
 THE APPLE 
        



Spectacol-show  
teatru, dans rusesc, tiganesc, 
popular romanesc, georgian, 

pantomimă, balet, step, 

proiectii video si efecte speciale. 

Proiect de responsabilitate socială – 
în sprijinul copiilor cu deficiențe de 

vorbire și auz 

 

 

 









Cine suntem 

 Ion Parea – actor  colaborator Teatrul 
Național București, activează în trupa lui 
Dan Puric de 15 ani. 

 În cadrul companiei Passe-Partout DP a 
jucat în spectacolele "Made in România", 
"Costumele", "Hic sunt leones", "Cei 
150“, “Royal Fashion”  ce s-au bucurat de 
mare succes în turneele, festivalurile si 
concursurile la care au participat: 
Germania, Elveția, Ungaria, Croația,  
Slovacia, Bulgaria, Franța, Polonia, Bosnia 
Hetegovina, Grecia, Albania, China, 
Anglia, Belgia, Austria, Spania. 

 Filme – ”S-a furat mireasa”, ”Mama ei de 
tranziție”. 

 Telenovele – ”Inimă de țigan” (Pro TV). 

 Seriale – ”Tanti Florica” (Pro TV), ”Las 
Fierbinți” (Pro TV). 

 Reclame. 

 

 





         Cine suntem 
Alexandra Poiană – actriță colaborator Teatrul Național 

București 

 Roluri în teatru: 

 Personaj secundar, Năpasta de Ion Luca 
Caragiale, regia Radu Afrim, 2012 (Colaborare 
cu Teatrul Național “Ion Luca Caragiale” 
București) 

 Poppy, Scandal în culise de Michael Frayn, 
regia Radu Nichifor, 2011 (Colaborare cu 
Teatrul “Maria Filotti” Brăila)  

 Phillomene, Mama Mia de Theo Herghelegiu, 
2010 (spectacol independent) 

 Spectacol de coregrafie, The First Hour, în 
colaborare cu Teatro Tesi Roma, coregrafie: 
Andrea Gavriliu, regia: Virginia Franchi, Alin 
Florea 

 Roluri în film: 

 Rol episodic, Born to Raise Hell, regia Lauro 
Chartrand 

 Lila, Fatal Treasure Hunting, regia Fan Si He 

 Ilona, Lady of Csejte, regia Andrei Konst 





     Cine suntem 
 Lia Sinchevici- cunoscuta publicului pentru rolurile 

sale dinTV "Serviciul Roman de Comedie" si Vica 
din sit-com-ul "Spitalu de Dementa" difuzate pe 
ProTV. 

 FILM 

 2015-“Exodus to Shanghai” regia Anthony Hickox 

   “6.9 on Richter’s Scale” regia Nae Caranfil 

 2014 

 Dorata in “Lady of Csejte”, regia Andrei Const, 
Glacier Films, USA.  

 2013 – The waitress in “The Necessary Death of 
Charlie Countryman”, directed by Matt Drake, 
USA, Romania 

 2012 – Marina in “6 Bullets”, directed by Ernie 
Barbarash, Motion Picture Corporation of 
America. 

 2012 – Mila in “One in the Chamber”, directed by 
William Kaufman, MediaPro Studios, MPCA, 
Throttle Films.  

 TEATRU: 

 "Goana Dupa Fluturi" regia Mara Pasici, Teatru TV, 
TVR 

 Sotia in “Silent Struggle” de Bogdan Bolohan 

 Doanma de la curte in “Paganini” regia Mick Davis 

 Mama Bayard/Genevieve in “Pranzul cel Lung” 
regia Florin Zamfirescu 

 





       Cine suntem 
 Galina Bobeicu – balerină Operetă, 

coregraf 

 Coregrafie teatru ,, Stele Ratacitoare’’  
Teatrul Evreiesc, regia Andrei Munteanu 
(2012), ,,Eroi ca-n vise’’ Teatrul Toma 
Caragiu, Ploiesti, regia Cezar Ghioca 
(2013), ,,Purimshpiel-O Comedie!’’ Teatrul 
Evreiesc, regia Andrei Munteanu (2014) 

 Premii  - Premiul pentru cea mai buna 
coregrafie in cadrul Galei Absolventilor  
UNATC 2012 – specatcolul ‘’Hail Love’’,  
Premiul organizatorilor in cadrul 
Maratonul Teatrului Independent 
Bucharest Fringe, editia a doua – 
spectacolul ‘’ Hail Love’’ . 

 Filme -  “Ces amoures la” film, regia 
Claude Lalouche, ’’1940’’ scurt-metraj, 
regia Deaconescu Simona, ,,Little Red’’ 
scurt-metraj, regia Eva Pervolovic, ,, 
Collective Identity’’ scurt-metraj, regia 
Radu Aldea, Sandra Mahvima, ‘’ What 
About Love’’, regia Klaus Menzel. 

 





Ce ne propunem 
 

 Să combinăm performanța pantomimei, stepului, dansului popular, 
dansului țigănesc, dansului rusesc, a baletului, a tangoului cu teatrul 
într-un spectacol-show de excepție, unic în România.  

 Să creștem notorietatea teatrului românesc  în țară și în străinătate. 

 Să educăm publicul român, dar și pe cel internațional cu privire la 
patrimoniul cultural  și spiritual românesc. 

 

 

 Să susținem din câștigurile spectacolului ”The 
Apple” copiii din orfelinatele din România.  

 2% din impozitul  pe profit vor merge pentru 
campania ”Ajutați copiii cu deficiențe” din 
cadrul organizației ”Salvați Copiii România”, care 
are drept scop integrarea copiilor cu deficiențe 
de vorbire și auz. 



Ce ne recomandă 
 

 1. Imaginația și creativitatea 

 2. Creații originale (nu copiate) și performanța 

 3. Detalii bogate în coregrafie, ordine logică, emoții artistice bine transmise. 

 4. Un spectacol curat, profesional, proaspat, inteligent, cu o estetica a dinamicii. 

 5. Acuratete si performanta. Inovatie coreografica. 

 6. Povesti bogate în detalii, bine conturate. Publicul care vede The Apple ar trebui 
să trăiască, sa trăiască din nou si sa-si aminteasca. 

 7. Un spectacol unisex pentru bărbați și femei, copii și bătrâni. 

 8. O perspectivă antropologică asupra iubirii si a nevoii de a fi iubit cu episoade 
comice, dar  în același timp, cu imagini foarte dramatice și metaforice 

 9. Doina Levintza semneaza Designul de Costume. 

 10. LOGO foarte bun. Publicitate adecvată. 

 

 



In my school these young men learn to fly. They are surviving 
angels, without a “manager”. They fly in the world and come back. 
They are angels who learnt to feed themselves on air. Dan Puric 





Teatrul a intrat în Epoca Femeii. 

    George Bernard Shaw 

 
 
 
 
 
 
 



The Apple – Argument  
  
 
De-a lungul secolelor, oameni de diferite rase si culturi si-au exprimat, prin 
poezie, muzica, pictura, proza sau sculptura, fascinatia de a-si intalni, intr-o 
buna zi, sufletul pereche. Este ideea de suflet pereche un mit? Chiar exista pe 
acest pamant o persoana care este jumatatea noastra perfecta? Sau este doar 
imaginatia noastra care incearca sa ne faca sa speram intr-o relatie ideala? Orice 
e posibil. Rezolvarea acestui puzzle vechi de mii de ani este in inima fiecaruia 
dintre noi. 

Cautarea sufletului pereche este eterna. Omul isi cauta partenerul ideal in orice 
moment si in orice loc, iar cand acest lucru se intampla, sufletul omului renaste 
ca pasarea Phoenix din propria-i cenusa… urmand sa se transforme iar in cenusa 
la pierderea lui… 

Mitul androginului este prezent, in diferitele sale forme, in aproape toate 
culturile lumii. 

 
 



The Apple – Argument  
  
 

“The  Apple” este mitul Androginului povestit altfel. Sa vorbim fara cuvinte. 

Un concept original ritmat si bine structurat epic, articulat si presarat cu note 
comice. In pasi de dans, nevinovat sau pacatos, inocent sau dureros, perspectiva 
barbatului Adam care-si cauta iubita, femeia - Eva. Mult efort fizic, inspiratie, 
talent si ironie, candoare sau alegeri gresite, toate impletesc  o expresie de 
exceptie, o manifestare artistica picanta, un manifest efervescent al iubirii ce se 
cauta. Un produs care garanteaza succesul. 

El - Adam. Ea - Eva. Dar cate Eve sunt intr-una! Prin cate ipostaze nu trece o 
femeie si cate convertiri nu conteneste sa incerce dincolo de intelegerea 
barbatului-vanator si mult mai putin versatil. 

El este baza. Soclul. Ea este materia. Misterul. Viata. Miza si motivul. Motivul 
bucuriei, motivul tristetilor profunde, sansa procrearii. Ea face si desface, 
permite, dar triseaza, iubeste dar tradeaza, construieste si apoi demoleaza. 
Iubiri, senstimente, convingeri, camine, promisiuni, planuri. Zbuciuma, dar tot 
ea, Eva, alina cel mai bine. Strica totul, dar stie sa dea viata. Naste prunci 
frumosi care, la randu-le, vor amesteca aceleasi elemente mai pur sau mai 
impur in creuzetul vietii lor, al povestii lor. 

 

 

 

 
 



The Apple – Argument  
  
 

Luxos sau sarac, puternic sau slab, in adevar sau in minciuna, povestea dintre el 
si ea se scrie mereu la fel. Pasnic sau in plin razboi, mitul niciodata nu moare. Ce 
te faci insa cand, privind stupefiati sau subjugati de capriciile si jocurile femeii, 
uitam de barbatul care, nefiind atat de vizibil, traieste intens toate tribulatiile 

pe care femeia le traverseaza extrovertit? 

De aceea, spectacolul este gandit de asa maniera incat spectatorul este parte 
activa. Fiecare Adam este el, fiecare Eva este ea. Si fiecare varsta i-a descoperit 
candva, ii descopera sau urmeaza sa ii cunoasca. 

 Targetul este practic acoperit atat din punct de vedere demografic, cat si pe 
toate segmentele de varsta, sex, cultura. Actorii simt si se hranesc artistic din 
suflul privitorului care, scormonind in fiecare ungher ascuns al inimii lor, al 
gandurilor cele mai intime. 

Aici sau in Australia, sub Turnul Eiffel sau proptita caduc de Turnul din Pisa, 
istoria Marului e usor de inteles. Coregrafia devine caligrafie. Dar o caligrafie 
care, desi nu intotdeauna e usor de citit sau de inteles, inevitabil place 
privitorului si il invita la introspectie. Caci liniile trasate gratios sau nervos 
transforma semnul sau scrijelitura in spectacol vizual fermecator, plin de seva, 
de conotatii si de viata. 

 

 



The Apple – Argument  
  
 

Lumea ca un mar dulce sau crocant, acru sau acidulat, jumatate bun, jumatate 
stricat. Yin si Yang, bine si rau, doua parti ale aceluiasi intreg se cauta perpetuu. 
Uneori se gasesc, alteori nu. Uneori se iubesc, alteori - se urasc. Dar marul 
ispiteste. El este samanta, tot el - Universul. Atunci cand Providenta va 
considera ca Marul e prea stricat, il va arunca. Pana atunci insa, va invit la dans 
sa va recunoasteti. Dansand din vina catre dragoste, din patima catre ura, din 
amor catre despartire, pe un sambure de Mar. 

Intr-o lume diversa si diversificata, grabita si prea lenta, dulcele oximoron vrea 
sa danseze. 
Identitatea lui Adam sau a Evei nu au nevoie de pasaport. Sunt in fiecare dintre 
noi. Dar identitatea noastra culturala merita si trebuie sa fie vazuta cu alti ochi, 
in lume, la adevarata ei valoare, atat artistic cat si social. 

Metaforic, ironic, pasional, captivant, iute, incandescent si irezistibil, dansul 
spune si povestea ta. Romaneste, frantuzeste sau nemteste, englezeste sau 
curat fara vorbe, marul te ispiteste oriunde, oricand. Mai devreme sau mai 
tarziu, tot vei musca. 

 Danseaza cu mine. Aici, acolo sau pe Sena. Va fi o experienta memorabila. 

  

 

 

  



     The Apple  

CONTACT: 

 

    Ion Parea - Regizor 

Mariana Popa - Manager proiect 

Phone: 

+40 744 880 489 

Email: 

ionparea@yahoo.com 
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