
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.140

PRINCIPII DE ORGANIZARE A DECORULUI SCENIC ÎN  CREAȚIA 
SCENOGRAFULUI ANATOLII ȘUBIN

Dr. Vitalie MALCOCI
Institutul Patrimoniului Cultural

PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF STAGE DECORATIONS IN THE CREATION OF 
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Abstract: Anatolii Șubin is one of the most acknowledged theatrical scenographers, working 
in the Republic of Moldova since 1945. Being familiar with the new trends in dramaturgy, direc-
ting, scenography and other arts, Șubin creates his show sceneries by engaging in fruitful expe-
rimental searches.

Via the performances staged in the first decades after the war, the visual artist laid the foundati-
ons of professional theatrical scenery art in Moldova. The directions of the development of autoch-
thonous scenography were reflected in his elaborations. Thus, the emergence and establishment 
of new principles in the organization of sets and decor can be tracked down. Representative are the 
plastic solutions found for the scenic space in the 1960s, when a slight decrease can be noticed in 
the proportion of painting present in sceneries. Hence, we notice a certain exterior modernization of 
the techniques and means of expression. The new tendencies are reflected in the artistic creation 
of A. Șubin starting with the 1970s. It is a period of significant transformations in the theatrical deco-
rative art of Moldova, which largely determined the vision of decorative art that the National Thea-
ter embraced in subsequent years.
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Unul dintre cei mai consacrați scenografi teatrali, care și-a desfășurat activitatea 
în Republica Moldova începând cu anul 1945 este Anatolii Șubin. Se naște artistul la 
7 august 1913 în regiunea Altai (Rusia). După terminarea studiilor la Școala de arte 
plastice din or. Samarcand (Uzbekistan), specialitatea – decorator-monumentalist, 
desfășoară o activitate de peste 12 ani ca pictor-scenograf în diverse teatre din URSS 
(Uzbekistan, Turkmenia, Kirghizia, Kazahstan, Rusia). La acea etapă A. Șubin avea 
deja o experiență bună în montarea spectacolelor, dotat cu cunoștințe profunde și în 
elaborarea costumației scenice.

Majoritatea spectacolelor montate în primele două decenii de după război pe scena 
Teatrului academic muzical-dramatic „A. S. Pușkin”, au fost lucrate cu decoruri și 
costume semnate de A. Șubin. Cu numele acestui plastician de fapt sunt puse bazele 
dezvoltării artei teatral-decorative profesionale din Moldova. În creativitatea acestui 
artist s-au reflectat direcțiile și căile dezvoltării artei scenografice din Moldova. 

Imediat după sosirea la Chișinău artistul se încadrează în activitatea sa profesi-
onistă fiind numit în postul de scenograf-șef la Teatrul academic muzical-dramatic                    
„A. S. Pușkin”. Astfel sunt montate primele spectacolele de către artist: O noapte de 
mai, autor N. V. Gogol, regizor V. Gherlac (1945); În văile Moldovei, autor L. Corneanu 
și Ia. Afanasiev, regizor V. Gherlac (1945) ș. a. În anii ce urmează (1946–1947) plasti-
cianul semnează scenografia mai multor spectacole, dintre care doar la Teatrul acade-
mic muzical-dramatic „A. S. Pușkin” în număr de șase. Spre regret nu avem nici schițe 
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și nici imagini ce ar reflecta creativitatea artistului în această perioadă.
Puțin mai reprezentativă este activitatea artistului începând cu anul 1948, unde din-

tre cele peste 5 spectacole montate în acest an dispunem de câteva schițe pentru sce-
nografia a două spectacole. Se are în vedere schițele de decor pentru spectacolul Roza 
vânturilor, autor I. Dunaevski și spectacolul Sânziana și Pepelea, autor  V. Alexandri, ul-
timul reprezentând un peisaj obscur, străin mito-folclorului național.

Mai valoroase par rezolvările plastice ale spațiului scenic începând cu anul 1949 când 
este realizată scenografia pentru spectacolul Haiducii, autor I. Rom-Lebedev, regizor 
V. Gherlac. În această lucrare sesizăm calitățile profesioniste ale artistului. Vedem o 
organizare reușită a spațiului scenic cu racursiuri interesante unde anumite elemente ale 
decorurilor subordonează părțile întregi ale compoziției. Toate acestea vorbesc despre 
cunoașterea și stăpânirea tuturor legităților de bază a decorației teatrale. Concomitent 
regizorului i se oferă repere favorabile pentru o repartizare reușită a mizanscenelor în 
spectacol. Nivelul general al expunerii culturii vizuale poate vorbi deja despre realizarea 
designului spațiului scenic ca o componentă performantă a spectacolului întreg.

Pe parcurs A. Șubin realizează scenografia la o serie de spectacole printre care cele 
mai reprezentative sunt: Revizorul, autor N. V. Gogol, regizor D. Bondarenco; Buzduga-
nul fermecat, autor L. Deleanu, regizor V. Gherlac; Cântecul Lăpușniței, autor  P. Port-
noi, regizor V. Gherlac; În văile cu poame, autor L. Lukianov, regizori D. Bondarenco și 
T. Gruzin; Floricica roșie, autori I. Karnauhov și L. Brausevici, regizor V. Gherlac; Covo-
rul Ilenei, autor L. Corneanu, regizor V. Gherlac; Feciorii codrilor, autori V. Anghel și V. 
Gherlac, regizor V. Gherlac; Tartiuf, autor Molier J. B., regizor E. Loiter; Grozovan, au-
tor D. Gherșfeld, regizor G. Ghelovani; Evghenii Oneghin, autor P. I. Ceaikovski, regizor 
G. Ghelivani; Amarul iubirii, autor L. Corneanu, regizor N. Aronețkaia; Soacra cu trei nu-
rori, autor I. Creangă, regizor V. Cupcea; Ovidiu, autor V. Alexandri, regizor V. Gherlac; 
Fericirea mea, autori L. Corneanu și E. Gherchen, regizor V. Gherlac etc.

Dintre acestea prezintă interes scenografia artistului pentru prima operă naționa-
lă, montată pe scena Teatrului academic muzical-dramatic „A. S. Pușkin” (1956), Gro-
zovan, autor D. Gherșfeld, regizor G. Ghelovani. Perdeaua prologului, elaborată de A. 
Șubin, stabilea tensiunea și tonul spectacolului, jocul de vârf al mizanscenelor, care în 
principiu posta ideea principală – dezvăluirea luptei populare. 

Casele sărăcăcioase ce se ivesc de după dealuri, copacii desfrunziți fără de viață, 
acoperă partea covârșitoare a compoziției. În spatele acestora, pe fundalul cerului, se 
desfășoară momentul culminant al tragediei, unde văpaia furtunii cu limbile de foc și fum 
se dezlănțuie peste linia  orizontului. Cu toată specificația motivelor picturale, observăm 
posesia anumitor generalizări figurative. Peisajul, extrem de teatral, pregătește destul de 
emoțional percepția acțiunii interpretate. Numărul sporit al mizanscenelor, necesitatea 
schimbării lor rapide au predeterminat în mare măsură tratarea pictural-mimetică a 
spațiului cu o cantitate minimă în detalii volumetrice.

Cercetătorul S. Kerdivarenko susține că „decorația castelului boierului Manolachi, 
cârciumei de pe marginea drumului ce servea drept și locuință Paraschiței, au fost 
îndeplinite cu mare precizie etnografică, dar prea monumental”1. Credem că este 
exagerată afirmația atât în privința „preciziei etnografice”, cât și a monumentalismului. 
Cercetătorul sus numit susține că, o asemenea tratare putea fi acceptată doar pentru 
formele arhitecturale ale conacului boieresc și nicidecum pentru o casă țărănească.

Foarte interesante par să fie decorurile pentru piesa clasicului literaturii românești    

1 С. Кердиваренко. Театрально-декорационное искусство Молдавии.  Кишинев: Штиинцa, 
1984, p. 9.
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I. Creangă Soacra cu trei nurori, montată pe scena Teatrului academic muzical-drama-
tic „A. S. Pușkin” (1957). Realizarea decorului și a spațiului scenic în această piesă a 
creat anumite dificultăți pictorului-scenograf. Dramaturgia necesita o maximă precizie și 
recunoaștere a obiectelor, mobilierului, a realității vieții cotidiene cu o redutabilă reflec-
tare a identității naționale. Piesa hazlie, cu o notă puternică de umor național îi era stră-
ină o prezentare de document sau o tratare pictural-descriptivă a acțiunii. Exigențelor 
derulate, caracteristicilor expresive ale chipurilor personajelor trebuia să li se găsească 
expresia corespunzătoare în elementele decorurilor și designului, menținând în același 
timp autenticitatea și naturalețea mediului ambiental.

În această privință scenograful a reușit să realizeze doar parțial obiectivele propuse. 
Dacă elementele de decor corespundeau cerințelor și expresiei imaginii, atunci partea 
practică de respectare a autenticității mediului a rămas nerezolvată. Portalul și cortina, 
imaginate printr-o poartă monumentală realizată în tradițiile naționale moldovenești, 
trebuiau să îmbine plastic decorurile peisajului și cele de interior, care se aflau într-o 
schimbare continuă. Acest obiectiv a rămas nerealizat de pictorul-scenograf și ne 
susținut prin mijloace regizorale. Rezolvate într-un astfel de cadru, decorurile, conform 
tratării sale plastice, nu corespundeau caracterului ideatic al dramaturgiei. 

 Tendințele noi sunt reflectate în creația artistică ale lui A. Șubin mai ales începând 
cu anii ’60. În această perioadă artistul realizează decorurile la așa spectacole ca: Ru-
saliile, autor V. Alexandri, regizor I. Leveanu; Regele Lir, autor W. Shakespeare, regi-
zor V. Gherlac; O sută de draci și o fată, autor T. Hrennikov, regizor V. Gherlac; Farao-
nii, autor A. Colomieț, regizor V. Cupcea; Casa mare, autor I. Druță, regizor  V. Gherlac; 
Eminescu, autor M. Ștefănescu, regizor V. Cupcea; Tache Ianche și Cadâr, autor V. I. 
Popa, regizor V. Cupcea etc.

 În mare parte tendințele noi din anii ’60 sunt exprimate printr-o ușoară scădere a 
proporției dozate de pictură în decoruri și prin dorința evitării excesive a detaliilor. De 
fapt, nu putem vorbi despre schimbări radicale în aplicarea anumitor metode creative, ci 
mai degrabă despre o anumită modernizare exterioară a tehnicilor și mijloacelor de ex-
primare. Ca excepție putem nominaliza spectacolul Regele Lear de William Shakespe-
are, montat în Teatrul muzical-dramatic „A. S. Pușkin” din Chișinău (1961). Aici A. Șubin 
realizează decoruri într-o manieră anterior neutilizată de către artist, fapt ce a determi-
nat aceste implementări drept orientări noi în arta teatral-decorativă.

 Scenograful împreună cu regizorul V. Gherlac au creat un mediu impus prin forme 
plastic vizibile, pentru a evidenția evenimentele jucate în spectacol. Omogenitatea 
structurală în organizarea spațiului scenic a ajutat artistului la integritatea imaginii 
vizuale. Liniile geometrice riguroase și rigide ale tranzițiilor de scări, a deschiderilor 
și pereților, apărute din vidul sumbru al spațiului scenic, corespundeau atmosferei 
generale a tragediei lui Shakespeare. Culoarea nu a jucat un rol important, artistul a 
operat cu masele voluminoase, cu opunerea contrastantă dintre lumină și umbră.

Cu toate acestea A. Șubin nu a putut fi complet coerent. Persistența deprinderii pen-
tru o detaliere excesivă a imaginii vizuale s-a manifestat și aici. Verosimilitatea imitației 
butaforice a facturii zidăriei a fost complet străină stilului decorării în ansamblu, care era 
înlăturat de elemente concrete ale unei arhitecturi reale. O astfel de îmbinare a conven-
ționalității teatrale și naturalismului butaforic, reflectate parțial în decorația spectacolu-
lui Regele Lear a fost tipic pentru mai mulți pictori-scenografi la hotarul anilor ’50–’60.

Realizarea cu un an mai târziu de către A. Șubin a decorurilor pentru spectaco-
lul  Casa Mare de I. Druță, montat în Teatrul muzical-dramatic „A. S. Pușkin” (1962), a 
fost reținut în tradiția unei realizări pur exterioare, superficiale a dramaturgiei naționa-
le. Pe scenă au fost reproduse semnele formale ale coloritului național. Decorul de pa-
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vilion, ilustrând interiorul Casei Mari – cea mai mare și cea mai frumoasă cameră din 
casă, unde conform obiceiului moldovenesc sunt marcate cele mai solemne evenimen-
te și sărbători – înfățișează o construcție scenică a unei camere obișnuite cu toate ar-
ticolele de uz casnic. Prin urmare, încadrarea pavilionului cu draperii semitransparen-
te aveau menirea de a atenua puțin starea de protocol creată în ambianța scenică. Us-
căciunea decorurilor naturalist-etnografice era perceput mai mult ca un decor oportun 
dramaturgiei naționale.

Comparând activitatea lui A. Șubin la piesa Casa Mare cu realizarea decorurilor la 
piesa Regele Lear, este ușor de sesizat că lucrările asupra piesei lui I. Druță au fost 
mai „pasive”. Cercetătorul S. Kerdivarenko consideră că „pentru teama de a nu scăpa 
principalul (sau mai degrabă ceea ce se înțelegea prin acest lucru – cantitatea carac-
teristicilor superficiale ale identității naționale, tendința spre reprezentarea cât mai veri-
dică al locului acțiunii) la abătut de la rezolvarea problemei principale – formarea ima-
ginii vizuale”2. 

Scenograful A. Șubin a elaborat decoruri și pentru spectacole cu caracter revolu-
ționar sau pe tematica războiului din 1941–1945 dintre care nominalizăm: Orologiul 
Kremlinului (1947), autor N. Pogodin, regizor V. Gherlac, B. Zahava; Cotovschi (1949), 
autor A. Lukianov, P. Ananko, regizor V. Gherlac; Din scânteie... (1951), autor Ș. Dadi-
ani, regizor D. Bondarenko; Omul cu armă (1953), autor N. Pogodin, regizor D. Bonda-
renko; În numele Revoluției amintește-ți, autor A. Șatrov, regizor V. Cupcea; Simfonia a 
noua (1968), autor Iu. Prințev, regizor A. Băleanu etc.

Caracteristici ale abordării moderne la crearea imaginii vizuale s-a manifestat în mod 
clar în piesa În numele Revoluției amintește-ți, autor A. Șatrov, regizor V. Cupcea, mon-
tat la Teatrul muzical-dramatic „A. S. Pușkin” din Chișinău (1964). A. Șubin si regizo-
rul V. Cupcea au făcut o încercare de a combina decorurile pictate cu o singură instala-
ție scenică. Neschimbate au rămas elementele de design compuse dintr-o mașinărie în 
trepte, unghiul căreia era îndreptat spre public și aripile culiselor deplasate spre centru. 
Toate acestea au delimitat semnificativ spațiul scenic. Pe parcursul jocului erau schim-
bate detaliile volumetrice ale decorurilor și draperiile pictate din spatele scenei. Cu toate 
acestea, instalația nu era transformatoare în sensul deplin al cuvântului, deoarece ma-
șinăria și culisele aveau menire pur auxiliare și în sine erau prea neutre pentru a deți-
ne funcția chipului integrator. Principiul decorurilor pictate a prevalat în mod clar. Totuși 
A. Șubin a reușit să realizeze o unitate scenică și a lăsat o anumită libertate în căutarea 
unor caracteristici vizuale specifice fiecărei mizanscene.

Prezența pe scenă a mașinăriei necesita o selecție deosebit de riguroasă a detaliilor. 
În cazul în care artistul pierdea orice simț al proporției, acest lucru ducea la o disonanță 
vizuală. În unele picturi suprasaturația elementelor auxiliare (fragmente și detalii 
ale stației, gardul, pădurea etc.) contrazic în mod clar viziunii inițiale ale decorurilor 
și implementărilor regizorale. Atât mașinăria cât și schimbarea anumitor elemente și 
detalii amestecau unele altora, datorită incompatibilității stilului.

Combinația cea mai de succes ale acestor tehnici a fost atinsă în lucrarea În Kremlin, 
la Lenin. Artistul și regizorul au renunțat la abordarea imaginii reale al biroului lui Lenin. 
Acțiunea se desfășura pe fundalul unui fragment din zidul Kremlinului. Refuzul detalierii 
și elementele auxiliare au permis crearea unei imagini generalizate.

A. Șubin a activat ca pictor-decorator și la Teatrul Republican de păpuși din or. Chi-
șinău. Astfel, chiar din primii ani de existență al teatrului, artistul a executat decoruri la 

2 С. Кердиваренко. Театрально-декорационное искусство Молдавии.  Кишинев: Штиинцa, 
1984, p. 24.
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spectacolul Andrieș (1949), autor E. Bucov. Deși exista o anumită lipsa de experiență a 
activității artistului în acest domeniu ar trebui remarcat faptul unei abordări eronate (deși 
tipice pentru această perioadă) a întruchipării vizuale a spectacolului de păpuși. Astfel 
s-a recurs la utilizarea principiilor mecanice de decorare, a tehnicilor și mijloacelor de 
expresie utilizate în decorurile teatrului dramatic. S-ar părea că tematica poveștilor des-
chide mari posibilități la montarea spectacolelor de păpuși. Era o reală posibilitate pen-
tru a se îndepărta de realitatea vizibilă, specifică tuturor spectacolelor de păpuși la acea 
etapă, la prezentarea subiectelor moderne. Spre regret, nici regizorul nici pictorul nu au 
putut să aplice aceste oportunități.

Imaginile care s-au păstrat, relevă un amestec plictisitor și anorganic al 
documentarului și caracterului fabulos al spectacolului. În unele cazuri, când acestea 
sunt susținute de dramaturgie și sunt folosite de regizor și pictor ca metodă specială, 
combinația dintre real și fabulos pare foarte interesant. Cu toate acestea piesa Andrieș 
a constatat faptul ne definirii atât a obiectivelor teatrului de păpuși cât și neînțelegerii 
naturii sale întregi. Păpușile practic erau lipsite de imaginea unui chip propriu-zis. Ele 
indicau doar aproximativ un caracter particular și erau, în esență neutre, în ce privește 
acest spectacol. Prin schimbarea costumelor, păpușile puteau fi utilizate într-o altă 
piesă.

În anii ’70 scenograful A. Şubin a trebuit să-și reconsidere ideile stabilite cu privire 
la rolul pictorului de teatru. Lucrările din această perioadă pot fi un exemplu clar al 
complexității unei astfel de evoluții. Faptul că într-o serie de spectacole artistul a reușit 
să se debaraseze de povara grea a tradițiilor inutile de exprimare a scenelor naturale, 
realiste și să creeze chipuri ce corespund cerințelor artei teatrale la moment – era cea  
mai bună dovadă de loialitate față de direcția aleasă de artist. 

Într-o manieră  destul de  neobișnuită pentru sine, A. Șubin a realizat decorul piesei 
Păsările tinereții noastre de I. Druță, montată la Teatrul de Stat Muzical-dramatic 
„A. S. Puşkin” (1973). În plasticitatea unei singure instalații s-au reflectat reliefurile 
caracteristice Moldovei. Una dintre destinațiile instalației a fost de a combina interiorul 
cu exteriorul. În funcție de poziția mașinăriei, acțiunea era transferată în cameră, apoi 
în aer liber. Înălțimea construcției suficient de mare a permis încorporarea organică 
a interiorului casei în configurația de ansamblu a instalației scenice. Păsările tinereții 
noastre au arătat un anumit rezultat al procesului complex și creativ de căutare a formelor 
caracteristice identificării naționale, care au cuprins aproape toată arta sovietică din 
acea perioadă. 

O construcție compactă, expresivă din punct de vedere plastic, ca o instalație scenică 
unitară, observăm în compoziția elaborată de A Şubin pentru interiorul casei jurnalistului 
din spectacolul Interviu în Buenos Aires, de G. Borovik, jucat la Teatrul muzical-dramatic 
de stat „A. S. Pușkin” (1976). Întreaga construcție a fost ușor deplasată în profunzime iar 
o parte a spațiului scenic a rămas liber, fiind ocupat doar parțial de mobilierul necesar, 
formând împreună cu o scară curbată care duce la etajul doi, un triunghi compozit în 
vârful căruia se aflau punctele principale de joc ale spectacolului. În spectacol, la nivelul 
doi, erau incluse niște măști care inițial au fost percepute ca nişte inserții decorative 
pentru temperarea geometrică a aridităţii construcţiei. În cursul acțiunii ele au dobândit 
o semnificație sinistră, iar peretele din spate al instalației, conform contururilor a fost 
asociat cu gratiile uriașe ale închisorii, care ieșeau în evidenţă din spațiul adâncit în 
întuneric. Decorarea neutră la prima impresie, a devenit ca rezultat, activă vizual, 
contribuind la formarea atmosferei necesare spectacolului.

Tendința de eliberare ulterioară de etnografismul arid în soluția artistică a spectaco-
lului pe baza dramaturgiei naționale a apărut și în spectacolul Teatrului academic muzi-
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cal-dramatic „A. S. Puşkin”, spectacolul lui V. Cupcea Amintiri (1977), bazat pe „Amin-
tirile din copilărie” și scrisorile clasicului literaturii moldovenești I. Creangă. Decorarea 
executată de A. Şubin, fiind asociată cu un anumit material literar, a fost lipsită de carac-
teristici formale, de întruchiparea de suprafață a temei naționale. Singura instalaţie de 
scenă care a inclus în mod discret elemente de arhitectură populară, a constat în pre-
zenţa în mod constant a detaliilor pe scenă – trei coloane sculptate din lemn, unite în 
grinzi orizontale masive, – precum și din elementele schimbătoare – rame de uşi şi fe-
restre, care în diferite combinații au fost atârnate pe cadru. Fiecărei scene de acțiune, îi 
corespundea aranjamentul său de detalii, folosind aceleași elemente a fost realizată o 
varietate a aspectului exterior, a arhitecturii interioare menținând în același timp unita-
tea proiectului de ansamblu. Oarecum din ideea generală se evidenţia prezenţa aproa-
pe constantă a unui cuptor care datorită falsităţii sale era perceput ca un fragment al pa-
vilionului retras în spate, și nu se integra în caracterul de decorare acceptat.

Ori de câte ori a fost necesar pentru a face o schimbare a locurilor de acţiune, spațiul 
scenic era suprapus de trei rame mobile, capitonate cu stofă, de culoare și model 
care aminteau de covoare. În timpul transformării instalaţiei ascunse de spectatori, 
acțiunea continua pe fundalul pereţilor în dungi. Aceste secţiuni erau cauzate nu numai 
de necesitatea tehnică, dar și de compoziția piesei, care prevedea narațiunea de la 
personajul principal între scenele cheie.

Grație rezolvărilor scenografice elaborate de plasticianul A. Şubin, pot fi urmărite 
apariția și constituirea principiilor noi în organizarea spațiului scenic și a decorurilor 
teatrale. Cele mai multe creații realizate de A. Șubin exprimă o înțelegere profundă a 
mesajului ideologico-artistic al operei dramatice. Artistul era înzestrat cu capacitatea de 
a reda expresiv și emoționant, cu ajutorul decorului teatral, concepția dramaturgului.

A decedat A. Șubin la 27 noiembrie 1980, la vârsta de 67 ani, din ei 35, până 
la ultima sa zi de viață, au fost consacrați artei teatrale moldovenești. În postul de 
pictor-scenograf șef al Teatrului academic „A. S. Pușkin”, a creat o întreagă galerie de 
spectacole, înscriind pagini de aleasă valoare artistică în istoria teatrului național.

    Fig. 1. Schiță pentru scenografia 
spectacolului Roza vânturilor (1948)

Fig. 2. Schiță pentru scenografia 
spectacolului Buzduganul fermecat 

(1951)
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Fig. 5. Schiță pentru scenografia
spectacolului Rusalie (1960) 

Fig. 6. Schiță pentru scenografia
spectacolului Casa mare (1962)

        

                
  
                    

                          

      

Fig. 8. Schiță pentru scenografia
spectacolului Amintiri (1977)

Fig. 7. Schiță pentru scenografia 
spectacolului Chirița în Iași (1973)

Fig. 3. Schiță pentru scenografia
operei Grozovan (1957)

Fig. 4. Schiță pentru scenografia
spectacolului Soacra cu trei nurori (1957)


