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1. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/matrimoniale-eu-cu-cine-ma-marit/  

Matrimoniale: eu cu cine mă mărit? 

de Georgiana Ene 

 

„Eu cu cine mă mărit?“, se întreabă Eva din spectacolul „Matrimoniale“ de la Teatrul 

Nottara, şi tot ea oferă răspunsul! 

Piesa scrisă de Lia Bugnar şi regizată de Diana Lupescu a avut premiera naţională în cadrul 

Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, în secţiunea „crize”. 

Aşa cum criza este la modă, aşa este şi textul pe care dramaturgul îl propune spectatorului de 

teatru. Piesa Matrimoniale vorbeşte despre tot felul de crize existenţiale: de identitate, de bani, de 

comunicare. 

Comedie de situaţie şi de limbaj, reconfortantă, aşa cum ne-a obişnuit deja Lia Bugnar, piesa este 

ancorată în realitatea cotidiană, pe doi piloni: dragoste şi putere. Vorbeşte despre puterea pe care 

o oferă bogăţia şi despre aflarea unor adevăruri dureroase, care nu se doresc a fi ştiute. Toate 

crizele din poveste ajută personajele să stabilească legături neaşteptate, să se cunoască, să se 

sensibilizeze şi să se umanizeze. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/matrimoniale-eu-cu-cine-ma-marit/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Georgiana
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Eva şi cei doi Adami 

Personajul principal al spectacolului este Eva, femeia bogată, care vrea să se mărite. Pentru a 

realiza acest lucru, dă un anunţ pe un site de matrimoniale, iar la finalul selecţiei rămân doi 

pretendenţi: Tibi şi Zaharia. 

„Sunt bogată şi vreau să mă mărit! Credeai că sunt bătrână şi urâtă? La câţi bani am, sfidez puţin 

răspunsul!“ Astfel, Lia Bugnar îşi construieşte povestea căsătoriei din interes în jurul acestor 

personaje şi creionează patru tipologii. Dar cum fiecare personaj luat în parte este el însuşi o 

poveste, în final, spectatorul va realiza că a fost martorul a patru poveşti, nu a uneia singure. 

Eva este Ada Navrot, femeia puternică şi bogată. Nobilă, distinsă şi superbă prin atitudine şi prin 

ţinuta pe care o poartă: o rochie albă, diafană. De altfel, piesa începe cu melodia din filmul 

„Naşul“, tocmai pentru a sublinia faptul că este un joc al puterii, care-şi aşteaptă concurenţii. 

Personajul interpretat de Lucian Ghimişi, Tibi, este întruchiparea băiatului de cartier, şmecheraş, 

cu preocupări alese – colecţionar de claxoane celebre, cu o carismă deosebită, care vrea să pară 

ceea ce nu este şi care mizează foarte mult pe farmecul personal. 

Opusul lui Tibi şi competitorul direct al acestuia este Zaharia, Mihai Marinescu. Acesta este 

lebădar – doctor veterinar de lebede, un pic timid şi frustrat, dar elegant în gesturi, efeminat şi 

mai deştept decât adversarul său. Senzaţia pe care o lasă toată această competiţie a celor doi este 

aceea de reality show. 
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Scenă din spectacolul „Matrimoniale“, de la Nottara 

Din spectacolul regizat de Diana Lupescu nu lipsesc voia bună şi nici replicile acide, care fac 

spectatorul să se lase prins în joc. Dialogurile sunt simple şi nu obligă la un efort intelectual prea 

mare. 

Finalul spectacolului este surprinzător, atât prin apariţia celui de-al patrulea personaj, care 

schimbă complet miza jocului prin propunerea pe care o va face, cât şi prin argumentele fiecăruia 

pentru a câştiga inima frumoasei Eva, care scot la iveală adevăratele motive pentru care voiau s-o 

ia de soţie. 

Textele Liei Bugnar nu îşi propun să transmită un mesaj greu de înţeles, ci sunt cât se poate de 

actuale şi de moderne. Finalul pare că se îndreaptă spre o zonă previzibilă, dar Lia Bugnar 

schimbă brusc ceva, atunci când nu te aştepţi, tocmai ca să parodieze acest tip de final. 

Citiţi şi: INTERVIU Lia Bugnar: „Teatrul e o minciună foarte adevărată atunci când e spusă 

bine“ 

În situaţia de faţă, nu doar apariţia îndrăgostitei şi sensibilei Mira, Crenguţa Hariton – într-un rol 

care i se potriveşte ca o mănuşă – schimbă întreaga situaţie, ci şi uşoara aglomerare a unor 

probleme extrem de delicate, în finalul piesei: homosexualitatea şi abandonul unui bebeluş la 

naştere. 

Dramaturgul se foloseşte de acestea într-un mod uşor abuziv, pentru a strica puţin echilibrul 

celor prinşi în joc – pentru că la un moment dat chiar pare să fie un echilibru între ceea ce se cere 

şi ceea ce se oferă. 

Comedia merită văzută, fiind încadrabilă în tipologia pieselor la care publicul se simte bine. 

Autoarea râde împreună cu cei doi tineri de situaţiile prin care trec pentru cucerirea femeii, o 

compătimeşte pe sensibila Mira atunci când apare şi îşi apăra cauza. 

„Alte poveşti, alte iubiri, alte neiubiri. Nu sunt genul de om care îşi propune să transmită un 

mesaj sau să-şi aleagă o temă grea. Subiectul piesei a luat naştere ca toate subiectele pieselor 

mele, din nimic. Ştiam că am promis celor de la Nottara că voi scrie o piesă pentru ei. Mi-au spus 

că-i interesa ideea de criză, la oricare dintre accepţiunile ei vreau eu să mă opresc. Şi, după ce m-

am gândit un pic, mi-am dat seama că am tot universul la dispoziţie, pentru că tot universul e 

într-o criză continuă, cel puţin universul oamenilor”, îşi explică Lia Bugnar opţiunea 

dramaturgică. 

INFO 

Teatrul Nottara 
Matrimoniale, de Lia Bugnar 

Regia: Diana Lupescu 

Scenografia: Diana Lupescu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/lia-bugnar-teatrul-e-o-minciuna-foarte-adevarata-atunci-cand-e-spusa-bine/
http://www.ziarulmetropolis.ro/lia-bugnar-teatrul-e-o-minciuna-foarte-adevarata-atunci-cand-e-spusa-bine/
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Ilustrația muzicală: Diana Lupescu 

Distribuţia: Lucian Ghimişi, Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Mihai Marinescu 

Foto din Matrimoniale – Teatrul Nottara 

 

  

http://www.nottara.ro/


6 
 

2. PostMODERN 

http://www.postmodern.ro/eveniment/matrimoniale-la-teatrul-nottara 

Matrimoniale, la Teatrul Nottara  

Premiera: Sâmbătă, 12 Octombrie 2013 

 Regizor: 

Diana Lupescu 

 Autor: 

Lia Bugnar 

 Actori: 

Mihai Marinescu,  

Lucian Ghimisi,  

Crenguţa Hariton,  

Ada Navrot 

Spuneți-mi zece lucruri care vă plac la mine! În plină criză, Eva dă un anunț pe net în care 

declară că are bani mulți și își caută soț. La examen se prezintă doi pretendenți la mâna și la banii 

Evei: Tibi – un băiat de cartier și Zaharia – un băiat mai elevat, cu pretenții de intelectual, dar cu 

un singur obiectiv: banii. 

Aceasta este intriga noului spectacol al Teatrului Nottara, a cărui premieră va avea loc la prima 

ediție a festivalului internațional Fest(in) pe Bulevard, pe care îl și organizează. Spectacolul 

Matrimoniale a fost comandat special dramaturgului român, Lia Bugnar. 

Prima ediție a festivalului se va desfășura în perioada 12 – 19 octombrie 2013 și va avea drept 

temă criza, fie ea economică, socială, politică, identitară sau sexuală. În acest context, Bugnar a 

scris o piesă despre mai multe tipuri de crize: identitare, de comunicare, seuxale, în care se 

regăsesc subiecte din paginile ziarelor de scandal, dar care au happy-end. 

Din distribuția spectacolului fac parte actrițele Ada Navrot (în rolul Evei), Crenguța Hariton 

(Mara, prietena lui Tibi) și actorii Lucian Ghimiși (Tibi) și Mihai Marinescu (Zaharia). 

http://www.postmodern.ro/eveniment/matrimoniale-la-teatrul-nottara
http://www.postmodern.ro/topics/Diana%20Lupescu
http://www.postmodern.ro/topics/Lia%20Bugnar
http://www.postmodern.ro/topics/Mihai%20Marinescu
http://www.postmodern.ro/topics/Lucian%20Ghimisi
http://www.postmodern.ro/topics/Crengu%C5%A3a%20Hariton
http://www.postmodern.ro/topics/Ada%20Navrot
http://www.postmodern.ro/eveniment/festin-pe-bulevard
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3. Port.ro 

 http://port.ro/article/31991  

Goana după aur naşte teatru ieftin 

18 octombrie 2013 

"Matrimoniale" reprezintă o premieră. Are la bază un text comandat de Teatrul Nottara pentru festivalul „FestIN pe 
Bulevard”. Totuşi, în treacăt fie spus şi numai de dragul adevărului, nu e aceasta chiar prima dată când unui 
dramaturg i se comandă un text. Din câte îmi amintesc, Ion Caramitru mărturisea că a apelat la aceeaşi Lia Bugnar 
pentru a scrie un text menit să-i pună în valoare pe cei mai noi angajaţi (la momentul acela) ai Naţionalului 
bucureştean. Aşa s-a născut "Şapte dintr-o lovitură".  

În principiu, iniţiativa este meritorie, în primul rând pentru că pune dacă nu în acord, măcar în contact dramaturgia şi 
dramaturgii contemporani cu necesităţile pieţei teatrale.Se presupune că teatrul ştie cel mai bine ce texte i-ar putea 
îmbogăţi repertoriul şi ar putea satisface gusturile spectatorilor săi. 

Cum tema festivalului organizat de Teatrul Nottara este „criza” în toate formele ei de manifestare şi pe toate planurile 
– social, material, erotic, uman, despre criză a scris şi Lia Bugnar în „Matrimoniale”. 

O femeie bogată şi evident excentrică anunţă o competiţie pe chat pentru eventualii pretendenţi la mâna (citeşte 
„averea” ei). În finală ajung Tibi (un colecţionar de claxoane) şi Zaharia (medic veterniar, specialist în lebede). Ceea 
ce pare iniţial o luptă cocoşească, se transformă într-un adevărat vârtej al răsturnărilor de situaţie. Nu vreau să vă 

stric plăcerea descoperirii. 

Dacă povestea imaginată de Lia Bugnar ar mai avea ceva farmec, sau în orice caz, e posibilă, credibilă, spectacolul, 
aşa cum l-a pus în scenă Diana Lupescu, este de-a dreptul stânjenitor. Într-un decor de serviciu, cei patru actori din 
distribuţie – Ada Navrot, Lucian Ghimişi, Mihai Marinescu şi Crenguţa Hariton se fac că fac tot felul de acţiuni, că 
asumă tot felul de trăiri, mimează că sunt hazoşi (Ghimişi), intelectuali sobri (Mrinescu), cinic rafinată învăluit în 
plictis (Navrot), mater dolorosa (Hariton). Nu e vina actorilor. Ideea ar fi fost ca să se ajungă aici în urma unei 
concepţii, a unei construcţii căci spectacolul de teatru înseamnă structură, el se naşte prin mijloace specifice 
asemenea unui mecanism complex, fin, transmite un mesaj în care mai apoi ne regăsim cu toţii. 

Din păcate, mai nimic nu se leagă, nu capătă dimensiune, profil. E ieftin şi improvizat ca un exerciţiu de şcială. 
Muzica neinspirată pare împrumutată din arhiva personală a unui DJ de provincie; Ada Navrot e prizoniera unui 
costum care îi anulează orice tentativă de sex appeal (despre care altminteri se tot face vorbire) sau expresivitate; 

jocul cu telecomanda este obositor şi inutil, ca şi permanentul du-te-vino de pe un scaun pe altul, de la o masă la 
alta. 

Nu contest bunăvoinţa sau bunele intenţii ale realizatorilor. Din nefericire, rezultatul este anost, sărac şi fără niciun 
haz. Ca o prajitură în care toate ingredientele sunt adaugate după ochi şi deşi, proaspătă şi aburindă, abia scoasă din 
cuptor, acuză un puternic iz de rânced. 

Răzvana Niţă, PORT.ro  

http://port.ro/article/31991
http://www.port.ro/
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4. Ileana Lucaciu 

marți, 22 octombrie 2013 

“ MATRIMONIALE “ – TEATRUL “NOTTARA” – “Fest (in) pe Bulevard”  

 

“ CRIZĂ MARE MONȘER !” … ȘI ÎN DRAMATURGIE 

         Autoarea piesei “Matrimoniale” , Lia Bugnar – actriță, regizoare și 

dramaturg, a primit din partea Teatrului “Nottara” oferta de a scrie un text 

despre “criză” , în conformitate cu motto-ul festivalului “Fest(in) pe 

Bulevard”,  că vorba lui Caragiale e “Criză mare monșer!”. A scris un text, 

că piesă de teatru nu se poate numi, în care a vrut să vorbească despre … 

toate crizele existențiale posibile. Pe scurt iată subiectul. O femeie de 

vârstă medie, Eva, ajunsă foarte bogată după moartea soțului de 94 de ani, 

vrea să se recăsătorească și alege pe net doi bărbați – Tibi și Zaharia. 

Închriază un restaurant pentru a se întâlni cu ei. Îi supune unei probe, să 

dea zece răspunsuri la întrebarea ce le place la ea . Îl alege pe Zaharia. 

Apare după vreun ceas de tatonări , Mira , soția lui Tibi și încep să curgă 

monologurile surpriză, despre fiecare. Aflăm că Tibi, căruia i s-a refuzat 

donarea unui rinichi pentru bani, este disperat. Fiind căsătorit a optat însă, 

pentru oferta Evei pentru că are împreună cu Mira, două … fete siameze 

ce trebuiesc operate. Eva promite imediat că va pleca a doua zi la Londra 

cu ele pentru operație, dar cu niște condiții … Și Zaharia, medic veterinar, 

are problemele sale. Este homosexual și îngrijește o fetiță mută 

abandonată, ce are șase degete la o mână și studiază pianul. Se 

descoperă, că fetița ar fi a … Evei care a crezut la naștere că pruncul a 

murit. Întâlnirea dintr-o întâmplare stupidă se finalizează cu bine. Eva îi va 

duce pe toți la Londra și la întoarcere le promite că vor locui împreună într-

o vilă cu trei apartamente !!! Evident că mai sunt și multe detaii despre 

posibila existență a acestor așa zise personaje. Textul nu este o parodie, ci 

o încropeală, un montaj penibil de informații șocante provenite din ziarele 

tabloide ce vor să arate diverse “crize” individuale, lipsa banilor sau 

neînțelegerea homosexualilor, etc. Acțiunea este lipsită de o logică 

elementară, personajele sunt scheme de carton care se încearcă a fi 

definite prin monologuri stupide. Lia Bugnar ar trebui să se apuce a scrie 

scenarii pentru telenovele. S-ar putea să aibă succes la unii telespectatori. 

Cum autoarea vrea să fie mereu actuală, dacă tot își batem joc de cuvântul 

“criză”, de ce oare nu a atacat în acest “ghiveci” tematic cu pretenții că ar 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/matrimoniale-teatrul-nottara-fest-in-pe.html
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trata “criza” și problema …  Roșia Montana sau gazele de șist ? Timpul nu 

e pierdut, va scrie și despre această temă gravă,poate pentru teatrele 

independente unde când s-a afirmat promitea a fi o personalitate în 

dramaturgie, mai puțin în regie și actorie. Este inexplicabil cum un teatru cu 

pretenții ca Teatrul “Nottara”, prin managerul și numeroasa sa echipă de 

colaboratori, acceptă un astfel de text ?!  

 

Diana Lupescu propune “un 

spectacol de autor” realizând și regia, și scenografia, și ilustrația muzicală! 

Scenografia este modest desenată. Decorul se rezumă la două mese și 

patru scaune dintr-un local cu pretenții, costumele sunt banale, cu excepția 

celui al Evei de o eleganță stridentă. Ilustrația muzicală a unui astfel de text 

nu se poate remarca. În viziunea sa regizorală, Diana Lupescu încearcă 

inutil să dea o cât de câtă personalitate profilului fiecărui personaj. Dispune 

de o distribuție ireproșabilă, dar sărmanii actori se confruntă cu un text 

ridicol. Ada Navrot (Eva), Crenguța Hariton (Mira), Lucian Ghimiși (Tibi) și 

Mihai Marinescu (Zaharia) sunt victimele textului. Fiecare încearcă să se 

ferească de penibilul situațiilor expuse prin replică.  

“Matrimoniale” este un spectacol ce a fost dedicat festivalului 

internațional “Fest(in) pe Bulevard” secțiunii competitive  - “Criză mare 

monșer !” - alături de patru spectacole din Franța, Serbia, Bulgaria, Austria 

, un concert și “Candid” de la Teatrul Țăndărică. Se spera că va lua marea 

distincție ! Juriul a acordat însă, premiul, spectacolului remarcabil din 2007 

(!!!) “Candid” , și organizatorii festivalului nu au mai anunțat în mass media 

rezultatul competiției !  

“Meritul” unic al acestui spectacol deplorabil este că demonstrează a 

fi o “criză mare monșer” și … în dramaturgie, dar și în managementul unor 

teatre.      

http://2.bp.blogspot.com/-q-uj4zteyHU/UmZ823OQVnI/AAAAAAAAC2g/zDweVv4Myak/s1600/2013_09_11_secventa+din+pisa+de+teatru+matrimoniale+3_rsz.jpg
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5. SensoTV 

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4799/matrimoniale-in-premiera-nationala-la-nottara  

Matrimoniale, in premiera nationala la Nottara  
Cu ocazia primei editii a “Fest(in) pe Bulevard”, Sala „George Constantin“ a Teatrului Nottara a gazduit 
premiera nationala a spectacolului ”Matrimoniale” de Lia Bugnar. Un spectacol prezentat in cadrul sectiunii 
„Criza teribila, monser!” si realizat pe un text comandat special pentru festival. 

Din distributia acestui spectacol de autor a carui regie, scenografie si ilustratie muzicala au fost semnate de 
actrita Diana Lupescu fac parte Ada Navrot (Eva), Crenguta Hariton (Mira), Lucian Ghimisi (Tibi) si Mihai 
Marinescu (Zaharia). 
 
Povestea este foarte actuala: Eva, o femeie foarte bogata, doreste sa se casatoreasca si apeleaza la un site 
de matrimoniale. Alege doi barbati, pe Tibi si Zaharia. Ei sunt invitati, in acelasi timp, la intalnire, pentru a li 
se da un test. Fiecare are moduri complet diferite de a o cuceri. Tibi este ofensiv, Zaharia pasiv si sensibil. 
Lucrurile se complica si adevarul este dezvaluit atunci cand apare, neinvitata Mira, sotia lui Tibi. Si cand 
Zaharia isi dezvaluie...identitatea. Constienta ca pretendentii sunt interesati de banii ei, Eva va fi uimita sa 
afle ca, ceea ce ii face sa lupte, sunt motive personale, situatii grave din prezent si din trecut.  
 
„Crezi ca viata ta a intrat pe un anumit fagas, nu-ti mai pui problema unei schimbari in bine sau in rau... De 
fapt, nu te mai gandesti daca ti-e bine sau rau. Si-apoi apare... Ceva care te dezechilibreaza. Incepi sa-ti pui 
intrebari, cauti raspunsuri, rezolvari. Intri in criza! Adrenalina e la maximum (daca nu esti o leguma 
resemnata, fara reactie); totul capata alte dimensiuni, valorile se schimba, devii un suflet incoltit, un animal 
incoltit, cu simturile mai ascutite, imaginatia o ia razna... Cum iesi din CRIZA?!” – spunea Diana Lupescu. 
     
Eva, Zaharia, Tibi si Mira sunt oameni in...criza, criza sufleteasca, criza de bani, criza de identitate, criza 
existentiala. Sunt insa puternici, actioneaza si reactioneaza, sunt mai vii ca oricand, iar criza ii determina sa 
ajunga la adevarul neplacut, ascuns in suferinta si uitare, care doare cand il scoti la lumina. Criza ii ajuta sa 
stabileasca legaturi neasteptate, sa se cunoasca pe ei si pe ceilalti, sa se sensibilizeze, sa se umanizeze, sa 
se elibereze! 
 
     
SENSOTV.RO si TONICA by CATENA au fost Parteneri Media al Festivalului International de Teatru „Fest(in) 
pe Bulevard”. 
 
Acest material va este oferit de Catena. 
 
Realizator: Oana Georgescu 

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4799/matrimoniale-in-premiera-nationala-la-nottara

