RAPORT DE ACTIVITATE AL
TEATRULUI DE PĂPUŞI PUCK

2017

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
În anul 2017 Teatrul de Păpuşi Puck a continuat colaborările cu instituţiile culturale din
Cluj-Napoca, dar şi cu instituţii similare din ţară şi străinătate.
În perioada 16 iunie – 2 iulie 2017 s-a desfășurat cea de-a 11-a ediţie a proiectului Muzeul
Păpuşilor, proiect realizat în colaborare Muzeul Naţional de Artă Cluj.
Am extins programele de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în cadrul
unor evenimente organizate în parteneriat: Zilele Bibliotecii „Octavian Goga”, Nocturne, Ziua
cărţii pentru copii.
Teatrul Puck a participat cu spectacole gratuite la edițiile Zilelor Clujului și a Zilelor
Culturale Maghiare, evenimente majore anuale. Totodată instituția noastră a fost invitată în fiecare
an la Zilele Castelui Bánffy, Bonțida.
Relaţiile cu teatrele de gen din ţară au fost consolidate prin prezenţa în cadrul unor festivaluri
prestigioase desfăşurate la Subotica - Serbia, Chișinău, Arad, Galați, Braşov, Bucureşti, Timișoara,
Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe şi Oradea, cu spectacolele Strada cu îngeri, Pinocchio, Dacă aș fi
Matia Corvin, Csipike, Mimorózart, Croitorașul cel Isteț, Dănilă Prepeleac.

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări);
Din analiza SWOT realizată la nivelul instituției au rezultat următoarele puncte:
Puncte Tari:
-

tradiția și prestigiul instituției;
faptul că suntem singura insituție profesionistă de teatru pentru copii din Cluj;
statutul de instituție publică bugetată de stat;
locația centrală a sediului;
adaptare la cerinţele pieţei;
experienţa angajaţilor;
un grad mare de creativitate la nivelul întregului colectiv;
un mediu cooperant de lucru;
utilizarea eficientă a materialelor;

-

fluctuaţia personalului artistic şi tehnic;
buget impus;
resurse financiare limitate;
sală improprie, scena mică – aparține altei instituții decât cea care ne bugetează;
lipsa spațiilor adecvate de depozitare la sediu/extern;

Puncte Slabe:
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-

lipsa unor cabine decente pentru personalul artistic și tehnic;
deficiențe ale infrastructurii;

Oportunităţi:
- feedback permanent pozitiv din partea şcolilor şi grădiniţelor;
- nevoia permanentă de educație preşcolară şi şcolară;
- caracterul multicultural al zonei;
- accesarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii (site, rețele de socializare,
cont youtube);
- Cluj-Napoca, orașul cu cea mai mare vitalitate culturală din ţară (- nu include
Bucureștiul - studiu al Centrului de Consultanţă şi Cercetare în Domeniul Culturii2007, 2008, 2010);
- oraş candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană;
- crearea de noi parteneriate cu instituții de cultură și de educație din Cluj sau din
România;
Ameninţări
-

veniturile mici ale beneficiarilor;
creşterea competiţiei pe piaţa de spectacole adresate copiilor, datorată creşterii
numărului de trupe private de teatru de păpuşi;
timpul liber tot mai puţin al părinţilor;
diversificarea ofertei şi formelor de divertisment pentru copii.

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Misiunea Teatrului de Păpuși “Puck” este de a funcţiona ca instituţie culturală cu un rol tot
mai activ şi complex de spaţiu comunitar veritabil, respectiv ca partener cultural şi socio-cultural real
într-o sferă geografică şi instituţional-organizaţională cât mai largă, aflându-se în slujba evidenţierii
și păstrării valorilor comunităţii din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj. Teatrul Puck a
participat cu spectacole gratuite la edițiile Zilelor Clujului și a Zilelor Culturale Maghiare,
evenimente majore anuale. Totodată instituția noastră a fost invitată în fiecare an la Zilele Castelui
Bánffy, Bonțida.
Începând din 2002, Teatrul de Păpuşi „Puck” organizează anual Festivalul Internaţional al
Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”, un eveniment cu tradiţie, cu caracter competitiv şi
educativ, adaptat cerinţelor actuale ale consumatorilor de cultură. Festivalul este destinat atât
copiilor, cât şi adolescenţilor şi adulţilor. În cadrul ediției cu numărul 16, organizată în 2017, au fost
prezentate publicului 33 de spectacole ale teatrelor de profil din România şi din Ungaria, Moldova,
Marea Britanie, Italia. În cadrul festivalului s-au realizat colaborări cu Opera Română Cluj-Napoca,
Opera Maghiară, Casa de Cultură a Studenților, Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, Zug.Zone.
În anul 2017, pe lângă programul minimal asumat, am inițiat Festivalul Stradal Wonder
Puck, eveniment gândit pentru a da o dimensiune comunitară activității instituției. Evenimentul a
2

reunit, în perioada 15 - 17 septembrie, 29 de evenimente, 200 de invitați și aproximativ 17.400 de
spectatori. Instituția a câștigat astfel, prin prezenţa artiştilor şi spectacolelor invitate în locaţii publice
din oraşul Cluj-Napoca, o nouă categorie de public, dar și racordarea la evenimente similare şi
festivaluri cu tradiţie din oraşe europene faimoase în arta păpuşeriei: Charleville-Mezieres,
Bruxelles, Tolosa, Budapesta, Berlin, Praga, Hamburg etc.
Toate spectacolele şi evenimentele programate au fost promovate prin realizarea de afişe,
pliante sau bannere expuse la sediu, în instituţiile partenere, şcoli şi grădiniţe; de asemenea,
evenimentele au fost promovate în presa locală, regională şi naţională, cu sprijinul biroului de relaţii
publice al Consiliului Judeţean.
Managerul şi alţi angajaţi au participat la emisiuni radio (Radio Cluj, Radio România
Cultural, Radio Renaşterea, Radio Paprika, Radio Agnus) sau televizate (TVR Cluj, TVR 2,
Transilvania LOOK, Realitatea TV, Erdély. TV).
Teatrul de Păpuși „Puck” a crescut considerabil ca vizibilitate, notorietate și calitate a
imaginii în ultimii ani.
4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Au fost realizate chestionare vizând interesul publicului şi cerinţele faţă de titlurile din
repertoriul teatrului, incluzând eventuale sugestii cu privire la preferinţele copiilor care să fie incluse
în proiectele şi programele viitoare. Acestea au fost realizate de către impresarii instituţiei, de la cele
două secţii, în cadrul activităţii de organizare în şcoli şi grădiniţe.
În holul teatrului există un registru de sugestii și reclamații al teatrului, tocmai pentru a
identifica nemulțumirile și noile nevoi ale publicului
Există de asemenea un feedback constant din partea publicului pe cele patru pagini de
Facebook ale instituției (peste 8900 de fani/aprecieri - paginile în limba română; respectiv peste 1700
de fani - paginile în limba maghiară).
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
Teatrului „Puck” este o instituţie publică de spectacole de interes local şi judeţean, iar
grupurile ţintă ale activităţilor sunt copiii de vârstă preşcolară şi elevii din Cluj-Napoca şi din judeţul
Cluj, dar, indirect, și părinții, educatorii, profesorii și persoanele mature. Ne propunem să
diversificăm aceste categorii de public prin realizarea de proiecte adresate adolescenţilor şi adulţilor.
Activitățile Teatrului „Puck” trebuie concentrate în perspectivă atât pe lărgirea cât și pe
diversificarea publicului său mai ales ca vârstă. Câștigarea unor segmente de public noi de exemplu
categoria 10-14 ani, 14-20 ani este un obiectiv cât se poate de important.
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De asemenea, în anul 2017 Teatrul „Puck” a organizat ateliere de construcție păpuși destinate
copiilor și părinților la care au participat peste 100 de părinți și copii, în vederea promovării
activității instituției.
În perioada următoare se tinde spre o mai mare deschidere față de public, propunându-ne
extinderea celor două Festivaluri, cu întâlniri profesionale internaționale, dar și spectacole și ateliere
stradale.
Expoziția anuală “Muzeul Păpușilor”, eveniment anual adresat tuturor categoriilor de vârstă,
se bucură, în continuare, de un mare succes în rândul vizitatorilor, fiind una dintre cele mai vizitate
expoziții ale anului 2017, la Muzeul de Artă din Cluj.
În luna decembrie a fost comemorată personalitatea regizoarei Kovács Ildikó, eveniment la
care au participat invitați din Ungaria și personalități ale vieții culturale clujene, foști angajati ai
Teatrului de Păpuși „Puck”.
6. Profilul beneficiarului actual.
Beneficiarii activităţii Teatrului Puck sunt în general copiii de vârstă şcolară şi preşcolară din
Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj, la care mai putem adăuga adolescenții, studenții, educatorii.
De asemenea, prin activitățile stradale organizate în cadrul Festivalului Wonder Puck am
lărgit aria de adresabilitate, intrând în atenția publicului larg.
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia.
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi
la strategia culturală a autorităţii.
În anul 2017 s-au desfășurat 5 evenimente majore la Teatrul de Păpuși Puck: aniversarea a
67 de ani de activitate a teatrului, sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului de Păpuși, prima ediție a
Festivalului Stradal Wonder Puck, cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor de
Păpuși și Marionete Puck și comemorarea regizoarei Kovács Ildikó.
Proiectele mari ale instituţiei au fost extinse şi diversificate: Festivalului Internaţional al
Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck a avut invitate trupe profesioniste din ţară şi din Europa. În
plus faţă de proiectul iniţial, au fost organizate ateliere, dezbateri şi discuţii profesionale.
Ediţia a 16-a a Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck s-a
desfăşurat în perioada 16-20 octombrie şi a avut invitate 14 trupe profesioniste din ţară, 4 trupe
străine din Ungaria, Marea Britanie, Moldova și Italia.
În cele cinci zile ale Festivalului au fost programate 33 de spectacole, iar partenerii acestei
ediţii au fost Opera Română, Opera Maghiară, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Casa de
Cultură a Studenților Cluj și Zug.Zone.
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2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Beneficiarii principali ai activităţii Teatrului Puck sunt copiii de vâstă şcolară şi preşcolară,
iar spectacolele organizate la sediu, în deplasări, tunee sau festivaluri sunt programate în funcţie de
profilul şi cererea publicului, pe categorii de vârstă, temele de interes, programa şcolară etc.
Repertoriul instituţiei este, de asemenea, construit din spectacole adresate unor categorii de
vârstă specifice, începând cu spectacole adresate copiilor foarte mici (1 – 3 ani), până la producţii
adresate adulţilor. Câștigarea unor segmente de public noi este un obiectiv cât se poate de important,
realizat în acest an prin activitățile cuprinse în Festivalul Stradal Wonder Puck, un eveniment de tip
open-air adresat întregii familii, care își propune să aducă laolaltă domenii de interes artistic,
precum: teatru, muzică, dans, artă vizuală și artizanală. Astfel, prin intermediul limbajului universal
al activităților culturale, Festivalul Stradal „WonderPuck” a adus în prim-plan publicului clujean trei
zile pline de experiențe culturale de excepție, care au marcat începutul unei tradiții culturale în
capitala istorică a Transilvaniei, Cluj-Napoca. Accesul a fost liber pentru toată lumea, astfel că
evenimentul a permis accesul nelimitat la această expeiență si copiilor din comunitățile defavorizate.

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
În anul 2017 s-au desfășurat 5 evenimente majore la Teatrul de Păpuși Puck: aniversarea a
67 de ani de activitate a teatrului, sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului de Păpuși, Festivalul
Stradal Wonder Puck, cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor de Păpuși și
Marionete Puck, și comemorarea regizoarei Kovács Ildikó.
Ediţia a 16-a a Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck s-a
desfăşurat în perioada 16-20 octombrie şi a avut invitate 14 trupe profesioniste din ţară și patru trupe
străine din Ungaria, Marea Britanie, Moldova și Italia.
Ediția a 11-a a expoziţiei Muzeul păpuşilor la Muzeul de Artă din Cluj Napoca, a fost
organizată în perioada iunie-iulie și s-a bucurat de aprecierea unui public numeros, fiind printre cele
mai vizitate expoziții.
În luna august a fost programat un performance cu marionete în cadrul Zilelor culturale
maghiare, în colaborare cu Teatrul Maghiar Cluj.
Festivalul Stradal Wonder Puck a reunit, în perioada 15 - 17 septembrie, 29 de evenimente,
200 de invitați și aproximativ 17.400 de spectatori. Instituția a câștigat astfel, prin prezenţa artiştilor
şi spectacolelor invitate în locaţii publice din oraşul Cluj-Napoca, o nouă categorie de public, dar și
racordarea la evenimente similare şi festivaluri cu tradiţie din oraşe europene faimoase în arta
păpuşeriei. Timp de trei zile, Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost un spațiu al jocului, al activităților
artistice și educative destinate celor mai mici dintre spectatori, dar și celor mari. Pe scena mare a
festivalului se vor juca spectacole invitate de la Arad, Oradea, Sibiu, Alba Iulia, Târgu-Mureș, Baia
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Mare, Deva, Satu Mare sau Dej. Pe lângă acestea, programul artistic cuprinde și spectacole de teatru
ale unor prestigioase școli clujene, concerte, momente de dans și jonglerie, ateliere de creație și
expoziții.
De asemenea, în colaborare cu Festivalul Internațional de Carte Transilvania, aflat la cea
de-a V-a ediție, au fost programate spectacole în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.
Cele două secții ale Teatrului Puck au avut turnee și deplasări în localități din județul Cluj și
județele limitrofe: Gherla, Cîmpia Turzii, Săvădisla, Sic, Gilău, Inoc, Aghireș, Florești, Iclod,
Fundătura, Bonțida, Lunca Ilvei, Maieru, Dumbrava, Sângeorz-Băi, Carei, Foieni, Berveni,
Brâncovenești, Gheorghieni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Zalău, Huedin, cu spectacole
precum: Dănilă Prepeleac, Scufița Roșie, Capra cu trei iezi, Scufița Roșie și lupul cel flămând,
Hansel și Gretel, Eu sunt Pinocchio ș.a.
Totodată, au existat parteneriate cu diferite instituții importante din Cluj-Napoca, precum:
Opera Română, Vivo! Cluj, Casa de Cultură a Studenților, Biblioteca Județeană „Octavian
Goga”, Cinema „Dacia” Mănăștur.
Pe parcursul anului 2017 Teatrul Puck a participat la 13 festivaluri naționale și două
festivaluri internaționale: Festivalului Internațional de Animație Gulliver din Galați, cu
spectacolul Pinocchio; Festivalul Euromarionete Arad, cu spectacolul Dac-aș fi Matia Corvin;
Festivalul Lurkó din Miercurea Ciuc cu spectacolul Csipike; Festivalul Sub căciula lui Guguță
organizat de Teatrul Municipal Guguţă, Chişinău, Republica Moldova,

cu spectacolul

Frumoasa din pădurea adormită; Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii Caravana
Poveștilor, Brașov cu spectacolul Strada cu îngeri; Fux Festival Oradea, cu spectacolul
Mimorózart; Festivalul Teatru, școală și copil, București, WonderPuck, Cluj Napoca, Festivalul
de Teatru pentru Copii Arcadia, Oradea cu spectacolul Dănilă Prepeleac; Festivalului
Internațional de Teatru pentru Copii de la Subotica (Serbia),

Festivalul Internaţional al

Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck Cluj Napoca, Festivalul Sub Bagheta lui Merlin,
Timișoara, Festivalul Povești, Alba, Festivalul 10, 100, 1000 de povești, București, Festivalul
Impuls București.
Cele două secții au obținut șapte premii importante: Premiul pentru cele mai frumoase
păpuși realizate de către Decebal Marin și Ion Bătăiosu, și Premiul de Excelență pentru calitatea
mânuirii păpușilor, acordat celor patru actori care formează distribuția spectacolului: Andreea
Bolovan, Ștefan Craiu, Robert Gutunoiu și Andra Ștefan. Premiul pentru calitatea interpretativă în
crearea raportului actor-păpuşă în spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, după Charles
Perrault la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi „Sub căciula lui Guguţă”, Chişinău.
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Premiul special pentru Candoarea și Firescul Interpretării actriței ANDRA ȘTEFAN în
spectacolul PINOCCHIO, la Festivalul Sub Bagheta lui Merlin, Timișoara; Premiul Juriului de
copii și Premiul pentru cea mai bună scenografie, spectacolul Mimorózart, Fux Festival, Oradea.
C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare,
pentru mai buna funcționare, după caz:
1. Măsuri de organizare internă
În anul 2017 s-a pus un accent deosebit pe planificarea activității instituției.
S-a întocmit calendarul de planificare a activităților tuturor compartimentelor instituției, astfel
încât predictibilitatea evenimentelor să fie mărită, iar riscurile să fie minimizate.
S-a efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii conform prevederilor OMFP 2861/2009 cu privire la gestiune, gestionari şi garanţii materiale
și s-a operat scoaterea din gestiune a bunurilor - mijloace fixe și obiecte de inventar inutile.
De asemenea, s-a îmbunătățit sistemul de elaborare, circulaţie şi stocare a informaţiei
(documente) la nivelul şi între compartimentele teatrului.
S-a actualizat programul de dezvoltare a controlului managerial intern cu respectarea
structurii prevăzute în OMFP nr. 946/2005, republicat, actualizat cu modificările şi completările
ulterioare.
2 Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Se va urmări în permenență eficientizarea activității la nivelul instituției și îmbunătățirea
comunicării interne.
Se vor evidenția schimbările legislative și se va asigura concordanța cu acestea a normelor
interne, contractelor de muncă și/sau colaborare și a fișelor de post.
Se vor analiza problemele apărute în implementarea normelor interne și se vor căuta cele mai
eficiente modalități de prevenire/gestionare a situațiilor de criză, astfel încât activitatea teatrului să se
înbunățească, imaginea de ansamblu a teatrului, precum și impactul acțiunilor culturale să atragă un
public cât mai numeros și diversificat.
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Consiliul Administrativ, care funcționează la nivelul Teatrului de Păpuși „PUCK” ca
organism cu rol deliberative, a avut în anul 2017 o activitate bogată, fiind înregistrate un număr de 11
ședințe.
Componența acestuia a suferit modificări în funcție de schimbarea persoanelor aflate în
funcțiile de conducere a instituției.
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Tema discuțiilor a privit, în principal, modul în care este utilizat bugetul instituției şi direcțiile
în care sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, organigrama şi statul de funcţii,
proiectul Regulamentului intern, programele minimale, propunerile de proiectele pentru finanțare
nerambursabilă, prioritățile de organizare și administrare a spațiilor, normele de muncă a
personalului artistic și tehnic de scenă, colaborările și parteneriatele.
Consiliul Artistic, funcționează ca organism cu rol consultativ. Acest for a acordat asistență
managerului în luarea deciziilor privind activitatea artistică. S-a întrunit de 6 în anul 2017, analizând
şi avizând în şedinţe proiectele de hotărâri cu privire la: strategia artistică pe termen scurt, mediu şi
lung a instituţiei; propunerile de repertoriu, spectacolele în premieră, propunerile regizorale, scenarii,
schiţe, devize estimative, grafice de execuţii, alegerea şi remunerarea colaboratorilor; vizionările
noilor piese aflate în producţie înainte de premiera acestora.
De asemenea Consiliul Artistic a realizat analize ale spectacolelor din repertoriu, dar şi a
celor programate în producție, propunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii artistice.
O preocupare permanentă a conducerii a fost creșterea gradului de profesionalism al
angajaților, întărirea disciplinei muncii și respectarea normelor interne și a angajamentelor asumate
prin contractele individuale de muncă.
Pentru analiza sesizărilor înregistrate cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare, în
cadrul instituției funcționează o Comisie de Etică şi Disciplină.
În anul 2017 au avut loc 3 ședințe ale acestei Comisii și au fost aplicate 2 sancțiuni
disciplinare.
La nivelul instituţiei este constituit Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă, cu
atribuții privind coordonarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.
În perioada analizată, a fost efectuat controlul medical periodic al angajaților, diferențiat în
funcție de riscurile de la locurile de muncă, conform fișelor de identificare a riscurilor profesionale.
4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare)
În anul 2017 a fost organizat concursurs pentru ocuparea postul vacant de regizor de scenă la
Secția artistică română, au fost angajați prin selecție directă: un numar de 2 actori la secția română și
unul la secția maghiară.
Echipa administrativă s-a modificat prin noi șefi la compartimentul marketing și la atelierele
de producție.
Au continuat demersurile și activitățile de perfecționare a personalului artistic, în cadrul unor
ateliere de construcție și mânuire marionete adresate actorilor ambelor secții, coordonate de doamna
Adela Moldovan, un nume important din domeniul păpușeriei.
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În ultima parte a anului au fost demarate o serie de ateliere de pregătire vocală și canto pentru
actori, cursuri coordonate de Tanța Adonia Daniel, absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe
Dima.
În ceea ce privește personalul administrativ, toți șefii de compartimente din Teatrul Puck,
împreună cu managerul au participat la cursuri de perfecționare în domeniul controlului managerial
intern susținute de Diplomat Inginer Lucaciu Andrea Lead Auditor/Trainer, în urma cărora a fost
revizuit și s-a restructurat setul de Proceduri operaționale și de sistem ap licate în cadrul Teatrului de
Păpuși Puck.
5.

Măsuri

luate

pentru

gestionarea

patrimoniului

instituției,

îmbunătățiri/

refuncționalizări ale spațiilor
Acţiunea de modernizare a spaţiilor şi birourilor existente în Teatrul Puck, începută în urmă
cu patru ani a continuat și în anul 2017.
Au fost finalizate măsurile de izolare termică a spațiilor din teatru pentru eficientizarea și
raționalizarea cheltuielilor instituției cu utilitățile, prin montarea de uși și ferestre termopan. A fost
refăcut și izolat acoperișul situat de-a lungul sălii de specatcol din pasajul interior al instituției,
inclusiv pereții exterior care au fost reparați și zugrăviți.
Având în vedere faptul că Teatrul Puck dispune de cea mai mică sală de spectacole din ţară şi
unul din dezideratele planului de management este orientarea spre săli mai spațioase, s-au căutat
soluţii viabile și în acest sens, prin accesul la săli mari precum cele de la Teatrul Naţional,
Auditorium Maximum şi Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, Casa de Cultură a Studenților
respectiv parteneriate pentru lărgirea accesului publicului la spectacolele Teatrului Puck: Piaţa Matei
Corvin, Casino Centru de Cultură Urbană Cluj, Cinematograful Dacia din Mănăștur.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a
altor organisme de control în perioada raportată
A fost identificat cursul autorizat de instruire profesională furnizat de SC QUALITY
ASSURANCE SRL din Timișoara. Managerul instituției împreună cu șefii de compartimente și
persoana responsabilă cu achițiile au urmat cursuri de perfecționare în aplicarea Ordinul Secretarului
General al Guvernului nr. 400/2015 (*actualizat*) pentru aprobarea controlul intern managerial al
entităților publice, în urma căruia a fost refăcut întregul set de proceduri operaționale și de sistem
aplicabil în Teatrul de Păpuși Puck, au fost revizuite riscurile la nivelul fiecărui compartiment și
centralizate riscurile instituției.
Registrul electronic de numerotare a contractelor derulate de instituție a fost revizuit în
vederea completării rubricaturii, urmând ca înregistrarea contractelor, atât a celor încheiate pe baza
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Legii 8/1996 a drepturi de autor și conexe, cât și a celor de prestări servicii să se facă într-un unic
registru electronic de contracte.

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil
al perioadei raportate
a) În anul 2017 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Indicatori

0
1

1
Total venituri, din care
1.a Venituri proprii, din care
1.a.1 venituri din activitatea de bază
1.a.2 surse atrase (fonduri
nerambursabile)
1.a.3 sponsorizări
1.a.4 alte venituri proprii
1.b Subvenții
1.c Alte venituri
Total cheltuieli, din care
2.a Venituri proprii,din care
2.a.1 venituri din activitatea de bază
2.a.2 surse atrase (fonduri
nerambursabile)
2.a.3 sponsorizări
2.a.4 alte venituri proprii (excedent)
2.b Subvenții
2.c Alte venituri

2

Total

Buget
inițial
2017
2
2966,0
191,0
191,0

Buget
rectificat
2017
3
3552
231
231

Realizat
2017
4
3550,46
259,09
259,09
20
0,9

2775,0

3321

3291,37

2987,51
212,51
191,0

3573,51
252,51
231

3541,85
237,57
237,57

21,51
3321

20
0,9
8,61
3291,37

21,51
2775,0

Buget 20171
Cheltuieli Bunuri d.c.
Cheltuieli
de
și
alte
de capital
personal servicii chelt.2

Total
Cheltuieli
de
personal

Realizat
Bunuri
și
servicii

2017
d.c. Cheltuieli
alte de capital
chelt.2

3573,51
2850
723,51
90
3541,85
2820,75
721,1
90
Total
cheltuieli
d.c.
252,51
252,51
237,58
237,57
Venituri
proprii
2850
471
90
3304,27
2820,75
483,53
Subvenții 3321
Alte surse 1 la data întocmirii prezentei
2 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi
conexe, contracte şi convenţii civile)

Execuţia bugetară a perioadei raportate
- bugetul de venituri: estimat: 3.552.000 lei; realizat: 3.550.460lei.
Venituri proprii – estimat: 231.000 lei; realizat 259.090 lei.
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Venituri din subvenţii – estimat: 3.321.000 lei; realizat 3.304.270 lei.
Alte surse – 20.000 lei din fonduri nerambursabile.
- bugetul de cheltiueli: 3.541.850 lei.
Cheltuieli de personal – 2.820.750 lei.
Bunuri şi servicii – 721.100 lei.
Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire – 483.530 lei.
Cheltuieli de capital – 0 lei.
Surse atrase în 2017
În anul 2017 s-au obținut un total de 20.000 lei fonduri nerambursabile.
De la Ministearul Culturii și Idențității Naționale din România s-a obţinut această finanțare
pentru Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck, proiect anual ajuns la ediția
a 16-a.
2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de
performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr.
Crt
.

Indicatori

U.M.

Program
2017
(conform
BVC)

Realizat
2017

Coeficient
de
ponderare

1

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie +
venituri proprii- cheltuieli de
capital/nr. de beneficiari )

lei

104,8

70,27*

0,1

2

Fonduri nerambursabile atrase

20

20

0,1

3
4

Număr de activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (exclusiv
comunicatele de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de reprezentații
Număr de proiecte
Gradul de acoperire din venituri proprii
(total venituri, exclusiv subvențiile) a
cheltuielilor instituției

Mii
lei
Nr.
Nr.

390
30

395
40

0,1
0,05

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
%

8600
19900
324
390
7,11

25150
25250
325
395
6,48**

0,05
0,1
0,1
0,1
0,2

%

100

100

0,1

5
6
7
8
9

10

Gradul de îndeplinire a recomandărilor
/măsurilor auditorilor interni/externi
(recomandări implementate in anul
curent/total recomandări)
*3541850/50400=70,27
**228960/3533237=6,48

Nr. total de beneficiari – 50400
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E. Sinteza, programelor şi a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management
Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale și specifice);
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategie și plan de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiecte din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.
Pe baza analizei programului minimal pentru a doua jumătate a anului 2017, obiectivele
propuse au fost atinse. Au fost realizate 9 spectacole în premieră, 2 refaceri, am participat la 9
festivaluri naţionale şi două internaţionale.
Totalul spectacolelor programate în a doua parte a anului 2017 a fost de 325 (şi aproximativ
50.400 spectatori din care 27.000 plătitori.
Numărul total al spectacolelor secţiei române a fost de 201, din care 145 la sediu şi 56 în
deplasare şi la festivaluri. Numărul total al spectatorilor secţiei române au fost aproximativ 40.000,
din care 18.500 platitori. Secţia maghiară a avut 124 de spectacole, din care 66 la sediu şi 58 în
deplasare. Numărul spectatorilor secţiei maghiare a fost de aproximativ 10.000 din care 6.800 de
plătitori.
Conform programului minimal pentru anul 2017, aprobat de Consiliul Judeţean Cluj pentru
Teatrul de Păpuşi “Puck”, îndeplinirea activităţilor culturale este următoarea:
•

3 februarie: de Ziua Teatrului Puck au fost programate două reprezentații: premiera
spectacolului Pinocchio, la secția română, spectacolul Covorașul fermecat la secția maghiară,
lansarea revistei UNIMA și Assitej România ImPuls, o conferință cu tema “Cine vine la
teatrul pentru copii?” susținută de regizorul Mihai Lungeanu;

•

28 ianuarie: premiera spectacolului secției maghiare La porunca știucii, o nouă versiune
scenică de Varga Ibolya;
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•

16 februarie: premiera spectacolului secției române Micul Prinț în regia lui Mihai Lungeanu;

•

21 martie: premiera spectacolului secției române, Fata babei și fata moșneagului, cu ocazia
Zilei Internaționale a Teatrului de Păpuși; de asemenea, secția maghiară a organizat un joc
interactv: În căutarea păpușilor și a programat spectacolul Puck și ceilalți;

•

24 martie – vernisajul Expoziției cu păpuși și decoruri ale Teatrului Puck, ateliere de
construcție păpuși, în colaborare cu Muzeul Turda

•

29 martie – atelier de retroproiecție pentru copii;

•

10 aprilie – spectacol al studenților secției de actorie și conferință susținută de dl. Sorin
Crișan, proiect realizat în colaborare cu Universitatea de Artă Tg. Mureș;

•

13 mai – în cadrul Săptămânii cărții clujene, secția maghiară a prezentat spectacolul Dacă aș
fi Matia Corvin;

•

14 mai deplasare la Budapesta, Ungaria cu spectacolul Covorașul fermecat în Casa
Maghiarilor din Cetatea Buda, la invitația Asociației Bethlen Gábor

•

16 mai – participare la Festivalul Gulliver Galați cu spectacolul Pinocchio;

•

18 mai – participare la Festivalul Euromarionete Arad cu spectacolul Dacă aș fi Matia
Corvin;

•

25 mai - secția maghiară a lansat Concursul de scriere creativă Eroi și eroine pentru școlari
clujeni din clasele III-VII. Scopul concursului a fost realizarea a două spectacole de teatru de
păpuși în toamna anului 2017, inspirate din cele mai promițătoare și originale povești scrise
de copii. În 21-22 iunie la Teatrul de Păpuși Puck s-a organizat un workshop pentru
participanți.

•

26 mai – participare la Festivalul Sub căciula lui Guguță Chișinău, cu spectacolul
Frumoasa din pădurea adormită;

•

31 mai – participare la Festivalul Arlechino Brașov cu spectacolul Strada cu îngeri;

•

3 iunie – premiera spectacolului secției maghiare Eu sunt Pinocchio regia Călin Mocanu;

•

9 iunie – participare la Festivalul Fux Oradea cu spectacolul Mimorózart;

•

16 iunie – 2 iulie 2017 – cea de-a 11-a ediţie a proiectului Muzeul Păpuşilor, proiect realizat
în colaborare Muzeul Naţional de Artă Cluj;

•

17 iunie – participare la Festivalul Zurlandia București cu spectacolul Croitorașul cel isteț;
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•

25 iunie – participare la Noaptea Muzeelor Sf. Gheorghe cu spectacolele Dacă aș fi Mathia
Corvin și Covorașul fermecat;

•

26 iunie – 1 iulie – atelier de mânuire marionete condus de actrița Adela Moldovan;

•

20 august: actorii secției maghiare în colaborare cu actorii Teatrului Maghiar au susținut un
recital cu marionete în cadrul Zilelor Maghiare din Cluj Napoca;

•

4 – 14 septembrie – atelier de mânuire marionete condus de actrița Adela Moldovan;

•

15 – 17 septembrie – Festivalul Stradal Wonder Puck;

•

25 – 27 septembrie – participare la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii de la
Subotica, Serbia cu spectacolul Strada cu îngeri;

•

30 septembrie – premiera spectacolului secției maghiare Legenda Sf. Ladislau;

•

9 octombrie – participare la Festivalul Povești de la Alba Iulia cu spectacolul Pinocchio;

•

13 octombrie – participare la Festivalul 10, 100, 1000 de povești, București cu spectacolul
Pinocchio;

•

16 – 20 octombrie – organizarea ediției a 16-a a Festivalului Internaţional al Teatrelor de
Păpuşi şi Marionete Puck;

•

27 octombrie – participare la Festivalul Sub bagheta lui Merlin Timișoara, cu spectacolul
Pinocchio;

•

28 octombrie – Mozaik – atelier pentru părinți condus de actori ai secției maghiare;

•

31 octombrie – premiera proiectului Eroi și eroine, realizat în colaborare cu Asociația
Vároterem Balade cu balauri;

•

2 noiembrie – spectacolul Strada cu îngeri la Festivalul îngerilor București

•

5 noiembrie – premiera spectacolului Scufița Roșie și lupul cel flămând în regia lui Ion
Iurcu;

•

19 noiembrie – participare la Festivalul Internațional de animație Impuls din București cu
spectacolul Strada cu îngeri;

•

22 noiembrie – premiera proiectului secției maghiare Coșul cu povești (la Grădinița Albă ca
Zăpada);
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•

5 decembrie – premiera proiectului secției române De Moș Nicolae, Puck salvează magia
poveștilor;

•

8 decembrie – eveniment comemorativ: 90 de ani de la nașterea regizoarei Kovács Ildikó;

•

9 decembrie – premiera spectacolului secției maghiare Șoricelul fără frică, regia Urmánczi
Eugen;

•

14 decembrie – premiera primei părți a proiectului secției maghiare Poveștile Clujului
(spectacol lectură), regia Varga Ibolya.
Misiunea asumată de către instituție, prin actuala echipă managerială și-anume aceea de a

funcţiona ca instituţie culturală cu un rol tot mai activ şi complex de spaţiu comunitar veritabil,
respectiv ca partener cultural şi socio-cultural real într-o sferă geografică şi instituţionalorganizaţională cât mai largă, a fost în bună măsură atinsă prin programele, parteneriatele și direcțiile
culturale diverse implementate.
Strategia Culturală pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei așa cum a fost ea
specificată în caietul de obiective a vizat transformarea Teatrului de Păpuşi Puck într-o instituție
profesionistă de cultură teatrală, specializată în realizarea şi prezentarea de spectacole de teatru de
păpuşi adresate copiilor, tinerilor, adulţilor precum şi organizarea şi participarea la manifestări
specifice: festivaluri, turnee naţionale şi internaţionale și alte activități conexe manifestărilor de gen.
Obiectivul general al strategiei culturale, care a fost transformarea Teatrului de Păpuşi
„Puck” într-un actor foarte important în cadrul instituţiilor de cultură la nivel judeţean şi naţional, a
fost atins. Dovadă în acest sens stau programele implementate și feedback-ul primit atât de la presă
cât și implicit de la publicul țintă.
Obiectivele specifice care au fost atinse și ele au fost: primul - acela de a creşte numărul
grupului ţintă care beneficiază de activităţile pe care le desfăşoară instituţia iar cel de-al doilea a fost
diversificarea activităţilor care se adresează grupului ţintă şi pe care instituţia le poate desfăşura.
Strategia a vizat următoarele domenii:
a. domeniul resurselor umane, prin care ne-am propus activităţi care ţin în mod direct de
acest tip de management: utilizare eficientă a resurselor umane, actualizarea fişelor de post pentru
personalul instituţiei, elaborarea unui plan de formare profesională.
In anul 2017 ne-am propus să investim în formarea profesională (acolo unde era cazul) a
echipei. Au fost angajați profesioniști cu competențe specifice cerințelor în domeniu și a continuat
perfecţionarea personalului artistic prin work-shop de training și schimb de experienţă.
Modul în care a fost conceput proiectul de management ar fi fost dificil de implementat fără
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atragerea de finanţări externe (ex. obținerea în anul 2017 a unei finanțări din partea Ministerului
Culturii și Identității Naționale), pentru care este nevoie de o echipă cu competenţe ridicate în acest
domeniu).
b. managementul economic-financiar
Am reușit să atragem o finanţare naţională de 20000 lei pentru susținerea unor proiecte
culturale dezvoltând totodată Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi și Marionete Puck.
În parteneriat cu fundațiile Esua și Lions am reușit atragerea de fonduri pentru organizarea
Festivalului Stradal Wonder Puck, manifestare care a adus o largă vizibilitate instituției.
c. managementul administrativ
Aşa cum am specificat şi în analiza SWOT, existenţa procedurilor operaţionale, regulamentul
intern şi cel de organizare şi funcţionare sunt considerate punctele tari din această analiză. Am
actualizat procedurile operaţionale, punând accent pe elaborarea procedurii de risc al
managementului pentru a ne asigura că acesta este ţinut sub control.
d. în domeniul managementului de proiect
Am lărgit paleta de activităţi pe care instituţia le-a desfăşurat, am redimensionat activitatea de
Nocturne şi am implementat un curs-competiţie de dramaturgie pentru elevi şi tineri și alte categorii
interesate.
Am încheiat parteneriate cu instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean pentru a
implementa impreună şi alte activităţi.
e. în domeniul politicii de marketing
Principalele obiective de marketing propuse pentru anul 2017 au fost:
•

Creşterea vizibilităţii Teatrului PUCK în presă, mediul on-line și audio-vizual;

•

Fidelizarea, creşterea publicului preşcolar şi şcolar şi atragerea publicului adult;

•

Crearea unei imagini noi, adaptată la preferinţele publicului tânăr;

S-au realizat o serie de actiuni, strategii şi programe de marketing care să ducă la atingerea
obiectivelor enumerate mai sus:
Creşterea vizibilităţii în presă s-a realizat prin apel la:
•

Crearea unei legături strânse cu o serie de jurnalişti (oferirea de exclusivitate, dezbateri,

invitaţii la evenimentele teatrului, propuneri directe de subiecte);
•

În anul 2017, a fost utilizat aproape săptămânal comunicatul de presă ca intrument de PR,

alături de publicarea unor anunţuri pe paginile de Facebook ale instituţiei.
•

Statistic, numărul apariţiilor în presă a crescut substantial față de ultimii ani.

Fidelizarea publicului şi creşterea numărului de spectatori-obiectiv realizat prin:
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•

Oferte pentru public: abonament de 6 bilete la preţ de 4;

•

Concursuri cu premii constând în invitaţii duble la spectacole;

•

Crearea unui cadru prietenos în holul teatrului.

Referitor la programele propuse în perioada de management, sintetizăm următoarele:
Program
PUCKVIZIBILITATE.

PUCKPRIETENUL
COPIILOR

Proiecte in cadrul programului
a)Festivalul Internaţional de Teatru de
Păpuşi şi Marionete „Puck”
b) Festivalul Stradal Wonder Puck
c)Regizori străini.
d)Participări la festivaluri naţionale şi
internaţionale
a)Spectacole pe afiş
b)Premiere şi reluări.
c)Caravana Păpușilor Puck
d)Păpuşa în Art Terapie
e)Prezenţa Teatrului „Puck” în viaţa
comunităţii.
f)Ziua de 1 Iunie-Ziua porţilor
deschise.
g) Sărăbătorirea zilelor teatrului PUCK

Scopul programului
Creșterea vizibilităii instituţiei și
lărgirea adresabilității.

Continuarea proiectelor aflate în
derulare şi dezvoltarea relaţiei
instituţie-copii.

ȘI UNIMA

PUCK- RĂDĂCINI

PUCKDEZVOLTARE

PUCK-EDUCAȚIE

a)Integrala autorilor români.
b)Promovarea creaţiei maghiare
contemporane adresate copiilor.
c)Promovarea autorilor consacraţi din
literatura universală pentru copii.
a)Colaborare cu instituţii subordonate
Consiliului Judeţean.
b)Tineri dramaturgi-competiţie de
dramaturgie.
c)Cronica adolescenţei.
d)Puck Kultur.
e)Commedia dell" Arte.
f)Recitaluri actoriceşti.
a)Puck citește copiilor la bibliotecă;
b)Puck merge la școală;

Formarea identității copiilor şi
promovarea altor creații europene.

Crearea de proiecte care să ducă
la creșterea numărului de
spectatori, să acopere şi alte
categorii de vârstă şi să deschidă
apetitul spre spectacolul de teatru.

Derularea unor programe și
activități în sprijinul educației
tinerei generații și a creșterii
interesului pentru cultură

1. Puck Vizibilitate
1.a. Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete “PUCK”, a ajuns la
ediţia cu numărul 16 în anul 2017.
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În cadrul manifestării, au fost prezentate un număr de 33 de spectacole de teatru de păpuşi din
ţară şi străinătate, 2 conferințe și un atelier profesional. Din juriul ediției au făcut parte personalități
ale expoziție datorată parteneriatului cu organizatorii Festivalului Internațional de Teatru pentru
Copii din Subotica, Serbia.
S-a atras un public numeros și diversificat, de peste 7000 de spectatori, atât din municipiul
Cluj-Napoca, cât și din localităţile învecinate. Importanţa manifestării este subliniată atât de prezenţa
unor trupe de renume national cât şi de participarea unor trupe din străinătate.
1.b. Festivalul Stradal Wonder Puck a reunit, în perioada 15 - 17 septembrie, 29 de
evenimente, 200 de invitați și aproximativ 17.400 de spectatori. Instituția a câștigat astfel, prin
prezenţa artiştilor şi spectacolelor invitate în locaţii publice din oraşul Cluj-Napoca, o nouă categorie
de public, dar și racordarea la evenimente similare şi festivaluri cu tradiţie din oraşe europene
faimoase în arta păpuşeriei. Timp de trei zile, Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost un spațiu al jocului,
al activităților artistice și educative destinate celor mai mici dintre spectatori, dar și celor mari. Pe
scena mare a festivalului se vor juca spectacole invitate de la Arad, Oradea, Sibiu, Alba Iulia, TârguMureș, Baia Mare, Deva, Satu Mare sau Dej. Pe lângă acestea, programul artistic cuprinde și
spectacole de teatru ale unor prestigioase școli clujene, concerte, momente de dans și jonglerie,
ateliere de creație și expoziții.
1. c. Regizori străini
Secția maghiară a instituției a inclus în repertoriul stagiunii Legenda Sfântului Ladislau,
spectacol care a avut premiera în data de 30 septembrie 2017. Regia, scenariul și scenografia sunt
semnate de Szentirmai László, regizor și cadru didactic din Ungaria.
1.d. Participări la festivaluri naţionale şi internaţionale
Pe parcursul anului 2017 Teatrul Puck a participat la 11 festivaluri naţionale şi două
internaționale, festivaluri la care cele două secții au primit sapte premii importante.
1.e. Mobilitate
Pe parcursul anului 2017 s-a avut în vedere asigurarea necesităţii de organizare şi promovare a
spectacolelor celor două secţii în localităţile învecinate, judeţele limitrofe şi regiune. Astfel, anual au fost
organizate, în cadrul proiectului Caravana Păpușilor Puck, turnee şi deplasări ale celor două secţii cu
spectacole adresate publicului de vârstă şcolară şi preşcolară în localităţi ca: Gherla, Ileanda, Dej, Huedin,
Turda, Câmpia Turzii, Beclean, Odorheiul Secuiesc, Gheorghieni, Carei, Sf. Gheorghe etc.

1.f. Actualizarea site-lui www.teatrulpuck.ro
Pagina web a instituţiei, cuprinzând informaţii despre istoricul, repertoriul şi programul Teatrului
Puck este actualizată periodic, în acest moment fiind în lucru o nouă interfaţă, mai dinamică şi mai

atractivă. De asemenea, există un feedback constant din partea publicului pe cele patru pagini de
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Facebook ale instituției (peste 8900 de fani/aprecieri - paginile în limba română; respectiv peste 1700
de fani - paginile în limba maghiară).

2. Puck Prietenul copiilor
2a. Spectacole pe afiş
În repertoriul curent al Teatrului Puck se regăsesc 38 de spectacole ale celor două secții,
printre care amintim Dănilă Prepeleac, Scufița Roșie, Capra cu trei iezi, Scufița Roșie și lupul cel
flămând, Hansel și Gretel, Eu sunt Pinocchio, Ursulețil Winnie Pooh etc. Spectacolele organizate
la sediul instituţiei jucate de ambele secţii, română şi maghiară, se înscriu în următoarele categorii:
2+, 4+ şi 6+. Acestea au drept scop acoperirea unei arii cât mai largi din repertoriul naţional şi
internaţional, acordând atenție și creației literare contemporane pentru copii, pentru atragerea unui
segment cât mai larg de noi spectatori.
2.b. Premiere şi reluări
În anul 2017 au fost realizate 9 spectacole în premieră și 2 reluări.
2.c. Caravana Păpuşilor Puck
În cadrul proiectului “PUCK şi prietenii săi”, Teatrul de Păpuşi Puck a organizat anual
Caravana Păpuşilor Puck, cu scopul de a prezenta spectacole gratuite copiilor români şi maghiari
din judeţul Cluj. Spectacolele Teatrului Puck au fost prezentate în Gherla, Cîmpia Turzii, săvădisla,
Sic, Gilău, Inoc, Aghireș, Florești, Iclod, Fundătura, Bonțida, Lunca Ilvei, Maieru, Dumbrava,
Sângeorz-Băi, Carei, Foieni, Berveni, Brâncovenești, Gheorghieni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea
Ciuc, Zalău, Huedin.
2.d. Păpuşa în art terapie
Săptămâna Bunăvoinţei este un program anual cu spectacole gratuite, adresate copiilor din
şcolile speciale şi centrele de plasament din judeţul Cluj, continuând o relaţie specială consolidată în
ultimii ani. Proiectul a fost extins și s-a desfășurat pe parcursul întregului an.

2.e. Prezenţa Teatrului Puck în viaţa comunităţii
Caravana Păpuşilor Puck, Puck salvează magia poveștilor, Muzeul Păpuşilor, Povești
citite, povești dăruite, Puck și prietenii lui, Eroi și eroine, Pitici voinici – sunt câteva dintre
proiectele care au fost iniţiate pentru a răspunde necesităţii prezenţei instituţiei în viaţa comunității
2.g. Cu ocazia sărbătoririi zilei Teatrului Puck, Zilei Internaționale a Teatrului pentru
Copii și Zilei Marionetei au fost programate întâlniri, conferințe, lansări de carte, premiere –
evenimente la care au fost invitate personalități ale teatrului de păpuși din Cluj și din țară.
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3. Puck Rădăcini
3.a. Integrala autorilor români
În vederea diversificării ofertei de spectacole pentru publicul fidel, promovând totodată
creaţia literară naţională au fost introdus în repertoriul teatrului spectacolul: Fata babei și fata
moșneagului, de Ion Creangă și au fost reluate spectacolele Vasilache şi Mărioara şi Dănilă
Prepeleac.
3.b. Promovarea creaţiei contemporane maghiare adresată copiilor
Spectacole incluse în repertoriul secţiei maghiare, ca adaptări ale creaţiei maghiare
contemporane: Legenda Sfântului Ladislau, Poveștile Clujului, Eroi și eroine.
3.c. Promovarea autorilor consacraţi din literatura universală pentru copii
Dintre titlurile care adaptează poveşti binecunoscute ale literaturii universale şi montate pe
scena Teatrului Puck în ultima perioadă amintim: Pinocchio (la cele două secții), Micul Prinț,
Scufița Roșie, Frumoasa din pădurea adormită, Hansel şi Gretel.

4. Puck dezvoltare
4.a. Colaborare cu instituţii subordonate Consiliului Judeţean
Au continuat colaborările cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Muzeul de Artă Cluj,
Opera Română, Muzeul Etnografic al Transilvaniei – colaborări reunite sub denumirea „Puck” şi
prietenii săi.
A continuat proiectului Muzeul Păpuşilor prin organizarea de expoziţii cu păpuşi, decoruri şi
afişe în vacanţele dintre stagiuni; proiectul este realizat în colaborare Muzeul Naţional de Artă Cluj
şi s-a desfăşurat anual, în 2017 ajungând la cea de-a 11 – ediţie.
4.b. Tineri dramaturgi – Pentru a veni în întâmpinarea tinerilor pasionați de arta literarã,
Teatrul de Păpuși „Puck” a demarat un atelier cu activități dramatice adresate copiilor, proiect
denumit Pitici voinici. Scopul acestor activități este formarea primelor deprinderi artistice pe baza
familiarizării cu instrumentele, mijloacele și procedurile autorului de scriere dramatică.
4.c. Puck Kultur
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Proiectul VALIZA CU POVEŞTI a cuprins construcţia unor spectacole de mici dimensiuni, uşor
deplasabile, printre care amintim: Scufița Roșie și lupul cel flămând, Covorașul fermecat, Fata babei și fata
moșneagului, Coșul cu povești.

5. Puck-Educație
5.a Puck citește copiilor la bibliotecă:
Au fost extinse programele de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” în cadrul
unor evenimente organizate în parteneriat: Noaptea albă a bibliotecilor şi Festivalul Internaţional al
Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”, ateliere şi lecturi publice, în cadrul cărora actorii au citit
povești copiilor și tinerilor.
5.b Puck merge la școală:
De asemenea, două dintre spectacolele produse în această stagiune sunt gândite pentru a fi
prezentate exclusiv în grădinițe și școli: Coșul cu povești, Poveștile Clujului.

Numeric, putem sintetiza activitatea anului 2017, astfel:

Nr. programe

Nr. proiecte

Propus

5

Realizat

5

Propus

390

Realizat

395

MANAGER

Mureşan-Petran Emanuiel-Simion
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