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Îngerul păzitor 

Film de animație 

Durata: 24 minute 

Scenariul: Laura Tamás 

adaptat după povestea cu benzi desenate din revista bilingvă 

(română și maghiară) „LINXY”, cu titlul „Îngerul păzitor” / 

„Az őrangyal”, (2006) scrisă și ilustrată de Laura Tamás, 

înregistrat la ORDA sub numărul 10103/11.01.2010 având ca 

obiect al dreptului de autor: operă scrisă, 

conform Legii nr 8/1996. 

 

Regia: Gábor Kutyik 

Producători: 

ALDMAGIC FILM (RO) 

!ZLS PRODUCTONS CREATIVE FACTORY (HU) 

 

LOGLINE 

 

Mitzi și frații săi sunt nevoiți să-și părăsească pădurea în 

care trăiesc din cauza defrișărilor ilegale. Disperați, se 

refugiază în Marele Parc, însă aici îi întâlnesc pe Kit-Bandit 

și Max-Mascatul. 
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1. SINOPSIS 
 

 

O parte din pădurea municipală a orașului Baia Mare a fost 

defrișată. Pisicuţa sălbatică Miţi, rămasă orfană împreună cu 

fraţii ei, e nevoită să-şi părăsească locuinţa distrusă de 

tăietorii de lemne. Ea ajunge în Rezervaţia Marele Parc (Parcul 

Național Munții Rodnei), unde-şi găseşte adăpost în cabana 

părăsită a pădurarului. E Ajunul Crăciunului, iar locuitorii 

Marelui Parc se pregătesc de sărbătoare. Însă pe Miți și pe 

frații ei îi ajung necazurile până și aici, fiind deranjați de 

băieţii cei răi: Kit-Bandit și Max-Mascatul. Aceștia se 

deghizeză în lupi cu scopul de a o speria și alunga din 

rezervație. Fapta lor este descoperită de către motanul sălbatic 

Pisicot Vărgat și prietenii săi, iar Pisicuţei Miți şi fraţilor 

ei li se oferă o viaţă mai bună, dovadă că îngerul ei păzitor nu 

a părăsit-o la ananghie... 

Laura Tamás 



 

PISICOT VĂRGAT 
Este un motan sălbatic, 

protagonistul filmului. 

Acționează dezinteresat în 

favoarea refugiaților Mitzi, 

Tigrișor și Dințișor. Dă dovadă 

de compasiune și altruism. 

Oferă protecție lui Mitzi și 

fraților ei mai mici, Tigrișor 

și Dințișor. De asemenea, îi va 

mobiliza și pe prietenii săi în 

acțiunea de includere a 

refugiaților în societatea 

Marelui Parc. 

DESCRIEREA PERSONAJELOR 
 

Personajele principale 
 

  

 

 



 

 

 

 

MIȚI  
Este o pisică 

sălbatică, 

personajul 

principal 

feminin al 

acțiunii.  

Rămasă orfană și 

sinistrată, 

datorită 

prejudiciului 

suferit în urma 

defrișării 

masive a pădurii 

în care trăia 

alături de 

familia sa, se 

refugiază 

împreună cu 

frații săi 

Tigrișor și 

Dințișor în 

Marele Parc.  

 

 

 

 

TIGRIȘOR  
Este un pisoi 

sălbatic, 

fratele mai 

mic al lui 

Mitzi. Va 

aprecia 

suportul lui 

Pisicot Vărgat 

și se va 

bucura 

împreună cu 

frățiorul său 

mai mic de 

protecția 

oferită de 

acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGER LINXY (LINXY) este 
un linx, locuitor al Marelui 

Parc, susținătorul lui Pisicot. 

Împreună cu acesta se va 

implica în acțiunea de urmărire 

și descoperire a nucleului 

„băieților răi”. Alături de 

prietena sa Pinxy-Roz va 

acționa pentru includerea și 

integrarea lui Mitzi și a 

fraților săi în societatea 

Marelui Parc. 

Personajele secundare 
 

  

 

 

 



 

PINXY-ROZ  
Este un linx, prietena lui 

Linxy, exemplu de 

generozitate și ospitalitate. 

Îi oferă lui Mitzi prietenia 

sa și își pune la dispoziție 

casa pentru a-i caza pe 

refugiați până la primăvară. 

Dă dovadă de suport moral în 

relația cu Mitzi, pe care o 

încurajează, transmițându-i 

optimism și energie pozitivă. 

  

     



 

KIT-BANDIT  
Este un linx, opusul lui 

Linxy. Personaj antagonic, 

egoist, influențabil, care, 

deși cunoaște legea Marelui 

Parc, o va încălca, convins 

fiind de prietenul său  

Max-Mascatul că fapta lor nu 

va fi descoperită. 

   

     



 

 
MAX-MASCATUL  

Este un dihor, amicul lui Kit-Bandit. Personaj negativ, 

insinuant, manipulator și xenofob. Nutrește sentimente de ură 

și dispreț față de cei care trăiesc în afara rezervației Marele 

Parc sau care fac parte din alte clase sociale decât a sa. 

Maestru al deghizării și al stratagemelor, încearcă să-și 

acopere faptele folosindu-se de identitatea lupilor Ric și Roc. 

 



 

LUP BĂTRÂN  
Este  bunicul lupilor gemeni 
Ric și Roc. Este un personaj 

pozitiv, care se situează de 

partea celor aflați în 

dificultate. Mentor activ al 

nepoților săi, le oferă o 

educație morală civică prin 

atitudinea compătimitoare 

față  de defavorizați și 

orfani.  

   

 

 

 

 



 

 RIC, ROC 
Sunt doi lupi frați gemeni, nepoții lui Lup-

Bătrân. Ric va propune un plan de descoperire 

și prindere a făptașilor. Ideea sa este 

acceptată și pusă în aplicare cu ajutorul 

lui Pisicot, al lui Linxy și al fratelui său 

Roc. 

 



3. REZUMAT 

 

 

În rezervația Marele Parc din Munții Carpați e iarnă. Crăciunul 

e așteptat cu bucurie. Pinxy, ajutată de prietenul ei râsul 

Linxy şi de păsări, împodobesc bradul din fața casei sale. Linxy 

constată că instalația luminoasă e defectă, însă atenția îi este 

atrasă de zgomotele care vin dinspre Muntele Pleșuv. 

 

Pisicot Vărgat, Kit-Bandit şi Max-Mascatul fac concurs cu 

snowmobilele pe versantul muntelui, făcând un vacarm de 

nedescris. Pisicot are un accident, este părăsit de Kit-Bandit 

și Max-Mascatul şi se rătăcește. Noaptea ajunge la cabana veche 

şi părăsită a pădurarului. Prin fereastră vede o luminiţă slabă, 

abia pâlpâind. Motanul se apropie de o fereastră şi vede o 

familie de pisici sălbatice refugiate în casa cea veche și 

părăsită a pădurarului. E pisicuţa sălbatică Miți împreună cu 

fraţii săi, Tigrișor și Dințișor plângând de foame şi de frig. 

Lui Pisicot i se face milă de ei. Bate în uşă și cere să fie 

primit peste noapte în cabană. Miți îi deschide şi-l primește în 

casă. Pisicot se interesează de soarta lor. Ea îi povesteşte 

despre cum au rămas orfani şi cum au ajuns în rezervaţie la 

cabana părăsită a pădurarului. Are loc o întoarcere în timp prin 

care Miți își deapănă amintirile triste: defrișarea pădurii în 

care trăia, pierderea părinților săi și pribegia care a urmat, 

dintr-o pădure în alta, până ce a ajuns împreună cu frații săi 

în rezervația Marele Parc. Pisicot le promite ajutorul şi rămâne 

peste noapte la cabană. 

 

Dimineaţa, se întâlneşte cu Max-Mascatul şi Kit-Bandit care-l 

iau la întrebări, zeflemindu-l. Pisicot nu le spune despre Miți, 

fapt ce le trezeşte şi mai mult curiozitatea. El își continuă 

drumul spre casă. Odată ajuns aici, le pregătește lui Miți și 

fraților săi un rucsac mare pe care îl umple cu alimente. 

 

Plini de invidie şi răutate, Max-Mascatul şi Kit-Bandit se 

hotărăsc să-l urmărească pe Pisicot până la casa cea veche a 

pădurarului în speranța că-i vor afla secretul și-l vor putea 

șicana în continuare. Astfel, cei doi îl văd pe amicul lor 

intrând în casa pădurarului unde îl așteaptă Miți, împreună cu 

frații săi. După plecarea lui Pisicot, cei doi se apropie de 

fereastră, descoperind faptul că e vorba de o familie de pisici 

sălbatice nevoiașe refugiate în rezervația Marele Parc și de a 

căror existență nu știe nimeni în afară de amicul lor. Deși 

cunosc legea Marelui Parc care protejează orfanii și refugiații,  

Kit-Bandit și Max–Mascatul se hotărăsc să alunge pisicile din 

rezervație. Motivul este teama ca noii veniți, odată integrați 

în societatea Marelui Parc, vor beneficia de aceleași drepturi 

la educație ca și ei. Ba mai mult, în mintea lor exista 

pericolul ca aceștia să le „fure” locurile și bursele școlare.  

 



Pentru a o alunga pe Miți și pe frații ei din Marele Parc, cei 

doi se deghizează în lupi şi-i sperie pe Miți şi pe fraţii săi, 

amenințându-i că-i mănâncă. 

A doua zi, Pisicot o găseşte pe Miți plângând, care-i povestește 

cum au fost terorizați noaptea de așa zișii lupi. El îi 

bănuiește pe Ric și pe Roc, cei doi frați gemeni lupi, ca fiind 

autorii acțiunilor de intimidare și amenințare a familiei lui 

Miți. Pisicot îi promite lui Miți prinderea făptașilor și 

pedepsirea acestora. Pentru aceasta, îi cere ajutorul râsului 

Linxy, căruia îi povestește situația lui Miți și a fraților ei. 

Acesta îi propune să-i facă o vizită lui Lup Bătrân, bunicul 

celor doi frați gemeni, pentru a afla dacă aceștia și-au 

petrecut sau nu noaptea acasă.  

 

Lup Bătrân, rănit în propria-i onoare și orgoliu, își ia nepoții 

la întrebări care neagă categoric implicarea lor în acțiunea de 

intimidare a refugiaților. Ric propune organizarea unui flagrant 

prin care să fie supravegheată, seara, cabana și descoperirea 

adevăraților autori ai acțiunii. Astfel, Max si Kit sunt prinşi 

asupra faptei şi demascaţi. Ei sunt pedepsiţi cu expulzarea din 

rezervaţie pentru o perioadă de două săptămâni. 

 

Pisicuţa Miți împreună cu fraţii săi sunt duși de către Pisicot 

Vărgat acasă la Pinxy-Roz, care le oferă azil până la primăvară.  

Aici sunt așteptați cu surprize şi cadouri sub bradul de 

Crăciun. Pisicuţa mulţumeşte noilor ei prieteni, plângând de 

fericire. Pinxy o încurajează și o asigură că fiecare are un 

înger păzitor care nu-l părăsește niciodată. 

 

Povestea se termină cu un colind pe care îl cântă cu toții în 

cor, fiind acompaniați la pianină de Pinxy-Roz. Tot acum are loc 

o minune: instalația luminoasă defectă, care împodobește bradul 

de afară se aprinde cu un efect vizual care-l înconjoară în 

spirală până la vârf, făcându-l să strălucească magic în feeria 

nopții de Crăciun. 

 

 

4. TEMA 

 

Prezentul film de animație tratează două concepte sociale 

interconectate: includerea și integrarea socială a migranților 

care își pierd habitatul în urma defrișării pădurilor și 

distrugerea mediului înconjurător într-o societate evoluată, 

sigură și protectivă. 



1  

5. CONCEPT ART 

 

 



2  
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7. VIZIUNEA REGIZORALĂ 
 

Descrierea proiectului 

 

Acest proiect a fost conceput pentru un film de animație 3D, 

scurt metraj de aproximativ 24 de minute. Filmul se adresează 

copiilor de 6-9 ani și are la bază o revistă cu benzi desenate. 

Genul filmului: dramă. 

 

Dramaturgia filmului dezvăluie o acțiune liniară, plasată în 

timp - al zilelor noastre – și spațiu – România, Munții Carpați. 

Personajele sunt adolescenți, care trăiesc într-o rezervație din 

Parcul Național Munții Rodnei din Maramureș. 

 

Schimbările de natură economică şi socială care au avut loc în 

Europa în ultimele decenii au dus, pe de-o parte, la o oarecare 

segregare socială între țările care au profitat de 

oportunitățile economice oferite de un context politic și social 

favorabil și care a dus la creșterea condițiilor de trai, 

implicit a calității vieții, și altele care, deși aflate în 

tranziție sau chiar în dezvoltare, continuă să sufere de anumite 

forme de sărăcie, handicap social și economic. 

 

În cazul de față, Mitzi împreună cu frățiorii săi, pisoii 

Tigrișor și Dințișor trăiesc la „marginea societății”, priviți 

de „băieții răi”, Kit-Bandit și Max-Mascatul, ca fiind niște 

intruși, cărora dacă li s-ar oferi posibilitatea integrării, ar 

putea oricând „să le fure” autohtonilor Marelui Parc locurile și 

bursele școlare. Din aceste motive, există tendința de a nu fi 

acceptați în societatea celor bine situați din punct de vedere 

economic și social. 

 

De asemenea, filmul își dorește să pună în lumină diferențele 

structurale dintre o societate în care domnește un „cadru 

legislativ” construit pe fundamente democratice, care promovează 

o cultură civică avansată, standarde de viață înalte bazate pe 

protejarea capitalului său natural, - rezervația Marele Parc -, 

din care aceasta își atrage resursele unei dezvoltări durabile 

și o societate în care indivizii trăiesc sub amenințarea 

distrugerii mediului înconjurător prin defrișarea masivă a 

pădurilor, urmate de întâmplările tragice trăite de Mitzi și 

familia sa, forțată fiind să-și părăsească împreună cu frații ei 

pământul natal. 

 

Conflictul dramatic se realizează prin existența unor forțe 

opuse, aflate într-o relație ostilă – Pisicot Vărgat, Kit- 

Bandit, Max-Mascatul, Ric, Roc, Mitzi și frații săi – în cadrul 

unui sistem de acțiuni și reacțiuni: deghizarea personajelor  

negative în lupi, apoi demascarea și pedepsirea acestora. Există 

apoi un obstacol între personajele pozitive și cele negative, 

sugerat prin ciocnirea acestor forțe urmată de criză, de 

dezechilibru, apoi de soluție. Astfel, din punct de vedere 

regizoral pot fi îmbinate fericit epicul – nararea unor 



 

întâmplări urmând linear momentele clasice: expoziție, intrigă, 

desfășurarea acțiunii, punctul culminant și deznodământul – cu 

liricul, accentul fiind în anumite scene pe sentimentele, 

trăirile personajelor (Pisicot Vărgat îi oferă protecție, iar 

Pinxy-Roz îi oferă prietenia și ospitalitatea greu încercatei 

Mitzi. Totodată, există momente de mare tensiune dramatică, 

spaima creată de apariția lupilor la fereastra cabanei în care 

s-au refugiat Mitzi împreună cu frățiorii săi cu scopul de ai 

face pe aceștia să părăsească rezervația, demascarea lui Kit- 

Bandit și a lui Max-Mascatul, bătaia iscată între aceștia și 

susținătorii lui Pisicot. 

 

Prin tematica abordată, prezentul proiect cinematografic are în 

vedere: dezvoltarea solidarităţii şi toleranţei, sprijinirea 

înţelegerii reciproce între tinerii proveniți din structuri 

sociale diferite, de etnii diferite, promovarea coeziunii 

sociale și economice, sensibilizarea şi, nu în ultimul rând, 

determinarea a cât mai mulţi tineri să se implice în acţiuni de 

voluntariat, care îi vor face să se simtă utili comunității în 

care trăiesc. 

 

Concepția personajelor 

 

Acțiunea filmului tratează întâmplări ale zilelor noastre, 

specifice societății în care trăim, probleme legate de 

diferențele sociale generate de factori economico-sociali. 

Datorită acestui fapt, chiar dacă, personajele acțiunii sunt 

animale, - o parte dintre ele, rezidente ale rezervației Marele 

Parc -, iar altele refugiate din alte regiuni, neprotejate, 

acestea vor fi concepute într-o manieră umanizantă, stilizată, 

prin atitudine și comportament, exprimându-și emoțiile, 

temerile, convingerile. Discrepanța dintre cele două lumi, cea a 

locuitorilor rezervației Marele Parc și a refugiaților, se 

reflectă prin aspectul fizic al personajelor. Pisicot, Kit- 

Bandit, Max-Mascatul poartă haine și accesorii cu design 

futurist, tehnologie IT încorporată, dotată cu senzori on-board, 

conectivitate mobilă, sisteme de orientare GPS afișaj virtual, 

instrumente interactive de navigare, trăiesc în cabane de lemn 

confortabile, eco-friendly cu încăperi mobilate, circulă cu 

snowmobile, ATV-uri, Pinxy cântă la pian, în timp ce pisicuța 

Mitzi împreună cu frații săi suferă de frig și de foame 

refugiați în cabana veche și părăsită a pădurarului. 

 

Modelarea 3D a personajelor se va face utilizându-se instrumente 

profesionale pentru sculptură 3D, pictură directă pe modele 3D 

de înaltă rezoluție, pictură pe canale multiple de material, 

toate acestea fiind facilitate de utilizarea echipamentelor 

hardware de ultimă generație. 

  

Pentru regia filmului vor fi create storyboarduri utilizându-se 

instrumente de grafică 2D. 

 

 



 

Regia personajelor 

 

Mișcările personajelor vor fi interpretate de actori, cu o 

mimică, gestică corporală expresivă. Pentru animația 

personajelor vor fi create capturi de mișcare (motion captures) 

ale fiecărui personaj în parte, care vor fi editate cu ajutorul 

programelor de grafică 3D Maya, MotionBuilder, care le va 

conferi naturalețe și fluiditate, ceea ce le va apropia și mai 

mult de uman. Se va pune accent pe mimica facială pentru a 

exprima cât mai fidel cu putință sentimentele, trăirile 

acestora. 

 

Regia camerelor, animatic și storyboard 

 

Folosind Maya Sequencer Camera, vor fi construite secvențe 

complete cu dummies-uri, care pot fi apoi exportate ca 

animaticuri. Cu ajutorul unui simplu ciclu de animație, va fi 

realizată regia camerelor din diferite unghiuri. La dialoguri se 

va recurge la prim-planuri și gros-planuri în funcție de stările 

și întâmplările trăite de acestea. Astfel, prin close-up-urile 

camerei vor fi subliniate stările de frică, surpriză, bucurie, 

nehotărâre etc. De asemenea, atenția spectatorilor va fi condusă 

spre surprinderea unor gesturi sau elemente delicate  care 

sporesc farmecul poveștii, crează clipe de romantism și plac 

copiilor: scena tandră dintre Pisicot și Mitzi, imaginea feerică 

a peisajului hibernal, păsărilor care ajută la împodobirea 

bradului de Crăciun, colindul de Crăciun de la finalul filmului. 

 

Decorurile 

 

Anotimpul în care se petrece acțiunea filmului este iarna. 

Peisajul Marelui Parc (Parcul Național Munții Rodnei) are un 

relief accidentat, format din munți stâncoși, arii golașe, 

dealuri împădurite, poieni. Vegetația va fi modelată organic 

într-o manieră naturalistă. Pentru realizarea acestora se vor 

utiliza programele Maya, Xfrog, Houdini. Frumusețea acestuia va 

fi pusă în valoare prin utilizarea planurilor generale, de 

ansamblu, a survolurilor de cameră. 

 

Lumina va fi creată și amplasată în funcție de timpul acțiunii, 

astfel încât intensitatea luminoasă precum și proiecția umbrelor 

vor induce spectatorului iluzia de dimineață, după-amiază, 

seară, noapte. Simularea fenomenelor naturale, a particulelor de 

zăpadă în mișcare, a vârtejurilor va avea loc în timp real și va 

fi realizată cu ajutorul tehnologiei NVIDIA Maximus. Grație 

efectelor vizuale create cu ajutorul tehnologiei 3D, scenariul 

cu o structură clasică poate beneficia de o transpunere 

cinematografică modernă. 

 


