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CERC STUDENŢESC de TEATRU GAMES WITH VIVID PUPPETS 

 
1. Anul înfiin ţării 
Trupa de teatru în limba engleză Games with Vivid Puppets s-a înfiinţat în octombrie 2010 
 
2. Domenii de cercetare 
- fonetică (exersarea pronunţiei şi o mai bună înţelegere a anumitor jocuri de cuvinte); 
- vocabular (îmbunătăţirea exprimării într-o limbă străină, învăţarea unor cuvinte noi); 
- literatură (abordarea pieselor diferiţilor dramaturgi din literatura engleză şi americană) 
- studii culturale (studierea culturii şi civilizaţiei engleze/americane în funcţie de piesa 

de teatru abordată) 
3. Membrii grupului 
Alisa Olariu  
Ana Simionescu, Simona Petrea, Ioana Isachi, Ionela Brânză, Laura Ionescu 
 
4. Persoana de contact 
Asist. univ. dr. Cătălina Bălinişteanu 
5. Coordonatorul grupului 
Asist. univ. dr. Cătălina Bălinişteanu 
 
6. Teme şi direcţii generale de cercetare 
2010 – în cadrul Spectacolului de Crăciun organizat de studenţii Facultaţii de Litere: 
perceperea contemporană a sărbătorilor creştine, menţinerea/transmiterea valorilor morale 
şi culturale tradiţionale, abordarea kitsch-ului şi a non-valorii – creare şi punerea în scenă 
a scenetei Incessant Bells and Huey Stockings, 20 decembrie 2010 
2011 – în cadrul Zilelor Anglofoniei: o abordare modernă a comediilor lui William 
Shakespeare materializată prin sceneta Taming of the Shrew – 3 mai 2011 
2011 – în cadrul Spectacolului de Crăciun organizat de studenţii Facultaţii de Litere: 
abordarea fonetică a limbii engleze prin exersarea unor tongue-twisters; prezentarea 
tipurilor culturale din Victorianism (the Snob) sau de la Fin de siècle (the dandy), 
parodierea obiceiurilor şi tradiţiilor din jurul anului 1900 prin abordarea modernă a 
comediei lui G.B. Shaw Pygmalion, 21 decembrie 2011 
2012 – în cadrul Zilelor Anglofoniei: o abordare modernă (low-key lighting) a basmelor 
materializată prin sceneta Waiting for ... a Prince – 30 martie 2012;  
2013 – în cadrul Zilelor Anglofoniei: Overtones de Helen Gerstenberg pune accent pe 
dedublarea eului şi analizează superficialitatea relaţiilor dintre oameni. De asemenea 
această piesă oferă ocazia publicului să observe anumite stereotypuri specifice începutului 
de sec XX în America, precum şi ironia fină a autoarei atunci când descrie emanciparea 
incipientă a femeilor din acea prioadă. 
2014 – în cadrul Zilelor Anglofoniei: abordarea temelor sociale în (post)modernism prin 
prezentarea stereotipurilor bazate de roluri de gen, pe diferenţe sociale, pe diferenţe de 



educaţie, prin prezentarea rolului sexualităţii în secolul XX prin punerea în scenă a piesei 
Miss Julie de August Strindberg 
 
7. Publicaţii ştiin ţifice reprezentative ale membrilor grupului (selectiv) 
Sceneta Incessant Bells and Huey Stockings a fost publicată în revista studenţească 
ROBRIT; autor: Alisa Olariu 
8. Alte activităţi ale cercului studenţesc 
Evenimentele au fost promovate în presa locală şi prin afişe amplasate în cadrul Facultăţii 
de Litere 

 
 
 


