4 . ANIMATORUL Şl STRUCTURA
ANSAMBLULUI TEATRAL

♦ DINA COCEA
A fost o măsurâ excepţional de bună iniţiativa de a reorganiza teatrele în jurul
unor personalităţi creatoare centrale. După părerea mea, ceea ce s-a făcut în stagiunea
aceasta este doar un început, care ar trebui să devină exemplu pozitiv pentru majoritatea
ansamblurilor teatrale din ţară şi ar trebui să fie continuat. Organizarea noastră teatrală
a suferit de un viciu mare, iniţial: este vorba de gruparea artificială, de întocmirea haotică a colectivelor. De aceea, restructurarea teatrelor „Lucia Sturdza Bulandra", „C. I.
Nottara", Mic este un prim pas într-un proces necesar, care să ne ducă la regruparea
organică a forţelor artistice. Noi plătim tribut unui sistem administrativ care nu mai
corespunde exigenţelor actuale, şi asta ne impune obligaţia de a întreprinde un foarte
serios studiu al principiilor organizatorico-administrative care prezidează activitatea
teatrelor. In cadrul luptei pentru calitate, sub semnul căreia oamenii muncii din ţara
noastră îşi duc activitatea în toate domeniile, o mulţime de forme vechi au fost înlăturate,
o mulţime de inovaţii curajoase au căpătat realitate. Mie mi se pare că nu putem răspunde chemării partidului, care ne îndrumează în sensul afirmării unei puternice arte
naţionale, în sensul impunerii unui punct de vedere al nostru în circuitul de idei al lumii
contemporane, dacă nu înlăturăm din calea noastră piedicile concrete ce decurg din
vechile forme de organizare. De aceea, mi se pare că nu vom răspunde obligaţiilor noastre ideologice, estetice şi educative dacă ne vom mulţumi să discutăm în abstract despre
diferite probleme de teorie ; trebuie să acordăm o atenţie serioasă şi competentă aspectelor concrete, materiale, organizatorice ale muncii noastre.

♦ OCTAVIAN COTESCU
Activitatea directorilor-oameni de teatru va contribui, fărâ îndoială, la apariţia
acelui animator de mare autoritate şi forţă creatoare, fără de care, după părerea mea,
teatrul nu mai poate să existe astăzi. Cred că ar trebui să valorificăm mai bine condiţiile deosebit de favorabile în care se dezvoltă mişcarea noastră teatrală. Scurta vizită
pe care am făcut-o în primăvara aceasta în străinătate, ca şi întîlnirile colegilor mei, care
au jucat pe scena Teatrului Naţiunilor, cu actorii şi regizorii din Franţa au dovedit
foarte limpede în^ ce condiţii dificile, materiale şi organizatorice, se desfăşoară activitatea
teatrală în alte ţări. Socotesc că, apreciind mai lucid înlesnirile de care dispunem, condiţiile cu totul favorabile care ne sînt puse la dispoziţie, am putea să ne gospodărim mai
bine. Aceleaşi sume şi aceleaşi mijloace investite acum în teatru pot fi mînuite mai
chibzuit. Este vorba de nişte rămăşiţe birocratice care ne mai ţin în loc, uneori. Sîntem
în situaţia de a găsi formula necesară pentru ca întotdeauna componenţa colectivului de
teatru să exprime concepţia şi aspiraţiile animatorului, transmise şi însuşite de către întregul colectiv. Cum sînt însă alcătuite colectivele noastre ?
In afară de cazul Teatrului de Comedie — care, prin forţa împrejurărilor, constituindu-se ca ansamblu nou, în condiţiile în care conducerea a avut posibilitatea să-şi
aleagă Jrupa, conform unui crez artistic —, din acest punct de vedere, conducătorii de
teatru sînt încă handicapati. Ei trebuie să lucreze cu o echipă moştenită de la o organizare mai veche, a cărei alcătuire — după cum afirmă unii — nu coincide cu conceptia
lor despre ansamblul teatral. Această situatie handicapează, pe de altă parte, şi pe anumiţi acţori de valoare. Conducătorii de teatru sînt, în cazurile în care vorbeam, personalităti distincte, diferite. Ei nu pot să apeleze la unii actori valoroşi care, prin datele lor,
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