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Pensia�·u�;

efacere

Raspund directorii de teatru
1. Reprezintă pensionarea actorilor primul pas din
m.ult-aşteptata reform.ă teatrală ?
2. Este această m.ăsură folositoare in m.od egal
institutiei şi persoanelor im.plicate ?
3. în conditiile in care pensia devine unicul venit al
unui actor, considerati că este necesară o protectie
socială specială?
Ion. Cojar, director general,
Teatrul National din Bucureşti:
1 . E o lege veche. Nu este
vorba de reformă, ci de legali
tate sau ilegalitate.
2. Nu-i foloseşte nimănui. Un
artist, şi mai cu seamă un mare
artist, nu are viată, ci valoare !
Nu vârsta, ci potentialul virtual
e conditia sa. Un tablou, o
creatie muzicală nu se măsoară
ca obiectele utilitare; nu se
poate spune că sunt valoroase
o vreme, după care se dau la
casat. Opera actomlui, la orice
vârstă ar fi el, e simultană cu
prezenta lui pe scenă . Vtata - a
cărei oglindă e teatml, după
cum ne învată, la prima lectie,
marele Will - trebuie să îi
cuprindă şi pe cei trecuti de 65

de ani

.

3. Da !
Gelu Cokeag, director artistic,
Teatrul National din Bucureşti:
1 . Pensionarea este consecinta
unei legi vechi, dinainte de
1 989. Deci nu poate fi un pas
important decât în mult-aştepta
ta reformă socialistă multilateral
dezvoltată.
2. De la caz la caz
3. Da.
.

MiliaeJa

Tonitza-Iordache,
directorul Teatrului 'Ţăndărică":
1 . Pentm unii, nu, pentm altii,
da. Sunt pensionabili care tin şi
astăzi teatre pe umerii lor. Altii,
de ani de zile, vin numai la
leafă. Ei trebuie, sigur, "reformati".
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2. Dacă, aşa cum înţel g eu,
reforma nu înseamnă doar sa
crificarea şi umilirea în continu
are a artistului român, ci, dim
JX>Ilivă, conditii decente de
existenţă şi pentru cei activi, şi
pentru pensionari, atunci ea
este benefică.
3. Pe lângă o pensie nonnală
din care să se poată trăi, este
necesară garantarea unei secu
rităti sociale, a unui sistem de
asigurări aliniat standardelor
internationale - aşa cum sunt
salariile mediocrilor demnitari
nedemni ai statului, care îşi per
mit cu arogantă să hotărască
starea de nesubzistentă a pen
sionarului, a celui care şi-a creat
şi dobândit prin muncă dreptul
la o bătrânete demnă .

Emil Boroghină, director ge

neral, Teatrul National din
Craiova:
1 . Mai ştie cineva ce înseamnă
cu adevărat reforma din
România? Cuvântul "reformă" a
devenit un fel de stindard găurit
şi demonetizat, pe care 11 flut:ur'ă
oricine şi când e
necesar, şi când nu
este. Legea care a
generat
atâtea
d i s c u ţ i i ,
amărăciune, iritare
şi chiar nelinişte în
rândurile slujitorilor
teatrului este una
din 1977 ! De pre
scriptiile ei nu-mi
amintesc să se fi
tinut cont prin anii
1988-1 989 şi nici
după aceea. S-a
gă'iit, în.<d, <..ineva
<cn..'(. l d1 la Primăria
Capitalei, care a
redescoperit-o şi,
proiY.tbil, şi-a închi
puit <.'ă prin apli-

valoarea
celor de acum,
dacă nivelul de

carea ei acwn ar rezolva pr ob
lemele delicate ale teatrului
românesc. Nu mă consider un
conservator. V ă mărturisesc
însă că, personal, nu văd cwn
ar trebui să arate refonna în
teatru. După părerea mea,
refonna vizează în primul rând
calitatea, valoarea şi eficienta
(nu numai materială !). fute
teatrul românesc unul de ridi
cată valoare ? Contribuie el la·
atât de trâmbitata integrare
europeană ? Eu zic că da. Dar,
dacă teatrul românesc trebuie
neapărat "refonnat", această
reformă nu se obtine în nici un
caz prin pensionarea actorilor
sau, mai bine zis, prin pensio
narea tuturor actorilor care au
ajuns la vârsta pensionării. Acei
artişti care şi-au păstrat nealte
rate de ani calitătile trebuie
mentinuti în colective, o bligato
riu. Dacă ei nu vor să fie mai
întâi pensionati şi apoi reanga
jat:i "cu cumul", cred că ar fi
bine să nu fie pensionap.
Momentul
pensionării
declanşează un şoc, creează o
anmnită
stare.
Deci,
răspunzând concret la între
barea dumneavoastră, vă spun:
nu, categoric, nu.
2. Nu este folositoare nimănui ,
absolut nimănui.
3. Dacă pensiile vor avea în

ra în continuare,
iar preţwile vor
creşte în perma
nenţă, cred că va
fi nevoie de o
protecpe .socială
u
specială.
vreau să aduc în
discuţie situaţia
de�a cunoscută a
dintre
citorva
actorii români a
junşi la o vârstă
înaintată şi care
nu au mijloacele
necesare
unei
decente.
este
cine va putea a
sigura
această
protecpe: Uniu
nea Teatrelor din România? Sin
dicatul actorilor ? Sau, poate, tot
Ministeml Culturii ?. . .
Harry
Eliad,
directorul
Teatrului Evreiesc de Stat:
1 . Legal, măsura este justă, deşi
pensionarea actorilor ar fi tre
buit să fie amendată cu carac
teristici specifice actului creatiei
scenice.
2. O parte dintre actorii de
vârstă maximă sunt maeştri ai
scenei. Dacă au putere de
creaţie şi sunt în plenitudinea
forţei fizice, ei ar trebui să
rămână ca societari care şi-au
adus contribuţia la forta de
expresie artistică a teatrului din
care fac parte. Prezenta unora
dintre ei ar întări disciplina, ar
rezolva problemele distributiei
la vârste înaintate şi ar constitui
un model moral şi artistic,
aceştia devenind sfătuitori, prin
futelepciunea şi puterea lor de
creape. Bineinteles, mă refer
numai la cei care îndeplinesc
conditiile de mai sus. Directorii
instituţiilor ar trebui să aibă
mijloacele legale pentru a
opera această selecpe şi a-i
răsplăti moral şi material pe
aceşti actori vârstnici. Fac o ast
fel de apreciere având în
vedere complicaţiile reangajării
prin cumul, prin contract pe
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spectacol - ştiind că repetitiile
nu se pot plăti şi că viata unui
spectacol nu poate fi dinainte
cuantificată. În concluzie, con
sider această problemă de o
importanţă deosebită pentru
viata teatrelor şi pentru asigu
rarea unui trai decent acelora
care merită, după ani de
muncă, pretuirea noastră.

Dan
Vasiliu,
directorul
Teatrului de Comedie:
1. Pensionarea nu constituie un
act de reformă, d exprimă doar
aplicarea prevederilor din legis
laţia muncii aflată încă în
vigoare. Conducerea instituţiilor
dependente de bugetul de stat
nu are altă soluţie decât
respectarea legii sau plata
penalităţilor ce îi revin în caz
contrar. Acesta este aspectul sec
şi administrativ al problemei. În
ceea ce priveşte accepţiunea
sentimentală a lucrurilor, desi
gur că treburile se complică
fiindcă noi suntem încă tributari
unei mentalităţi de tip nepro
ductiv, depersonalizante şi stan
dardizate în decenii de practică
birocratică. Din păcate, pen
sionarea este încă înteleasă, în
cel măi stalinist mod cu putintă,
al
ca
sfârşit
mesene1.
Colhoznicul retras de la seceriş
trebuie să stea la gura sobei, cu
medalia pe piept şi cu ochii în
televizor, retras din treburile
publice. În cazul actorilor pro
blema nu se pune astfel. Vor
exista, sper, întotdeauna căi de
acpune profesională şi alterna
tive de lucru pentru pensionari.
Să nu uităm faptul că minimum
o treime din rolurile a.tprinse în
dramatwgia universală şi auto
htonă solicită interpreti de
vârsta a treia ! Să nu trecem cu
vederea faptul că se multiplică
posibilitătile reale de colaborare
în regim de contract sau de
cwnul de functie cu pensia,
ceea ce asigură un venit net
superior salariului mediu.
2. Într-o lume care s-a obişnuit
să formeze cozi la casieria
teatrului pentru a-şi lua chen
zinele indiferertt de efortul şi
calitatea actului artistic, într-un
mediu sderozat în habitudini
comode şi automatisme sociale,

7

�

este greu să precizezi faptul că

1. Ar

pensionarea le poate fi extrem

punctul meu de vedere, este

de folositoare celor cu har de la

doar o aplicare corectă a legii,

Durrmezeu şi incomodă celor

,

putea fi luată şi aşa. Din i îndestulător,

lucru care nu s-a prea întâmplat

fi

IL·-aş

nu

acum să iasă din

,

cemt

lt..'ma.

Asta

ar fi rămas la latit1.1c.line:.t lor. Şi,
pentru
că
vorl im
cl ·spre

mai puţin înzestraţi sau plictisiti
de meserie. Are rost să ne mai
întrebăm de ce mari persona 

până acum în ceea ce priveşte

opţiuni, trebuie

actorii. Consider că pensia este

actori ai teatrului din Bmşov

un drept al artistului de care el

au cen.1t pensionat-ea înainte de

lităţi ale scenei româneşti s-au

poate şi trebuie să beneficieze

a

pensionat aproape în bloc când

după zeci de ani de muncă.

Actorii pensionap au posibili

şi-au dublat venitwile printr-o

Ieşirea la pensie este, deci, un

funcponărească

privilegiu

tatea să se reangajeze prin
cumul sau să joace "cu ucata",

trăsătură

de

şi

nu

este

deloc

apărea

spus

această

unii

<.-:.

i

ita te.

ne

condei ? Pensia nu ucide cari

sinonimă cu interdictia de a mai

deoarece e limpede că nu se

era, ci, d.irnpotrivă, o consacră.

apărea sau dîiar de a muri pe

poate face teatm fără oameni

3. Dacă pensia rămâne singuml

scenă.

venit al unui actor, acest lucm

2.

Şi

peste 50 de ani.
teatrului,

şi

actorilor.

Reforma în teatru nu con<;tă în

are două explicaţii: fie ofe1ta sa

Acestora din urmă, pentru că

pensionarea artiştilor. Un prim

artistică nu este satisfăcătoare,

pot câştiga în plus, iat· teatrului,

pas, zic eu, ar fi noua lege a

fie apar, din păcate, probleme

fiindcă

de sănătate. Cred că, în ambele

eliberează posturi pe
salarizării bugetatilor, care să
care le-ar putea ocupa nişte , permită remt.merarea persona

cazuri, există soluţii: pentru cea

tineri absolvenţi şomeri.

dintâi vmiantă se poate lua în

În ceea ce mă priveşte, aproape

consider'd.fe

că

sională,

reciclarea

plin

profe

: lului artistic şi tehnic după cri

terii legate de calitatea şi volu

dintre

mul muncii depuse. Desigur că,

fundamentarea

ipostaza de salariat şi aceea de

pentru a putea să-i plăteşti pe

nu

simt

diferenţa

serioasă şi profesionistă a unei

pensionar; asta, din punct de

cei

strategii de reorientare şi antre

vedere

la

aproape de ceea ce merită, tre

nament (de exemplu, teatru în

aspectul material, este o dife

buie să scapi de cei netalentap

şcoală, în universitate, în comu

clară în folosul meu,
întmcât, în afară de pensie,

putea, sper, face mai uşor şi

nitate, radio local, zona comer

cială etc.); pentru al doilea

afectiv.

Referitor

renţă

buni

sau

şi

leneşi.

harnici

În

cât

curând

mai

se

va

caz

beneficiez de un venit supli

acest lucru, mai ales că oferta

însă este necesară proiectarea

mentar, fiin d solicitat în conti

pieţei

unui sistem de protecţie socială .

nuare să joc. Ceea ce cred că

actoriceşti - este tot mai mare .

Cine să se ocupe de aceste

mi se va întâmpla

probleme realmente majore ?

adânci

2. În principiu, această măsură
este de folos ambelor părţi .

Chiar, CINE ? !

bătrâneţi.

până la foarte
dacă voi fi

sănătos.

3. O protecţie socială specială

-

în

special

bilitatea

să

ar fi oricum necesară, întrucât

(integral

sau

Teatrului "Bulandra":

salmiul

celor

foarte mic,

cam

celei

Teatrului, pentru că îi dă posi

V1Ctor Rebengiuc,

este

a

economisească
parţial)

pensionap,

iar

salariile
artiştilor,

echlvalent cu pensia. Chlar şi

pentru că pot câştiga mai mult.

acestuia ar fi de dorit

Evident, dacă este nevoie de ei

în

cazul

o suplimentare.

în continuare. Cei nefolositori
desigur că vor obţine mai puţin,

Mircea

Cornişteanu, direc

toml

Teatrului

"Sică

Alexandrescu" din Braşov:

1.

lucru normal,
sionarea

la

E un

fel ca pen

inginerilor

profeso1ilor. Vme

sau

intra în buzunarele celor buni.
este

Asta

Nu cred că este primul pas

din reforma teatrală.

însă banii rămaşi de la ei vor

a

o vre1ne

când li se întâmplă chlat· şi

toate

situaţia,

domeniile.

valabilă în
Pensionarea

nu este decât, poate, o dramă
psihologică,

a

fiecărui

ins în

parte. Este, însă, dat· că cei buni
nu

au

de

ce

să

se

teamă.

Teatrele vor alerga după pen

directotilor.

sionarii de care au nevoie. În

Faptul că mn fost nevoit să

plus,

pen<:>ionez

dintre cei

bugetelor actuale ale teatrelor

mai buni actori ai Teatrului

actorii pensionabili ar rărnâne

"Sică

cinci

Alexandrescu"

nu

pe

dacă

posturi

în

până

condiţiile

la

adânci

înseamnă că nu mai este

bătrâneţi,

nevoie de ei.

aceştia tlind foarte puţin folosiţi,

Am făcut-o din

rap1.mi strict bugetare. De alt

mare

patte

dintre

asta ar însemna o nec.heptate

fel, am vorbit personal cu . faţă de cei tineri, nevoiti să se

fiecare în parte şi au declat-at ; rescmneze la sal:.uii de mizetie,
toţii că înţeleg situaţia. . deşi mt.mcesc f<xutl..! mu lt . Încă
Dacă bugetul ar fi fost
un motiv pt..'l'ltn• ei să fie des-

cu
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Raspund actorii l.n cauza
A

curajat[ şi nemulţumit[.

3. Nu cred că este necesară o

1. Consideraţi pensionarea un act gândit in beneficiul
actorilor şi al teatrelor ?
2. CuOl resilnţlţl acest nou statut ?
3. Care ar putea fi perspectivele celor vizaţi de această
mAsurii?

lege specială pentru artişti, ci ar
trebui să existe o reală protectie
socială pentru toti pensionarii.

Dacă

legea

pensiilor

se

va

îmbunătăt[, aşa cum se speră,
atunci toate categoriile de foşti
"oameni ai muncii" ar putea să

aibă venituri raportate la canti
tatea şi calitatea muncii pe care
au depus-o o viaţă întreagă. Nu
văd de ce aJ.tiştii ar trebui să fie
mai protejati decât altii.

Dorel Vişan, director general,
Teatrul Nat[onal din Cluj:
1. Reforma culturii, ca şi cele

lalte reforme din România, tre
buie să înceapă cu un cadn1
legislativ şi nu cu o dispoziţie
care,

privită . subiectiv

tinem

cont

de

(dacă

valoarea

artiştilor), poate să ajute, prin
eliberarea

unor

posturi,

la

întinerirea colectivului d artişti,

dar nu şi la rezolvarea proble
mei fundamentale a teatrului,
aceea de a stabili un cadru
propice

pentru

cultivarea

calitătii.

2. Este folositoare în măsura în

care teatrele ar scăpa de aşa

numitul

"balast cultural",

iar

actorii s-ar alege cu o pensie

mai omenească. Mă gândesc că
legiuitorul

ar

fi

trebuit

să

Cotnăn.ici,

Viorel

ul actorilor care continuă să

pot fi

plătit[ conf orm valorii prestatiei
lor artistice. E dureros şi umili
tor că un actor român de film
este cotat la � 100 de dolari pe

zi, în timp ce un actor străin mai
modest,

care

lucrează

în

România făr.l să fie controlat de

în măsura în care, renunţîndu
se la actotii pensionabili dar

de destinul fiecăruia. În ceea
mă priveşte,

aJ.n

riscat. M-am

fac

în

schema

luna martie, când nu era obliga

pleacă

ei

alte

toriu. Deocanl.dată îmi place
foarte tare , întrucât sunt liber,

diferite
direct

nu mă Jnai simt sclavul nimănui

Paradoxal, se renunţă uşor la

aşa cum mă simteam ele

actori valoroşi, numai pentru că

multe ori în structura rigidă în

au în1.plinit vârsta de pensiona
re. În schimb, banii astfel

-

Culturii şi mă surprinde dife
a rezultat. De aceea, eu cred că
ori s-au schimbat statuitorii, ori
ne este frică să luăm decizii.

po turi
în

actul

din

angajări,

care

pe

neimplicate
de

creat[e.

profesat atât[a aJ.l.i.
Acum mă consider liber-profe

economisiti se cheltuiesc pen

sionist, nu pensionar.

tru alte sala�.ii. Şi în acest mod

care

2.

am

u-rni displace acest nou

nu

câştigă

nici

teatn..u,

nici

"statut", deşi multi se tem de el

bugetul şi nici spectatorii. În

pentru că este un prag. Mie,

situatia în care un director ar

cliinpotrivă,

convine

îmi

ele

minune, întrucât câştig în plus

descoperi

şi am mai multă liber
despre

o

doză

mai

mare de risc. Este, în

fapt, o apropiere de
esenta meseriei n�
schimbare mă face să
Din

păcate,

la

noi,

ideea de concurenţă ,
de piaţă de muncă, ele
dependenţă

de

ofer

tele care ti se fac în
functie de ceea ce JX>ti
da la un moment dat,
este abia la înc--eput.

De aid, poate, şi reti

centa

În

unora.

ceea

ce mă priveşte, sunt

Am primit
oferte de roluri şi după
Sper să fiu sănăta> şi
să le pot răspunde şi

în contin uare.
3. În cazul în care cei
pensionat[

nu

sunt

solicitati mai ce
l pa1te,
perspectivele
sumbre

-

un

nou

George

Constantin sau un nou Mălăele

tate. Sigur că e vorba şi

ce am ieşit la pensie.

renta dintre ce s-a propus şi ce

capabili să mai muncească, nu
se

aceste probleme a4 fost discu

la Ministerul

ce

Această măsură este nLUnai

pensionat la cerere, încă din

optimist.

ani la UNITER şi

Ion Shninie, Teatrul "Nottara":

aici nu există reguli; totul tffie

un sindicat al artiştilor, este cotat
la mii de dolâri pe zi. De altfel,
tate şi para-discutate în ultimii

tacut

1.

mă simt mai tânăr.

au o pensie nefiresc de mică,

cineva

în beneficiul economiei. Şi asta,

depusă, după calitatea ei...

dar şi pentru aceia ce nu

pentru

fie solicitati în continuare, dar

tre. Paradoxal, această

sară nu numai pentru cei care

cumplit

lucreze. Nonnal ar fi ca toti să

găsească o fonnă de cumpănire
a
pensiilor,
după
munca

3. O protectie socială este nece

Teatrul

, pentru această meserie.
"Nottara":
1. Pensionarea este în benefici- :

sunt

ceea ce este
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şi I-ar angaja imediat, atunci ar
putea fi o măsură folositoare
atât teatrului şi spectatorilor, cât
şi actorilor.
2. Sentimentul inutilităţii l-am
avut puţin, la început, dar nu
pe
de-a-ntregul,
cac1
s-a
întâmplat să-mi fie propuse fu
continuare roluri; ded joc şi
acmn. Situaţia m-a determinat,
totuşi, să-mi aduc aminte că,
mai den�ult, într-una dintre
tările vedne nouă, actorii nu
erau niciodată pensionati, ci
rămâneau în teatru atâta vreme
cât erau sănătoşi şi puteau
munci. Chiar dacă această "ţară
a dreptăţii" - CLun spune Luka
în Azilul de noapte - nu se
mai găseşte, poate, pe hartă. Nu
ştiu, însă , cum mă voi simti
atunci când nu voi mai fi deloc
solicitat. Ideal pentru noi,
actorii, este să murim pe scenă,
3. Este şi o problemă de con
junctură. Există regizori care,
dorindu-şi un an1.unit actor într-o
partitură, îl distribuie indiferent
dacă este pensionar sau nu.
Sunt însă alţii, pentru care pen
sionarea reprezintă o marginali
zare . Se creează astfel o falsă
imagine, preconcepp.a că cei în
cauză. nu mai sunt în fonnă.
Pe un alt plan, utilizarea exage
rată a unor vedete - căci spre
asta se tinde - duce la riscul

diminuării pietei de roluri; în : făcând cu greu faţă vremurilor
plus, cei prea mult folositi nu
aprige pe care le traversăm; a
treia: vor rămâne doar fru
mai dau ran�ent de calitate.
Ar fi interesant de unnărit dacl moase amintiri pentru cei ce i-au
măsurile CLt caracter prepon
aplaudat ani la rând.
derent economic nu fac ca
teatrul să-şi piardă valoarea de Vtrginia Itta Marcu, Teatrul
suprastructură care, de fapt, 1-ar "Sică Alexandrescu", Braşov:
1. Categoric nu.
îndreptăti la o soartă privile
giată. Pentru că "ran�entul"
2. D�dată, nu îl resimt de
loc.
lui nu se manifestă pe plan eco
nomico-fi.nandar.
3. Există trei posibilităti: reînca
drarea , colaborarea sau nici o
Costache Babii, Teatrul "Sică perspectivă, ceea ce este chiar
Alexandrescu", Braşov:
cumplit.
1. Este o măsură legislativă care
dezavantajează. actorul, publi Petrică. Popa, Teatrul "Nottara":
cul şi chiar şi instituţiile teatrale, 1-2-3. Problema este cât se
deşi le aduce celor din mmă, în poate de delicată. Pe cât de
buzunarele goale, vreo câtiva sensibilă, pe atât de complicată.
Mă gândesc mai ales la aspec
bani în plus.
2. Eu nu fac parte dintre cei tul moral al problemei. Mă
pensionati de teatru; mi-an� întreb CUlTI se poate rezolva
cerut singm pensionarea, după ·problema tinerilor actori. Multi
aşteaptă să intre în teatre (mai
43 de ani de muncă pe scenă.
ales în Bucureşti), dar le este
Faptul că mă simt încă util
teatrului mă face să nu mă con imposibil, din cauza schemelor
sider un adevărat pensionar.
fixe.. . Deci, tinerii au puţine
Sper să mă tină sănătatea, ca să şanse de afirmare. Şi atunci nu
este nonnal ca acton.tl vârstnic,
mai pot fi activ o perioadă.
care a depăşit, să zicem, 60 de
3. Perspectivele sunt trei. Prima:
în măsura în care teatrul va ani , să-i lase loc şi tânărului
absolvent ? Mai ales că vârst
avea nevoie de "prestaţia" lor,
vor putea juca din când în
nicul care a jucat efectiv şi con
stant stagi1.me de stagiune, fără
când, rotunjindu-şi prin cumul
fi.ravul buget; a doua: vor trăi hachite şi refuzmi de roluri, are
posibilitatea,· ieşind la pensie,
dintr-o pensie de mizerie,
să-şi continue activi
tatea pe scenă prin
diverse
modalităţi,
curp ar fi cun�ulul sau
contractul pe spec.ta
col.
Atâta �p cât în
domeniul teatrului nu
există.
posibilitatea
pensionării în condiţii
diferite faţă de alte
sectoare
bugetare,
cred că e decent şi
rezonabil
să
vezi
lucrLUile aşa ...
Este de reliefat aspec
tul repunerii în drep
turi a actorilor pe
baza de<..n::tului-lege
din 1 990, în urma
cămia au fost trecuti
la gJUfYd. a 2-a de ier
arhizare a eforturilor,
după ce în 1977 se
trcziseră, din vointa
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'-'-'lf-''"""'-'' Ceauşescu, "prestatori
de servidi", aparţinând grupei a
3-a de muncă. E un detaliu
important, căci la pensionare se
obtin nişte drepturi suplimenta
re.
Până la normalizarea condiţiilor
economice generale, până la
oprirea coborişurilor, a rosto
golirilor, a prăvălirii, nu văd
posibilă o altă solutionare - mai
corectă, mai realli>tă - a proble
mei în discutie. După aceea,
fără doar şi poate, se va putea
vorbi şi despre o reformă în
teatru şi, implicit, despre alte
modalităti de rezolvare a penionării actorilor.

Ileana Stana Ionescu, Teatrul
National din Bucureşti:
1. În aparenţi, pensio narea
actorilor pare o măsură legisla
tivă gândită în beneficiul aces
tora. În realitate, lucrurile stau
altfel. Dacă salariile actorilor
sunt destul de modeste, pensi
ile vor fi şi mai modeste.
Argumentul că pensionarii vor
fi reangajati sau invitati să cola
boreze este valabil doar pentru
câpva dintre noi, în funcpe de
repertoriale
ale
nevoile
momentului sau de optiunile
regizorilor.
În teatru, vârsta pensionării nu
trebuie confundată cu vârsta
biologică. Un actor la 60 de ani
este, de cele mai multe ori, în
plină foiţă creatoare. Prin pen
sio narea unui eşalon masiv de
actori, teatrele vor sărăci con
siderabil. Este total eronată

că tinerei generatii��,��,�
să i se facă loc. În teatru, tinere
tul are locul său precis, pe care
şi-1 va menpne şi consolida, în
funcpe de forţa şi valoarea
fiecăruia. Pentru a fi armo
nioasă şi puternică, o colectivi
tate de teatru are nevoie, în
egală măsură, de tineri şi de
bătrâni.
u arunci vinurile
vechi numai pentru că nu ai loc
pe rafturi pentm cele noi.
2. Personal, resimt total incon
fortabil acest statut Este vorba
în primul rând despre inconfor
tul psihic. Simt că începe prea
devreme "restul vietii".
3. Perspectivele celor vizati de
această măsură pot fi - pentru
moment - convenabile unora.
Dar, în timp, colaborările pot
deveni
tot
mai
puţine,
întâmplătoare sau inexistente.
Să sperăm că istoria, care ater
felit aceste generapi, de la cel
de al doilea război mondial şi
până azi, va avea clementa să le
asigure măcar o securitate
morală şi materială pe "ultimul
sfert de drum".

RodJca Popescu Bitănesa.J,
Teatrul Naţional din Bucureşti:
1. Reforma în cultură nu ar tre
bui făcută prin pensionarea
unor valori, ci prin selecpa
tuturor, indiferent de vârstă şi în
funcpe doar de calitate. Un
actor se formează extrem de
greu şi adevărata măsură a ta
lentului său va fi dată numai
după o anumită experientă_,
după anunlite roluri şi, implicit,
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Eu, pero anumită
sonal, am dovedit până acum
că pot face şi dramă , şi come
die, dar nu am apucat să fac
roluri de compoziţie. Or, acesta
este momentul în care - şi eu,
şi colegii mei - putem să
demonstrăm că un rol de com
pozitie nu se bazează doar pe o
barbă falsă, ci pe expetienta de
o viată. Deci nu cred sub nici o
formă că prin pensionarea
citorva oameni (actorii sunt
oricum foarte pupni !) se va
reali.zfl o econonlie substanţială
la bugetul statului. Dacă se face
ordine, atunci să se ţină cont, în
primul rând, de valoare ! Să se
desfacă toate contractele de
muncă şi actorii să fie angajati
pe spectacol. În mod cert, pen
tru reforma în cultură trebuie
căutate cu totul alte metode.
2. În ceea ce mă priveşte, îmi
este indiferent. Eu sunt într-o
formă deosebită şi consider că
voi fi în continuare solicitată.
3. Actori mari , aflati în teatre, au
fost extrem de pupn (sau deloc)
distribuiti în ultima perioadă.
Cum credeti dumneavoastră că,
o dată pensionati, vor mai fi
aceştia chemaţi să joace ? De
aceea, eu gândesc că viitorul stă
în şansa şi în relatiile pe care le
are fiecare, iar aici este vorba şi
de talentul sodal, nu numai de
cel artistic.

Rosenfeld,
Teatrul
Evreiesc de Stat:
1. Consider că orice măsură le
gislativă care pune semnul egal

Rudy

între funcţionari (sau alte eate

pretarea

gotii mai mult sau mai pupn
prcxluc.tive) şi oamenii de artă

Mamouret

reprezintă o desconsiderare a

din unnă ! Noi ne

acestora

lui

Storin?

Dar

acum o dată pe 1ună şi nu de

Bulandra ? Oare domnii guver

două ori, ca înainte de pen

nanţi doresc să în..c;crie o pagină

sionare.

neagră

în

Luciei

istoria

românesc ?

via!;ă celorlalţi muritoti !!!

2. Încă nu sunt "beneficiara"

2. Ideea de a fi pensionar cu

mă îmbăt:râneşte. . . Înainte

de vrerne.

acestui nou statut. Simt
:
·

3. Răspund

cu

o întrebare: care

perspective ?!

Ioana Citta Baclu, Teatrul
Dramatic din Galaţi:
1. Actorul nu are o vârstă bio
logid. Am văzut pe scenă
actori de 25 de ani care păreau
de 70, şi artişti a căror vigoare,
talent şi for!;ă lăuntrică te făceau

se

3. Perspectivele celor vi7...aţi de

teatrului

dăruim şi ne închinăm întreaga

statut

constă în aceea că salariul îl iau

de

Sturdza

a

această măsură diferă de la
la

un prag ce trebuie trecut mai

însă că

devreme

apropie şi de mine cu paşi

repezi,

provocându-mi

caz
caz. Pensionarea reprezintă
sau

uun nu
credeam că o să simt vreodată.

constituţia

3. Comuniştii se prefăceau că

traumatizante

amărăciune profundă,

măcar nu

Pensionarea

actorilor

această

vârstnici, în speranta că astfel

fi mai

sa

psihică.

Im

pentru

toată

schimb, cele fmancia
re îi vor afecta pe aceia care nu
vor mai fi solicitaţi. Personal mă
consider un norocos, însă în

mai

se

şi

lumea; în

cel pupn au tolerat-o ! Cei de
prefac.

târziu

plicaţiile morale sunt la fel de

iubesc arta. Din această cauză
acum nici

mai

fiecare îi face fată în ft.mcţie de

o

categorie

-

a

celor

cred că vor intrd
tineri, este o iluzie ! Până când : mai mult de 25% dintre noi,
nu se va ajunge la o \ viitorii sau actualii penc;ionari.
vor

favorizaţi - nu

bine remtmeraţi cei

economie normală,

Săndulescu, Te-..ttrul "Sică

o reformă în teatru

Dan

este absurdă. Apoi

Alexanclrescu" din Braşov:

! Din punc.1: de

este nevoie de for

1.

marea

vedere legal,

ele

unei

reţele

manageri care să

aibă

gtijă

Depinde

acesta e'>te,

din

nefericire, tm lucru cu c--are nu

toţi : se prea poate jongla. Vme o

ca

actorii - inclusiv cei ; vreme cind, în mcxl necesar şi
pensionaţi - să fie

firesc, trebuie să pui re-alitatea

recomandaţi şi dis

(vârsta, uzum etc.) înaintea pro

tribuiţi

în

ultimul

priului orgoliu. Dar, în acelaşi

rolurile

potrivite. Şi,

timp,

nu în

nu

ele : pune

rând,

ştiu

cum

problema

unor

tut de "societar" în

Bălănuţl,

fiecare teatru pentru

Ştefan

cei

etc. sau a actorilor "promoţiei

Fără

actori.
acestea,
area

valoroşi

Victor

Iorclad>e,

de aur"

toate

pension

ca

poate

înfiinţarea unui sta

mai

actori

se

pensionru·ii

1964.

Leopoldina,
Rebengiuc,
Dorel

Vtşan

Tot<XIată,

însă ,

gândul că un actor tânăr, plin
de talent şi vigoare este obligat

actorilor însea

să

mnă aruncarea lor
la lada cu gunoi !

tr"diască în şomaj numai pen

tru ca eu să fiu menţinut în
, teatru mă întri'>tea7..ă şi mă neli

Teatrul

de

:

nişteşte şi este un tapt pe

să uiţi că trecuseră de vârsta

Cornel Vulpe,

pensiorulrii. . E destul să-1 priveşti

Comedie:

pe marele actor Radu Beligan,
care ne uin>eşte şi acum cu ta
lentul, forta şi tinereţea sa. Am

măsură gândită în

teatrului, ci, dimpotrivă, este un

3. Pentru adevăratele valori ale

avut

act

fragedă

1.

În nici tm caz nu este o
beneficiul

care

nu îl pot suporta.

2.

Nu

mă pot obişnui cu

gândul, dar. .

.

teatrul

teatrului românesc este doar o

mai pot admira

românesc, lipsit de îndrumarea ,

chestitme de săru1tate şi de put

(jucind) pe titanii scenei noas

de sfaturile şi de prezenţ:1. unei

ere de munc.l. Cel mai potrivit

tre:

Lucia

generaţii confimlate de-a lun

Băl!;ăţeanu,

gul decertiilor pe scenă, ri..'>Că

r.l.o.;puns la ace-..tstă întt'\.!hare stă,
cred eu într-<) atlnrutţie pe care

fericirea

tinereţe, să-i
Aura

Sturclza

ca,

în

Buzescu,

Bulandra,

foarte

grav.

Căci

,

Vraca, Storin, Manolesu1. .. Câte

vecinătatea periculoa.'><.1 a tea

Cl'C>aţii s-ar fi pierdut dacă, ase

trului ele amatori. În ceea ce-i

obişnuia s1

meni funcţionarilor, ar fi fost

priveşte pe actori, situaţia este

� di..o.;trihuic singur''.

pensionaţi

discutabilă.

vârstei" ?
de

la

"împlinirea

s-ar mai votbi aum1

marea creaţie din Apus de

soare a

lui George Calboreanu ?

m •u, Julc� Cazahan,
o

n..·rx:te: 'Talentul

2. În nici un fel. A(.tivez chiar
mai mult decât de obicei, atât La

Teatrul de Comt.>die, cât �i la

Sau de Regele I.e-<.�.r în inter- • Teatrul

�

tn."lestrul

"Creangă''.
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Dil crcnţt

Mldllina Tulinescu şi
Florentina Bucur

