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Anatolii ubin este unul dintre cei mai consacra i scenograi teatrali, 
care i-a desf urat activitatea în Republica Moldova începând cu anul 
1945. A. ubin avea deja experien  bun  în montarea spectacolelor, 
era dotat cu cuno tin e profunde în amenajarea decorului i elaborarea 
costuma iei scenice. Familiarizat cu curentele noi care ap ruser  în 
dramaturgie, regie, scenograie etc. artistul creaz  decoruri pentru 
spectacole aplicând rodnice c ut ri experimentale în domeniu.
Majoritatea spectacolelor montate în primele decenii dup  r zboi au 
fost semnate de A. ubin, astfel încât plasticianul pune de fapt bazele 
artei teatral-decorative profesionale din Moldova. În elabor rile 
artistului s-au relectat direc iile i c ile dezvolt rii artei scenograice 
autohtone. Astfel poate i urm rit  apari ia i constituirea principiilor 
noi în organizare a spa iului scenic i a decorului teatral.
Reprezentative sunt rezolv rile plastice ale spa iului scenic din anii 
’60 ai secolului XX. Se simte o u oar  sc dere a propor iei dozate 
de pictur  în decoruri i dorin a evit rii excesive a detaliilor. Astfel 
sesiz m o anumit  modernizare exterioar  a tehnicilor i mijloacelor 
de exprimare.
Tendin ele noi sunt relectate în crea ia artistic  a lui A. ubin mai 
ales începînd cu anii ’70 ai secolului XX. Este o perioad  de mari 
transform ri relevante în arta teatral-decorativ  din Moldova, care 
a determinat în mare m sur  imaginea artei decorative a teatrului 
na ional în anii ulteriori. Faptul c  într-o serie de spectacole artistul 
a reu it s  se debaraseze de povara tradi iilor inutile de exprimare 
a scenelor realiste i s  creeze chipuri ce corespund cerin elor artei 
teatrale la zi – era cea  mai bun  dovad  de loialitate fa  de direc ia 
aleas  de artist.
Pe parcursul crea iei sale artistul a realizat decoruri i schi e de costum 
a peste 140 de spectacole (4 – spectacole de oper , 2 – de balet, 
65 – comedii muzicale, 53 – spectacole dramatice, 16 – spectacole 
pentru teatrul de p pu i).


