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La 1 7  iu lie 1 922 s-a născut la Sinaia arh itectul şi scenograful Paul Bortnovski. 
După terminarea studii lor la Institutu l de Arhitectură din Bucureşti (1 949), este anga
jat, pentru câţiva ani, la  serviciul  "Târguri" al camerei de Comerţ Exterior, apoi la 
Institutul " Proiect -Bucureşti". Din 1 951 este prezent ca scenograf pe genericul unor 
filme ale epocii ,  iar din 1 956, începe o l ungă şi bogată activitate în teatru. Debutează 
cu decorurile pentru Cauţiunea de Hans Lucke (în colaborare cu Mircea Bodianu, 
Studioul actorului  de fi lm "C.I .  Nottara", 1 956). Timp de trei decenii  va concepe 
decorurile unui  mare n u măr de spectacole în regia lui Liviu Ciulei, Dinu Cernescu, 
Moni Ghelerter, Sanda Manu, Valeriu Moisescu,  Radu Penciulescu, Lucian Pintil ie, 
Horea Popescu, Crin Teodorescu ş.a., pe scene din Bucu reşti sau din alte oraşe ale 
ţări i .  La Teatrul Mun icipal, devenit " Lucia Sturdza Bu landra" , este pe afişul unor mon
tări memorabile: Omul care aduce ploaia de Richard Nash (1 957), Moartea unui comis
voiajor de Arthur Mi ller (1 959), Copiii soarelui de Maxim Gorki (1 962), Proştii sub clar 
de lună de Teodor Mazil u  (1 962), Cezar şi Cleopatra de George Bernard Shaw ( 1 963), 
Jocul de-a vacanţa de Mihail  Sebastian, Inima mea e pe Înălţimi de Saroyan (1 964), Nu 
sunt turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu,  Moartea lui Danton de Buchner (1 966), Livada 
de vişini de Cehov (1 967), Comedie pe Întuneric de Peter Shaffer, Victimele datoriei de 
Eugen Ionescu (1 968), Revizorul de Gogol (1 972). La Teatrul  Naţional din Bucureşti 
este scenograful unor spectacole ca: Regele moare de Eugen Ionescu (1 965), Cui Îi e 
frică de Virginia Woolf? de Edward Albee (1 970), Furtuna de Ostrovski (1 973), Danton 
de Cam il F»etrescu (1 974), Căsătoria de Gogol (1 976), Generoasa fundaţie de A. Val lejo 
(1 978), A treia ţeapă de Sorescu (1 979), Aşteptându-1 pe Godot de Beckett, Caligula 
de Camus ( 1 980). Alte creaţii i mportante: la Teatru l  Regional din Bucureşti - laşii-n 
carnaval şi Mii/o director de Vasi l e  Alecsandri (1 962), Poveste de iarnă de 
Shakespeare (1 964) ; la Teatrul Naţional din laşi  - Aristocraţii de Pogodin (1 959), Vară 
şi fum de Tennessee Wil l iams (1 965), Din jale se-ntrupează Electra de O'Nei l l ,  Despot 
Vodă de Vasi le Alecsandri (1 966) ; la Secţia română a Teatrului  de Stat d i n  Oradea 
Poveste din lrkutsk de Arbuzov (1 961 ); la Teatrul Dramatic d in  Braşov - Vizita 
bătrânei doamne de Du rrenmatt (1 963), Trei surori de Cehov, O scrisoare pierdută de 
Caragiale (1 977). 

In cinematografie a colaborat la filmele: Mitrea Cocor (1 952), Nepoţii gornistului 
(1 953), Răsare soarele (1 954), Erupţia (1 957), Poveste sentimentală(1 962), De ce trag 
clopotele, Mitică ? (1 982), O vară de neuitat (1 993). 

Lucrările sale scenografice au fost prezentate parţial la expoziţiile de la Bucureşti, 
la Qu_adrienala de la Praga (începând din 1 971 ) sau la Trienala de la Novisad (1 978). 

Intre ani i  1 968-1973 a fost profesor la Secţia de scenografie şi şef de catedră la 
Secţia de design din Institutul de Arte Plastice "N Grigorescu" din Bucureşti. 

Paul Bortnovski s-a manifestat prodigios în câteva domeni i  conexe: arhitectură cu 
diverse destinaţii şi profi luri ,  design, artă monumental-ambientală. "Proiecte şi false 
proiecte", "Monumente efemere", "Trasee iniţiatice" sunt trei cicluri de studii gândite în 
ani i  '80, la confluenţa scenografiei, arh itecturii şi peisagisticii. Un loc aparte îl ocupă 
proiectele sale de arhitectură teatrală pentru Teatrul Naţional din Craiova (1 952), Teatrul 
Naţional din Bucureşti (în colaborare ce Stan Bortnovski şi Liviu Ci ulei, 1 961 ), Teatrul 

" Bulandra", sala de la Grădina Icoanei (1 963, 1 966, 1 991 ), centrul teatral al Capitalei 
(1 968), teatrul de la Palatul Cotroceni ("1 2 variaţiuni  baroce pentru o scenă variabilă", 
1 983-1 987), Opera din Tokio(1 988), amenajarea u rbană a Teatrului  "Odeon" ( 1 990), 
Teatrul "Luceafărul" din Chişinău (1 992), "Studio 2000" de la Slobozia (1 995). 

In 1 974 a fost ales vicepreşedinte al comisiei de arhitectură din OISTAT, iar în anii  
1 995-2000 a fost preşedintele Centrului român al aceleiaşi organizaţii .  

Pentru activitatea sa a fost premiat de Uni unea artişti lor plastici (1 975), Uniunea 
Teatrală din România (1 993), Ministerul Culturii (2002). 1 s-a decernat Ordinul Naţional 

"Pentru Merit" în grad de Mare Ofiţer (2000). 
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