolelor de teatru sau a filmelor de animație pentru copii. Prin prezenta lucrare am încer-

cat să găsesc exemple și argumente pentru a privi diferit păpușa, în contexte pentru adulți.  

În România nu există studii aprofundate universitare privind filmul de animație cu 

păpuși, nici studioul Animafilm nu mai există, și nici un alt studio specializat în film de 

animație cu păpuși. Descoperind lista filmelor cu păpuși produse în România în perioada 

1949-1966 în cartea Dessin Animé: de l´Autriche aux Balkans, les Carpates de Marie  

Thérèse Poncet, mi-am dat seama încă o dată de importanța subiectului și, pe de altă 

parte, de marele potențial al păpușii, puțin explorat la noi. Lista cuprinde doar 64 de filme 

care au fost produse în România între 1949 și 1966, majoritatea fiind scurtmetraje, 

                                                                                              

1 Muzeul canadian de istorie,  
http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibtions/hist/dolls/doint-01e.shtml 

 

http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibtions/
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numărul lor ajungând la 85 până în 1995 (conform celor două surse scrise, tipărite,  

descoperite și consemnate în această lucrare dar și completărilor datorate surselor elec-

tronice).  

Consider că filmul de animație românesc cu păpuși este un subiect de explorat în 

sine. Nu există programe speciale de film de animație sau săli dedicate, este un gen care 

este difuzat cu precădere în festivaluri.  

Am încercat să dau doar câteva repere importante pentru a pune în lumină și filmul 

de animație cu păpuși din România, în perioada ei prolifică, susținută de stat. Printre au-

torii importanți se numără: Bob Călinescu, George Sibianu, Isabela Petrașincu, Flori Liceică, 

Mihai Bădică. Intenția mea nu a fost să mă fixez pe animația românească, ci mai degrabă 

pe tabloul general al temei. 

 

Metodologie 

 

Am apelat la surse avizate, la autori, la articole, la filme. Practic, așa mi-am apro-

fundat cunoștințele în materie de film de animație cu păpuși.  

Numeroase activități desfășurate de-a lungul perioadei studiilor doctorale au con-

tribuit la realizarea acestei lucrări. Le vom aminti pe scurt mai jos. 

Datorită bursei de mobilitate ERASMUS, am beneficiat de un stagiu de cercetare de 

un an la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de la Paris, unde am avut 

prilejul de a lucra sub directa și atenta îndrumare a Prof. ENSAD Dr. Serge Verny, coordo-

natorul secției de animație de la ENSAD, cercetător, autor de filme de animație, și a Prof. 

ENSAD Dr. Georges Sifianos, doctor în filozofie specializat în film de animație, creator și 

cercetător de film de animație, membru în Consiliul de administrație al Festivalului de la 

Annecy, membru în zeci de jurii la festivaluri, autorul lucrării Estetica filmului de animație. 

În perioada stagiului doctoral am purtat discuții interesante cu acești doi profesori, care 

m-au ghidat către anumite concepte, în alegerea cursurilor audiate la ENSAD, precum și în 

edificarea bibliografiei și a documentării cinematografice pentru subiectul acestei lucrări. 

Am avut prilejul, așadar, să particip la mai multe workshop-uri și cursuri din cadrul 

ENSAD Paris. Interesul pentru fabricarea marionetelor mi-a fost deschis cu ocazia  
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participării la workshop-ul coordonat de Florence Miailhe și Sylvain Derosne, în cadrul 

căruia am realizat primul meu film cu păpuși de un minut, Lumière, prezentat în lucrare.  

Am participat la activitățile a două workshop-uri de construire de roboți. Primul a 

fost cel intitulat Smiley, coordonat de Florence Doleac, din cadrul ENSAD Paris, iar al doi-

lea, intitulat Behavioral Objects, organizat la Carreau du Temple, a fost coordonat de  

Samuel Bianchini, din cadrul ENSAD Lab Paris. Totodată, am audiat, în același cadru 

ENSAD, cursul lui Robert Bennett, și am asistat la conferința-demonstrație Les vertus de la 

marionnette idéale susținută de Claire Heggen de la Research Centre – Théâtre 

Mouffetard, Paris – evenimente care au fost foarte importante pentru înțelegerea dimen-

siunii mișcării în animația cu păpuși. Robert Bennett și Claire Heggen au fost discipolii  

renumitului Étienne Decroux, preocupat o viață de expresia corporală și fondatorul „mime 

corporel”. 

De asemenea, bursa Erasmus mi-a oferit prilejul de a consulta resursele de docu-

mentare a mai multor biblioteci la Paris: Centrul Pompidou, biblioteca ENSAD, Centrul de 

documentare Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette, unde se află o valoroasă 

colecție de materiale despre marionetă și artele conexe. Cu această ocazie, am beneficiat 

de consilierea lui Morgan Dussart, responsabila centrului, care mi-a semnalat și pus la dis-

poziție importante resurse, printre care și arhiva neexplorată până în prezent a lui Renée 

George Silviu, membră fondatoare a Teatrului Țăndărică. Datorită acestei descoperiri, am 

realizat un amplu interviu cu Brândușa Zaița Silvestru, în urma căruia am publicat două 

articole: „De vorbă cu Brândușa Zaița Silvestru, despre Renée G. Silviu” care poate fi citit 

în revista Concept, Vol. 11, Nr. 2, 2015, UNATC și „Brândușa Zaița Silvestru raconte  

l'incroyable Renée Georges Silviu”, publicat în revista Manip, numărul din iulie-august 

2016, Journaltrimestriel publié par l’Association Nationale des Théâtres de Marionnettes 

et des Arts Associés (THEMAA), Paris. Aceste două articole evocă personalitatea lui Renée 

George Silviu (eludată din memoria vieții artistice din România după plecarea acesteia din 

țară, în 1961) și oferă o altă perspectivă pentru înțelegerea evoluției și transformarea  

mentalităților legate de păpușă.  

Importante pentru documentarea mea au fost și discuțiile cu artiștii marionetiști 

Aurelia Ivan și Iulian Furtună, care și-au făcut studiile în România, și-au continuat cariera 

în Franța și care sunt acum stabiliți la Paris. Aurelia Ivan explorează noi moduri de  
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comunicare, cum ar fi folosirea robotului pe scenă, în loc de marionetă. La rândul lui, Iulian 

Furtună lucrează în prezent la renumita emisiune de divertisment pentru televiziune  

Les Guignols de la Canal+ Paris și mi-a oferit prilejul de a vedea o sesiune de înregistrare a 

acestei emisiuni celebre cu păpuși. Mihai Bădică, un alt artist cu care am avut prilejul să 

discut, și-a început cariera în teatrul de animație, a lucrat la Animafilm, iar acum face filme 

de animație cu păpuși în Danemarca.  

Un alt moment important al cercetării mele a fost vizita în atelierul marionetiștilor 

și fabricanților de păpuși Annaïc Penon și Cyril Valade în Paris, unde am văzut cum se  

fabrică păpușile din latex și cum se folosesc diferite alte materiale pentru construirea 

păpușilor. Această vizită mi-a confirmat faptul că păpușa, acest obiect construit artizanal, 

cere cunoașterea de tehnici specifice pentru realizarea ei și îmbină sculptura, designul de 

obiect, pictura, chimia. De asemenea, necesită descoperirea și cunoașterea de noi  

materiale și înțelegerea proprietăților lor.  

Participările la cele două workshop-uri de construire de mască susținute de profe-

sioniști din România și Italia mi-au oferit ocazia de a aplica imediat cunoștințele teoretice 

acumulate. Aceste evenimente – Construire de mască pentru commedia dell’arte (6 

noiembrie 2014, la Teatrul Masca), susținut de Stefano Perocco di Meduna, sculptor și 

creator de măști italian, și Masca 2014, susținut de Mihai Mălaimare la Teatrul Masca – 

au reprezentat o inițiere, o aplecare către personaj prin intermediul măștii neutre și al 

măștii larvare. 

Al treilea workshop la care am participat a avut ca temă construirea de siluete 

pentru teatrul de umbre și a fost susținut de regizorul chinez Li Jianxin la Teatrul Țăndărică, 

cu ocazia Festivalului Internațional al Teatrului de Animație din 2013. 

Alături de argumentarea teoretică, un instrument suplimentar folosit în această 

cercetare sunt fotografiile realizate cu ocazia vizitelor în muzee și la expoziții din țară sau 

străinătate, fotografiile realizate cu ocazia vizionării de spectacole, a participării la festi-

valuri, workshop-uri. Aceste imagini constituie sursa principală a ilustrațiilor din această 

lucrare. De asemenea, am realizat o amplă serie de fotografii documentare cu păpuși la 

Muzeul Teatrului Țăndărică din București. Acestea relevă o predilecție pentru anumite 

materiale și un mod de a construi păpușile, specifice unei perioade: folosirea de materiale 
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naturale, precum lemnul, materialele textile, cânepa, cartonul, sârma, ceramica sau, mai 

nou, buretele, polistirenul și latexul. 

De fapt, tot ce am făcut ca pregătire a acestei teze m-a dus mai aproape de univer-

sul animației cu păpuși, pe care am încercat să-l descifrez și să-l înțeleg.  

 

Prezentarea lucrării   

 

Teza este concepută pe trei coordonate: axa principală a lucrării – material-imate-

rial; axa secundară – păpușa în timp și spațiu; și axa terțiară – păpușa – interferențe  

artistice între teatru, film și new media. 

Am structurat teza în trei părți mari (împărțite în nouă capitole), urmate de activi-

tăți practice și concluzii.  

Prima parte a lucrării, intitulată „Definirea termenilor importanți”, își propune să 

definească termenii de bază folosiți pe parcursul lucrării: păpușă, marionetă, animație, 

stop-motion, material, imaterial, avatar. Pe parcursul cercetării am descoperit faptul că 

pentru fiecare artist sau teoretician păpușa înseamnă altceva. Dicționarele explicative dau 

anumite definiții, profesioniștii au propiile definiții, iar teoreticienii, altele. 

Există opinii diferite cu privire la ce este și ce nu este păpușa. Ne vom referi doar la 

contextul artistic al animației cu păpuși. Am căutat să înțeleg esența conceptului com-

parând diferite definiții, am cercetat diverse surse (cărți, reviste, dicționare, articole), am 

stat de vorbă cu artiști păpușari și cu fabricanți de păpuși, am văzut spectacole și am par-

ticipat la workshop-uri în domeniu.  

Consider că ambii termeni – „păpușă” și „marionetă” – utilizați în text cu sens 

apropiat datorită evoluției inevitabile a mentalităților, a limbajelor și a apariției noilor 

tehnologii, astăzi trebuie ajustați sau nuanțați. 

Am trecut apoi în revistă dimensiunea culturală, antropologică și mitologică a 

păpușii. De asemenea, evoluția marionetei este urmărită de la supranatural la eroi locali. 

Cercetarea încearcă să repună în discuție încărcătura istorică a păpușii: forța sa  

ritualică, forța sa simbolică, regăsirea conținutului și sensul de dincolo de spectacolul de 

divertisment, fie că este vorba de teatru, film de animație cu păpuși sau de folosirea 

păpușii în contextul noilor forme de media și al actului artistic.  
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Am descoperit astfel evoluția păpușii de la obiect de cult la teatru de păpuși, de la 

păpușa obiect la păpușa subiect de film, de la automate și androizi până la păpuși roboți 

și păpuși virtuale. 

Partea a doua a lucrării cercetează păpușa din punctul de vedere al evoluției mate-

riale în teatru și în film. Am explorat corpul păpușii ca prezență materială, palpabilă,  

manipulabilă (direct sau indirect), păpușa ca unealtă de lucru, relația dintre păpușă și 

mască, dintre păpușă și teatru; aventura filmică a păpușii de la teatrul de umbre și lanterna 

magică la cinematograf și TV. De asemenea, am explorat tehnicile de reprezentare a 

păpușii, de la cele plate la cele în volum, și am trecut în revistă câteva exemple de artiști 

reprezentativi (Tony Sarg, Lotte Reiniger, Yuri Norstein, Miwa Matreyek, Karl Zeman, Piotr 

Kamler), inclusiv artiști vizionari în filmul de animație (Georges Méliès, Willis O’Brein, 

George Pal, Ray Harryhausen, Jiří Trnka, Władysław Starewicz, Jan Švankmajer și frații 

Quay, Jiří Barta, Barry Purves, Anders Rønnow Klarlund) și am studiat mișcarea și captarea 

mișcării în relație cu păpușa.  

Am considerat necesară aplecarea asupra expresiei faciale, asupra conceptului de 

mască, am studiat semnificația privirii, importanța expresivității feței și comunicarea  

bazată pe coduri. În același timp, mișcarea păpușii este analizată în forma pantomimei și 

a modalităților de captare a mișcării. 

Am avut în vedere și direcțiile ce țin de android, avatar, robot și marioneta virtuală.  

În ultima parte a tezei am cercetat păpușa din punctul de vedere al formelor noi de 

artă și al noilor tehnologii. 

 

Concluzii 

 

Subiectul acestei cercetări s-a dovedit mai amplu și mai complex decât am estimat. 

Șansa bursei ERASMUS mi-a deschis orizonturi neașteptate, pentru că prin frecventarea 

bibliotecilor specializate din Paris am avut acces la o mare varietate de informații actuale.  

Pot spune că teza este o cercetare-studiu din care am aflat în principal că: 

- istoria păpușii se pierde în timp;  

- cea mai veche formă de animație cu păpuși este teatrul de umbre chinezesc;  

- diverse forme, precum automatele, sunt asociate păpușii animate; 
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- animația cu păpuși în volum a migrat din teatru în film;  

- evoluția tehnicii a dus la apariția marionetelor virtuale;  

- roboții umanoizi au evoluat de la automate la forme sofisticate, cum ar fi robotul 

copie fidelă a creatorului său; în lucrare am dat câteva exemple în care roboți sunt aduși 

pe scenă și joacă alături de actori  

- în cazul apariției unor creații stranii, mai degrabă experimente, cum ar fi păpușa 

din țesut viu, de fapt este vorba despre genetică și prelungirea ei în zona artei. 

Astăzi există, pe de-o parte, artiști care continuă să lucreze cu tehnici clasice, și, pe 

de altă parte, artiști care explorează noi tehnologii. Se manifestă o tendință de ștergere a 

granițelor dintre creator și spectator. Am exemplificat și prezentat în lucrare instalația în 

care se poate interacționa cu o păpușă creată pentru un singur spectator (cazul instalației 

lui Jeffrey Shaw din 1997 ConFiguring the Cave). Alte exemple de noi direcții, aflate în plină 

cercetare, sunt legate de roboți, aceste „păpuși” care pot fi programate de acasă de  

fiecare, ca în cazul robotului Pepper de la firma Aldebaran, Paris, cu ajutorului programului 

Choregraphe. În lucrare am dat și alte exemple în care roboții sunt aduși pe scenă și intră 

în dialog cu actorii, cum este exemplul Aureliei Ivan cu Androidul sau roboții umanoizi 

creați în laboratorul de cercetare al renumitului robotician Hiroshi Ishiguro.  

Este ușor de imaginat că, într-o lume în care prezența roboților devine tot mai  

familiară în viața noastră, într-o zi vor exista forme noi de animație cu roboți. Ceea ce nu 

înseamnă că vechile forme de animație cu păpuși vor dispărea, ele vor coexista și poate se 

vor influența reciproc. 

După părerea mea, apariția acestor forme noi, departe de a distruge teatrul de ani-

mație sau filmul de animație cu păpuși, îl vor revigora și vor atrage noile generații de artiști, 

mai ales tineri, care oricum sunt mai deschiși la progres tehnic, la noutate. 

Evoluția tehnologiei atrage după sine evoluția mijloacelor de expresie și modifică 

percepțiile. Diferența dintre generații în lucrul cu păpușa naște diferențe de viziuni și de 

acceptare. Interviurile și discuțiile avute despre păpușă cu artiști români din domeniu care 

lucreză în țară și în străinătate, unii doar în străinătate (Brândușa Zaița Silvestru, Iulian 

Furtună, Mihai Bădică și Aurelia Ivan) au relevat faptul că, în decurs de 70 de ani de la 

primele spectacole de păpuși oferite de Teatrul Țăndărică de la înființarea sa în 1945, 
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păpușa și percepția ei s-au modificat odată cu trecerea timpului și cu evoluția tehnologiilor 

de lucru.  

Sunt voci care consideră că păpușa „pierde în umanitate” pe măsură ce se îndepăr-

tează de „păpușa vie” – adică de cea în volum, care are o prezență fizică – și ne  

îndepărtează de viață. E ca si cum se pierde păpușa rituală și o parte din copilăria noastră. 

Întorcându-ne la tema lucrării mele, Păpușa, de la material la imaterial, am aflat că 

atât tactilul este foarte important în animația cu păpuși, prin textura materialelor din care 

este construită păpușa cât și tipul de contact al mânuitorului când animă păpușa, direct 

sau indirect.  

În producțiile digitale aceste două dimensiuni se pierd. Există metode de a substitui 

animarea directă, prin captarea mișcării și transferarea ei unui avatar virtual. La nivelul 

texturii se încearcă o cât mai mare apropiere de imitarea materialelor. Spectatorul, deși 

nu atinge aceste păpuși, percepe la nivel vizual diferențele între un avatar virtual și o 

păpușă construită în volum. 

Există două tendințe în ceea ce privește tehnicile digitale: unii specialiști consideră 

că aceste tehnici țin de materialitate, deci păpușa digitală este și ea materială; alții o con-

sideră doar păpușă virtuală.  

Temele recurente în animația cu păpuși sunt: animale preistorice, analogia între 

animale și oameni, robotul în contrast sau în dialog cu omul, explorarea subconștientului, 

a visului, alegerea unor teme cu rol educativ, teme poetice, filozofice, mitologice, inspirate 

din basme, teme cotidiene, politice etc., o gamă largă de teme pentru că filmul de animație 

atinge umanul în toate aspectele lui. 

Temele mai rar întâlnite în animație includ: povești personale, autobiografice sau 

biografice, unele de lungmetraj, cu tendința de a pătrunde în domeniul filmului de ficțiune. 

În ceea ce privește producția și destinația filmului de animație cu păpuși, am sesizat 

3 direcții principale: 

- filme de autor cu susținere sau nu din partea unor case de producție; acestea 

nu sunt făcute pentru a avea succes de casă, ele sunt expresia și viziunea unui 

autor; 

- filme de divertisment pentru televiziune, destinate adulților sau copiilor; 
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- lungmetraje produse de studiouri specializate, cu bugete foarte mari și cu un 

proces de producție foarte bine pus la punct, destinate marelui ecran și,  

implicit, festivalurilor. 

O dovadă a faptului că filmul de animație cu păpuși a fost și este un gen valoros 

este faptul că asemenea filme au cucerit numerose premii, printre care și râvnitul premiu 

Oscar. (Balance, regizat de Christoph și Wolfgang Lauenstein în 1989, Quest, realizat de un 

grup de studenți in 1996, The Nightmare Before Christmas, regizat de Henry Selick în 1994,  

Harvie Krumpet regizat de Adam Elliot in 2003, Creature comforts, 1991 și Wallace &  

Gromit: The Wrong Trousers“, 1994 ambele filme regizate de Nick Park). 

Viitorul filmului de animație, așa cum îl văd eu. Există o tendință de revigorare a 

stop-motion-ului cu păpuși. Deși o parte din dotarea tehnică a ajuns accesibilă oricui 

dorește să se exprime, rămâne însă problema efortului de timp care trebuie investită de 

autor.  

Totuși, în zilele noastre, când internetul și tableta oferă satisfacții instant, iar copiii 

cresc sub impulsul acestor stimuli, ne putem aștepta la numeroase producții. Rămâne de 

văzut dacă, odată ajunși adulți, vor mai avea interes pentru producția de film de animație. 

 Noul public, modelat de noile media, nu mai seamănă cu cel de acum 50 de ani, 

nici măcar cu cel de acum 20 de ani. Acesta se vrea parte din spectacol, vrea să participe, 

fie că selectează și vede ce vrea pe loc, fie că devine coautor. Filmul interactiv poate fi o 

soluție. 

Toate aceste cercetări m-au dus la concluzia că filmul de animație cu păpuși este 

un teritoriu viu, în permanentă mișcare, în care își găsesc loc cele mai neașteptate căutări, 

descoperiri și diferite moduri de exprimare artistică –automate, roboți, instalații etc. O 

lume căreia de fapt, nu-i mai poți stabili granițele, pentru că tehnologia modernă este 

tentată să-și găsească un loc în această formă de artă, iar animația se arată foarte dispusă 

să primescă toate provocările. Este un gen foarte permisiv, generos și incitant.  
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