
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Primele reprezentații la spectacolul Portugalia 



1. Adevărul.ro 
din data de 30 ianuarie 2015, ora 16.48 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/visand-portugalia-cu-aripile-frante-

1_54cb98d4448e03c0fd1d1495/index.html 

 

 
 

CRONICĂ DE TEATRU. Visând la Portugalia cu aripile frânte 

 

 FOTO ADRIANA GRAND 

George Costin, Andrei Huţuleac, Alin Florea şi Adrian Nicolae, în „Portugalia” 
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DESTINE Spectacolul „Portugalia“ de Zoltan Egressy, în regia lui Victor Ioan 

Frunză, pus în scenă la Teatrul Nottara, este o comedie amară care s-ar putea rezuma 

cel mai bine prin cuvintele „fericirea e întotdeauna în altă parte“. 

Cu toţii trăim cu ideea şi convingerea că viaţa noastră e un film, un roman, că 

ceea ce ni se întâmplă nouă e cea mai incredibilă poveste, că nimeni, de la începutul 

lumii şi până acum n-a mai trăit-o vreodată. Cu toţii trăim cu ideea că suntem eroi! 

Eroi în propria noastră existenţă, eroi într-o poveste incontrolabilă numită „destin“, 

eroi într-un roman nescris... Pe această credinţă profund umană, profund inocentă, se 

bazează spectacolul pus în scenă de Victor Ioan Frunză la Teatrul Nottara din 

Bucureşti, după piesa „Portugalia“ scrisă de Zoltan Egressy, unul dintre cei mai 

cunoscuţi dramaturgi contemporani din Ungaria.  

La un capăt de lume de aici şi de oriunde, într-un sat din Ungaria începutului de 

mileniu III, în fond un sat de niciunde, un loc uitat de lume, dar unde trăiesc oameni 

cu micile sau marile lor drame, ajunge într-o zi un fel de Don Juan. Vine de la 

Budapesta şi merge în Portugalia. Şi toată lumea din sătucul Irgacs se dă brusc peste 

cap şi începe să viseze la Portugalia. Victor Ioan Frunză construieşte spectacolul ca pe 

o parodie la lumea telenovelei, la fascinaţia exercitată de telenovelă şi la sensibilitatea 

de tip telenovelă. Pe ecrane mari încă dinainte să înceapă spectacolul curg imagini din 

telenovele, iar în pauza dintre acte se văd imagini din „Sclava Isaura“. Pe ideea 

teatrului în teatru, Victor Ioan Frunză se joacă aici cu „telenovela în telenovelă“, 

fiecare sfârşit de episod fiind punctat pe ecrane cu un generic şi muzică specifică: 

„Portugal“ – va urma...  

Eroi de telenovelă  

Adriana Grand construieşte un decor ca o lume sfărâmată, păstrând în acelaşi 

timp toate elementele tipice unui spaţiu de provincie invadat de kitsch, de neautentic, 

în care „civilizaţia“ şi-a făcut loc cu forţa. O cârciumă de sat – orice sat din spaţiul 

est-european, fost comunist – cu un televizor micuţ, la care Fundă (Cristina Florea) 

vede cum arată Budapesta, cu o tejghea la care curăţă puiul şi cu câteva pahare 

prăfuite, apoi câteva scaune ca într-o sală de aşteptare unde stă în permanenţă beţivul 

Satana (Adrian Nicolae) şi unde se adună peste zi toate personajele colorate ale 

satului, toate fără nume, toate purtând porecle.  



 Artă şi kitsch 

Masa este improvizată din câteva roţi mari de tractor, peste care cârciumarul 

(Alin Florea) aşază în grabă o planşă de lemn şi o faţă de masă galbenă, iar ieşirea din 

scenă se face spre un niciunde sau spre o baltă desenată, ca un tablou kitsch – „artă“ 

agreată în acest mediu. Adriana Grand se joacă frumos cu spaţiile şi aglomerează 

elemente care configurează de fapt interesante spaţii spirituale, creând o legătură 

impecabilă între felul cum sunt „mobilate“ în interior şi în exterior lumile din 

spectacol.  

Această micuţă cârciumă de sat ai cărei „patroni“ sunt un frate şi sora lui, 

Fundă, amândoi cu vise frânte, amândoi trăindu-şi dramele cu normalitate, este un fel 

de loc de întâlnire al tuturor poveştilor, una mai banală ca alta şi totuşi una mai 

autentică decât alta. Sunt cu toţii oameni simpli, înghiţiţi de suferinţe, unii resemnaţi, 

alţii încercând să evadeze, fiinţe care trăiesc banalul la cote filosofice, înnobilându-l, 

transfigurându-l. Şi în această lume în care jocurile par făcute, în care reminder-ul de 

la telefonul mobil al preotului satului sună creând un efect comic irezistibil: „În 

jumătate de oră aveţi un botez!“, în care bătăuşul satului vine cu flori la irezistibila 

cârciumăriţă Fundă şi-i vorbeşte despre lună cu un comic romantism, în care Clamă 

(Sorin Miron) fuge tot timpul de soţia beată şi visează să plece taximetrist la 

Budapesta, apare într-o zi un bărbat din altă lume.  

Cântec despre Dumnezeu  

Alexandru Pavel, în rolul acestui Don Juan fără nume, devine „Portugalia“ cea 

mult dorită pentru inocenta Fundă. Şi telenovela e la ea acasă... Tânăra săracă de la 

ţară se îndrăgosteşte de bărbatul cel frumos, care într-o zi şi-a părăsit soţia din dorinţa 

de libertate şi, în drumul lui spre Portugalia visată s-a oprit şi i-a furat inima unei fete. 



Niciunul nu ajunge în Portugalia. Totul se opreşte la balta din sat, unde cei doi îşi 

trăiesc imposibila poveste, la umbra geloziei lui Sfeclă, interpretat de George Costin, 

care în final devine un ucigaş cu crucea în spate...  

Umorul cu totul special al lui Sorin Miron în rolul lui Clamă este unul dintre 

atu-urile montării, la fel şi noul registru pe care-l abordează George Costin, la limita 

dintre râs şi disperare. Iar Andrei Huţuleac, în rolul preotului, creează un personaj 

extrem de subtil, surprinzând toată simplitatea credinţei şi a necredinţei umane, a 

omului simplu, a preotului nevizitat de transcendent, dar atât de autentic în prea-

omenescul lui. Iar Catrinel Dumitrescu, în rolul femeii beţive, conturează mai mult 

decât o fiinţă cu aripile frânte, este imaginea unei întregi lumi în care disperarea se 

trăieşte cu simplitate şi auto-înţelegere.  

Finalul spectacolului, în care preotul, cârciumarul, Sfeclă, ducându-şi crucea în 

spate, şi Satana, beţivul, cântă la microfon despre Dumnezeu, un Dumnezeu pe 

înţelesul lor, un Dumnezeu căruia-i plac icoanele kitsch şi muzica siropoasă, 

inimioarele de pluş şi tristeţea beţivilor, surprinde cel mai bine starea şi spiritul unui 

timp şi ale unui spaţiu. E oglinda lumii noastre. ;  

Info  

„Portugalia“  

                 Teatrul Nottara  

Piesă de: Zoltan Egressy  

Regia: Victor Ioan Frunză  

Scenografia: Adriana Grand  

Distribuţia: Catrinel Dumitrescu, George Costin, Cristina Florea, Alexandru 

Pavel, Sorin Miron, Luminiţa Erga, Andrei Huţuleac, Alin Florea, Adrian Nicolae 
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Plouă din nou cumplit în Portugalia 

 

Adrian Nicolae, Sorin Miron şi George 

Costin, în piesa „Portugalia” FOTOGRAFII de Adriana Grand 
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Am mai spus-o de nenumărate ori. De fiecare dată în zadar. O fac încă o dată 

cât se poate de conştient de insuccesul zicerilor mele. În România secolului al XXI 

lea, a anului de graţie 2015, e imposibil să afli cu exactitate şi fără eforturi sisifice 

când şi unde a mai fost jucată o anumită piesă de teatru. 

Memoria culturală a ţării, memoria ei teatrală sunt în mare suferinţă, chiar dacă 

unele încercări de recuperare din partea Cimec ori dinspre extrem de utilul site 

Regizor caut piesă sunt demne de semnalat.  

Mă plâng din nou acum de această stare de fapt nu de dragul vanei lamentaţii, 

ci pentru că pur şi simplu mi-ar fi plăcut să ştiu dacă şi unde a fost reprezentată într-

un teatru românesc de limba maghiară Portugalia, piesa dramaturgului Zoltán 

Egressy. Piesă în sine foarte „ungurească”, dar căreia regizorul Victor Ioan Frunză a 

ştiut să îi amplifice aria de impact, să o facă una de succes în spaţiul teatral românesc. 

Mai întâi prin spectacolul montat la Teatrul Municipal din Baia Mare, prin 2009, cred, 

acum graţie înscenării de la Teatrul „Nottara”.  

O înscenare cu totul nouă, defel îndatorată celei dintâi, în pofida faptului că doi 

dintre componenţii distribuţiei de acum au figurat şi pe afişul premierei pe ţară. E 

vorba despre George Costin şi Sorin Miron. Numai că lui George Costin i s-a 

încredinţat acum un alt rol în vreme ce Sorin Miron îl joacă pe Clamă în cu totul altă 

cheie.  

Refuzul copy paste-ului e numai unul dintre meritele regizorului. Victor Ioan 

Frunză procedează la o „demaghiarizare” defel brutală a textului lui Egressy. Operaţie 

comparabilă cu aceea de „derusificare” a scrierilor lui Cehov. Şi cum tot a venit vorba 

despre marele clasic rus, să spunem că Portugalia are prin scriitură un nimb cehovian, 

cam tot la fel cum au scrierile dramaturgului maghiar din România Székely Csaba. 

Mă gândesc la Flori de mină şi Beznă de mină. Căci triunghiul conjugal format ad hoc 

de personajele cunoscute nu atât sub numele lor reale cât mai curând graţie poreclelor 

lor, Fundă (Cristina Florea), Poreclă (Alexandru Pavel) şi Soţia (Luminiţa Erga) nu se 

poate să nu te ducă cu gândul la Nina Zarecinaia, la Trigorin şi la Arkadina. 



Cristina Florea şi Alexandru 

Pavel FOTO Adriana Grand 

Numai că noul Trigorin, fugit de acasă cu gândul de a merge tocmai în 

Portugalia şi eşuat, pentru o vreme în micul sătuc imaginar, inventat, cred, de Zoltán 

Egressy, sătuc pe nume Irgácz, are parte de o Arkadină nu tocmai cu bani, dar foarte 

voluntară, care descinde în mica localitate cu gândul de a-l recupera. Încercarea se 

soldează cu un eşec şi tot cu un eşec se va încheia mica aventură dintre Fundă şi 

Poreclă.  

La fel cum vieţile puţinilor locuitori ai micii aşezări al cărei palpit pare să fie 

reglat de orarul de funcţionare al cârciumii lui Lajos (Alin Florea) şi de programul 

difuzării telenovelelor tot eşec par să fie. În acel sătuc de nici trei sute de suflete, care 

nu are nici măcar un preot permanent, ci doar unul navetist (Andrei Huţuleac), nici 

poliţist propriu, unii, precum Satana (Adrian Nicolae) şi Femeia (Catrinel 

Dumitrescu), îşi îneacă amarul într-o veşnică beţie, alţii, asemenea lui Sfeclă (George 

Costin), un fel de alter-ego degradat al lui Astrov, de speranţa într-o iubire 

neîmplinită, iar Clamă (Sorin Miron) de o plănuită evadare la Budapesta. 



Alexandru Pavel şi Cristina Florea, în 

„Portugalia” FOTO Adriana Grand 

Victor Ioan Frunză nu pare a empatiza deloc cu tragediile, cu dramele şi 

dramoletele. Îşi asumă faţă de ele o imensă distanţare comică, le face mai caraghioase 

decât sunt. Operaţiune de un haz enorm de care musteşte spectacolul.  

Le transformă în personaje de telenovele ce apar ca atare în inserturi filmice 

voit parodice, inserturi proiectate în contraponderea secvenţelor decupate din celebra 

Sclava Isaura. Până şi Poreclă, veneticul iniţial rezervat şi distins, dobândeşte un aer 

de ridicol în răstimpul şederii sale la Irgács.  

Detaşarea aceasta dură, categorică a regizorului de personajele din Portugalia, o 

detaşare subliniată şi de decorurile în care mereu se împiedică câte cineva, dar şi de 

costumele Adrianei Grand, ca şi de cântecul „creştin”, încurajator din finalul 

spectacolului are însă reversul ei. Unul deloc lacrimogen, defel telenovelistic. Intră în 

joc aici marea artă, inteligenţa regizorului de a învinge telenovela cu propriile ei 

mijloace. Şi capacitatea lui de a vorbi despre o dramă, despre o tragedie cu mijloacele 

comediei. Chiar a comediei bufe. Şi cu ajutorul unei distribuţii căreia cu greu îi poţi 

reproşa ceva.  

„Trupa lui Frunză” a „pactizat” excelent cu actriţele de la „Nottara”, iar 

rezultatul e unul cel puţin notabil.  

 

Teatrul Nottara din Bucureşti-  

 

PORTUGALIA de Zoltán Egressy;  

Traducerea: Csürös Reka;  

Direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză;  

Scenografia: Adriana Grand;  



Cu: Cristina Florea, Alexandru Pavel, Alin Florea, George Costin, Andrei Huţuleac, 

Sorin Miron, Catrinel Dumitrescu, Adrian Nicolae, Luminiţa Erga;  
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