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ARGUMENT. Pledoarie pentru Directorul de Teatru  

 

Motto: Mersul unei instituții depinde numai de 

conducere. Asta-i o axiomă prea banală și totuși rămâne mereu 

în picioare. Niciodată o instituție nu s-a zdruncinat din cauza 

legii sau statutului ei, ci totdeauna din cauza incapacității 

conducătorului. Puține țări din lume au legi mai multe și mai 

bune ca România. Nu ne lipsesc legile, ci cei care să le aplice 

cum trebuie.1 

  (Liviu Rebreanu) 

 

Premise 

 

 Prezenta teză de doctorat urmărește avatarurile directorului de teatru dramatic de la 

întâile sale manifestări „normate”, până la sistematizatele sale funcții manageriale. În 

introducerea temei, am găsit oportun să reproduc cuvintele unuia dintre cei mai novatori 

exponenți ai breslei puse astăzi sub lupă, pentru o scrupuloasă cercetare. Nu pentru valoarea 

vizionară a afirmației, ci pentru fundamentarea convingerii că directorul instituțiilor de 

spectacole a fost, de-a lungul vremii, cel care a scos Teatrul din cele mai cumplite furtuni, spre 

a-i da măsura devenirii: „dacă teatrul în clipa de față trece printr-o criză? Nu cred! Mai curând 

se poate spune că este o criză de conducere în teatre, decât o criză teatrală propriu-zisă. [...] Îmi 

veți spune că teatrele particulare sunt goale și vă voi răspunde că la București, chiar de ar mai 

fi patru sau cinci teatre, ar putea toate face săli pline dacă ar fi energic conduse de directori ce 

ar îndeplini o singură condiție: să nu fie actori! Ar putea prinde, bunăoară, în afară de teatrele 

de acum, un teatru de operetă, un altul de revistă, un altul popular de farse și vodeviluri, de 

dramă și melodramă [...], cu singura condiție ca fiecare teatru să aibă un mănunchi de elemente 

bune și la cârma lui să fie un om priceput care să știe ce să-i servească publicului.”2 Fără 

instrumentarul noțiunilor moderne de management, Liviu Rebreanu, directorul Naționalului 

                                                             

1 Rebreanu, Liviu, Ziarul Comedia, 1930, apud Paiu, Constantin, Liviu Rebreanu, cronicar, dramaturg și director 

de teatru, Iași, 1990, pag. 23 

2 Idem, pag. 23 
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bucureștean3, radiografiază, cu limpezime, o stare de fapt, îi dă un diagnostic și o soluție de 

redresare.  

La distanță de aproape un secol, aceleași sunt amenințările ce apasă sistemul teatral 

românesc. Semnificativă este lipsa unor conducători vizionari care să dea identitate instituțiilor 

teatrale. Care să le statueze poziția în societate. Care să traducă nevoile în poetică spectaculară 

și să creeze nu doar obiceiuri de frecventare, ci dependență de consumul de spectacole.  

Timpul a dovedit că teatrul a exercitat dintotdeauna miraculoase forțe ale schimbării, 

tocmai pentru că s-a născut dintr-o intimă nevoie a omului. Shakespeare îl asemuia cu o oglindă 

ce mărește şi luminează detaliile imperceptibile ale vieții; Alecsandri, cu o școală unde înveți, 

râzând voios - ridendo castigat mores; Vianu spunea ca teatrul „izbutește să îndepărteze acest 

strat izolator de reprezentări convenționale, de idei preconcepute, restaurând viziunea, audiția 

sau intuiția internă, în drepturile lor.”4 Cu astfel de atribute în palmares, practicienii vizionari 

ai teatrului aveau să adopte și să disemineze același crez: „să biciuiești prin teatru iluzia şi 

artificialul, să-i dai forța unei necesități spirituale, să faci ca fiecare spectacol să fie un fel de 

«apariție magică», întipărind direct realitatea pe scenă, să stârnești acea deflagrație conținută 

de gesturi şi cuvinte”,5 capabilă să dinamiteze neadevărul, după cum spunea Artaud. Cu 

asemenea exigențe, nu e deloc ușoară misiunea directorului de teatru. Tot timpul a revelat, însă, 

că de la înălțimea scaunului de conducere al instituțiilor de spectacole, se pot schimba 

paradigmele artistice și sociale. Datoria noastră este să culegem instrumentarul ce a făcut 

posibilă o astfel de utilizare a artei teatrale, în vederea cultivării ei și în zilele noastre. 

 Misiunea privilegiată a revelării sensurilor vieții prin arta spectacolului de teatru își 

revendică, astăzi, dreptul la program și autori. Devine imperativă, drept urmare, identificarea 

personalităților care, prin teatru, au diseminat cultura, sensibilitatea și spiritualitatea 

românească, la fel de imperativă precum devine înțelegerea factorilor care au condiționat și 

determinat excelența în arta teatrală românească. 

 

 

                                                             

3 Liviu Rebreanu, director al Teatrului Național București în perioada 1929-1930, respectiv 1941-1944. 

4 Vianu, Tudor, Estetica, Editura pentru Literatură, București, 1968, pag. 303 

5 Artaud, Antonin, Oeuvres completes, Tome II, Gallimard, 1961, pag. 11 (Artaud, n.1896-d.1948, dramaturg, 

poet, actor, regizor avangardist francez; a revoluționat poetica teatrală din perioada interbelică prin lucrări precum 

Teatrul cruzimii și Teatrul și dublul său, în care propune o rupere de tradiția aristotelică și instaurarea unui nou 

limbaj teatral pe scenă.) 
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Motivația alegerii temei 

 

Într-o lume desacralizată, tot mai lipsită de modele, avem datoria să ne căutăm mentorii. 

Din lumea teatrului, un lung șir de nume cu rezonanță vine în sprijinul căutărilor mele. Misterul 

forței lor magnetice se cere descifrat, pentru a putea înțelege atât fenomenul teatral, cât și 

subtilele mecanisme de funcționare care l-au învestit pe director, de-a lungul timpului, cu 

autoritate și valoare. 

Necesitatea de a pătrunde în atelierul acestui Prospero instituționalizat vine dintr-o 

pasiune cultivată de școală. Din postura studentului la regie, încercam să pătrund tainele 

excelenței. Încercam să identific strategii, atitudini, tehnici, dar și acele stări de spirit capabile 

să genereze gând și performanță. Căutările mele trebuia să se mute, însă, din sfera empiricului, 

în cea a științificului. Cercetările mele s-au îndreptat spre studiul teoriilor teatrale și 

manageriale înlesnit de Masteratul de Teatrologie - Management și Marketing Cultural din 

cadrul UNATC.  

Întâlnirile repetate cu personalități marcante ale lumii teatrale, în fața și în spatele 

scenei, noțiunile dobândite în anii de studiu, ineditele incursiuni în laboratoarele câtorva 

prestigioase instituții de spectacole (Teatrul Național din București, Teatrul Național din Cluj, 

Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie), precum și întâlnirile de la seminarii, cu studenții, nu au 

făcut decât să-mi consolideze convingerea că directorului de teatru merită să îi fie dedicat un 

capitol semnificativ în orice istorie a teatrului. 

Nu în ultimul rând, anii practicării funcției de director adjunct al unei instituții de 

spectacole, la Teatrul EXCELSIOR, au accentuat nevoia descifrării subtilelor mecanisme de 

conducere care să dea fundament și să cizeleze, totodată, mijloacele de exercitare a poziției în 

care mă aflu. 

Aprofundarea studiului pe această temă, insuficient investigată până în momentul de 

față, s-a născut, prin urmare, dintr-o acută necesitate. Aceea de a da temei științific unei 

convingeri bazate, până nu demult, pe intuiția că personalitatea marcantă a directorului de 

teatru a generat și poate genera schimbări de conștiință în creatorii și spectatorii pe care îi 

reunește sub cupola sălii de spectacole.  

Pentru a-și consolida mereu identitatea și forța cu care generează schimbare, teatrul 

declină manifestările zilei de azi, pe rădăcinile autentice ale zilei de ieri. Directorii vizionari  ai 

teatrului nostru, conștient sau intuitiv, și-au articulat programele de conducere, în consonanță 

cu acest imperativ.  
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Munca de strateg, de organizator și de asiduu investigator l-au plasat, așadar, mereu, pe 

director, în fruntea ierarhiei teatrale. Și cu toate acestea, de cele mai multe ori, lipsesc 

investigațiile temeinice care să-i statueze poziția, potențialul și meritele.  

Considerând vitală recuperarea modelelor de bună practică ce au asigurat excelența în 

arta teatrală autohtonă, de-a lungul vremii, cred în necesitatea impunerii figurii directorului de 

teatru alături de cea a marilor creatori din teatrul românesc. 

 

   Abordarea temei, metodologie și dezvoltarea ei pe capitole 

 

În prezenta cercetare mi-am propus să surprind atitudini, stiluri și metode din 

perspectiva acelora care au ocupat, de-a lungul vremii, scaunul de conducere al diverselor 

instituții de spectacole din România, oprindu-mă exclusiv asupra directorilor de teatru 

dramatic.  

Pentru a putea contura  o imagine cât mai coerentă asupra evoluției funcției directoriale, 

prin epoci și sub legiuiri diferite, o imagine clară despre cristalizarea unor concepte ce țin de 

sfera conducerii, dar și de cea a schimbărilor de mentalitate și de poziție față de această funcție 

(atât în sfera artistică, cât și în cea socio-politică), a fost imperios necesar un demers analitic, 

bazat pe documentare, pe cercetări cantitative și calitative, pe studii de caz și interviuri.  

 

Capitolul I, intitulat Prolegomene la o filosofie a conducerii, surprinde o perspectivă 

științifică plurivalentă a artei conducerii, introducând noțiuni și concepte teoretice esențiale 

practicării acesteia. Sunt evidențiate acele caracteristici care sunt legate de organizarea și 

eficientizarea muncii, și care, în secolul XX, au dus la cristalizarea științelor manageriale, cu 

aplicabilitate la nivel de instituție teatrală.  

Atunci când vorbim despre conducere, noțiune polisemantică datorată complexității 

intrinseci a substantivului, dar și a multitudinii de domenii în care își manifestă influența, 

multiple sunt posibilitățile de abordare a temei. Conducerea poate fi analizată prin prisma 

teoriilor juridice și politice, a psihologiei, a sociologiei, a pedagogiei, a teologiei, chiar și a 

logicii.  

Dacă la început, conducerea a avut, mai mult, valențe practice, legate de administrarea 

diferitelor bunuri, după legile unor uzanțe legitimate de obiceiuri împământenite încă din 

antichitate, cu timpul, o serie de noi procedee și reguli de influențare și organizare a diferitelor 

activități s-au cerut legitimate. Cu timpul, știința conducerii s-a îmbogățit cu  tehnici și strategii 

de persuasiune și coordonare, spre maximizarea eficienței și a productivității, tehnici care țin, 
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tot mai mult, de psihologia umană, de personalitatea și calitățile, native sau dobândite, ale 

conducătorului. Este vorba despre perioada în care conducerea, dintr-o simplă practică, se 

transformă încet într-un soi de artă: arta de a-i influența pe ceilalți, de a aloca eficient resursele 

și produsele deja deținute, de a dezvolta schimburile pentru a asigura, astfel, progresul 

comunității reprezentate.  

Dacă această ipostază a conducerii, generată de nevoile de coordonare a activității 

comunităților, s-a bazat timp de secole pe fundamente empirice, secolul XX aduce, odată cu 

Revoluția Industrială, nevoia de sistematizare și normare a multor practici, din perspectiva 

conținutului, a condițiilor muncii, în vederea eficientizării rezultatelor obținute. Se face, în felul 

acesta, tranziția de la un model de conducere empiric spre unul științific, care funcționează 

după legi și cunoștințe dobândite atât a priori (care țin mai ales de personalitatea și intuiția celui 

învestit cu funcția de conducere), cât și a posteriori (prin calități acumulate din însușirea unor 

noțiuni teoretice, din practicarea funcției și experiența dobândită în urma acestui exercițiu).  

Primele studii științifice consacrate conducerii (datând de începutul secolului al XX-

lea), s-au canalizat asupra acelor calități ale conducătorilor care s-au concretizat în mandate cu 

rezultate remarcabile. 

În deceniile următoare,  cercetări din medii organizate (industrie, armată, școală) și apoi 

cele din domeniul psihologiei politice și sociale au conferit conducerii noi fundamentări 

teoretice, cu aplicabilitate în toate domeniile ce necesitau sistematizare. Dacă inițial, atenția s-

a focalizat pe caracteristicile personale ale conducătorilor, la distanță de doar câteva decenii, 

accentul a căzut pe funcțiile specifice actului conducerii (funcțiile managementului), pentru ca 

în ultimele decade, să ajungă în centrul științei conducerii întreaga dinamica relațională între 

conducător, subordonați și mediul de desfășurare a activității (managementul organizației). 

Drept urmare, psihologia conducerii și teoriile manageriale, noțiuni precum autoritate, 

putere, răspundere, responsabilitate, statut sau rol, personalitatea conducătorului sau inteligența 

emoțională sunt analizate, pe rând, întrucât acestea trasează cadrul și sfera de influență a celui 

aflat în fruntea instituțiilor teatrale. O analiză diacronică a activității de conducere, din 

antichitate și până în prezent, realizată prin prisma judecăților de valoare ale celor mai 

reprezentativi filosofi din fiecare epocă, înlesnește, de asemenea, conturarea unui portret fidel 

al celui învestit cu funcția de director, dar și al rolului acestuia în evoluția societății.  

Din studiul tehnicilor și metodelor științifice de conducere, al teoriilor și funcțiilor 

manageriale, al leadership-ului, dar și al utilizării atributelor performanței trasate în acest prim 

capitol, se poate extrage un instrumentar util exercitării conducerii unei instituții de spectacole. 
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Capitolul II, intitulat Lungul drum al „Instituției Director”, propune un excurs istoric 

peste epoci şi tradiții în care directorul de teatru şi-a încercat devenirea, pentru a putea 

surprinde ipostazele și instanțele din care acesta a influențat cursul artei teatrale. Pentru o mai 

bună înțelegere a evoluției figurii directoriale, a formelor de manifestare a autorității sale, a 

împrejurărilor istorice, dar și ale noilor atribute ale directorului de teatru, în epoci consecutive, 

a fost necesară o privire retrospectivă. 

 În decursul celor mai bine de 150 de ani de teatru instituționalizat, nu puține sunt 

lucrurile care s-au adaptat schimbărilor succesive impuse de mode, de partidele politice aflate 

la putere, de noile sistematizări legislative, de progresele tehnice ori de dezvoltarea unor noi 

științe. Sau, de dată mai recentă, de nevoia de impunere a bunurilor culturale, pe piața de 

consum. Din perspectivă diacronică, reiese că funcția directorului a evoluat odată cu însăși 

instituția de spectacole, pentru a-i putea asigura funcționarea, în contexte mereu diferite. 

Practicată, la început, instinctiv, din dragoste pentru teatru, pentru artist și pentru societate și 

culminând cu deprinderea unor tehnici de conducere manageriale, meseria de director a fost și 

este într-o perpetuă metamorfozare.  

Din acest capitol reiese, de asemenea, că cei aflați în fruntea instituțiilor importante ale 

țării au fost aleși, într-o măsură covârșitoare, din rândul personalităților marcante ale lumii 

culturale. Fie că îi numim directori, lideri sau manageri, sunt evidențiate, din epoci diferite 

(perioada de pionierat a mișcării teatrale, sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, 

perioada interbelică, perioada propagandei și a cenzurii comuniste și perioada de după 1989), 

acele figuri exponențiale care, excelând în arta conducerii, în vizionarism, în elan sau charismă 

au deschis drumuri și au generat schimbări de paradigmă. Din instituție spre societate.  

Intelectuali, politicieni, literați sau artiști de anvergură - directorii reliefați întrunesc, cu 

toții, calități excepționale ce le-au permis să se ridice la înălțimea misiunii de conducere a unor 

instituții de spectacole, menite să cultive valoare. Trăsăturile, dar mai ales faptele majore ale 

directoratelor lor, care pot servi, astăzi, drept exemple de bună practică, sunt, de asemenea, 

reliefate în acest capitol. 

 

Capitolul III, intitulat Metamorfoze ale funcției de conducere. Drepturi, atribuții, 

limitări, analizează tranziția de la director la manager, precum și implicațiile acestei 

transformări.  

Instituționalizarea teatrelor presupune un set de norme și de reguli care își propun să 

reglementeze funcționarea acestora, la toate nivelele. În succesivele acte legislative emise de 

autorități, de-a lungul timpului, pentru normarea sistemului de spectacole, funcția directorială 
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se îmbogățește, mereu, cu noi atribuții și libertăți. În perioada interbelică, ajunge la un apogeu 

de detaliere și coerență (prin Legea teatrelor din 1926, respectiv 1930). Acest lucru este tot mai 

absent din reglementările ultimelor decade, când încetăm să mai vorbim despre directori în 

fruntea instituțiilor de cultură, în favoarea titulaturii de manager (OUG 189/2008), care nu 

presupune, cu necesitate, alte calități, cât alte abilități și cunoștințe ce țin de sfera organizării 

instituțiilor și acordarea lor la „nevoile pieței.” 

 Modificarea atribuțiilor, precum și obstacolele ce intervin în procesul exercitării 

funcției de conducere, generate de contradicțiile dintre cadrul legislativ și specificitatea muncii 

de creație din teatre, fac obiectul celui de-al III-lea capitol. Acesta vizează, de asemenea, și 

acele articole de lege care guvernează funcția și activitatea directorului de teatru. Sunt 

evidențiate, tot aici, suma îndatoririlor și a responsabilităților sale, așa cum reies ele din 

succesivele acte legislative care au normat activitatea instituțiilor de spectacole, în ultimul secol 

și jumătate. 

 

Capitolul IV, intitulat Avataruri ale figurii directoriale. Ipostaze și modele, 

rememorează figuri emblematice - directori vizionari, novatori, fervenți animatori ai vieții 

culturale, practicând politici repertoriale și educaționale de excepție, care au produs mutații în 

conștiința creatorilor de teatru și în cea a nenumăratelor generații de spectatori. Fără intenția 

de a realiza clasamente, în acest capitol sunt evocate figurile câtorva personalități în jurul 

cărora au gravitat mișcările teatrale din țara noastră, privite, însă, din perspectiva atributelor 

directoriale. Prin prisma abilităților, a stilului și a tehnicilor de conducere folosite de cei aflați 

în fruntea instituțiilor de spectacole din România, am propus o posibilă împărțire a celor mai 

reprezentative ipostaze, după cum urmează: director – conducătorul „omnipotent” și 

„omniscient”, legitimat de „numire”, din structurile tradiționaliste, lider – conducătorul formal 

sau informal, legitimat de autoritatea experienței, care prin putere de seducție și convingere, 

mobilizează eforturile întregii echipe pe calea inovării, și nu în ultimul rând,  manager – 

profesionistul legitimat de câștigarea postului, prin concurs, care conduce instituția îmbinând 

o serie de tehnici și metode bine deprinse din știința managementului, cu o serie de cunoștințe 

specifice domeniului teatral și, poate cel mai important, cu experiența dobândită din practicarea 

cu succes a unei profesii artistice.  

Fiecare dintre cele trei ipostaze propuse nuanțează conținutul actului conducerii, în 

epoci consecutive, subliniind că modelele diferite răspund, de fapt, necesităților diferite 

generate de evoluția societății și a sistemului teatral din România. 
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Funcția de director în vechile structuri organizatorice este caracterizată de acea serie de 

calități și atribute dobândite, a priori, de cei care o exercită și care a fost, apoi, consolidată de 

ani de bună practică în domenii adiacente artei. Din această ipostază, trebuie reținute acele 

trăsături esențiale ce țin de personalitatea conducătorului, dublate de o serie de competențe ce 

îi întăresc statutul și îi legitimează autoritatea.  

Demne de rememorat drept figuri reprezentative pentru această „stare” performantă a 

conducerii unei instituții de spectacole și folosite drept model sunt „directori-patriarhi” precum: 

Ion Ghica, la Teatrul Național din București, Radu Beligan, la Teatrul de Comedie, Dinu 

Săraru, la Teatrul Mic, Elena Deleanu, la Teatrul CFR Giulești, Ion Coman, la Teatrul 

Tineretului de la Piatra-Neamț, Marcel Iureș, la Teatrul Act. Diferiți și totuși asemănători în 

elan creator și temeritate. Moștenirea instituiților pe care le-au „stăpânit” a intrat în patrimoniul 

teatrului românesc, fiind, și astăzi, reper de excelență. 

O a doua ipostază în care atributele funcției sunt bine delimitate și utile în completarea 

portretului conducătorului ideal este cea a liderului. Deși această ipostază nu se suprapune, în 

mod obligatoriu, celei de director, am evidențiat cazuri în care cei investiți cu funcția de 

conducere au fost, totodată, lideri remarcabili. Mai mult decât atât, tocmai calitățile de lider 

sunt cele care au caracterizat stilul lor de conducere, dictând chiar performanța acestor 

directorate. Fac parte din această categorie directori-vector, directori-motor care au polarizat 

în jurul lor artiști și evenimente teatrale de excepție. Directori ale căror nume au fost 

împrumutate și atribuite definitiv unor instituții și mișcări teatrale excepționale din România.  

Reprezentativi pentru portretul liderului ideal care a animat nu doar instituții, ci 

sistemul teatral și societatea însăși, în perioade diferite, sunt directori precum Lucia Sturdza 

Bulandra, în fruntea Companiei Bulandra și, apoi, a Teatrului Municipal, Liviu Ciulei, la 

Teatrul Bulandra, Horia Lovinescu, la Teatrul Nottara, Radu Penciulescu, la Teatrul Mic, 

Vlad Mugur, la Teatrul Național din Craiova și apoi la Teatrul Național din Cluj, Emil 

Boroghină, la Teatrul Național din Craiova. Toți au fost urmați, cu încredere, de echipele pe 

care le-au coagulat în jurul teatrelor pe care le-au condus. Toți au creat stări de spirit 

efervescente, propice creației, ce s-au suprapus unor adevărate fenomene teatrale, de multe ori 

identificate cu însăși numele directorului – „teatrul doamnei Bulandra”, „teatrul lui Lovinescu”, 

„teatrul lui Penciulescu”, „teatrul lui Boroghină,” a lui Mugur sau al lui Ciulei. Toți au incitat  

căutări artistice și au instaurat siguranța unui mediu privilegiat și protejat. Toți au cultivat 

încrederea reciprocă, sudând echipe dintre cele mai performante. 
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Cel mai „tânăr” dintre avatarurile funcției de conducere, managerul, este prezentat ca 

un adevărat „erou al secolului XX”, un fel de „alchimist” care conduce o organizație prin 

„integritatea caracterului său”, dublată de o înaltă expertiză științifică și profesională.  

Atunci când vorbim despre manager, ne gândim automat, greșind uneori, la un grad 

ridicat de specializare. Arta conducerii manageriale se bazează, într-adevăr, pe utilizarea și 

aplicarea unui set de reguli statuate de cercetări aplicate - insuficiente, însă, atunci când vorbim 

de conducerea unei instituții de spectacole. 

Dintre managerii aflați la conducerea teatrelor, care au îmbinat practica artistică, cu 

riguroase cunoștințe manageriale, juridice și psiho-sociale, care au utilizat cu succes 

instrumentele teoretice (studii de public, analize de mediu, strategii de vânzare), care au 

speculat atuurile instituțiilor pe care le-au condus, dar și oportunitățile venite din afara acestora, 

am reliefat figurile unor manageri „avant la lettre” precum Alexandru Davila, Pompiliu 

Eliade și Liviu Rebreanu, la Teatrul Național din București, Margareta Niculescu, la Teatrul 

Țăndărică, precum și câțiva dintre cei mai importanți manageri ai zilelor noastre: Constantin 

Chiriac, la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Tompa Gábor, la Teatrul Maghiar de 

Stat din Cluj și, nu în ultimul rând, Ada Hausvater, la Teatrul Național din Timișoara.  

Ceea ce se desprinde în urma acestei sistematizări (directorul sau Pater familias, liderul 

sau Nebunul Curții și managerul sau Tehnocratul) este faptul că, dincolo de stilul de conducere 

sau de estetica teatrală agreată, anvergura personalității artistice, viziunea, sentimentul 

responsabilității față de instituție și societate, cunoștințele riguroase despre om și teatru în toate 

manifestările lui socio-politice sunt constante ale fiecăruia dintre exponenții portretizați. 

Din nomenclatorul calităților excepționale ale unor conducători-model ce se desprind 

din portretele și faptele enumerate în capitolul IV, reiese că astăzi, managerul unei instituții de 

spectacole trebuie să fie, simultan, directorul care își apără, precum un suveran, „teritoriul” și 

„supușii”, liderul care însuflețește și canalizează energiile creatoare ale echipei sale pe calea 

inovării și a performanței și, nu în ultimul rând, tehnocratul care stăpânește instrumentarul 

noțiunilor de management, a noțiunilor juridice și administrative care pot transforma 

constrângerile în libertăți și oportunități vitale pentru atingerea performanței în teatru. 

 

*** 

 

Reiterând, din periplul printre noțiunile teoretice care țin de sfera conducerii și 

rememorarea portretelor unor personalități ce au condus cu succes teatre din țara noastră, se 

pot desprinde învățăminte ce ar putea să servească, astăzi.  



14 
 

Personalități marcante, cutume, canoane și norme de funcționare, modele de conducere 

și acte legislative, conturează imaginea celui care, de la înălțimea postului de director, a dat 

sens și prestigiu activității teatrale din România. 

Din toate motivele enumerate până aici, mi-aș dori ca, în timp, această pledoarie pentru 

director să se transforme, pe de-o parte, într-o invitație la cercetare, iar pe de altă parte, într-un 

instrument de lucru pentru manageri sau aspiranți la funcții de conducere, în instituții de 

spectacole. Mi-aș dori ca aceștia, precum dintr-un nomenclator al meritelor, să poată recupera 

acel instrumentar al excelenței, deținut, practicat și asiduu fortificat în lungi ani de prodigioasă 

îndeplinire a menirii unui director de teatru. De statutul lui depinde viitorul artei și al 

instituțiilor noastre teatrale. 

 

Concluzii. Limitări. Perspective 

 

Motto: Activitatea scenelor de teatru românesc nu este 

organizată. Se muncește prea mult și fără rost. Munca fără o rânduială 

imediată și hotărâtă se risipește nefolositoare. Și câtă energie, zel, 

dragoste și nădejdi se pierd pentru totdeauna din cauza lipsei unui 

înțelept. Se caută, deci, un înțelept la o instituție născută din iubirea și 

respectul oamenilor din trecut pentru imaginile veșnice ale umanității. 

Căutăm un înțelept să zădărnicească lucrătura nefolositoare a celor 

fără minte de azi, ca lumea să privească într-o oglindă adevărată.6 

          (Haig Acterian) 

 

Directorul de teatru, interpret al nevoilor unei societăți, este cel care a tradus și a 

articulat, în fecunde stagiuni, limbajele artistice ale celor mai de seamă creatori. Dincolo de 

formele novatoare, acesta a identificat acele forme ale conștiinței sociale care oglindesc 

realitatea în imagini autentice, consonante, însă, cu un amplu registru de probleme din 

actualitate. Rimând, deci, cu nevoile lumii, directorul de teatru a fost și trebuie să fie un ales, 

„un suflet din sufletul vremii lui, născut și călit în apa tare a frământărilor contemporane, un 

deschizător de drumuri și un creator de valori sufletești, un misionar și un negustor profesionist, 

                                                             

6 Haig, Acterian în Cuvântul, 10 februarie, 1938, apud Scrieri despre teatru, Ed. Muzeul Literaturii Române, 

București, 1998, pag. 266 
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un animator care să aibă ochi să vadă în vreme, o sensibilitate care să vibreze în vreme, o 

inteligență care să înțeleagă în vreme.”7  

Din analiza variatelor modele de conducere din instituțiile teatrale românești se 

desprinde că un director, astăzi, nu mai este suficient să aibă aureola personalității artistice. 

Trebuie să fie, în mod obligatoriu, înarmat cu noțiuni și cunoștințe temeinice de management. 

Trebuie să cunoască bine legile, pentru a le putea folosi în favoarea instituției pe care o 

conduce. Trebuie să organizeze, să coordoneze și să armonizeze diferitele departamente pe care 

le are în subordine, pentru ca ele să lucreze bine împreună. Trebuie să analizeze cu limpezime 

situațiile date, posibilele oportunități și direcțiile de acțiune viitoare. Trebuie să stabilească 

obiective realizabile și să își motiveze toți angajații să lucreze, cu încredere, pentru îndeplinirea 

lor. Trebuie să planifice numeroasele activități, să aloce resursele materiale, umane și 

financiare potrivite fiecărui proiect, și, în tot acest timp, să își consolideze statutul de lider, 

atent la nevoile fiecărui angajat în parte. Trebuie să aibă inteligență emoțională și putere de 

convingere, pentru a influența și provoca schimbări de atitudine. Să fie deschis la schimbare. 

Să fie charismatic. Dar poate cel mai important lucru este să pună teatrul pe primul loc și să fie 

dispus să sacrifice timp, energie și aspirații personale pentru a construi cel mai amplu și 

performant proiect al vieții sale. 

În momente de cumpănă, precum cele prin care trecem astăzi, când lumea întreagă este 

paralizată de criza provocată de pandemia COVID-19, este vitală redobândirea încrederii în 

valorile inalienabile ale teatrului. Cei aflați în funcții de conducere sunt datori să caute tehnicile 

și strategiile adecvate funcționării și revigorării instituțiilor de spectacole. În periplurile acestui 

excurs, am văzut că „antecedentele” există. Fie că îl numim director sau manager, acolo unde 

un înțelept a ajuns într-o funcție de conducere și a început să ordoneze lucrurile cu gând și 

responsabilitate, rezultatele au fost unanim recunoscute de profesioniști și de societate. Să 

țintim, așadar, spre excelență! Poate deveni, nu doar o misiune enunțată într-un program, ci 

mult așteptata și binemeritata normalitate. 

În istoria teatrului românesc, nu puțini au fost directorii care au excelat în arta 

conducerii instituțiilor de spectacole. Oameni de cultură, aceștia au articulat, după „chipul” și 

„sensibilitatea” lor, programele de conducere, schimbând destinul multor teatre. S-ar fi cuvenit, 

prin urmare, să le fie acordate subcapitole, în această lucrare, multor personalități a căror 

contribuție la evoluția sistemului teatral românesc a fost semnificativă. Dimensiunile unei 

                                                             

7 Zamfirescu, George, Mihail, Mărturii în contemporaneitate, Ed. Minerva, București, 1974, pag. 64 
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cercetări doctorale sunt, însă, limitate. În consecință, am aplicat o selecție, urmărind acele 

calități și atribute ce s-au pliat în modul cel mai explicit pe „modelele teoretice” propuse. Mai 

mult decât într-o simplă reliefare a meritelor, am încercat să evidențiez acele trăsături și direcții 

de acțiune ce pot fi replicate, în vederea dobândirii unui instrumentar util înțelegerii sau 

exercitării funcției de director, în teatrele din zilele noastre. 

Dincolo de dificultatea selecției, o piedică în reconstituirea unor „portrete” complexe a 

fost inexistența sau insuficiența surselor pentru o riguroasă documentare. Multe instituții nu au 

monografii care să consemneze faptele majore de cultură, din trecut. Prin urmare, munca de 

documentare a presupus reconstruirea multor date din cronici și arhive, din interviuri (chiar și 

acestea uneori lacunare). Această muncă a avut, însă, și un aspect pozitiv. Prin cercetări extinse 

la istorii, cărți de memorii, jurnale, programe de sală sau albume de spectacole, am descoperit 

și selectat un volum mare de material prețios pentru o posibilă continuare a prezentului studiu. 

Îmi propun, pe viitor, să continui cercetarea cu un volum dedicat altor figuri directoriale ce s-

ar cuveni rememorate și repuse în drepturi. 

Astfel de studii exhaustive s-ar putea transforma în suporturi de curs pentru studenții 

de la universitățile cu profil artistic ori folosi drept surse de informare celor interesați de 

problemele de management sau de sistemul de funcționare al instituțiilor de spectacole din 

România. O mai bună înțelegere a misiunii, obligațiilor și posibilităților pe care le implică 

funcția directorială, ar putea fi, de asemenea, utilă practicienilor, artiștilor, angajaților din 

teatre și managerilor care caută să-și lărgească orizonturile cunoașterii. 
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