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Preambul 

 

 

Ca absoventă a Facultății de Teatru și explorator continuu al 

tuturor formelor de expresie artistică, am avut mereu dorința de 

a-mi dezvolta și de a-mi hrăni curiozitatea prin artă, prin 

frumos.   

Experiența de actriță și, ulterior, regizoare a spectacolelor de 

teatru cu tineri amatori din cadrul Casei Studenților, respectiv 

trupa FaceAct a fost punctul de pornire pentru un alt proiect 

drag, conștientizând nevoia modelelor în rândul generațiilor 

încă în formare.  

Astfel, a luat naștere proiectul Neconvențional, o serie de 

emisiuni tv, care și-a propus să aducă în prim-plan nu doar viața 

profesională a artiștilor, cât și universul lor personal, spațiul 

lăuntric de unde aceștia își extrag energia vitală necesară 

creației.  

Acest volum este realizat după emisiunea Neconvențional și 

îmi doresc ca fiecare cititor să simtă, în rândurile scrise, 

emoțiile și trăirile pe care l-am simțit eu la fiecare dialog purtat 

în emisune. 

 

Cu drag, 

autoarea 
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Lista invitaților 

 

1. Ofelia Popii – actriță a Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu și 

totodată una dintre cele mai bune actrițe din țară. Cadru didactic 

universitar asociat. Absolventă a Facultății de Teatru din Cluj-

Naopoca (din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”), câștigătoare,  

până în prezent, a  3 premii Uniter și un Gopo. 

2. Geo Dinescu – actor păpușar, absolventă a Universității Naționale 

de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în București 

3. Sergiu Corbu – interpret, compozitor, antreprenor cultural 

4. Dragoș Măceșanu – actor la Teatrul Național „Marin Sorescu” 

din Craiova 

5. Vlad Drăgulescu – director artistic al Teatrului Național „Marin 

Sorescu” din Craiova, regizor, antreprenor cultural.  

6. Andrei Voica – sportiv (fost fotbalist), executive chef, câștigător 

MasterChef România, antreprenor, filantrop. 

7. Adina Constantinescu – designer vestimentar, antreprenor, 

doctor în științe economice (management)  

8. Michelle Pătran – farmacist, interpret, compozitor, profesor, 

antreprenor cultural.  

9. Minela Popa – make-up artist la Teatrul Național „Marin Sorescu” 

din Craiova, cadru didactic universitar asociat. Câștigătoare a 

Medaliei de merit de la Președinția României, și respectiv a 

Premiului Uniter. 
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Abrevieri 

 

MD – Mirela Dișa 

OP – Ofelia Popii 

GD – Geo Dinescu 

SC – Sergiu Corbu 

DM – Dragoș Măceșanu 

VD – Vlad Drăgulescu 

AV – Andrei Voica 

AC – Adina Constantinescu 

MP – Michelle Pătran 
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Scene din viață – cu Ofelia Popii 

 

MD: Subiectul pe care îl vom aborda în deschiderea 

volumului de față este unul mai aparte și de aceea avem pentru 

dialog o invitată specială pe măsură. Ea este absolventă a 

Facultății de Teatru din Cluj-Naopoca (din cadrul Universității 

„Babeș-Bolyai”), actuală actriță a Teatrului „Radu Stanca” 

din Sibiu și totodată una dintre cele mai bune actrițe din țară. 

A câștigat până în prezent 3 premii Uniter și un Gopo. Este 

nimeni alta decât Ofelia Popii, în fel și chip. Bine ai venit 

Ofelia! 

OP: Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.  

MD: Și noi îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația la 

dialog. Te-aș ruga să ne spui, pentru început, cum te-ai prezenta 

tu; pentru că toată lumea te prezintă în fel și chip, iată chiar și 

eu am avut o formulă proprie, dar cum te-ai prezenta tu? 

OP: Pur și simplu Ofelia și atât. Dacă ar fi să spun ceva 

despre mine, așa ca o prezentare, nu cred că aș ști ce să aleg, 

dar nu pentru că mă consider o persoană foarte complexă, ci 

pur și simplu fiindcă, atunci când ești foarte aproape de tine, și 

când tot ceea ce ești și ce faci te reprezintă, e greu să selectezi, 

nu poți ști ce să scoți în evidență, ce e mai important din 

perspectiva altora (pentru mine toate sunt la fel de importante). 

Dar dacă ar fi să ne luăm după numitorul comun a ceea ce se 

spune în presă, ar fi câteva aspecte sau etichete publice: actriță, 

mamă, profesoară – adică realizările. Dar în rest, dincolo de 

acestea, încerc să fiu și să rămân un om normal, obișnuit.  

MD: În ce oraș a început povestea ta? 
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OP: Povestea mea începe în Drobeta-Turnu Severin unde m-

am născut și apoi merge spre zona rurală, a bunicilor, din 

apropierea orașului, unde am copilărit. Apoi ne-am mutat cu 

familia în Arad, după care eu m-am îndreptat către Cluj ca să 

fac facultatea, pentru ca să ajung până la urmă aici în Sibiu, și 

din Sibiu să zbor peste tot. Și sper să continui; Doamne-ajută 

să ieșim din pandemie și să ne recâștigăm libertatea de mișcare 

(interviul a fost luat în 2020, an de plină pandemie, când, pentru 

perioade de luni întregi, libertatea de deplasare în public a fost 

foarte mult restricționată, deopotrivă în România cât și în restul 

statelor lumii; n.r.) 

MD: Care sunt primele tale amintiri din copilărie, de când 

erai mică de tot? 

OP: Din perioada copilăriei am multe amintiri. De exemplu 

că mă țineam de tulpina bujorilor din grădina bunicii – cam pe 

la un an și jumătate – și mă agățam de ei ca să nu cad; mi se 

părea că sunt atât de mică...! Tot cam în acea perioadă îmi 

amintesc de la mare – pentru că am poze, de aceea și pot data 

atât de exact amintirile acestea – îmi amintesc senzația de șoc 

pe care am avut-o atunci, când am văzut atâția oameni 

dezbrăcați în jur; plus că mi se păreau toți gigantici – mereu am 

avut problema asta cu dimensiunile. De la cealaltă bunică de 

exemplu îmi amintesc de pe la 3 ani un eveniment când o 

vecină a găsit un pui de căprioară; sau puțin mai târziu când 

mergeam cu bunicul cu caprele la păscut. Am foarte multe 

amintiri de când eram mică, din zonele acelea de la țară.  

MD: Cum erau bunicii tăi? Îți aduci aminte de ei? 

OP: Da, îmi amintesc de ei, erau foarte diferiți. Mama tatălui 

meu era așa mai (să spunem) aristocrată; bunicul, soțul ei, a fost 
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preot, dar a murit înainte de a apuca eu să-l cunosc. Bunica era 

foarte credincioasă și mi-a dat toată libertatea din lume și mă 

lăsa să îmi folosesc la maxim imaginația, pentru că toți copiii 

erau la muncile câmpului, de aceea rămâneam mai tot timpul 

singură și îmi cream tot felul de jocuri ca să nu mă plictisesc. 

Bunicii ceilalți, din partea mamei mele, aveau o gospodărie și 

munceau mult; de acolo îmi amintesc de dragostea lor pentru 

animale; mă mai puneau (mă mai foloseau să zicem așa) și pe 

mine, așa cum puteam eu atunci, să ajut prin grădină, să arunc 

boabe la găini și alte asemenea sarcini ușoare.  

MD: Cum te strigau bunicii tăi, cum îți spuneau când erai 

mică? 

OP: Ca pe toți copiii, de obicei folosind diminutive după 

imaginația fiecăruia: Ofelia, Ofeluș, Ofi. 

MD: Îți aduci aminte o poveste mai aparte din copilărie? 

OP: Poate o să pară puțin ciudat, pentru că acum sunt destul 

de dezinhibată, dar atunci eram foarte timidă și la un moment dat 

m-a apucat rușinea, nu doream să mă dezbrac; eram foarte mică, 

aveam vreo 3 ani și ceva și bunică-mea încerca să îmi facă baie, 

iar eu nu vroiam nicicum să îmi dau jos chiloțeii. Am făcut un 

scandal monstru, am răsturnat toată apa din lighianul acela unde 

mă spăla, apoi am luat-o la fugă și m-am ascuns între flori; mi-o 

amintesc  și acum pe bunica disperată care striga: „Las’ că te 

prind eu! Te găsesc eu, n-ai scăpare!” și alte asemenea 

amenințări, în timp ce se agita cu ditamai măturoiul în mână; dar 

eu mă gândeam că sigur nu o să dea ea cu măturoiul în flori și că 

am găsit locul perfect de ascunzătoare; și într-adevăr nu m-a 

găsit. Mai târziu, când am mai crescut, îmi amintesc de exemplu 

cum am fugit o dată de la o bunică să mă duc în satul celeilalte 
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bunici, dar fără să o anunț că plec și cred că a trecut săraca printr-

o frică de moarte atunci. Pur și simplu trecea un om pe drum și 

am auzit că merge în satul Izvoare, unde erau ceilalți bunici, așa 

că m-am urcat cu el în tractor și m-am dus. Nu era pe vremea 

aceea telefon, nu aveau nici un mijloc modern de comunicare la 

distanță cum avem noi azi; cu siguranță până a aflat ce s-a 

întâmplat cu mine a trecut ceva timp și s-a speriat săraca. Îmi 

amintesc și acum figura perplexă a celeilalte bunici când m-a 

văzut că am apărut singură în fața ei.  

MD: Și ai pățit ceva în urma acestei întâmplări, adică te-au 

pedepsit în vreun fel?  

OP: Nu mă pedepseau; de aceea spun că era o perioadă de 

maximă libertate când mă duceam la țară. Sau de exemplu, o 

dată m-au trimis părinții la țară (era vacanța de vară), dar eu nu 

mai doream să stau acolo, vroiam să mă întorc la Arad, însă nu 

puteau să vină după mine pentru că ei lucrau. Și le-am trimis 

atunci o telegramă: „veniți urgent, Ofelia grav bolnavă”; 

părinții au sunat la o mătușă care era în oraș (în Severin) 

disperați că ce s-a întâmplat cu mine, să facă cumva să vină să 

mă ia. Dar mătușa – Janela – le-a răspuns în stilul ei oltenesc: 

„N-are fă, nici pe dracu’! Aia se plictisește acolo”; dar fără ca 

măcar să se intereseze, nu știu cum a intuit ea.  

MD: Ești singură la părinți? 

OP: Nu, mai am un frate, mai mare cu 6 ani.  

MD: Păi și nu făceați împreună nebunii, pățănii? 

OP: Cum să nu, făceam, cam ca toți copiii. De exemplu ne-

am dus odată în afara satului, pe pășune unde erau animalele și 

eu m-am urcat pe un cal, iar fratele meu ca să facă o glumă a 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

14 
 

dat o palmă calului, iar acesta a luat-o la goană cu mine; atunci 

eu am simțit așa – îmi aduc aminte și acum senzația – cum 

alunec sub burta lui și apoi direct sub picioarele acestuia; noroc 

doar că nu m-a călcat. Sau o dată ne-am dus să facem baie și eu 

am vrut să fac pe vedeta, așa că am sărit în cap și m-am 

înțepenit direct în noroi; noroc cu fratele meu care m-a tras de 

picioare și m-a scos de acolo.  

MD: Deci era o nebunie la voi în familie! 

OP: Copilăria, da. Copilăria a fost foarte frumoasă; nu 

numai partea cât am stat la țară, ci toată, așa în general.  

MD: Dar părinții voștri cum erau, cum vă struneau?  

OP: Ei nu făceau scandaluri, poate și pentru că noi chestiile 

mai spectaculoase le făceam departe de ochii lor, în afara casei; 

despre majoritatea dintre ele ei nici nu aflau, așa că nu aveau 

nevoie de multă energie să ne stăpânească. Pe de altă parte, 

fratele meu, fiind și mai mare, era foarte atent, a avut foarte 

mare grijă de mine, toată copilăria. Acum, eu privind 

retrospectiv, cred că am fost pentru el un fel de pacoste, însă el 

îmi spune că nu am fost o povară mare, mai ales că el și-a dorit 

foarte mult să aibă o soră.  

MD: Vroiai să fii așa tot timpul după el, să te ia în gașca lui 

să fii cu băieții? 

OP. Exact, eram chiar coșmarul oricărui frate mai mare, 

când îți dorești și tu să te distrezi mai bine, hop și soră-ta vrea 

să vină cu tine.  

MD: Și eu am fost cea mai mică dintre frați, deci înțeleg 

cumva situațiile de genul acesta. Spune-mi, te rog, de cine erai 

mai apropiată, de mama sau de tata? 
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OP: Eu am fost apropiată de amândoi la fel; mai ales în sat, 

țin minte când eram mică, mă întrebau pe cine iubesc mai tare: 

pe mica, sau pe ticu. Iar eu tot timpul spuneam mereu că pe 

amândoi și mă dispera întrebarea asta. Dar apoi, până în 

perioada clasei a 8-a am fost mai apropiată de taică-meo. După 

care a urmat adolescența tulbure în care nu am mai fost 

apropiată de niciunul; atunci mi se părea că nimeni nu mă 

înțelege, nu numai ei, ci nimeni pe lumea asta. Iar apoi, de când 

am plecat la facultate, am început să mă înțeleg extraordinar de 

bine cu maică-mea.  

MD: Părinții tăi erau în domeniu, activau în medii cultual-

artistice?  

OP: Nu, părinții mei nu au avut tangență cu lumea artistică; 

ei au fost profesori. Maică-mea era totuși atrasă de zona 

artistică, dar în calitate de consumator de artă; îmi amintesc 

faptul că mă ducea destul de frecvent la teatru când eram mică. 

Poate, să spunem, indirect avea tangență cu lumea culturală, 

eventual prin faptul că era profesoară de limba română, dar nu 

a practicat.  

MD: Te punea să citești mult?  

OP: Nu mă punea ea, dar îmi plăcea mie foarte mult să 

citesc.  

MD: De obicei descopereai tu singură cărțile? 

OP: La început, bunica aceea care era singură îmi spunea 

foarte multe povești și probabil de acolo s-a făcut deschiderea 

apetitului pentru lectură, iar după aceea am vrut să învăț mai 

repede să citesc, tocmai pentru a putea avea acces singură la cât 

mai multe povești. Sigur că în acea perioadă, până am învățat 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

16 
 

să citesc singură, mă ajuta mult maică-mea și mă atrăgea foarte 

tare lectura, mi se părea că totul este un mister, că se ascund 

atât de multe lucruri incitante în fiecare carte; mi se părea 

incredibil că într-o carte, într-un obiect, este conținut cumva un 

univers întreg, așa aveam senzația. Țin minte și acum că mă 

fascina cum din niște lucruri concrete, palpabile – precum 

paginile cărții – ți se transmite ceva și ai niște imagini fabuloase 

în minte; pentru că eu mereau vizualizam foarte intens, orice 

poveste citită îmi crea o istorie și un întreg univers în cap.  

MD: Aveai o poveste anume preferată pe vremea aceea?  

OP: Nu neapărat. Dar, apropo de imaginație creatoare de 

realități, eu o bănuiesc pe bunică-mea că ea inventa foarte mult; 

sigur că folosea anumite teme din povești pe care ulterior le-am 

regăsit și eu citind, dar ea avea talentul de a le combina unele 

cu altele și voluntar și involuntar. Ea trecea dintr-o poveste în 

alta și construia așa un traseu fascinant al personajului; dacă îi 

ceream, de exemplu, să îmi mai spună o dată povestea cutare, 

ei bine, niciodată nu era la fel aceeași poveste de două ori; ea 

le inventa ad-hoc și nu mai ținea minte exact versiunea 

anterioară. Iar mie îmi plăcea foarte mult faptul că de fiecare 

dată era ceva diferit, original.  

MD: La grădiniță erai așa agitată, sau erai un copil timid 

care stătea liniștit în banca lui?  

OP: Nu am fost timidă deloc; fiind crescută la țară eram 

foarte comunicativă și sociabilă. Mi-amintesc faptul că 

mergeam spre mare, cu trenul, cândva pe la 3 ani, și eram cu 

vară-mea, crescută la oraș, iar în fața noastră doi bătrâni ne 

puneau întrebări la care eu răspundeam încontinuu, iar ea nu 

zicea. La un moment dat bătrânii o întreabă pe vară-mea: „Tu 
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nu ne spui nimic, uite verișoara ta, chit că e mai mică, dar ce 

vorbăreață e?”, la care ea răspunde așa sec, oarecum în scârbă: 

„Păi da, că e de la țară”. Și acum ne distrăm când ne amintim 

de situație. Eram eu vorbăreață, dar nu agitată, adică nu eram 

un copil-problemă; plus că eram foarte ascultătoare.  

MD: Drumul în viață ți l-ai ales singură, ai zis tu că vrei la 

profil real sau uman de când ai mers la liceu, sau cum a fost? 

OP: Nu. Pe mine chiar mă uimește faptul că acum copiii 

foarte devreme își exprimă opțiunile și spun ce vor să facă în 

viață. Aș fi vrut să fac anumite lucruri – de exemplu eram foarte 

bună la desen și aș fi vrut să fiu la un liceu de artă, dar nu am 

suferit că nu m-am dus acolo, nu simțeam o dorință foarte mare 

să fac ceva legat de artă. În schimb făceam activități mai 

artistice la Palatul Copiilor.  

MD: Și momentul când ți-ai setat așa drumul în teatru, cum 

a fost. În liceu ți-ai dat seama că vrei să faci asta sau când? 

OP: Pentru mine în plan conștient treaba asta a ajuns destul 

de târziu. Mă încântau foarte multe lucruri și atunci aveam 

multe activități; am făcut și desen, și fotografie, și teatru la 

Palatul Copiilor și la Școala Populară de Artă. Îmi plăcea foarte 

mult să scriu. Mi-ar fi plăcut să merg la arhitectură, chiar mi-ar 

fi plăcut foarte mult, dar pentru admitere trebuia să mă 

pregătesc special și ai mei nu aveau bani de meditații atunci. 

Mă înțelegeam foarte bine cu colega mea de bancă și cum ea 

dorea să meargă la economice, mă pregăteam și eu la un 

moment dat, cu un profesor, să dau la științe economice. Am 

dat BAC-ul din economie – nici nu știu cum l-am luat, pentru 

că nu înțelegeam nimic, habar nu am cum de am luat nota 9. 
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După examen s-a șters tot, parcă nu ar fi fost niciodată nimic 

de economie în mintea mea.  

MD: Ai probabil o memorie fotografică foarte bună și de 

aceea.  

OP: Am o memorie foarte bună în general. Dacă aveam 

nevoie de ceva învățam, deci niciodată nu am avut probleme cu 

aspectul acesta, rețineam foarte ușor. Dar cum memoram așa și 

uitam, dacă nu mă regăseam în acele informații.  

MD: Și atunci cum s-a ajuns la teatru și la Cluj? 

OP: Pentru că pur și simplu într-o zi mi-am dat seama că eu 

nu aș putea să fiu economistă. Am realizat că de fapt nu înțeleg 

nimic și am avut așa o revelație: cum o să stau eu la un birou 

făcând calcule și neînțelegând nimic, toată viața. Totodată niște 

prieteni de-ai mei de la Școala Populară de Artă se pregăteau 

să dea la teatru, iar în perioada pregătirii lor mergeam și eu pe 

acolo; în perioada aceea era și doamna Emilia Dima-Jurcă la 

școală (o actriță foarte bună și un om minunat), iar ea tot timpul 

mi-a spus că am talent. Apoi Zoltán Lovas, care e actor în Arad, 

mă tot întreba de ce nu dau la actorie. Și cumva cred că din 

mediul acesta a venit la un moment dat stimulentul final, așa că 

într-o zi m-am întrebat: „chiar așa, de ce nu dau la actorie 

pentru că măcar asta îmi place?” M-am dus așa direct, la 

București, fără pregătire, și evident că am picat prima dată; am 

căzut cu 9, deci am ajus la ultima probă și am picat pentru că 

am avut notă prea mică. A urmat un an de zile în care am avut 

încontinuu coșmaruri din cauza aceasta; se repeta același 

scenariu în care picam, deși îmi doream foarte mult să intru. De 

aici mi-am dat seama că dorință avusesem de fapt mai demult, 

dar în plan subconștient; nu o realizasem, pentru că nu m-am 
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gândit la așa ceva, pur și simplu; nu am stat să mă gândesc ce 

vreau să fac în viață. Visele erau foarte tulburi, uneori mă 

sinucideam pentru că nu am intrat, deci coșmarul era unul cu o 

trăire foarte intensă; și cumva, suferința aceea din vis, repetată 

de atâtea ori în acel an, m-a făcut să îmi dau seama că în fapt 

eu asta îmi doresc cu adevărat. Anul următor am mai dat încă o 

dată la București, după ce am făcut un an de politehnică, dar m-

am dus tot insuficient de pregătită. Nu dau vina pe examen, ci 

cauza am fost eu, pentru că m-am dus tot nepregătită, pentru că 

și părinții îmi spuneau să termin prima dată facultatea asta și să 

văd apoi ce voi face, că e păcat dacă am început-o mai ales că 

am note mari. Dar și aici la facultate am realizat că nu vreau să 

fac asta atunci când m-am dus în practică și am văzut efectiv ce 

ar trebui să fac toată viața în această profesie; pentru că așa la 

nivel teoretic eram bună, dar când realizam care e meseria de 

fapt, atunci mi-am dat seama că nu asta îmi doresc și nici nu aș 

putea să fiu bună acolo.  

MD: Dar părinții tăi ce-și doreau să faci? 

OP: Maică-mea mi-o tot dădea ca exemplu pe Zina Dumitrescu, 

cea care, înainte să devină designer vestimentar, a făcut tot 

politehnica și parcă tot profilul acesta de textile la care eram și 

eu. Întrucât mie îmi plăcea să proiectez modele de haine și de 

pantofi, mi-a spus că pot să fac și cu facultatea asta, deci să nu 

renunț la ea. Și într-adevăr aveam o materie de acest tip în 

facultate, unde ne-a dat de pildă la un moment dat ca temă să 

proiectăm un toc de pantof și ne puteam manifesta latura 

artistică nestingheriți acolo. Dar după ce am mers în practică 

am descoperit că meseria mea ar fi fost, de fapt, de reparat 

mașini de cusut, nu ceva artistic. Așa că mi s-a părut aiurea să 

fac 5 ani de facultate pentru ca după aia să mă reprofilez. Deci 
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la mine revelația se pare că a venit mereu foarte târziu; și aici, 

abia la finele anului când am ajuns la partea de practică. Pe 

parcursul semestrelor eram focusată pe învățat, pe partea 

teoretică ce era ok, mai venea un coșmar cu admiterea aceea, 

îmi dădeam seama ce îmi doresc, dar apoi trecea repede, 

absorbită fiind de cursurile și temele de la facultate. Anul 

următor m-am dus grăbită să dau admitere la facultate, la Cluj, 

pentru că erau decalate examenele și am aflat întâmplător, 

printr-un prieten; a fost norocul meu, pentru că altfel pierdeam 

examenul. Acolo am avut, din nou, norocul că se făceau două 

săptămâni de pregătire înainte de probele de admitere efective. 

În acele două săptămâni am avut timp să îmi gândesc și un 

repertoriu puternic, să mă relaxez puțin, să îmi dau seama 

despre ce e vorba; plus că profesorii aveau ocazia să te 

cunoască mai bine înainte de a da examenul, pentru că te 

vedeau în diferite ipostaze la pregătiri.  

MD: Părinții tăi știau ce vrei să faci, sau au aflat doar pe 

parcurs că ai plecat și că dai admitere la Cluj?  

OP: Ai mei au aflat pe parcurs, desigur, pentru că oricum nu 

fuseseră de acord nici primele două dăți când m-am dus la 

admitere la București. Practic, pot spune că am fugit de acasă. 

Și după aceea, după un timp, maică-mea mi-a trimis niște bani, 

fiindcă eu împrumutasem bani de înscriere, dar nu aveam bani 

unde să stau. Vreo două nopți am dormit prin parc; ne-a luat 

după aceea o bătrânică pe amândoi – pe mine și pe prietenul 

acesta din copilărie care îmi spusese de admitere și care a venit 

cu mine la Cluj – ne-a luat și ne-a cazat la ea acasă; a avut un 

curaj și un suflet mare tanti respectivă; am fost foarte 

impresionată și marcată de ceea ce a făcut pentru noi. Cu atât 

mai mult cu cât noi am mai adus niște prieteni acolo; și ne-a 
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ținut pe toată perioada admiterii; iar după aceea până mi-am 

găsit cămin, după ce a început facultatea, ne-a mai ținut pe mine 

și pe un alt prieten din copilărie ce intrase și el.  

MD: Ți-aduci aminte cum a fost admiterea? Aveai emoții?  

OP: Aveam emoții foarte mari; eram foarte introvertită și 

într-o zonă foarte minimalistă, ca să spun așa. Adică s-au 

chinuit să scoată de la mine tot ce pot, nu am dat eu singură. 

Oricum și acolo mi-au schimbat repertoriul, mi-au dat să învăț 

de pe o zi pe alta alt monolog; au fost în total două monologuri 

de fapt. Am avut noroc acolo că ei dacă vedeau că e ceva cu 

tine și tu nu știi cum să arăți chestia respectivă, îți dădeau o 

situație sau te puneau în situația în care să poți să te exprimi, să 

dai tot ce poți. De exemplu chiar la ultima probă am avut noroc 

cu Mona Chirilă, mi-a dat o situație limită și a intervenit în 

timpul exercițiului amplificându-mi starea și atunci au văzut că 

pot. Pentru că altfel eu rosteam doar superficial, din vârful 

buzelor. Mi-au cerut și să mă tund cheală.  

MD: Nu pot să cred! 

OP: Da, a fost o chestie pe care nu pot să o înțeleg. Eu mă 

tunsesem chiar cu vreo câteva luni înainte și aveam într-adevăr 

o claie mare în cap – pentru că am părul ondulat și mai ales 

dacă îl și tund mai scurt, efectiv îmi stă ca o claie peste față, nu 

mi se mai văd nici ochii. Dar după mine, eu aș fi zis doar să îl 

prind cu niște agrafe, ca să poată să mă vadă mai bine, nu să 

îmi ceară să mă tund de tot. Așa că m-am conformat și m-am 

tuns; eu și cu încă o fată, iar ea săraca nici nu a intrat; de aceea 

i s-a părut puțin exagerat. Eu măcar am intrat (oricum mă mai 

tunsesem și înainte scurt, dar apucase să îmi crească). Iar când 

m-a văzut maică-mea la întoarcere a rămas mască. 
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MD: Când ai învățat să lucrezi cu mâinile? Știu că pentru 

toți studenții și actorii, mâinile sunt oarecum un impediment; 

când ai învățat să le gestionezi? – în scenă mă refer.  

OP: Eu nu mi-am pus niciodată problema asta: ce să fac cu 

mâinile? În momentul în care mă simt stingher, mai degrabă 

remarc senzația interioară, că ceva nu am umplut cum trebuie, 

și deci nu e ceva legat neapărat de mâini. Tot timpul m-am 

focusat mai mult pe interior decât pe exterior. Știu că pare 

ciudat, pentru că acum joc multe personaje de compoziție și 

pare că sunt concentrată pe formă, dar nu sunt. Senzația aceea 

de disconfort interior pentru mine e un semnal foarte bun că nu 

am luat în considerare toate problemele personajului și că mai 

trebuie să lucrez la ceva ca să fiu cu totul în rol. Dar legat de 

mâini știu că mi-a spus o colegă cu un an mai mare, în facultate, 

(pe vremea când eram în anul întâi, când lucram la regie), după 

examenul respectiv, că i s-a părut fascinant felul în care am 

lucrat cu mâinile, și că am niște mâini expresive; ceea ce m-a 

surprins pentru că nu am fost atunci atentă la lucrul acesta, era 

ceva involuntar. După aceea însă am început să remarc și eu 

felul în care un actor își folosește mâinile, pe scenă; iar ulterior 

mi-am dat seama că mâinile vorbesc de fapt despre caracterul 

personajului și că expresivitatea lor e deosebit de importantă. 

Dar nu pot să spun că a fost vreun moment în care să mă aflu 

în situația de a fi nevoită să fac cumva să îmi ascund mâinile 

(prin buzunar, sau pe la spate, cum am mai auzit) pentru că nu 

aș fi știut ce să fac cu ele. Mai degrabă stânjeneala interioară 

m-a preocupat.  

MD: Vocea ta ți-a plăcut așa cum este dintotdeauna? Ți-ai 

pus întrebări despre vocea ta, de ce e mai răgușită sau poate 

cumva mai diferită de a altora? 
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OP: Nu prea. Dar m-a distrat foarte tare pentru că nu am 

remarcat schimbarea; eu aveam o voce extraordinar de subțire 

în liceu, lumea îmi spunea că dacă ridic tonul le sparg paharele, 

așa de subțire era. După aceea mi s-a schimbat, ușor-ușor, dar 

eu nu mi-am dat seama când; în tinerețe mă gândeam de ce am 

eu vocea așa de subțire, când maică-mea o avea așa, mai groasă, 

cum o am eu acum, fără să fumeze, fără nimic? Pur și simplu 

era vocea ei naturală. Îmi amintesc, am răspuns o dată la telefon 

și apelantul m-a confundat, a crezut că e mama; era cândva prin 

facultate, în anul când eram la politehnică, înainte de a da la 

actorie – și atunci am realizat că mi s-a schimbat vocea. Dar 

apoi, în facultate, asistenta noastră Diana Cosma făcea exerciții 

cu noi de coborâre și de urcare a vocii, lucru care a fost foarte 

important. Referitor la faptul dacă îmi place timbrul vocii mele, 

nu știu ce să spun; îmi place, adică nu mi se pare neplăcut mai 

bine zis; nici nu mă omor după el, dar nici nu-mi displace.  

MD: Ai avut vreo poreclă în facultate? Sau acum ți se spune 

cumva în teatru?  

OP: Nu, nu am avut porecle speciale, iar aici în teatru toată 

lumea îmi spune Ofe sau Ofi. La un moment dat cineva a 

început să mă strige „doamna Bulandra” (nu mai știu de la cine 

vine, cred că la un moment dat domnul Purcărete a zis) și de 

acolo au preluat unii care se distrează și fac mișto de mine pe 

tema asta; dar n-aș putea spune exact de ce, cred că e doar o 

chestie deplasată.  

MD: Ajungem acum la finalul facultății și drumul tău se 

duce către...? 

OP: Către casă prima oară; s-a dus direct către casă pentru 

că nu am avut prezența de spirit a multora dintre colegii mei, 
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ca în momentul când mergeam la festivaluri (am participat la 

multe festivaluri pe parcursul facultății) să îmi fac legături. 

Colegii mei au fost chemați prin teatre. Dar eu nu am făcut 

lucrul acesta pentru că aveam impresia că după ce termin 

facultatea o să fie plin de concursuri unde te duci, și dacă ești 

bun iei concursul. Dar am constatat urmărind anunțurile că 

nimeni nu dădea concurs; am început să sun eu de acasă – și tot 

așa, nimeni nu dădea concurs. Iar după ce a trecut o lună am 

căzut într-o depresie destul de mare; dar am avut norocul să 

aflu de la o fostă colegă de clasă și o prietenă bună – Elena Popa 

– care auzise că se dă concurs la Sibiu. Era seara, pe la ora 9 și 

ceva, am dat imediat telefon și culmea, mi-a răspuns cineva 

(cred că era domnul Chiriac, pentru că numai el stătea până atât 

de târziu prin teatru) și mi-a zis „da puiule, avem concurs mâine 

la ora 8”. Prima dată a fost concurs cu cei din teatru și apoi o 

parte am fost selectați că putem să participăm la workshopul 

domnului Hausvater; evident am luat concursul, am intrat în 

spectacol și după aceea m-au angajat.  

MD: Ce roluri ai avut, așa rapid, înainte de Mefisto, pentru 

că, evident, Mefisto a fost apogeul? 

OP: Da, am avut multe roluri din 2001 când am terminat eu, 

până în 2007 la Mefisto. Primul rol a fost la domnul Hausvater, 

despre care eu cred că a fost norocul meu în teatru, fiind un rol 

de compoziție; a fost foarte important ca la vârsta aceea și la 

felul în care arătam să joc ceva foarte diferit de mine. Eram 

nepoata maiorului Schreckinger (care a exterminat evreii în 

lagăr), și care, la un moment dat, vrea să vadă ce simte bunicul 

ei și intra oarecum în pielea personajului bunicului, într-o stare 

de demență. A fost un rol dificil, dar mi-a prins foarte bine că 

nu am jucat copii și fete inocente la început; pentru că aspectul 
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meu fizic spre asta mergea atunci: eram blondă, slabă, mică ce 

puteai juca? Ori copii, ori fetițe. Ei bine, eu nu am jucat atunci 

așa ceva, dar am jucat acum la bătrânețe în „Lecția”; tot timpul 

am fost pe dos se pare.  

Apoi am jucat la Măniuțiu „Îngerul lui Iov”, în „Experimentul 

Iov”. Am jucat la Joldac „Câinele morții” (toate acestea fiind 

roluri de compoziție); de asemenea „Vanda” la domnul 

Zamfirescu, în „Gaicele” – rol care după părerea mea iar a fost 

ceva inedit, având în vedere că eu am 1,60 și ar fi existat actrițe 

care să fie mai potrivite, mai sexy, mai voluptoase.  

MD: Dar întâlnirea cu Silviu Purcărete când s-a produs? 

OP: Prima întâlnire cu el a fost foarte aproape de momentul 

venirii mele în teatru. La o jumătate de an mai târziu am intrat 

în proiectul pe care dânsul l-a făcut în timpul festivalului, cu un 

an înainte – „Pilafuri și parfum de măgar” – în care jucau și 

domnul Ilie Gheorghe, domnul Bella Cheza, domnul Rababoc; 

era un spectacol absolut fascinant din punctul meu de vedere; 

fascinant și din afară, să îl privești, darămite să fii acolo 

aproape și să interacționezi cu ei. Eu nu aveam nimic special, 

eram pe acolo cu peștii, dădeam din pește. Dar a fost foarte 

frumos pentru că din primul contact am putut să simt așa cât de 

deschis era domnul Purcărete – adică făceai o prostie și el 

imediat o prelua din mers și schimba cursul; nu se atașa de 

forme. Asta am păstrat-o ca lecție care să-mi rămână pentru 

toată viața mea artistică: să nu mă atașez de forme. Asta a fost 

prima lecție primită de la el, dar ulterior mi-a dat o multitudine 

de altele, pentru că e o întreagă școală domnul Purcărete. Apoi, 

tot cu el a urmat „Cumnata lui Pantagruel”, în care a fost 

absolut extraordinar să lucrez cu dânsul și cu actori foarte mari; 
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am lucrat pe improvizație; dar am și călătorit mult, am ajuns și 

în Craiova, desigur. A fost minunat deoptrivă proiectul cât și 

felul în care am realizat turneele și am întâlnit artiști pe traseu. 

După aceea a fost proiectul „Metamorfoze” de la Luxemburg 

și „Faust”.  

MD: Ai văzut „Mefisto” ca pe o șansă, ori ți-a rămas așa, 

ca o povară, ca o etichetă? 

OP: A fost o perioadă (scurtă din fericire) în care am fost 

panicată de faptul ca la 29 de ani să ți se spună „gata, ai cam 

ajuns la vârful carierei tale”, mai ales că eu simțeam că abia 

atunci începea. Deci am avut un moment de confuzie și de 

spaimă, dar din fericire mi-a trecut destul de repede, pentru că 

nu sunt genul de om care să se culce pe-o ureche și mereu sunt 

atentă ca următorul pas să fie înainte, nu înapoi. Mi-am dat 

seama că o gândire din asta ar fi pur și simplu în dezavantajul 

meu. Oricum, niciodată panica sau frica nu te duc înainte. De 

aceea o văd ca pe o șansă chiar și acum și sper să mai apucăm 

să jucăm spectacolul. Eu am fost îngrozitor de atașată de 

versiunea în care jucasem inițial, cu domnul Ilie Gheorghe, și 

încerc, pe cât posibil să îl privesc acum aproape ca pe un alt 

spectacol, sau o altă versiune, și să iau ce-a fost până într-un 

punct cu toate calitățile și cu lucrurile minunate pe care le-au 

adus, iar de acum încolo să aleg de asemenea tot ce pot din 

experiența asta, când o să mai fie ocazia să-l jucăm. 

MD: Și pe marele ecran cum ai ajuns?  

OP: Cred că primul rol mai mărișor a fost oferit tot de 

domnul Purcărete, când a făcut „Undeva la Palilula”, cu Leana 

mică; mi s-a părut un personaj absolut fascinant, m-am distrat 

foarte-foarte tare. Și filmul e o minune, desigur. Apoi am mai 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

27 
 

dat casting-uri, sau m-au mai chemat pur și simplu. Fiind din 

provincie nu sunt chemată foarte des; s-a nimerit de multe ori 

când mă chemau că aveam de lucru la teatru și – probabil că e 

în firea umană să punem etichete – dacă se întâmplă să nu poți 

o dată, să te lase deoparte crezând că ești ocupat tot timpul. Or 

nu e așa în realitate, pentru că am avut și am în continuare 

perioade lungi în care nu joc sau nu am spectacole, nu am 

proiecte noi și aș putea face, dar totuși nu mă solicită.  

MD: Ai idee ce etichetă sau ce ștampilă ți-a pus media de 

specialitate?  

OP: Nu cred că am chiar o etichetă; dar am auzit că mi s-a 

mai spus „actrița lui Purcărete”, de parcă lucrul acesta ar fi 

trebuit să mă îngrijoreze – dimpotrivă, pentru mine e o onoare 

să fiu numită astfel; dar sunt alții care au lucrat și mai mult 

decât mine cu dumnealui și sunt la fel de mult actorii domnului 

Purcărete. Eu recunosc, și mi se pare extraordinar că am avut 

parte de școala Purcărete; a fost șansa mea. Am învățat la fel de 

mult de la toți regizorii; am simțit că unii mă tachinau așa ca și 

cum i-ar fi deranjat, dar sunt convinsă că sunt suficient de 

deștepți să nu-i deranjeze la modul real, pentru că mie mi se 

pare că trebuie să avem calitatea asta de a ne aprecia unii pe 

alții, să nu ne atacăm atunci când cineva face un compliment 

sau poartă recunoștință altcuiva. Sunt regizori îndrăgostiți de 

alți actori din teatru de la mine, dar asta nu înseamnă că trebuie 

să mă supăr pe ei. Deci eu o iau ca pe un compliment eticheta 

aceasta de „actrița domnului Purcărete” și chiar mi-aș dori să 

fie reală, dacă aș putea să fiu eu aceea și să lucreze numai cu 

mine, ar fi ideal; dar nu sunt numai eu, suntem mulți actori cu 

care dânsul rezonează bine.  
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MD: Da-da, mă anunț și eu pentru că toți ne dorim (așa ca 

să glumim pe final de dialog). Ai fost în situația să refuzi vreun 

rol?  

OP: Nu neapărat că am refuzat eu, cât, să zicem, au fost 

recomandări din partea teatrului (să mă exprim așa, pe scurt) că 

poate n-ar fi cazul să joc atunci, pentru că, poate, ar trebui să 

mai las și pe alții să joace. Cam așa s-a pus problema, dar eu 

personal nu am refuzat.  

MD: Aș mai avea un milion de întrebări, pentru că ești o 

poveste și nu doar după „Mefisto”, ci și înainte, iată a fost o 

nebunie; nu ai o viață simplă și am rămas fascinată chiar și 

numai din puținele lucruri pe care le-am aflat acum. Din nou 

mi se confirmă că nu ești doar o actriță minunată, ci și un om 

extraordinar. Mă bucur și îți mulțumesc pentru șansa 

dialogului, că ți-ai făcut timp să ne împărtășești nouă tuturor 

aceste frumoase fragmente din povestea vieții tale. Nu am 

vorbit acum despre rolurile de mamă și de soție, dar toți cei 

care te cunoaștem știm că tu le joci foarte bine și pe acestea. 

Îți urăm mult succes în continuare și să fii mereu pe scenă, 

alături de public. Iar vouă, telespectatorilor Tele U Craiova și 

cititorilor cărții de față, vă urez să nu uitați să zâmbiți mereu.  
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Viața în lumea păpușilor – cu Geo Dinescu 

 

MD: Pentru dialogul următor, am invitat alături de mine o 

prietenă dragă – Geo Dinescu – un copil mare, un copil care 

are privilegiul de a se juca în fiecare zi cu păpușile, iar noi ne 

bucurăm pentru acest lucru, fiindcă o vedem în spectacole (și 

nu numai). Este o persoană cu o energie fantastică, o persoană 

care crede în artă și care face tot felul de nebunii frumoase pe 

scenă, spre deliciul nostru al tuturor, de la cei mici până la cei 

mari. Bine ai venit Geo Dinescu.  

GD: Bine v-am regăsit pe toți. Îți mulțumesc pentru invitație 

și mă bucur că am reușit să vin la tine în emisiune (noi am tot 

plănuit la telefon acest lucru, dar iată, nu s-a putut până acum); 

în general evit să discut despre mine, dar special pentru tine am 

ales să fac o excepție.  

MD: Cum e să te joci toată ziua cu păpușile? 

GD: Este minunat; este starea aceea de bine de care avem 

nevoie cu toții. Faptul că trăiesc în lumea aceasta a poveștilor 

mă ajută să păstrez sufletul curat, nu mă alterez atât de repede; 

și atunci când este greu, în viața de zi cu zi, evadez pentru 

câteva zeci de minute sau chiar ore (depinde dacă suntem la 

repetiții sau la spectacol) într-o altă lume – o lume neatinsă de 

absolut nimic rău.  

MD: Spune-ne, ce ești tu? Pentru că înainte de emisiune te-

am întrebat cum să te prezint și m-ai băgat în ceață, aveam 

nevoie de un prompter și atunci mi-am zis: lasă, mai bine nu; 

să ne spui tu.  
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GD: Sunt actor (actor păpușar). Am terminat la Universitatea 

„I.L. Caragiale” în București, secția păpuși-marionete, dar 

înainte de asta am făcut și actorie, la clasa doamnei Sanda Banu. 

M-a atras mai mult meseria de actor-păpușar deoarece, așa cum 

spuneam anterior, este o lume mult mai sinceră și o lume plină-

plină de zâmbete, de bucurie și de o energie foarte bună, 

pozitivă.  

MD: Mie mi se pare că e foarte dificil să mânuiești o păpușă 

și în același timp să îți exprimi foarte clar sentimentele sau 

ceea ce vrei să spui, pentru că este de fapt o dublă sarcină.  

GD: Da, este o dublă sarcină și într-adevăr, deși pare simplu, 

este destul de greu. Dacă te-ai uitat la fetița ta cum se joacă cu 

păpușile, ți-ai dat seama cât de implicată este în momentul 

acela și practic, mâna ei, toată ființa ei, se transpune în acea 

păpușă. Păpușa este continuarea corpului nostru ca actori-

păpușari. Dar păpușa este cea de pe primul loc, tu rămâi pe 

locul secund. E adevărat că se fac spectacole cu actori la față 

(așa cum spunem noi în termeni teatrali), dar păpușa este 

totdeauna principalul actor pe scenă. Este greu, dar e frumos; 

satisfacțiile pe care le primești în urma unui rol cu o păpușă pe 

mână, sau cu o păpușă compusă, sunt deosebite. În momentul 

în care lucrezi cu mai mulți colegi, un actor ține capul, celălalt 

ține o mână, altul îți face picioarele deja ajungi la un feeling 

extraordinar de puternic pentru că nu ai timp să îți faci semne 

cu ei (cum ar fi să vezi că picioarele o iau la dreapta și corpul 

se duce la stânga?!) deci trebuie să simți la unison și acesta este 

un alt aspect care face ca munca de aici să fie una minunată.  

MD: Acum o să te întreb ceva ce poate părea mai ciudat 

pentru unii, dar sunt foarte curioasă: voi ca actori, fizic, faceți 
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ceva exerciții înainte de a mânui o păpușă împreună; pentru că 

aveți nevoie de coordonare, de relaționare.  

GD: Da, în primul rând avem exercițiile specifice artei 

actorului, pe care le face toată lumea în facultate, deci știi cum 

sunt, dar le adaptăm pentru a ajunge la o conexiune mult mai 

puternică. Se exersează foarte mult, de exemplu la un mers de 

câteva secunde se poate lucra ore, zile sau chiar săptămâni, 

depinde de complexitate, dar și de regizor, cum îl face ca să fie 

real, pentru ca cel mic din sală să nu spună mamei că vrea la 

toaletă sau că s-a plictisit; deci trebuie să îl captivăm cu toate 

aceste elemente; sunt extrem de importante.  

MD: Ca și calitate principală, e nevoie de ritm? 

GD: E nevoie de ureche muzicală, de ritm, de modestie, de 

toleranță – sunt o grămadă de nevoi ca să putem reuși să facem 

lucrurile bine. Dar în principal ai nevoie de disciplină, ca în 

orice altă meserie. Iar arta actorului-păpușar, arta actorului 

animației are nevoie de și mai multă disciplină. Pentru că în 

momentul când ai mai multe păpuși care se mișcă în diverse 

direcții, poate chiar pe același plan, trebuie să respecți foarte 

strict traseul colegului tău; poate doar la teatrul dramatic să fie 

mai relaxat puțin, poate acolo îți mai permiți uneori să mai faci 

un pas în plus, dar în momentul în care vin trei actori la aceeași 

păpușă și pe planul doi mai ai încă trei actori la aceeași păpușă, 

lucrurile se complică și doar disciplina strictă evită micile 

accidente.  

MD: Voi vă și construiți păpușile singuri?  

GD: Da și nu. Am început să ne construim păpușile în 

momentul în care ne-am făcut compania noastră (eu și soțul 
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meu), după care ni s-a dat șansa să construim spectacole la 

Teatrul „Colibri”, și atunci am început să construim. Eram 

fascinată de scenografie, de construcție – ca orice păpușar – dar 

nu făcusem asta până atunci. În București făcusem la nivel de 

privat și știi cum e, când faci din banii tăi parcă nu-ți e așa ușor 

să achiziționezi chiar materialele care ar trebui, sau cauți 

alternative mai ieftine. Dar practic aici am început să ne 

dezvoltăm scenaristic, regizoral, muzical. Știu că ai fost cu 

fetița ta la spectacole și ai văzut ce am creat acum special pentru 

cei mici, special pentru publicul din Craiova.  

MD: Este minunat, pentru că eu, cel puțin, am văzut la fetița 

mea un interes foarte mare, deși avea doar 2 ani când am fost 

cu ea, a rezistat la o oră de spectacol, fără să se sperie, fără să 

aibă reacții ciudate. Foarte interesant a fost că voi ați reușit să 

găsiți activități prin care să fiți permanent în conexiune cu ei, să 

vadă că ce se întâmplă pe scenă se petrece cumva și acasă; s-au 

regăsit în poveștile voastre. Îmi spunea: „Uite, mami: Țup-

Țup!” – „Păi da, mami, și tu faci țup-țup acasă” i-am răspuns.  

GD: Dacă am ajuns la acest nivel de care spui, înseamnă că 

ne-am atins scopul. E un pic de psihologie aici; automat în 

momentul în care construiești un spectacol, clar, te gândești: 

pentru cine e, care este vârsta, ce vreau să transmit și cu ce idee 

trebuie să rămână copilul după ce vede acel spectacol.  

MD: Eu special pentru asta am dus-o, pentru că acolo se 

dezvoltă imaginația lor și de acolo preiau modele și își creează 

mai departe propriile lumi. De aceea cred că este esențial să 

duci copilul la instituții de cultură, indiferent ce alege fiecare, 

pentru că realmente au nevoie de așa ceva.  
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DG: De aceea a și prins amploare festivalul „Puppets Occupy 

Street” o varietate mare de spectacole, pentru toate gusturile, 

toate genurile și toate vârstele.  

MD: Spune-ne (pentru că așa a mers discuția, o luăm puțin 

invers) cum ai ajuns în Craiova? Și cum la „Colibri”? Și cum 

la festival? 

GD: A fost așa o decizie de moment. Atunci când am decis, 

eu și soțul meu, să plecăm din București, toată lumea zicea că 

suntem nebuni. Cum să plecăm de pe prima scenă a teatrului de 

animație din țară să ne ducem în provincie; acolo aveam 

colaborări, acolo aveam casă. Și touși noi am plecat, pentru că 

eu ajunsesem să simt că mă duc la serviciu; simțeam că am 

ajuns să lucrez într-o fabrică (ceea ce nu era țelul meu), așa că 

acela a fost momentul când mi-am dat seama că trebuie să fac 

o schimbare. Toți prietenii insistau să ne mai gândim, să mai 

analizăm... 

MD: Dar cum a fost, a venit un telefon, sau ai avut o 

întâlnire care te-a condus către Craiova? 

GD: Pe doamna Adriana Tudorescu o cunoșteam de foarte 

mult timp. În timp ce ea făcea doctoratul eu eram la masterat, 

ne știam din festivaluri, știam foarte multe lucruri bune una 

despre alta. Și a început totul cu festivalul, cu prima lui ediție. 

Ne-a invitat să mergem la festival cu compania nostră privată, 

să participăm cu un spectacol sau cu un atelier. Evident că am 

acceptat cu bucurie; și cred că a fost dragoste la prima vedere 

pentru Craiova. Ciudat este că înainte de această propunere de 

colaborare eu mai fusesem în Craiova (am venit cu un spectacol 

din București; jucasem la Operă) și în vremea aceea se lucra pe 

Calea București (era un haos total), centrul vechi arăta și el 
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destul de ciudat în acea perioadă, și am zis „Doamne, eu aici 

niciodată nu aș putea sta”. Și iată-mă acum, aici; după o 

perioadă destul de lungă m-am mutat cu soțul meu; am plecat 

din București cu 2 trollere, cu mașina – de abia ne terminasem 

casa de renovat – și am închiriat aici o garsonieră, pe Calea 

București ca să fim mai aproape; era o garsonieră de 22 de metri 

pătrați și recunosc, un an de zile am avut depresie. Mă 

învârteam în camera aceea și mă întrebam oare am făcut bine 

sau nu? Dar acum, dând timpul înapoi, dacă ar fi să o iau de la 

capăt, aș lua-o; consider că am făcut atunci cea mai înțeleaptă 

mișcare.  

În primul rând ni s-au deschis niște uși extrem de 

importante; cine zice că în Craiova nu există partea culturală, 

se înșeală (îi invit să vină să se convingă singuri, să vadă 

spectatole atât pentru copii cât și pentru adulți). Craiova a 

devenit pentru mine, practic, a doua casă. Și mai ciudat e faptul 

că mă și inflamez în momentul în care aud pe cineva spunând 

lucruri nasoale despre oraș, adică o bucureșteancă get-beget nu 

suportă să audă craioveni nativi vorbind de rău orașul. Mereu 

le spun să încercăm să vedem lucrurile bune, să ne uităm câte 

s-au făcut în ultimul timp, să privim la aspectele culturale – 

numai câte premii au adus instituțiile de cultură din Craiova. 

Dar știi cum e, oamenii au impresia că la București aleargă 

câinii cu covrigi în coadă; toată lumea abia așteaptă să ajungă 

acolo. Dar nu e deloc adevărat. Noi în schimb, am fost total 

opusul, suntem excepția de la regulă.  

MD: Soțul tău are aceeași meserie, nu? 

GD: Da, și soțul meu este actor-păpușar; suntem împreună 

încă din facultate și sperăm să rămânem așa până la adânci 
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bătrâneți – (MD: Doamne-ajută!) – și am realizat niște lucruri 

absolut minunate. Dar asta pentru că am avut și susținerea 

oamenilor de aici, și pentru că ni s-a acordat credit, pe care în 

București nu l-am primit. Pentru că acolo dacă nu ești un nume 

mare nu te prea bagă în seamă. Eu lucrasem în televiziune, 

avusesem experiență cu filme și telenovele (cum era la modă 

atunci), dar nu se compară, pentru că aici ni s-a dat 

credibilitatea ca și artiști, ca actori. Așa am simțit de la început 

și simțim în continuare același lucru; ba chiar e din ce în ce mai 

intens acest sentiment.  

MD: Tu produci spectacole împreună cu soțul tău, nu? 

GD: Da.  

MD: Și lucrați împreună totul? 

GD: Sincer, nu cred că ți-ai dori să vii la repetiții... Acum 

dincolo de partea hazlie a situației, când suntem la lucru nu mai 

suntem soț și soție, suntem colegi, ne ascultăm unul pe celălalt, 

iar în momentul în care ieșim din teatru redevenim soț și soție, 

dar problemele de teatru le lăsăm la teatru.  

MD: Cum vă vin ideile, care e sursa voastră de inspirație?  

GD: Cred că aici a contribuit și o ușoară frustrare, pentru că 

în ultima perioadă nu se mai specializează regizori de arta 

animației, iar cei din generațiile anterioare sunt foarte ocupați; 

și noi ne-am dorit altceva. Mergând în străinătate, la diverse 

festivaluri, am văzut cum companiile mici se dezvoltă și ne-am 

dorit și noi acest lucru. Am învățat din workshop-urile de acolo 

și am zis că putem și noi să punem în practică aici la noi acasă. 

Ideile vin, aici nu ducem lipsă, dar principalul este ca și 

managerul teatrului, Adriana, să dea ok-ul pentru acele 
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proiecte, pentru că una e să am eu o idee, dar care să nu fie bună 

– Adriana este și teatrolog de meserie, deci are un ochi critic 

foarte dezvoltat.  

MD: Ea vă dă ok-ul final, adică voi prima dată lucrați la 

ceva și după aceea cereți aprobarea? 

GD: Întotdeauna i-am cerut părerea încă din faza de început 

și mereu a fost extrem de tranșantă: e bine sau nu e bine; apoi 

ne explică ce trebuie făcut în fiecare punct unde nu e ok, iar noi 

de fiecare dată am ascultat de sfaturile ei pentru că altfel nu 

evoluam. De fiecare dată am încercat să ne reinventăm; nici un 

spectacol nu seamănă cu celălalt. Dacă ai avut ocazia să vezi 

de exemplu „De-aș fi Scufița Roșie” ți-ai dat seama că nu 

seamănă cu nimic din ce am făcut până atunci. „Cartea junglei” 

este într-un fel; povestea despre Hansel și Gretel este altfel. Am 

încercat să ne reinventăm de fiecare dată, dar și să construim 

realități pe baza părerilor celor mici și ce și-ar dori ei. Pentru 

că până la urmă pentru ei le facem, ei sunt sufletul și flacăra 

noastră; și scopul nostru; dacă am face spectacole filosofice 

doar pentru sufletul nostru ca actori, nu ar ajuta cu nimic.  

MD: Cum ai ajuns de la actorie, prima specializare făcută, 

la actor-păpușar? 

GD: E o poveste destul de complicată. Încă de copil am 

cochetat cu televiziunea; ai mei spuneau mereu că trebuie să 

mă fac economist sau IT-ist sau ceva de genul acesta. Nu am 

făcut niciodată ce mi-au zis ai mei, m-am lovit singură cu capul 

de toți pereții. În anul în care am terminat Liceul „Dinu 

Lipatti”, secția actorie (la clasa doamnei Ștefana Zamfirescu, 

cu Valeria Sitaru și Adrian Titieni), am fost sfătuită să dau la 

un ATC, pentru că acolo aveam viitorul asigurat. Ei bine, eu 
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am făcut exact pe dos, am dat la păpuși, la Spirul Haret (pentru 

că știam că doamna Sanda Manu lua clasă). Evident profesorii 

din liceu au fost dezamăgiți atunci, pentru că nu am continuat; 

și-ar fi dorit să intru la ei la clasă. Și eu mi-aș fi dorit, dar mi-

am mai dorit dintotdeauna altceva, mereu mai mult, să 

experimentez lucruri noi, să lucrez cu cât mai multe persoane, 

să învăț lucruri cât mai diferite, și să nu mă plictisesc (eu am o 

mare problemă cu plictisitul). Așa că am dat la păpuși unde am 

intrat printre primii, cu bursă, deci era totul în regulă, dar 

intrasem și la Spiru Haret la actorie. Nu știam exact – pentru că 

în anul respectiv luau clasă Adriana Piteșteanu, Vlad Rădescu 

și Sanda Manu – dacă o să mă număr printre primii 10 din clasa 

doamnei Sanda. Deci eu am renunțat inclusiv la un ATC, la 

secția la care intrasem, cu bursă, la stat cu tot tacâmul asigurat 

și minunat, pentru a mă duce să fac facultatea particulară, 

pentru că aveam eu păsărele să lucrez cu Sanda Manu.  

MD: Păi, și părinții tăi ce-au zis? 

GD: Părinții mei mi-au zis să mă descurc singură, să-mi 

plătesc facultatea. Și m-am descurcat. Ulterior și-au dat și ei 

seama că n-au ce să facă cu păsărelele din capul meu. Am făcut 

un an actorie, timp în care a existat o conexiune foarte frumoasă 

între mine și doamna Sanda Manu, căreia îi mulțumesc pentru 

ceea ce sunt astăzi, chiar dacă a fost doar un an. Apoi dânsa ne-

a spus că vrea să ia din nou un an întâi, de aceea ne-a invitat pe 

toți să mergem să dăm din nou admitere la un ATC. Atunci am 

crezut că mi-a căzut cerul pe cap; mama la fel, cu reproșuri că 

„vezi, ți-am zis eu că trebuia să rămâi acolo” și altele asemenea. 

Am dat admitere din nou. Lua clasă Adriana Popovici la actorie, 

și doamna Brândușa Zaița Silvestru, respectiv doamna Gina 

Nicolae, la păpuși și marionete.  
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MD: Ce trebuie să pregătești pentru admiterea la păpuși? 

GD: Pe lângă ceea ce pregătești pentru actorie, mai trebuie 

să adaugi o improvizație cu diferite obiecte (teatru de obiecte); 

ai o zi în care faci cunoștință cu diferite tipuri de păpuși și cu 

marionete, unde profesorii își dau sema dacă prinzi repede sau 

nu. Apoi în rețeta admiterii mai intră canto (evident), ritmicitate 

(se dau foarte multe teste să verifice ritmicitatea) și tot în plus 

față de actorie, mai avem fabule. Așa că am dat iar admitere, 

am intrat la ambele secții, cu diferența că de data aceasta la 

actorie intrasem prima la taxă  (din diferite motive pe care nu o 

să le divulg aici, pentru că oricum nu mai contează). Îmi aduc 

aminte și acum că doamna Brândușa Zaița Silvestru mi-a spus: 

„Hm, și acum, dacă noi te admitem, vei pleca iar?”. Evident, i-

am spus că nu, de data asta nu mai plec, sunt ferm hotărâtă să 

rămân și îmi doresc foarte tare să fac lucrul acesta în continuare. 

Și uite-așa au trecut anii, am avut norocul să fac meseria asta 

în cele mai frumoase echipe; am lucrat la Teatrul „Țăndărică” 

în calitate de colaborator, apoi la Teatrul Național de Operetă 

tot ca și colaborator; au urmat apoi alte teatre, companii private. 

Până anul trecut aș putea spune că eu am fost un colaborator 

național: unde era proiect, acolo mă duceam.  

MD: Acum chiar că mă surprinde și mai tare cum de ai plecat 

de la atâta bine, de acolo de sus, din vârf, unde e visul oricărui 

actor-păpușar să ajungă? 

GD: Eram nefericită. Mă plictisisem, ajunsesem ca la 

fabrică. Iar pentru mine asta e insuportabil. Deci nu pot să spun 

că dacă ajunsesem pe prima scenă era totul minunat, așa ca la 

teatru. Nu! Teatrele din provincie (așa cum le spun bucureștenii) 

au potențial mult mai mare; asta nu înțelege lumea. Iar faptul 
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că există producții net superioare calitativ celor din București, 

nu prea se spune. Dar trebuie să fim sinceri și să observăm că 

în ultima perioadă în București – indiferent că vorbim de 

spectacole pentru copii sau pentru adulți, nu spun că nu ar fi 

neapărat bune, dar sunt cu bugete total diferite; însă provincia 

a scos în ultimii ani niște producții absolut minunate: Piatra 

Neamț, Craiova, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Arad etc. Sunt 

teatre care au creat producții fenomenale. Am auzit vorbe de 

genul că noi am plecat pentru că am fost dați afară; nu am fost 

dați afară niciodată, dimpotrivă am fost sunați să ne întoarcem, 

după o perioadă destul de lungă. Dar am refuzat să ne întoarcem 

pentru că ne este bine, pentru că am găsit o echipă frumoasă, 

am putut să ne punem pe primul loc creativitatea.  

MD: Cum te-ai cunoscut cu soțul tău?  

GD: Soțul meu mă văzuse în facultate, dar nu știa foarte 

multe despre mine atunci, pentru că eram eu într-o perioadă din 

asta cu nasul pe sus plus că nu prea înțelegeam ce se întâmplă 

cu viața mea – nu găseam o linie pe care să merg; eram în 

cercetare. Soțul meu s-a dus la un casting, unde s-a întâlnit cu 

un fost prieten de-al meu care avea o poză cu mine și îi spunea 

„uite, eu vreau să mă împac cu fata asta”. El s-a uitat la poza 

respectivă și cred că atunci m-a descoperit; apoi a început o 

tatonare între noi, care a durat câteva luni de zile, până când am 

hotărât să încercăm o relație. Toată lumea la început a fost 

împotrivă, toți ne spuneau că nu o să reușim să facem nimic 

împreună, niciodată. Noi eram în aceeași facultate; dacă aș fi 

rămas din prima la un ATC am fi fost în același an, dar așa a 

fost diferență între noi. Însă asta nu a contat, ne-am cunoscut și 

iată, după atâția ani suntem tot împreună.  
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MD: Și de cât timp lucrați împreună? 

GD: Cam din facultate. Din momentul în care domnul 

profesor Mihai Gruia Sandu ne-a propus să formăm trupa de la 

arte am început practic să lucrăm împreună și să fim pe aceeași 

scenă. Nu ne plictisim niciodată – răspund în prealabil, pentru 

că aud des această întrebare.  

MD: Dar nu vă ciocniți, pentru că fiind în aceeași meserie, 

în același loc pare inevitabil? 

GD: Ba da, dar cum spuneam, totul rămâne închis în teatru. 

Când plecăm acasă nu luăm nimic cu noi, și ne revenim la 

rolurile de cuplu; suntem ca porumbeii. Am stabilit de la bun 

început niște reguli: niciodată să nu ne certăm acasă pe temele 

legate de teatru, niciodată să nu fim geloși unul pe celălalt având 

în vedere că ambii practicăm aceeași meserie (avem prieteni care 

pățesc treaba asta) și așa mai departe; aceste reguli funcționează 

bine de atâția ani și ne fac viața ușoară și frumoasă.  

MD: De ce ați ales să faceți compania asta, ce lipsea înainte? 

GD: Am făcut-o din frustrare. Ne doream mai mult, ne doream 

să aducem în țară lucrurile pe care le văzusem în străinătate. Dacă 

unde am fost colaboratori (plus că soțul meu era angajat în 

perioada respectivă) nu am putut, atunci am ales calea asta, de a 

încerca prin propria companie. Apoi a venit momentul ofertei din 

Craiova și iată că am ajuns aici.  

MD: Dacă vi s-ar propune un proiect în alt oraș, ați merge?  

GD: Da, am și făcut și facem lucrul acesta. Acum de exemplu 

am un alt proiect și fac naveta la Târgu Mureș, acolo lucrez ca 

profesor asociat la Facultatea de Teatru. Deci sunt deschisă la 

orice proiect; de aceea nu știu, pot să mai stau 30 de ani în 
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Craiova de acum încolo, sau pot să mai stau doar 2-3 luni; eu 

trăiesc momentul. De când am venit aici am învățat să trăiesc 

momentul, să îmi fac planuri, dar să nu mai trăiesc în trecut. A 

fost destul de greu să mă rup de București, de familie; la noi tot 

timpul a fost agitație și trăiam în trecut, iar asta nu-mi făcea 

bine. Iar în momentul în care „m-am vindecat” am început să 

trăiesc în prezent și să mă bucur de fiecare lucru pe care îl fac, 

de fiecare oportunitate care mi se deschide și de toate lucrurile 

frumoase pe care le văd în jurul meu – și sunt foarte multe, dar 

trebuie să vrei să le vezi.  

MD: De ce ți-e frică în viață? 

GD: Ar fi așa un clișeu să spun că mi-e frică de Dumnezeu; 

sincer, nu știu de ce îmi e frică momentan. Din altă perspectivă, 

frică îmi e să nu mă plafonez și să ajung să nu mă mai bucur de 

ceea ce fac; cred că asta ar fi cea mai mare problemă pentru 

mine. Și de fiecare dată încerc să aduc lucruri noi.  

MD: Faci acum ceea ce visai când erai mică? 

GD: Când eram mică, după cum v-am spus, ai mei mă 

stresau să mă fac IT-istă, sau economistă sau altă meserie de 

viitor, să plec eventual în străinătate, să am carieră și bani și așa 

mai departe. Dar eu în sufletul meu mă vedeam așa, o 

cântăreață – că la vârsta aceea toate fetițele se visează vedete. 

Dar dincolo de asta, nu mi-am impus ceva când eram copil – 

cum sunt alții, că vor să se facă doctorițe sau profesoare. La un 

moment dat, dar mai târziu, am cochetat cu ideea de a mă face 

psiholog; după care mi-am dat seama că până nu mă înțeleg eu 

pe mine, nu am cum să îi înțeleg pe alții, și am renunțat. Dar 

apoi, întotdeauna în viața mea am făcut exact ce mi-am dorit pe 

moment.  
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MD: E ceva cu care te mândrești foarte tare în viața ta? 

GD: Momentul în care am decis să plec din București consider 

că e acel ceva de care sunt foarte mândră. A fost cea mai înțeleaptă 

decizie. Chiar dacă am avut îndoieli (a fost o perioadă destul de 

lungă de îndoieli), nesiguranță, oarecare suferință (vă spuneam de 

stările depresive din primul an după mutare), totuși ne-am lăsat 

duși de val și eu sunt mândră că am făcut acest pas.  

MD: Din păcate timpul alocat dialogului nostru expiră aici, 

dar sper că telespectatorii și cititorii noștri s-au edificat în 

mare despre omul frumos care ești, deși ar fi atât de multe alte 

lucruri fascinante care ar merita cunoscute – eu le știu, la fel 

și prietenii și craiovenii noștri; sper că nu mai există cineva 

care să nu fi venit la spectacolele voastre, sau la Festivalul 

„Puppets Occupy Street” – vă rog să mergeți pentru că vă 

așteaptă foarte multe surprize și niște oameni cu totul speciali, 

care muncesc enorm, inovează în fiecare zi, fac lucruri de o 

calitate excepțională, iar lucrul acesta se vede și se simte de la 

distanță; și de către copii, și de către oamenii mari. E o nebunie 

de sărbătoare.  

GD: Cu atât mai mult cu cât noi suntem aceiași oameni, nu 

avem echipe speciale de producție dedicate acestui tip de 

evenimente ca la alte mari festivaluri; noi nu avem acest lucru, 

dar într-adevăr avem sprijinul autorităților și asta ne ajută 

enorm, pentru că fără ei nu am putea realiza. În rest, suntem o 

echipă mică, dar cu forțe mari.  

MD: Mulțumesc Geo Dinescu pentru participare și dumnea-

voastră pentru lectură și vă doresc tuturor să vă trăiți viața 

frumos, asumat și în prezent. Și desigur, nu uitați să zâmbiți!  
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Muzica în poveste – cu Sergiu Corbu 

 

MD: În capitolul următor am bucuria și onoarea  să vă 

propun o întâlnire cu Sergiu Corbu, un om deosebit despre care 

s-a scris și s-a vorbit numai de bine, un om extrem de talentat 

care se ocupă de atât de multe lucruri și pe care le face foarte 

bine. L-am invitat să ne împărtășească din experiența lui și să 

ne povestească despre ceea ce este și ce face atât de special. Bun 

venit, Sergiu! 

SC: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.  

MD: Vorbește-ne puțin, te rog, despre talentele tale, despre 

care s-a scris deja și în presă (am aici în față Revista „Mozaicul” 

– ce, din fericire, și-a păstrat încă forma clasică de ziar – care 

alocă două pagini întregi unui articol despre Sergiu).  

SC: În primul rând cred că sunt talentat la bucuria vieții, de 

a sta liniștit în viață și de a profita de ea; și probabil de aceea s-

a întâmplat să am două pagini acolo. Dar dincolo de glumă, pe 

zi ce trece îmi descopăr și îmi exersez tot felul de talente în 

domeniul muzicii – ca să mă exprim așa, scurt și clar. Cânt la 

diverse instrumente și la voce. Mai nou, pandemia și izolarea 

(pandemia de Covid 19, din anii 2019-2020, care a impus 

restricții de mișcare și muncă; n.r.) m-a stimulat să fac și 

producție muzicală – aceasta mai mult pentru mine, 

deocamdată, dar sunt mulțumit pentru că e un început foarte 

productiv. Am un proiect muzical (intitulat „Proiectul Corbu”) 

care funcționează asemănător teatrelor: pe stagiuni, pe diverse 

echipe cu care lucrez și pe diverse spectacole.  
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MD: Acesta este un lucru novator, pentru că de obicei începi 

cu o formație și lucrezi cu ea până la pensie sau cât se poate 

de mult.  

SC: Am făcut și genul acesta de activitate și de grup, dar mi 

se pare mult mai productiv stilul adoptat acum de mine. Pentru 

că și mentalitatea oamenilor s-a schimbat, nu mai e ca „The 

Doors” sau „Queen”; acolo știi clar cine sunt oamenii. Dar în 

zilele noastre nu mai prea găsești trupe din acestea emblematice, 

cu 4 oameni pe care să-i știi toată viața. Însă a apărut metoda 

aceasta – întâlnită înainte în instituții precum teatrul sau 

filarmonica – în care se lucrează pe proiecte.  

MD: Exact, uneori chiar se numește „teatru de proiect”, 

organizat strict pentru un proiect anume: îți angajezi actori, 

regizori și tot tacâmul, îl faci, iar după ce se termină, se dizolvă 

toată echipa.  

SC: Așa funcționăm și noi. Avem mai multe spectacole 

diferite, pe care le facem. Unul dintre ele se numește „Blana 

con Dios”, în care sunt singur, un fel de „oameni show” (nu 

„one man show”) pentru că personalitățile se manifestă diferit 

și puternic. Avem și un alt spectacol, care se numește „Ce-am 

pățit odată”, iar acesta cuprinde o trupă întreagă; e un „spectacol 

cu band”, cum se spune.  

MD: Și tu cânți la instrumente în această formație, nu? 

SC: Da. În proiectul acesta cu echipă, unde avem invitați 

mulți instrumentiști, cânt la vioară și caval; și voce, bineînțeles. 

Apoi avem formula oarecum standard: tobă, chitară, bas, pian, 

saxofon etc.  



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

45 
 

MD: Unde ai învățat să cânți caval? Cu vioara mai înțeleg, 

fiind un instrument clasic, dar cavalul azi e ceva deja exotic.  

SC: Cavalul l-am primit cadou cândva de ziua mea și ... 

MD: Te-ai gândit: „ce-o să fac cu el?!” 

SC: Pur și simplu s-a lipit din start; a fost dragoste la prima 

vedere. E un instrument foarte-foarte frumos, care te duce undeva 

în profunzimile tradiției, simți cum te apropie de strămoși, de zone 

foarte îndepărtate din punct de vedere muzical – artistic – cultural. 

MD: Și cu cine ai învățat? 

SC: Singur. Ceea ce mi-a oferit posibilitatea să îmi dezvolt 

forma mea personală de a cânta; îl folosesc acum fix așa cum 

îmi place mie. Evident că m-am uitat pe YouTube și am ascultat 

foarte multe tipuri de muzici, dar nu am mers niciodată pe ideea 

de a reproduce (nici măcar cu vioara, unde totuși uneori nu ai 

ce face pentru că piesele sunt clasice, dar nici acolo nu am pus 

accentul doar pe a reproduce). Am încercat în primul rând să 

îmi scot din imaginație cât pot de sincer și realistic, elementele 

creative originale, cu care să rezonez eu. Deci am pus accent 

exact pe a descoperi stilul meu de a cânta la caval și se pare că 

a ieșit, într-un fel sau altul. Acum desigur, nu sunt sigur, și nici 

nu mă laud că am inventat gaura din macaroană, dar măcar mă 

joc altfel cu cavalul decât alții și mai ales decât modul 

tradițional; e absolut diferit de modul tradițional.  

MD: Deci ești clar omul potrivit pentru emisiunea noastră, 

„Neconvențional”, pentru că mi se pare că tu ești o apariție 

inedită, din toate punctele de vedere.  
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SC: Adevărul e că peste tot am fost oaia neagră. De 

exemplu, vioara am studiat-o de mic, am făcut școală de muzică 

– dar m-au dat afară.  

MD: Aoleu! 

SC: Apoi am avut o pauză de de câțiva ani, până la un 

moment dat când am asistat la un concert Phoenix unde am 

rămas absolut impresionat și marcat pe viață de ce am văzut 

acolo; de ce forță avea Mani Neumann, violonistul lor. Două ore 

sau cât a ținut spectacolul am fost pur și simplu în stare de transă. 

După aceea am reluat studiul la vioară, am făcut Facultatea de 

Muzică (și altele, am făcut destule studii), dar adevărata școală 

este de fapt școala vieții – ea înseși neconvențională. Acum, dacă 

ar fi să dau timpul înapoi și să încep azi, nu aș mai face nici o 

școală (în sensul clasic al termenului) și m-aș duce direct la ghizi, 

la artiștii pe care îi apreciez – pentru că de acolo înveți cu 

adevărat și apoi te perfecționezi prin experiența proprie.  

MD: Dar cine sunt ei, ai idoli? 

SC: Da, oameni care m-au marcat, și care m-au construit 

într-un fel sau în altul. Iar primul este chiar profesorul meu de 

vioară – Ștefan Iorga din Zalău – al cărui mare merit e că a creat 

în mine dragostea de a cânta la instrumente; efectiv mi-a 

insuflat bucuria de a cânta – pe lângă note și teorie și celelalte 

aspecte pe care le știm cu toții, le găsim în toate cărțile; dar 

bucuria de a cânta, mi se pare că aceasta lipsește în aproape 

orice școală te duci; parcă sunt distrugători de talente, serios!   

MD: Apropo de lucrul acesta, mi se pare foarte ciudat că la 

un liceu sau facultate, vocaționale, să nu ai bucurie în ceea ce 

faci.  
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SC: Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru că am avut 

profesori foarte faini. Și sunt mulți profesori de la care am 

învățat enorm; dar, în general, sistemul de învățământ în sine 

este din punctul meu de vedere dezastruos; cel puțin acela în 

care am fost eu. De la clasa I până termini facultatea, dacă ești 

în domeniul muzical, înseamnă în total 16 ani de școală; și după 

16 ani, un profesor la licență mă întreabă: „Foarte frumoasă 

lucrarea ta, dar tu de ce nu studiezi ce-ți place?” – hei, păi abia 

după 16 ani mă întrebați ce-mi place?! Nimeni nu m-a întrebat 

în clasele mici „ia spune tu, ce-ți place să cânți cu vioara?”; 

mereu am auzit doar „aia nu-i voie, aia nu-i voie!”, „așa nu se 

face!”, „asta nu trebuie!”, „așa se face – așa se face; doar așa!”; 

„așa trebuie să stai, așa trebuie să faci!”. Bine, și totuși sufletul 

meu unde e? 

MD: Și cu vocea? 

SC: Cu vocea a fost la fel. Am trăit toată viața cu impresia că 

nu am voce, pentru că nu sună așa cum mi-a arătat școala că ar 

trebui. Și la un moment dat, de voie-de-nevoie, s-a întâmplat să 

cânt cu vocea, iar publicul a fost foarte încântat. Foarte mult timp 

însă, am fost un complexat, din cauză că vocea mea nu e ca a lui 

cutare, sau cutare, sau cutare. Până l-am întâlnit pe Artan, de la 

„Timpuri noi” – un artist pe care eu îl apreciez până în pânzele 

albe. Și el mi-a spus că efectiv nu are nimeni ce să te învețe cu 

vocea.  

MD: El chiar are un stil aparte.  

SC: Exact. De aceea mi-a spus că eu sunt singurul care pot 

ști cum vreu să îmi folosesc vocea și deci, să fac așa cum îmi 

place, pentru că aia e bine. Atunci mi s-a deschis o nouă lume; 

fantastic, iată că am voce! Dar nu funcționează să îl imiți pe 
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altul. Din acel moment am pus mare accent pe felul meu de a 

fi, de a vorbi și de a cânta. Și nu ai cum să dai greș, ca orice 

artist și orice artă: dacă o faci cu sufletul curat, atunci iese bine, 

vei găsi oameni cărora să le placă; celor ce nu le place nu e nici 

o problemă, ei au alte gusturi și se vor regăsi în alte stiluri ale 

altor artiști.  

MD: Dacă faci cu plăcere un lucru și din toată inima, cu 

siguranță va ieși ceva bun și lumea își va da seama de aspectele 

acestea.  

SC: Sigur că, dacă aș ajunge într-un context de tipul filarmonică 

și să trebuiască să interpretez ceea ce e acolo, chiar dacă le-am 

făcut, le-am învățat (vă dați seama, în atâția ani de școală), dar 

totuși nu le-aș putea face bine.  

MD: Cum se face că nu ești angajat într-o instituție de cultură? 

SC: Pentru că nu-mi place; sunt leu, nu pot să fiu ținut închis. 

(MD: Nu comentez mai multe, dar ești acum în dialog cu o 

leoaică! – SC: Super!) 

MD: Mă gândesc, totuși, la un moment dat, trebuie să te 

susții și financiar în viață, de aceea am întrebat, că știu și eu 

cum e, am trecut prin așa ceva, cu meseria asta boemă e mai 

greu, adică ai toate șansele să mori de foame.  

SC: Într-adevăr, cunosc povestea. Însă la mine e mai mult, e 

vorba despre un mod de viață. Eu de exemplu nu lucrez nimic, 

dar am activitate și câte 16 ore pe zi, de dimineața până noaptea 

târziu uneori; diferența e că nu investesc muncă, ci investesc o 

anumită energie în ceea ce fac. Și pentru că am ajuns aici, am 

adus să vă arăt primul nostru album deja înregistrat, în care am 

experimentat zona aceasta de fluiere – caval, tilincă – și de 
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producție muzicală. A fost pur și simplu momentul în care am 

învățat să folosesc jucăriile acestea electronice – de calculator, 

de boxe și restul tacâmului. Și a ieșit o chestiune sinceră, pe 

care foarte multă lume o apreciază; dar pentru mine a fost o 

joacă. Mă bucur că atâta lume e încântată.  

MD: Cum ai ajuns la forma pe care o are acum proiectul, 

echipa, formația? 

SC: Din experiențe anterioare în care am funcționat (în zona 

mea, ai parte de tot felul de experiențe). Am trăit cu grupuri în 

care se aplica principiul – deja, cred, cunoscut de toți artiștii – 

„egalitate în bani și acte”. Acesta este un aspect. Iar un alt 

prieten mi-a spus la un moment dat că acolo unde-s mulți, sunt 

și multe păreri. De exemplu, cu proiectul anterior, după 8 ani 

de activitate avem lansat un demo și multe piese online; pentru 

că fiind mulți și multe păreri, e foarte greu să evoluezi și să 

produci rezultate finale, fiindcă  trebuie să ții cont de părerile 

tuturor, să faci apoi o medie, trebuie să aștepți după problemele 

fiecăruia și așa mai departe. Dar când ești pe cont propriu nu 

mai depinzi de nimeni, pur și simplu te pui și faci treaba.  

MD: În plus ești și mai motivat să faci pentru că totul depinde 

de tine, și dacă nu faci, nu este altul să facă treaba în locul tău 

și nu se produce nimic.  

SC: Exact. Nouă ne place foarte mult să lucrăm cu artiști, de 

aceea albumele noastre, pe coperți, conțin lucrări ale unor 

artiști pe care eu îi apreciez foarte mult; și ei sunt tot așa, 

neconvenționali, lucrează doar ceea ce le place și cum le place. 

Sigur, ei sunt artiști foarte dificili, adică dacă nu-i prinzi cu 

spațiul lor, în care să se desfășoare cum simt, atunci e greu să 

lucrezi cu ei, nu faci nimic.  
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Albumul pe care l-am adus cu mine să vi-l arăt, este primul 

nostru album, care, conform definiției de pe internet, e încadrat 

la „muzică psihedelică”. Chiar la asta nu mă așteptam, să mai 

cânt și muzică psihedelică. Dincolo de glumă, el este de fapt un 

album de muzică ambientală în care chiar se întâmplă să zbori 

spre rădăcini – de aici a venit și numele lui, pentru că exact așa 

se intitulează; l-am numit astfel pentru că sintagma descrie cel 

mai bine ce se petrece acolo. Dar ultima noastră creație este un 

alt album (pe care îl voi arăta acum la camere), intitulat „Ce-am 

pățit odată” a cărui poveste este foarte frumoasă. El conține 

primele piese – acesta trebuia să fie primul nostru album, dar din 

întâmplare a ieșit celălalt înainte; așa că primul a ieșit pe locul 

doi, cam ca și în viață la orice. Albumul acesta este cu artiști 

diferiți de celălalt. La acela coperta a fost desenată de Sas Robert 

– un artist clujean care trăiește în București și face minuni în 

domeniul graficii. Iar la al doilea album coperta a fost realizată 

de un sculptor din Maramureș – Claudiu Pop, un om cu școală și 

care a și pictat de la începuturile activității lui ca artist. L-am 

întrebat la un moment dat dacă nu cumva are prin pod ceva plase 

din acelea prăfuite – la care mi-a întins în cameră, peste tot că nu 

mai avem loc nici să ne mișcăm, niște plase din acelea și plouate, 

și prăfuite și vai de capul lor. Am ales dintre ele niște lucrări – 

pentru că deja vedeam ca în desenele animate când ți se fac ochii 

cu pulpe sau cu dolari; am fost extrem de fascinat; așa că am 

renunțat la coperta inițială pe care doream să o fac și am ales de 

acolo modelele care acum se văd pe album și pe coperta 

exterioară și în interior. În interior este o cărticică în care se află 

mai multe desene de-ale lui pe care vă invit să le savurați intrând 

pe site-ul nostru www.panacorbului.ro, de unde se poate 

http://www.panacorbului.ro/
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downloada gratuit albumul, care conține și cărticica în format 

electronic.  

MD: Cum vă descurcați acum în perioada aceasta a 

interdicțiilor? (E vorba de interdicțiile de deplasare și de a ieși 

din locuințe, din perioda pandemiei de Covid 19 din anii 2019-

2020; n.r.) 

SC: Mai în glumă, mai în serios, eu m-aș bucura să se dubleze 

perioada asta de izolare, fiindcă pentru noi a fost foarte 

productivă din punct de vedere creator. De mult mi-am 

imaginat un astfel de scenariu de izolare creatoare, pentru că 

tot auzisem de situații asemănătoare de la trupe mari și celebre 

– de exemplu Phoenix, că ei s-au izolat în munți nu știu cât timp 

și că acolo au făcut un album. Ei, uite că a venit pandemia, m-

a ținut în casă 2 luni (interviul a fost făcut după primul și cel 

mai drastic interval de izolare, din primăvara anului 2020; n.r.) 

timp în care am reușit să finalizăm unele piese vechi, dar să și 

compunem alte lucruri.  

Le iau pe rând acum: unul dintre ele este „Blana con Dios” 

– un album conceptual care tocmai a împlinit un an de când l-

am început și de când ne-am plimbat cu el în toată țara; a avut 

o primire foarte bună din partea publicului, la care, sincer, nu 

mă așteptam. Credeam că lumea reacționează la piese din 

acestea mai ușurele – pentru că e destul de adânc ce e acolo, te 

duce pe niște filme și ori le prinzi, ori nu înțelegi nimic. Chiar 

am și un test la începutul concertului, în care exagerez cu niște 

lucruri, în primele 10 minute: cine iese din sală știu că trebuie 

să iasă, dar cine rămâne după aceste 10 minute, va sta până la 

final – și funcționează foarte bine. Deci în perioada izolării am 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

52 
 

reușit să finalizăm acest album în versiunea lui de studio, iar 

acum se găsește online pe toate platformele.  

MD: Spune-mi, dar ce te recomandă pe tine? 

SC: Știi vorba aceea clasică: „talentul și vocația”.  

MD: Da, cu siguranță și asta, dar ce ai făcut până să ajungi 

la forma asta independentă? Pentru că totuși trebuie să ai ceva 

în spate, un background, o activitate. 

SC: Am avut un proiect ce s-a numit „Ad hoc”, un proiect 

de muzică fantasy, inspirat din folclor românesc, din muzică 

medievală și bazat pe imaginația noastră. Dar nu a mers mai 

departe. Și atunci mi-am spus că, dacă cu grupul nu merge 

treaba, atunci mă iau și merg înainte singur, cum știu și cum 

pot. Pe lângă acestea, am avut și multe alte experiențe. Mi-e și 

frică să mă gândesc uneori, pentru că eu sunt unul dintre 

oamenii cărora ceea ce gândesc li se îndeplinește. Pe de altă 

parte, mă consider unul dintre marii norocoși ai planetei, pentru 

că am avut ocazia să cânt cu aproape toate trupele preferate. 

Dar nu intenționez să vă prezint acum CV-ul pentru că asta 

contează mai puțin.  

MD: Păi, iată, așa trebuia să începi, să ne spui portofoliul! 

SC: Pentru mine nu portofoliul e așa important, dar l-am 

amintit pentru că – așa cum vorbeam mai devreme despre 

școala vieții – ei bine, de la acești oameni am învățat, oameni 

precum „Celelalte Cuvinte”, „Phoenix”, Artan (pe care deja l-

am dat ca exemplu) etc. Deci mulțumesc zeilor care au grijă de 

artiști că m-au purtat și prin contextele acestea.  

MD: Și ai avut curajul să te apuci apoi de proiectul tău.  
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SC: Exact, asta am învățat cu prioritate de la acești oameni: 

să am curaj și încredere în mine.  

MD: Tu de unde ești de origine? 

SC: Din Zalău, județul Sălaj, de unde e și băutura cu mărgele. 

După care 9 ani am fost în Oradea, un an am trecut prin 

Timișoara, apoi au urmat (le spun acum așa, rapid) 5 ani în 

București... 

MD: Și nu ai rămas în București?! 

SC: Nu am rămas în București. La un moment dat, acum 

vreo doi ani, am ajuns în Maramureș, la un eveniment foarte 

frumos, o tabără de muzică. A trecut tabăra, și apoi mă 

îndreptam relaxat către București cu mașina, admirând peisajul 

și ce frumos e soarele pe cer, iar la un moment dat m-am gândit: 

de ce mă duc în București? Pentru că eu cânt; și cânt peste tot, 

nu într-un birou. Așa că am făcut o listă de pro și contra, și mi-

am dat seama că nu există niciun motiv să stau în București. 

Pentru că dacă aș avea nevoie de un CV acesta e plin (din 

fericire nu am nevoie de CV); experiență am cu grămada; de 

învățat am învățat de asemenea enorm, am furat la meserie de 

mi-a ieșit pe urechi, de la o multitudine de artiști pe care i-am 

întâlnit în  București. Deci recomand tuturor Bucureștiul pentru 

că e o bună rampă de lansare și un context în care întâlnești 

foarte mulți oameni. Dar eu am trecut de acea etapă – i-am 

întâlnit, am învățat cât am putut, iar acum m-am mutat în 

Maramureș, într-o casă izolată, pe un deal. Așa că atunci când 

a venit izolarea din cauza pandemiei, nici n-am simțit-o, pentru 

că eu deja eram izolat de doi ani acolo.  
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MD: Acum o să îți pun o întrebare care ar fi meritat adresată 

soției tale, dar cum ea nu e aici te rog să îmi spui tu: cum vă 

descurcați cu shoppingul acolo; că toată lumea se crizează 

prima dată de shopping atunci când se pune problema de a fi 

izolat în orice context? 

SC: Cu shoppingul foarte bine; mie îmi place enorm 

shoppingul – doar că acela de la magazinul de construcții, acela 

mare, pe care îl știe toată lumea (dar să nu îi spun numele aici 

în studio); acolo e raiul pe pământ pentru mine, abia aștept să 

văd șuruburi, ciocane, patent etc.  

MD: Deci o altă pasiune de-a ta e să meșterești prin curte? 

SC: Da, dar evit chestiile grele și complicate, pentru a-mi 

proteja mâinile. Dar am diverse activități, de exemplu fac 

pirogravură; sau îmi place să transform într-un tablou orice 

găsesc pe acolo – ultima dată am găsit o bucată de lemn în 

pădure, am băgat-o în rucsac, iar acum e într-o ramă.  

MD: Ce frumos! E ceva ce ai dori să schimbi acum, dacă te-

ai uita în trecut? E ceva care nu ți-a plăcut acolo, sau ceva ce 

ai fi făcut altfel? 

SC: Am avut tot felul de perioade – și complicate, și grele; 

și frumoase și mai puțin frumoase – dar nu le-aș schimba, 

pentru că sunt ceea ce sunt azi, datorită istoriei pe care o am în 

spate. Poate că ar fi fost bine dacă i-aș fi ascultat mai mult pe 

părinți, atunci când mă trimiteau să învăț mai mult la vioară, 

dar tot nu ar fi ieșit bine. Cumva trebuia să fiu stimulat să vreau 

eu să fac, nu să mi se impună. Maică-mea m-a forțat să cânt și 

atunci m-am lăsat de vioară.  

MD: Și acum ce zic părinții tăi când văd unde ai ajuns? 
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SC: Acum sunt mândri, dar numai eu știu prin ce am trecut 

și ce am îndurat până am ajuns ca să mă înțeleagă că asta fac. 

Ei au vrut să mă facă inginer; ei știau că voi ajunge la politehnică 

în Cluj, dar n-a fost nici o șansă să merg în direcția aceea. 

MD: Dar te-ai dus măcar să încerci, să le arăți că nu ți se 

potrivește? 

SC: Nu. Nicidecum. Prin clasa a 12-a a fost o întâlnire între 

maică-mea, alte mame și vecine care au întrebat-o ce va face 

băiatul ei în continuare; și atunci eu am răspuns ferm că dau la 

muzică. Incredibil de tare s-a supărat maică-mea și mi-a făcut 

ditamai circul.  

MD: Atunci a aflat pentru prima dată... 

SC: Nu a aflat atunci, dar poate s-a convins. S-a supărat când 

a descoperit că nu există nici o șansă să urmez tradiția familiei. 

Și așa am ajuns oaia neagră a familiei.  

MD: Totuși în familia ta nu este cineva care să te fi inspirat, 

să fi văzut ceva la el care te-a motivat să practici și tu acum? 

SC: Ba da. Maică-mea pictează și cântă la acordeon și la 

muzicuță; e o artistă destul de bună.  

MD: Păi și atunci, tocmai dumneaei să se opună?! 

SC: Asta e, nu mai am ce să spun. Iar taică-meo m-a învățat 

bunul gust; că așa glumesc eu: de la maică-mea am talentul, iar 

de la el bunul gust către muzică. Pentru că el m-a dus cu forța 

la Phoenix; și tot el – nu o să uit niciodată – mă ținea pe picior 

când eram super-mic și îmi punea piesa „The Wall” de la Pink 

Floyd, rula puțin, apoi o oprea și îmi explica ce se întâmplă 

acolo.  
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MD: Ce muzică se asculta la tine în casă? 

SC: Queen (asta mi-a rămas în amintire din ce am preluat de 

la taică-meo). Dar Pink Floyd nu prea era ascultat, fiind dificil; 

a stat o casetă ani de zile în casă nemișcată din locul ei, până într-

o zi când nu mai știam ce să fac de plictiseală și am pus caseta 

aceea – atunci am rămas „uau”; debusolare și rebusolare totală 

în altă direcție cu muzica; atât de tare m-a lovit.  

MD: Ai mers în excursie cu părinții tăi, să te ia așa cu ei cu 

cortul sau în natură, deci nu să ai totul la dispoziție să fie 

hotelul X de n stele... 

SC: Am avut totul la dispoziție, dar la cort. Ai mei sunt genul 

acesta de oameni care merg cu cortul și le place să se conecteze 

cu natura. Aseară am venit în vizită la niște prieteni aici în 

Craiova și a trebuit să duc muncă intensă de lămurire până i-

am convins să mă lase să dorm afară, în hamac, în foișorul lor, 

pentru că așa mă simt bine. Îmi place la nebunie și nu ratez nici 

o ocazie să stau în hamac în natură.  

MD: Dar să revenim la proiectul vostru, pentru că ne 

apropiem de finalul întâlnirii noastre de azi. Deci acum vă 

plimbați așa prin toată țara cu turnee? 

SC: Acum nu ne mai plimbăm atât de mult, din cauza 

măsurilor de restricție impuse de pandemie, dar pentru noi e 

foarte bine și am întâlnit multă lume care e mulțumită de 

izolarea aceasta, pentru că ai timp să îți manevrezi ideile și 

proiectele vechi. De exemplu următorul album pe care urmează 

să îl lansăm se intitulează „Cei care tac”. Albumul e conceput 

pe textele autorului Marian Coman, care este cunoscut în 

domeniul literaturii fantasy-horror-SF. El a scris și la revista de 
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benzi desenate „Harap Alb continuă”, iar de acolo a evoluat un 

personaj – Haiganu – la care acum se scrie al treilea volum; 

primele două volume au fost deja publicate, iar dacă doriți să 

vedeți un teaser către volumul al treilea „Haiganu” căutați piesa 

„Bivolița” de Corbu, că e publicată online. Iar în curând sper să 

publicăm tot albumul.  

MD: Videoclipuri aveți?  

SC: Avem niște videoclipuri foarte frumoase, evident făcute 

cu artiști; ele se regăsesc pe internet; mie îmi sunt foarte dragi. 

La realizarea acestor materiale, aplic metoda de a-mi alege 

artistul cu care să am conexiune; deci nu să mă duc să le spun 

eu ce să facă acolo, dacă am conexiune cu artistul, atunci mă 

las pe mâna lui pentru că sunt sigur că iese bine. Și metoda asta 

o aplic deopotrivă la designul coperților cât și la videoclipuri. 

Deci aceste creații, practic, sunt adevărate întâlniri între artiști, 

în care fiecare s-a dezlănțuit cum a simțit și iată ce minunății 

au ieșit.  

MD: Sunteți fantastici, aveți atâtea proiecte frumoase! Și 

poate cel mai frumos este că vă întâlniți voi artiștii, vă 

combinați creațiile în ceva cu totul nou, iar acest model nu este 

foarte des văzut în zilele de azi. Unii cântă, alții pictează, alții 

fac materialele video... 

SC: Așa mi se pare și normal; ar fi absurd să mă apuc acum 

să pictez pentru a-mi face coperta de la un album. Plus că se 

creează și un echilibru, ne ajutăm reciproc: publicul din muzică 

va vedea niște lucrări din alt domeniu, sau cei din literatură or 

să vadă lucrări muzicale. Apropos, un lucru foarte frumos cu 

albumul „Cei care tac” – albumul fantasy pe care îl facem cu 

Marian Coman – va conține toate desenele realizate de către 
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Marian; ceea ce este o premieră, el nu și-a mai publicat desene 

până acum fiind cunoscut doar ca scriitor.  

MD: Iată, lucruri neconvenționale, lucruri realizate cu 

pasiune, cu dăruire, și cu multă dragoste pentru ceea ce fac, 

iar rezultatul e uimitor și acest aspect se vede de către toată 

lumea.  

Deci concluzia este că dacă faceți ceva cu pasiune și cu 

bucurie, nu aveți cum să dați greș; e clar că va ieși ceva bun și 

apreciat.  

Vă doresc tuturor să aveți parte de oameni frumoși în viață, 

să vă bucurați de fiecare clipă și încercați să fiți cât de 

neconvenționali puteți! 
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Teatrul, pasiunea mea – cu Dragoș Măceșanu 

 

MD: Pentru povestea capitolului ce urmează, ne mutăm în 

teatru: locul unde poveștile chiar prind viață. Și vorbim în 

continuare despre Măce. El este un om care are candoarea 

aceea pură de copil precum și bucuria de a fi pe scenă. Actor 

al Teatrului Național din Craiova, nimeni altul decât Dragoș 

Măceșanu, pe care îl avem alături de noi în continuare și 

căruia îi spun: bun venit! 

DM: Bine v-am găsit.  

MD: Spune-ne, te rog, cum a început povestea ta? 

DM: Povestea mea a început într-o zi de joi, pe la 8 și 35 

dimineața, în 1979, la Spitalul Nr. 1 de aici din Craiova (cel 

puțin așa mi-au spus ai mei) și am crescut în Craiovița, lângă 

Școala 32 (la Orizont – cartierul copilăriei mele). Am făcut 

școala acolo, după aceea liceul economic, urmat de vreo 2 ani 

de facultate la electrotehnică (secția inginerie economică), în 

paralel cu o postliceală tot în profilul economic. După aceea am 

abandonat facultatea, am lucrat un an de zile și apoi am întâlnit-

o pe Gina Călinoiu. De la ea am aflat că avea facultatea de 

teatru făcută aici în Craiova, spre surprinderea mea. Și de acolo 

a început povestea vieții mele ca actor.  

MD: Atunci ai făcut cunoștință cu tine? 

DM: Nu. Am făcut cunoștință cu mine mult mai devreme; 

încă de mic am fost înnebunit după jocuri, eram destul de ludic 

și mereu copiii îmi spuneau prin curtea școlii că ar trebui să mă 

fac actor. Doar că niciodată nu i-am luat în seamă, până în acel 

moment al întâlnirii cu Gina, când am descoperit că avem aici 
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în Craiova o facultate de teatru. Atunci mi-am spus să încerc 

acolo.  

MD: Atunci ai aflat de facultate, dar la teatru nu te-ai dus 

înainte? 

DM: Ba da. Mergeam la teatru, dar nu așa des cum am 

început să merg după ce am intrat la facultatea de teatru. Dar 

veneam la teatru, cu ai mei, de cel puțin 3-4 ori pe an. Chiar îmi 

amintesc, primul spectacol pe care l-am văzut aici în Craiova a 

fost „Preșul” de Ștefan Băieșu; undeva parcă prin 1986, cred că 

aveam 7-8 ani. Și strigam din toți rărunchii: „Bravoooo! 

Bravooo!” nebănuind atunci că cel care era pe scenă – Ilie 

Gheorghe – are să-mi devină și profesor și mentor ulterior.  

MD: Hai să revenim puțin la copilăria ta: spuneai că ți-au 

povestit părinții despre ziua în care te-ai născut. Ce mai ști 

despre acea zi? 

DM: Știu că era o zi de iarnă, 20 decembrie, nu știu dacă era 

zăpadă sau nu, dar mama mi-a spus că era foarte frig. Mie îmi 

place și frigul și căldura; sunt foarte adaptabil și nu am 

probleme din punctul acesta de vedere.  

MD: Ești singur la părinți:? 

DM: Nu, mai am un frate, mai mic decât mine, dar mai înalt 

– are aproape 2 metri – actualmente director la o fabrică de 

cafea. Are și el un copil și suntem bine cu toții. Mă bucur că am 

un frate mai mic (chiar dacă fizic este mai mare decât mine, ca 

să glumim așa), el are 35 de ani, iar eu o să împlinesc 42.  

MD: Mulți înainte! Cum arăta copilăria ta? Îți mai aduci 

aminte de Dragoș, mic? 
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DM: Da, cum să nu. Cea mai veche amintire cu imaginea 

bunicului meu o am de la 2 ani; când i-am spus mamei, mai 

târziu, că am imaginea lui proaspătă și exactă în ochi, nu-i 

venea să creadă: îmi aminteam exact cu ce era îmbrăcat, ce 

semne mi-a făcut în sufragerie, toate detaliile ca și cum s-ar fi 

petrecut în prezent. Cred că a fost un fel de premoniție a mea, 

neștiind că actorii trebuie să învețe toată viața și că trebuie să 

aibă mintea în priză permanent. Noi, medicii și încă vreo câteva 

meserii, efectiv toată viața trebuie să învățăm. Multă lume este 

surprinsă și mă întreabă mereu cum pot ține minte atâtea roluri; 

nu știu cum, dar cred că este o chestiune de obișnuință, de 

rutină, de antrenament; ca și cum aș pune greutăți pe creier așa 

cum le așezi pe braț la sala de forță, și apoi el ar face încontinuu 

ridicări, zilnic.  

MD: Crezi în talent, sau în muncă? 

DM: În amândouă cred. Am colegi care sunt talentați de la 

natură, și alți colegi care muncesc mult și apar ca și cum ar fi și 

ei talentați. Există oameni – nu dau nume, dar desigur publicul 

știe, pentru că el simte lucrurile astea – care s-au născut cu 

talentul de a se transpune în orice personaj e nevoie, dar am și 

colegi care sunt foarte silitori, muncesc intens și corect încă de 

la început, iar la sfârșit efectiv le iese rolul exact așa cum 

trebuie. Diferența e că primilor le vine, vorba domnului Ilie, 

„aici la degetul mic”.  

MD: Cum e mai ușor, sau cum e mai bine? 

DM: Evident, că mai ușor e să fii talentat. Părerea mea este 

că pentru ca un actor să fie complet trebuie: să aibă voce, să știe 

să cânte (să aibă ureche muzicală) și să se miște foarte bine. 

Într-adevăr, patternul acesta se aplică în facultăți; dar în ultimii 
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10-15 ani nici la București, nici la Craiova, Timișoara și pe 

unde mai sunt facultăți de teatru, nu prea am mai văzut să fie 

un conglomerat de acest gen majoritar, adică în clasa în care 

sunt toți talentați să știe să danseze, să vorbească, să cânte și 

așa mai departe. De multe ori am văzut tendința ca facultatea 

să se axeze doar pe anumite direcții. Eu de exemplu sunt format 

pe acest model, ca actor complet: am ureche muzicală, lumea 

spune că am voce și știu că pot să o modelez, iar punctul meu 

forte este mișcarea; ea mi-a adus cele mai mari satisfacții. Și 

zâmbetul probabil – cu zâmbetul deschizi multe uși, deopotrivă 

exterioare și interioare.  

MD: Faci sport? 

DM: Da. Acum 4-5 ani începusem repetițiile la „Iulius 

Cezar” și din nefericire mi s-a întâmplat să îmi rup meniscul la 

piciorul drept (chiar pe scenă, la prima repetiție) – deci n-am 

mai apucat să mai joc în spectacol, dar oricum acesta nu a avut 

o viață foarte lungă, doar vreo 2-3 reprezentații. Înainte de acest 

accident eu jucam fotbal cu prietenii mei, chiar așa în vârstă 

fiind, dar nu mă puteam abține, eram dependent de mișcare; și 

acum sunt dependent de aceasta. Deși am mașină, în procent de 

99% prefer să vin pe jos până la teatru, pentru că îmi limpezesc 

efectiv gândurile; și când plec de acasă spre teatru, și când mă 

întorc.  

MD: În adolescență, ai cucerit vreodată vreo fată cu vreo 

replică anume? 

DM: Cred că am fost un adolescent destul de norocos, pentru 

că am citit foarte mult atunci și cititul mi-a deschis efectiv 

ușițele din creier. Am început să îmi cunosc carisma, mi-am dat 

seama că poți să cucerești un om chiar și doar prin simpla 
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prezență, fără să scoți un cuvânt; sau prin gesturi ori tot felul 

de lucruri mărunte, dar care contează. Eram fascinat de filmele 

românești, foloseam foarte mult replici din BD-uri, pentru că 

eram înnebunit după acestea, mai ales după Revoluție, când am 

început să le vedem mult mai des. Am și avut noroc de 

profesori în facultate, precum domnul Velniciuc – el ne-a 

povestit anumite întâmplări de la filmări; și tot el  ne-a spus că 

trebuiau să fie 10 BD-uri și nu trei, dar s-au oprit filmările după 

al treilea pentru că a murit Toma Cragiu în cutremurul din 

1977. Dar ca să revin la întrebare, nu cred că am cucerit 

vreodată o fată cu vreo replică anume; îmi place să cred că am 

cucerit-o prin simpla mea prezență.  

MD: Îți aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată? 

DM: Acum o să afle și soția mea...! Prima dată cred că m-

am îndrăgostit – nu sunt sigur dacă a fost chiar dragoste, dar să 

spunem că atunci a fost primul moment – de o fată pe care o 

chema Mirela Coșereanu (MD: OMG!) – Da, îmi aduc aminte, 

chiar cu detalii: era undeva la mine la țară – la Poiana Mare, 

unde mi-am petrecut copilăria, ca de altfel toți copiii de la bloc 

sau de la oraș, care aveau bunici la țară: cum venea vacanța, 

imediat plecam acolo pentru următoarele 3 luni. Din păcate 

chemarea aceasta a satului s-a pierdut în ultimii ani, cel puțin 

copiii mei nu au mai prins-o; sunt schimburi de generații; dacă 

generația părinților sau a bunicilor noștri au venit de la țară și 

s-au stabilit la oraș, noi în schimb suntem generația efectiv 

născută și crescută la oraș. Eu am avut norocul să mai am și 

țară; doar din partea tatălui, pentru că de la mama nu am mai 

avut – ai ei erau din Bucura, undeva de lângă Vânju Mare; dar 

nu mai aveau nimic acolo, au plecat, au vândut și s-au mutat la 

oraș. Povestea e mult mai alambicată, bunica mea era 
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directoare la școala din Bucura, bunicul era notar; bunica a 

născut-o pe mama când avea 45 de ani și atunci s-au hotărât să 

vină la oraș ca să facă o schimbare, nu atât pentru ei, cât pentru 

copii: pentru maică-mea și pentru fratele ei. Și iată, au realizat 

lucrul acesta, prin mine (glumesc, desigur).  

MD: Cum era copilăria ta la țară? 

DM: Copilăria mea la țară a fost nespus de frumoasă; eram 

foarte mulți copii atunci, ne strângeam din diferite orașe din 

țară. Apoi, copilăria mea la țară a fost desculț – așa, ca a lui 

Zaharia Stancu – efectiv desculț, aveam picioarele tăbăcite, 

călcâiele crăpate. Stăteam desculți și simțeam țărâna aceea 

care, la 40 de grade afară, era de 60 de grade. Mi-aduc aminte 

că mă mai striga câte un copil să merg afară să jucăm fotbal ori 

să mergem la pescuit, sau la scăldat, ieșeam afară și până să dau 

colțul casei efectiv îmi făceam picioarele tot o bășică, la cât de 

fierbinte era pământul. Ce să vă mai spun? Îmi luam roșia direct 

din răsad, castravetele direct din grădină, mi le puneam într-o 

căntuță (găleată de dimensiuni mai mici, n.r.) cu apă rece ca 

gheața scoasă direct din fântână, după care mi le tăiam și îmi 

făceam o salată savuroasă. Învățasem să fac din toate: știam să 

tai lemne cu toporul, știam să iau vaca să o duc la păscut, știam 

să prășesc, să scot cartofi, să culeg vie sau porumb, să adun 

fânul; o grămadă de lucruri.  

MD: Cu ce ai rămas de la bunicii tăi, ce te-au învățat ei? 

DM: N-am reușit să învăț simplitatea. Bunicii mei au fost 

diferiți. Bunicii din partea tatălui au fost oameni simpli de la țară: 

bunicul a lucrat în telecomunicații toată viața, inclusiv în timpul 

războiului și după aceea a fost repartizat la Calafat, iar bunica 

era femeie casnică, avea grijă de gospodărie. Iar din partea 
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mamei, bunica a fost o femeie rasată (aristocrată/emancipată; 

n.r.). Cu ea mi-am petrecut primii ani din viață și cred că ea și-a 

pus cel mai mult amprenta. La 6 ani știam să citesc, să scriu, să 

fac operații matematice, ceea ce pentru vremea aceea era foarte 

mult, adică eram destul de evoluat potrivit acelei generații. 

Bunicul a murit când aveam trei ani. Cam aceștia au fost bunicii 

mei, oameni simpli, dar diferiți cumva, iar eu cred că am luat din 

ambele părți.  

MD: Și grădiniția ai făcut-o aici, nu? 

DM: Da, exact lângă Școala 32. M-am întâlnit cu 

educatoarea mea după vreo 20 și ceva de ani; am salutat-o după 

care i-am spus că am fost elevul ei (la prima vedere, evident că 

nu m-a recunoscut, pentru că mă schimbasem desigur), dar 

imediat și-a amintit: „Aaaa, Dragoș, tu ești!” – am rămas 

blocat, efectiv își mai aducea aminte de mine.  

MD: Dar erai tu șeful clasei? 

DM: Nu, deloc. Însă cred că îmi plăcea să fiu cumva în 

centrul atenției. Am fost singurul băiat din clasă – în generală, 

pentru că eram năzdrăvan, sau nebunatic, sau ludic așa cum zic 

eu – care am stat în bancă cu toate fetele din clasă; dintr-a întâia 

până într-a opta m-am tot mutat din bancă-în-bancă până am stat 

cu toate fetele. În clasa a 7-a am avut o ruptură, când ai mei 

văzând că am veleități muzicale, m-au mutat la liceul de muzică, 

dar după un an m-au luat înapoi, pentru că nu se făcea efectiv 

deloc matematică și limba română. Cu toate că evoluasem la 

partea artistică – făceam pian, care era obligatoriu, și violoncel 

ca instrument de bază (mă îndrăgostisem de profesoara de 

violoncel și făceam cu mare drag instrumentul) – dar după un an 
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au zis că fără matematică și română nu o să fac nimic în viață 

deci m-au dus înapoi.   

MD: Dar ce vroiau ei să faci tu în viață? 

DM: Eu cred că m-am modelat așa cumva – nu știu dacă 

sunt visele sau doleanțele lor – dar taică-meo dorea să mă fac 

economist, ca el (eu în nici un caz nu aș fi vrut să stau toată 

ziua la un birou și să tot fac calcule matematice); l-am și prins 

noaptea vorbind în somn, spunând numere de conturi – a doua 

zi l-am întrebat de ce face asta și mi-a spus că are prea multe 

pe cap și din cauza stresului vorbește în somn. Iar mama tot 

spre ceva economic dorea să mă orientez. Oricum, ca bază, ei 

își doreau foarte mult să am o meserie; de aceea când am intrat 

la liceu am ales alimentație publică, de unde am ieșit bucătar-

patiser cu diplomă.  

MD: Și acum puteai să fi masterchef, vezi? 

DM: Da, acum puteam să fiu masterchef, dar nu vreau să mă 

duc la MasterChef (o emisiune TV la modă; n.r.), îmi place la 

nebunie să gătesc, este o pasiune veche a mea și chiar în 

primăvara acestui an o să îmi fac un canal pe YouTube despre 

gătit. Deja am început să mă pregătesc, mi-am achiziționat tot 

felul de vase din fontă; am un model specific de emisiune, în 

care o să gătesc în natură, la foc pe lemne, lângă un pârâu sau 

apă curgătoare, cu copaci în jur, cu un tocător din lemn, oale de 

fontă și așa mai departe; și o să gătesc tot felul de chestii care 

îmi trec prin cap.  

MD: Unde ai învățat să gătești? 

DM: Aici, în mintea mea. Cred că am un dar; acasă eu gătesc 

pentru familia mea; gătesc foarte mult, dar nu mă aștept 
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niciodată să îmi dea un feedback dacă am gătit foarte bine, sau 

poate, foarte rău; dar de fiecare dată îi văd lingându-și degetele 

(la propriu) când termină de mâncat, ceea ce mă bucură și mă 

ajută să evoluez. Prietenii când vin la mine și le gătesc, la fel îmi 

spun că e foarte bun. Pun foarte mare accent pe mâncare și sunt 

un om care se străduiește să mănânce foarte sănătos; iar lucrul 

acesta l-am transmis inclusiv copiilor mei și se vede, pentru că 

până la urmă suntem ceea ce mâncăm. Am prieteni medici care 

îmi spun că vin la ei părinți cu fete de 7 ani și spun că deja au 

ajuns la ciclu, iar asta din cauza alimentației, a multitudinii de 

hormoni și chimicale cu care este plină hrana din comerț. 

Revenind la darul despre care ziceam în domeniul culinar, acesta 

e că eu combin gusturile din gând; atunci când gătesc ceva știu 

ce gust are ceea ce gătesc fără să gust, pentru că am făcut deja 

combinația în minte.  

MD: Care a fost gradul tău de libertate în copilărie, părinții 

tăi erau stricți, sau nu? 

DM: Nu; eu am fost generația cu cheia la gât efectiv, acolo 

pe șiret. Generația cu tubermane, cu pistoale cu doză, cu țurca, 

cu fotbal, cu miuța și cu pitulușul între blocuri... 

MD: Și cu „tanti mami lu’ Nucu, nu ieșiti afară?” așa ne 

chemam noi prietenii atunci să vină la joacă, strigând direct de 

pe geam.  

DM: Eu din păcate am stat la parter și nu puteam să ies pe 

geam pentru că aveam gratii, dar nu erau chiar ca la pușcărie, 

cu zăbrele, era ceva cu model de hexagon, deci mic fiind aș fi 

putut să bag capul și ies pe acolo; chiar am încercat la un 

moment dat lucrul acesta, dar după aia nu am simțit nevoia, 

pentru că aveam libertate; iar când nu aveam îmi făceam 
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cumva, adică reușeam să îmi păcălesc părinții. Să nu credeți că 

am fost vreun copil super-zvăpăiat, nu; eram un copil normal, 

dar puțin mai trăznit.  

MD: Îți aduci aminte de ceva mai notabil, o prostie foarte 

mare pe care ai făcut-o în copilărie, sau împreună cu fratele 

tău; ceva care să-i șocheze pe părinți? 

DM: Da, a fost una foarte urâtă (nu o să pot s-o spun), dar 

mi-aduc aminte că aveam geamul de la baie pe laterala 

blocului, iar de acolo se vedea la alt bloc, puțin pe diagonală la 

fel ca al meu; la parter stătea un băiat mai mare decât mine (eu 

aveam atunci vreo 5-6 ani) și m-a prins maică-mea la geam în 

timp ce îl înjuram cu foc pe vecinul meu. Pe vremea aia la 5-6 

ani a fost un șoc: „De unde a auzit copilul lucrurile astea?! Cum 

de înjură el?!” – evident nu era ceva foarte urât, dar oricum nu 

ceva ce se poate reproduce aici. Aceea a fost și prima ceartă pe 

care mi-o aduc aminte dintre toate cele încasate în copilărie; 

dar și cea mai dură. Mama acum se amuză când își aduce 

aminte, dar atunci a fost foarte dură, după șocul pe care i l-am 

provocat.  

MD: Părinții tăi te-au pus să citești, sau tu ai ales să faci 

asta? 

DM: Ai mei mă puneau să citesc. Din fericire pe vremea lui 

Ceaușescu în fiecare duminică era „Cântarea României” 

(emisiune la televizor, n.r.) și imediat ce începea, știam clar că 

trebuie să mă duc în cameră să mă apuc de lectură.  

MD: Mai știi ceva din ea? 

DM: Îmi mai aduc aminte, desigur. Eu am fost inclusiv pe 

stadion, în 1986 pentru Ceaușescu; aveam o plăcuță roșie – 
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dacă îți mai aduci aminte cum se organizau acele spectacole pe 

stadioane cu multiple culori? Erau mii de oameni, fiecare avea 

plăcuțe de diverse culori, aliniați acolo în diverse modele, iar la 

un moment dat la strigătul cuiva, toți ridicam plăcuțele cu 

culoare proprie deasupra capului, astfel încât de sus se vedea 

modelul dorit de regizor; erau fie steagul național, fie litere din 

fraze. Eu ridicam plăcuța aceea, dar nu știam că de exemplu ea 

face parte din imaginea cravatei portretului lui Ceaușescu pe 

care îl realizam acolo pe stadion. De asemenea tot în perioada 

aceea am fost la practică agricolă, la cules de porumb, la cules 

de piersici cu școala; am prins lucurile astea. Acum am în jurul 

meu foarte mulți oameni care s-au născut după Revoluție și lor 

le e greu să înțeleagă, pentru că una e să fi citit despre lucrurile 

astea și alta să fi participat efectiv la ele. Eu am trăit lucrurile 

acestea. La 7 ani stăteam la coadă la lapte de dimineață pentru 

că altfel nu apucai; am fost generația cu cartelă; luam pâine, 

ulei, zahăr – totul era pe cartelă. Se trăia greu, destul de greu. 

Asta prin anii 80. Cu toate că ai mei îmi spuneau despre ce 

vremuri prospere fuseseră în urmă cu 10 ani pe când mă 

născusem eu, când te duceai la magazine și găseai banane, 

portocale (cam ăsta era simbolul bogăției pe atunci). 

MD: Făcând un salt în timp, peste multiplele etape din viața 

ta, ajungem la tine, cel din prezent – actorul.  

DM: Cred că sunt la începutul maturității mele, la începutul 

înțelepciunii personale. Cred că tot ce-am dobândit și acumulat 

până acum îmi va folosi clar pentru viitor și de acum nu fac 

decât să pun așa, milimetru cu milimetru, adică să fac lucrurile 

foarte bine și așezat.  
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MD: Dar cum ai ajuns să te ocupi de teatru, cum a apărut 

ideea asta? 

DM: După ce am cunoscut-o pe Gina, ea mi-a spus să fac 

niște cursuri înainte de admitere la teatru la Facultatea de 

Agronomie; și m-am dus. Gol-goluț (pe interior; n.r.). 

MD: Ai fost conștient de admiterea ta, adică ai mers acolo 

asumat? 

DM: A fost o chestie foarte bizară, pentru că în dimineața 

când m-am dus la prima întâlnire cu profesorul, a celor care vor 

să dea la teatru, tocmai veneam după un chef (pentru că pleca 

vecinul de deasupra în armată) pe care îl făcusem noi băieții în 

Tankodrom (vis-a-vis de blocul nostru); evident că băusem, ne 

aruncasem în lac – efectiv destrăbălare, distracție de nebuni, de 

plecat în armată. Am ajuns acasă cu chiu-cu-vai, m-am culcat 

pe la ora 5 dimineața – și știam că dimineață la ora 8 trebuia să 

fiu la agronomie. Evident că la ora 5 dimineață nu vedeam 

decât patul în fața ochilor, nu mă mai gândeam eu la asta. Și 

atunci s-a întâmplat chestia bizară: pe la 7 și ceva m-am trezit, 

m-am dus la toaletă, apoi m-am pus pe marginea patului și, 

culmea, nu îmi mai era somn deloc. Mi-am verificat halena să 

văd dacă miros a alcool și stăteam în cumpănă: să mă ridic să 

merg să văd despre ce e vorba, sau să mă duc altădată. Atunci 

parcă am auzit o voce în mintea mea: „du-te, du-te acum!”. Și 

m-am dus. Iar din momentul acela viața mea s-a schimbat.  

MD: Aveai ceva pregătit? 

DM: Nu. M-am dus efectiv vid; gol; doar eu însumi. Am 

intrat în Sala Oglinzilor unde erau deja vreo 15-17 alți 

candidați; parcă îl și văd acum pe domnul Ilie, care stătea acolo 
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pe o băncuță și care imediat ce am intrat m-a întrebat dacă am 

pregătit ceva. I-am spus cu regret că nu am pregătit nimic. Iar 

el a zis sec: „Data viitoare!”. Ei bine, Mirela, vreau să îți spun 

că m-am dus cred că de vreo 10 ori fără să pregătesc nimic. 

Domnul Ilie cred că deja își ieșise din minți, dar nu arăta deloc 

lucrul acesta, era foarte calm; atât doar mă întreba: „Dragoș, ai 

pregătit ceva pentru astăzi?” Evident că iar mai auzea un „nu”.  

MD: Dar de ce? O făceai intenționat sau cum? 

DM: Nu, cred că de lene. Iar a 10-a oară – pentru că mai 

aveam doar câteva întâlniri și apoi acestea se terminau și 

trebuiau să fie admiterile – domnul Ilie mă întreabă dacă știu să 

cânt. Evident că i-am răspuns că da și apoi m-a pus să cânt ceva. 

Am cântat. Au rămas efectiv blocați, m-au aplaudat frenetic. Și 

cred că atunci, în momentul acela s-a întâmplat ca încrederea 

pe care ei mi-au acordat-o să îmi dea, efectiv, aripi. Apoi, la 

următoarea întâlnire am spus o poezie (nu îmi mai amintesc 

acum ce, cred că ceva de Mihai Eminescu, ceva care mi-a venit 

atunci foarte ușor). După aceea mi-am făcut un repertoriu, care 

era destul de stufos, cuprindea vreo 15 lucruri în el – poezii, 

monologuri, povestiri; a fost o totală nebunie. Am intrat primul 

– nu mi-a venit să cred. Și pentru că nu mi-a venit să cred, am 

făcut poză la panoul cu rezultatele.  

Ai mei nu-și doreau să mă fac actor; când am intrat la 

electrotehnică a fost o mare bucurie pentru ei, fiindcă le 

îndeplineam visurile, iar când am abandonat-o, parcă le-am 

tăiat așa, craca de sub picioare – parcă nu mai aveau încredere 

în mine. Iar când le-am spus că vreau să dau la teatru, nu au 

fost deloc fericiți. Taică-meo îmi tot reproșa că vreau să mă fac 

actor ca să mor de foame. Ei bine, tată, iată, nu am murit de 
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foame și n-o să mor nici în continuare, ba din contră, cred că 

mi-am atins maximul pe care puteam să mi-l ating! Știu că el e 

conștient de acest lucru, dar am mai subliniat o dată, în caz că 

va vedea emisiunea.  

MD: Dar ești acolo unde ți-ai dorit? 

DM: Încă nu. Din punct de vedere familial, da. Dar din punct 

de vedere teatral, cred că o să fiu acolo unde mi-am dorit, în 

momentul în care o să ies la pensie. Sper, nu știu sigur, evident; 

dar nu cred că mi-am atins până acum vârful în materie de 

actorie. Sunt încă deschis la a evolua. „Hamlet” nu mai pot să 

joc – poate că acesta este vârful în teatru, așa cum îl știam noi 

pe vremuri; dar nici nu îmi doresc să îl joc, pentru că dacă 

doream îmi făceam un „Hamlet” și îl jucam undeva într-un 

cafe-teatru. 

MD: Ai idee așa, cam în câte spectacole ai jucat? 

DM: În 16 ani de când sunt actor aici la Teatrul Național, 

cred că am jucat – așa cu aproximație – în peste 50 de 

spectacole. Sunt foarte multe spectacole.  

MD: Cum ai ajuns aici? 

DM: Prin concurs...  

MD: Și prin magie... 

DM: Încă nu terminasem facultatea când m-a sunat actualul 

director al teatrului, domnul Alexandru Boureanu, care mi-a 

fost și profesor (el fiind asistentul domnului Ilie pe atunci), și 

mi-a spus că e nevoie de niște studenți pentru gașca lui Romeo, 

pentru că urma să se pună în scenă „Romeo și Julieta”, aici în 

Craiova, de către un grec – Ianis Parakivopolos – așa că mi-a 
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cerut să mă duc, să mă vadă și pe mine, că cine știe, poate mă 

recrutează. Și într-adevăr m-a luat, ceea ce pentru mine – ca 

student – a fost o mare bucurie să joc. Dar a fost în același timp 

și o mare greutate, pentru că repetițiile se suprapuneau la mine 

peste perioada de terminare a facultății, când trebuia să îmi fac 

disertația și nu prea era timp, efectiv, fizic vorbind. Dar am 

reușit să o scot la capăt cu bine, mi-am terminat facultatea, mi-

am susținut și disertația, am scos și spectacolul.  

În spectacol eu intrasem inițial în gașca lui Romeo, dar în 

timp se făcuseră niște transformări, actorul care îl juca pe 

Romeo a plecat din Craiova și în locul lui a intrat Cătălin 

Băicuș care îl juca Mercutio, iar în locul lui Cătălin – pentru că 

rolul lui Mercutio era unul destul de complex – regizorul m-a 

propus pe mine, întrucât  mă văzuse cum m-am mișcat înainte. 

Când mi-a spus asta, parcă am simțit că mi s-au deschis 

cerurile, efectiv.  

În actorie se spune că trebuie să ai șanse; ei bine, pentru 

mine acesta a fost momentul. Mi-am făcut rolul cum trebuie și 

după aceea s-a dat concurs; era un singur loc și noi vreo 6-7 

candidați. Iar dintr-un loc, prin nu știu ce conjunctură, s-au 

făcut două locuri, pe care am intrat eu și cu Cosmin Rădescu, 

în 2005. Așa a fost intrarea mea în Teatru, am avut un rol care 

mi-a plăcut și am avut un concurs foarte bun. Acum dacă stau 

și mă gândesc, la cât de bun a fost concursul aici, cred că 

puteam să intru lejer și la Teatrul Național din București.  

MD: De ce ai ales actoria, dintre toate? Sau ea te-a ales pe 

tine? 

DM: Nu, eu am ales-o, n-a venit ea să-mi bată la ușă să mă 

invite. Mereu am spus lucrul acesta: actoria am ales-o pentru 
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că îți dă posibilitatea să trăiești mai multe vieți. Îmi place că 

poți să fii actor doar aici pe scenă, în teatru. Când ies din clădire 

mă rup de teatru; eu nu trăiesc pentru teatru, ci trăiesc prin 

teatru. Teatrul îmi oferă mie un salariu, îmi plătește facturile, 

îmi oferă o satisfacție, e un modus vivendi, îl iubesc cu toată 

ființa mea, dar totuși nu m-aș sacrifica niciodată pentru teatru. 

Nu sunt genul acela de om.  

MD: Dar pasiunea pentru actorie și meseria de actor, nu 

sunt un job oarecare; nu vii ca la un servici la ora cutare și 

pleci la ora cutare. (DM: E adevărat.) Dar sunt și oameni care, 

după ceva timp, au această senzație. 

DM: Îi înțeleg. Dar eu nu sunt așa.  

MD: Cum păstrezi flacăra vie, asta doream să te întreb, ca 

să nu ajungi ca oamenii aceia? 

DM: Sunt atent tot timpul la detalii. Am investit foarte mult 

în mine, în psihologie, în ultimii ani. De când am intrat în 

teatru, în 2005, am început să observ oamenii altcumva. Eu 

funcționez pe niște principii de bază în viață pe care mă axez 

(cei ce mă cunosc le știu deja): 1) în viață nimic nu este 

întâmplător; 2) fiecare pasăre pe limba ei piere și 3) carpe diem, 

trăiește momentul. Tot studiind oamenii, am ajuns să îmi dau 

seama de caracterele lor, să îl pot cunoaște după primele 

secunde, după prima strângere de mână, după zâmbet, după 

privire sau după gesturi. Și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult 

și mi-a deschis multe uși; pentru că nu a trebuit să mai pierd 

timpul, de exemplu, cu oameni care sunt de speță rea, să pierd 

timpul ca după aia să ajung să ne despărțim. L-am citit, l-am 

scanat din prima și apoi la revedere.  



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

75 
 

MD: Există un om în viața ta care să-ți fi marcat cariera de 

actor, un mentor? 

DM: Da, așa cum spuneam mai devreme, Ilie Gheorghe va 

rămâne pentru mine dumnezeul actorilor în teatrul din 

România. Evident că sunt mult mai mulți (Dem Rădulescu, 

Toma Caragiu – mulți, mulți, mulți) monștri sacri; noi n-o să 

fim niciodată ca ei, pentru că nici n-am avut șansa de a fi atât 

de promovați, noi cei din provincie. La București e centrul 

universului, acolo fiind foarte multe televiziuni, evident că au 

alte șanse actorii.  

MD: De ce nu ai ales Bucureștiul, atunci? 

DM: Pentru că iubesc Craiova. Îmi place Craiova de mor și 

n-aș pleca de aici. Am avut posibilitatea să plec inclusiv în 

Australia sau în Canada; dar nu am vrut să plec, efectiv. În 

timpul liceului treceam cu autobuzul pe lângă clădirea 

Teatrului și mă minunam cât de mare și frumoasă este; și mă 

întrebam oare cum or fi oamenii care lucrează înăuntru? Cum 

or fi cabinele, cum or fi camerele? Ce secrete ascunde în 

subsol? Dar iată că visul mi s-a îndeplinit. Mă uitam la clădirea 

aceasta impunătoare și îmi dădeam seama câte eforturi s-au 

făcut pentru a o ridica; știam câte ceva despre istoria clădirii, 

despre piața care exista aici înainte, despre tunelurile subterane 

care îl conectează cu Primăria și cu alte clădiri, sau altul până 

la parc, ori până la Bucovăț chiar. (MD: Oho!) Da, sunt o 

grămadă de catacombe pe aici prin Craiova, și multă lume nu 

știe lucrurile acestea.  

Oricum, teatrul va intra acum într-o acțiune de renovare de 

amploare și se vor deschide noi spații neconvenționale în 

clădire; de exemplu subsolul în care se află acum studioul, se 
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numește „Camera lojei” și în ea au stat președinți de state, 

atunci când veneau la spectacole sau la alte întruniri în oraș. Iar 

dedesubtul nostru este un mare hău, un hău cât vezi cu ochii – 

desigur, există stâlpi de susținere, dar e un spațiu uriaș gol, 

nefolosit.  

MD: Există un om pe care ai vrea să îl cunoști – un regizor, 

sau un actor după care tânjești să îl cunoști? 

DM: Actorul pe care l-am iubit foarte mult în copilărie (dar 

desigur, știam că nu am nici o șansă să îl cunosc, el fiind destul 

de bătrân) a fost Anthony Quinn; și acum îi recunosc vocea 

dintr-o mie. Dar sunt foarte mulți cei pe care aș vrea să îi 

cunosc, de exemplu Anthony Hopkins (pe care aș vrea să îl 

întâlnesc; îl și urmăresc pe Facebook, dacă tot avem tehnologia 

asta în 2021); dar sunt mulți cu care aș vrea să stau relaxat la 

discuții așa cum stau acum cu tine: cu Brad Pitt, cu Di Caprio 

sau cu Colin Farrell.  

MD: Există un moment în viața ta pe care să îl regreți, sau 

pe care l-ai face altfel cu mintea de acum? 

DM: Cu siguranță există. Dar acum nu îmi dau seama care 

ar fi acela, ar trebui probabil să caut mai mult în memorie, dar 

pe moment nu îmi vine niciunul în minte.  

MD: Cum ești tu ca tată și ca soț? 

DM: Cred că sunt minunat.  

MD: Ai vreo moștenire de la părinții tăi în acest sens, vezi 

sau simți amprenta lor asupra ta? 

DM: Nu. În comparație cu ei, nu; cel puțin până la vârsta 

aceasta a copiilor mei, și proiectându-mă pe mine, ca vârstă în 
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relație cu fetele mele acum. Eu în fete am investit mult mai mult 

financiar și fizic și ca imlicare personală, decât au investit ai mei 

în mine. Mi-am înscris fetița cea mare la o școală privată, dar nu 

ca să ne dăm mari, ci pentru a-mi oferi o anumită liniște, deci 

mie în primul rând. Poate că am fost puțin egoist la faza asta, dar 

dacă îți aduci aminte când eram mici părinții mereu ne stresau: 

„Ți-ai făcut temele?! Ți-ai făcut temele?!”. Lucrul acesta pe 

mine m-a marcat foarte mult, era o corvoadă continuă; tot timpul 

mă întrebau chiar și la 11-12 noaptea, dacă mi-am făcut temele. 

Iar eu nu mi-am dorit acest lucru cu copiii mei; atunci când am 

fost și am înscris-o la școală – pentru că am trecut prin niște 

interviuri – ni s-a spus încă de la prima ședință cu părinții, că nu 

avem voie să facem teme cu copiii acasă. Când am auzit lucrul 

acesta inima mea efectiv a prins aripi.  

MD: Cum te văd fetele tale ca actor? 

DM: Mă iubesc din tot sufletul lor. Și ca actor, și ca tată, și 

ca om. Vin la spectacole mereu; Ingrid (fata cea mare) a venit 

încă de la un an jumate la spectacole și a văzut „Înșir-te 

mărgărite” fără să miște în scaun, spectacolul durând peste o 

oră. Atunci mi-am dat seama că ea are ceva special. Irine în 

schimb e puțin mai zvăpăiată, are 5 ani, dar arată de 7, e puțin 

mai dezvoltată, o altă conformație; îmi și place să mă distrez pe 

tema asta că mi-am dorit și eu o fată și mi-a dat Dumnezeu o 

băiată.  

MD: Care e cea mai urâtă bârfă pe care ai auzit-o despre 

tine, în teatru? – dacă există. 

DM: Există. La un moment dat, prin 2005, mi-am auzit niște 

vorbe prin oraș, prin barurile prin care umblam, cum că aș fi 

gay, și m-a pufnit râsul (nu e nimic rău în a fi gay, dar eu chiar 
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nu sunt). Dar lucrul acesta m-a urmărit și oarecum m-a stresat 

o vreme. Am prieteni gay, aveam și atunci; dar treaba asta a 

fost așa o chestie aruncată cu răutate de un anumit grup (pe care 

îi și știu). Însă a dispărut apoi, pentru că nu trebuia să confirme 

nimeni nimic.  

MD: Nu-ți pasă de părerea celorlalți? 

DM: Câteodată îmi pasă. Dar în general, așa, per-total, 

prefer să merg pe principiile mele.  

MD: Ai jucat vreodată ca să impresionezi pe cineva? Pe 

scenă mă refer.  

DM: Nu știu; când sunt pe scenă mă transpun total în personajul 

acela. Nu cred că a fost niciodată vreo zi în care să am 

spectacol, să joc în spectacolul acela și să nu fiu în personaj.  

MD: Îți mulțumesc pentru prezență și pentru tot ce ne-ai 

dezvăluit.  

DM: Cu mare drag. Nu cred că am mai vorbit vreodată atât 

de mult despre mine într-un interviu.  

MD: Și vouă vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și că 

sunteți alături de noi. Dragoș Măceșanu este un om minunat, 

cu o energie fantastică, un tip norocos și pe care vă invit să îl 

vedeți în continuare pe scenă (nu numai la teatru, ci 

pretutindeni pe unde joacă), de asemenea să îl urmăriți pe 

Facebook, iar dacă aveți ocazia, să îl cunoașteți în direct. 

Oriunde ați fi și orice ați face, nu uitați să zâmbiți!  

 

 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

79 
 

 

  



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

80 
 

Arta de a fi om – cu Vlad Drăgulescu 

 

MD: Alături de mine este în momentele următoare un invitat 

de la care am învățat cu adevărat ce înseamnă cuvântul 

„neconvențional”, o persoană care a inspirat foarte mulți tineri 

pe parcursul timpului: Vlad Drăgulescu, directorul artistic al 

Teatrului Național „Marin Sorescu”.  Bine ai venit, Vlad!  

VD: Bine v-am găsit; mulțumesc pentru invitație, Mirela.  

MD: Este o onoare să te avem alături; am și ceva emoții 

pentru că de când te știu ești un om cu totul neconvențional.  

VD: Mulțumesc pentru prezentare. Nu știu dacă o merit și 

dacă inspir pe alții chiar așa cum ai spus tu; nici nu știu dacă 

mi-am propus vreodată să inspir pe cineva – pur și simplu am 

făcut ceea ce simțeam eu în acel moment, sau ceea ce am fost 

inspirat de alte persoane să fac.  

MD: Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și de când te știu 

te văd mereu prins în proiecte, în spectacole, ai mereu idei noi. 

De unde atâta energie? Te-ai gândit vreodată că o să ajungi să 

faci lucrurile acestea? 

VD: Sigur că așa în general m-am gândit, dar nu am știut 

niciodată în concret că o să ajung aici, adică nu m-am pregătit 

anume pentru așa ceva; sunt alți colegi care știau dintotdeauna 

că o să fie actori, că o să facă teatru – ei bine, eu nu am știut 

lucrul acesta. Nici în momentul de față nu știu exact dacă fac 

teatru. Dar cumva, tot ceea ce am făcut totdeauna, mergea în 

sensul acesta: și felul în care mă jucam în copilărie, felul în care 

interacționam cu oamenii. Mi-am dat seama foarte târziu, și cu 

foarte mare greutate, că trebuie să fac această facultate. Mă 
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bucur foarte tare că am făcut-o; mi-a dat un bun prilej de a 

înțelege viața și de a înțelege mai ales cum mă pot eu dezvolta 

ca om.  

MD: Când ne-am cunoscut noi erai student; și încă de 

atunci tu făceai proiecte altfel decât în modul clasic.  

VD: N-am căutat niciodată să fiu altfel; ținta mea nu a fost 

niciodată să ies din tipare, sau să fac nu-știu-ce descoperiri ori 

schimbări. Pur și simplu mi-am dorit să mă deschid și să încerc 

să înțeleg; iar din înțelegerea momentului și a oamenilor cu care 

lucrez a ieșit acest rezultat. Deci ei și timpul sunt sursa acestui 

stil neconvențional.  

MD: Tu ești actor.  

VD: Da, aceasta este principala mea meserie.   

MD: De ce nu regizor? Pentru că ai lucrat cu multă lume, 

începând cu amatori, cu tineri talentați – liceeni, studenți. 

VD: Sunt și regizor, nu numai actor, dar nici nu știu cum să 

mă prezint, în ultima vreme; ce sunt? La un moment dat am 

participat la un alt interviu, la Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu” și acolo cumva am ajuns la titlul de antreprenor 

cultural, la momentul respectiv, titlu care sună oarecum ciudat 

pentru mine, dar în realitate el chiar caracterizează ceea ce am 

făcut până acum. Pentru că nu am fost niciodată doar actor, sau 

doar regizor; întotdeauna am făcut și antreprenoriat în ceea ce 

înseamnă arta teatrului.  

MD: Care dintre acestea îți plac cel mai mult?  

VD: Cel mai mult îmi place să lucrez cu oamenii, indiferent 

din ce poziție: ca actor, ca regizor sau ca antreprenor, ca director, 
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ca producător etc. Îmi place să am un grup de oameni cu care 

descopăr; și fac asta încă de pe vremea când spuneai că ne-am 

cunoscut noi, adică în studenția mea, perioadă spre care îmi 

place să revin cu foarte-foarte multă bucurie, pentru că acolo 

am învățat niște lucrui foarte importante, cu trupa „Morphia” 

(pentru că despre ea este vorba) – trupa de teatru a Colegiului 

„Carol” – atunci când eu, încă student, am venit la voi, introdus 

de Alexandru Boureanu, cu care acum fac echipă. Am învățat 

de la voi răbdarea, în primul rând; pentru că era o nebunie, erați 

niște liceeni care alergați încontinuu și tot timpul (dacă îți aduci 

aminte) repetițiile începeau cu o primă oră în care fiecare făcea 

ce dorea; iar după un timp am și transformat această oră într-un 

spectacol – care se numea „Așteptându-l pe Cătălin” – același 

Cătălin care acum e colegul meu la Teatrul Național.  

MD: Iată cum se schimbă vremurile! 

VD: Da. Am făcut acest spectacol („Așteptându-l pe Cătălin”) 

inspirat de ceea ce făceați voi, de energia voastră și dacă stau 

bine să mă gândesc, cred că acolo, cu voi, am învățat să fiu 

neconvențional, de la niște liceeni de la care am învățat 

extraordinar de mult și de unde mi-am luat toată energia și 

determinarea în a-mi pune baze solide în ceea ce am realizat mai 

departe.  

MD: E mai greu să lucrezi cu amatori decât cu actori 

profesioniști? 

VD: Nu, mie nu mi se pare. Eu lucrez cu oameni, în general; 

nu mă interesează aspectul acesta, al titulaturii, decât foarte-

foarte puțin. Caut o relație umană cu cel cu care lucrez și caut 

să spun așa, să mă îndrăgostesc de persoana respectivă în primul 

rând. Iar când te îndrăgostești nu mai contează titulaturile. 
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După ce mă îndrăgostesc (și de obicei așa se întâmplă) începe 

o poveste foarte frumoasă (pentru mine cel puțin – sper că și 

pentru ceilalți) în care eu îi descopăr pe acei oameni (uneori îi 

și visez) și mă gândesc mereu la ei, la cum ar putea să arate și 

cum putem noi să demonstrăm ceea ce ne-am propus, sau 

(atunci când nu avem neapărat ceva de demonstrat) cum să 

facem o expoziție, o instalație – cum a fost cazul, de exemplu, 

al unui proiect făcut cu amatori – „Reacția urbană” – niște 

oameni de la care îmi iau foarte multă energie și sunt fascinat; 

la fiecare repetiție mă uit la ei și îi admir pentru îndârjirea și 

efortul depus în a căuta sensul în exercițiile pe care le fac; și nu 

mai vorbesc cu câtă plăcere fac asta, o plăcere uneori nebună 

(pentru că își mai rup câte un deget, mai julesc un cot).  

MD: De unde vine inspirația pentru spectacole? 

VD: De la ei. Sigur că eu am un plan, o temă, urmăresc să 

fac ceva și am niște parametri pe care mi-i stabilesc dinainte. 

Dar acești parametri sunt foarte flexibili, îmi permit să mă joc 

foarte mult în interiorul lor și să pornesc la drum să fac ceva, 

dar fără să știu ce va ieși în final. De exemplu cu „Reacția 

urbană”, data trecută, am pornit la drum să facem un proiect și 

a ieșit o instalație. Acum suntem din nou la început de drum cu 

ei și nu știu ce va ieși. Aseară aveam o idee ce va ieși, dar la 

următoarea repetiție aceasta s-ar putea să se schimbe; sigur că 

esența este în parametrii pe care mi i-am propus, dar forma prin 

care noi ne arătăm oamenilor, acum se naște; și lucrul acesta 

îmi place cel mai mult – că se naște cu ei, cu abilitățile lor, cu 

dorința și coparticiparea lor.  

MD: Așa ai fost dintotdeauna, așa răbdător? Iei momentele 

așa cum vin – trăiești pe momente? În adolescență trăiai la fel? 
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VD: Adolescența a fost o perioadă Woodstock pentru mine 

și de aceea nu aș vrea să intru în zona aceea. Eram foarte diferit, 

ca adolescent, față de cum sunt acum. Mi-am schimbat viața cu 

180 de grade odată ce am terminat cu adolescența. Sigur că nici 

atunci nu am făcut excese, niciodată; și sper că nu am deranjat 

niciodată pe nimeni (prea mult – pentru că de deranjat știu sigur 

că am deranjat). În perioada de liceu în mod normal ești 

revoltat, ești rebel – și eu aveam foarte mult din latura asta 

„jamesdiniană”, în care eram un rebel fără cauză și tot timpul 

mă luptam pentru ceva, dar nu știam pentru ce, mereu căutam. 

Oarecum partea aceasta a rămas în mine, dar acum nu mai sunt 

un rebel fără cauză; cred. Cred că asta m-a ajutat, trecerea de la 

adolescență la așa-zisa maturitate (prin care trec acum) este că 

mi-am găsit o cauză, acum întreaga energie este pusă în slujba 

unui act creator.  

MD: Ai ajuns la nivelul la care îți doreai tu? 

VD: Nu mi-am dorit niciodată un nivel. Deci nu știu unde 

sunt acum.  

MD: Dar ești bine unde ești? 

VD: Da. Eu mă simt bine, adică sunt fericit, fac ceea ce îmi 

place – nu știu ce e nivelul. Nu urmăresc vreun nivel anume, 

vreau doar să îmi trăiesc viața la maxim, iar acesta este felul în 

care am ales să o fac. Dacă drumul ăsta trece prin situații și mă 

duce, cum e azi, să ocup o funcție, pentru mine aceasta e doar 

un mijloc și o poziție care mă ajută să trăiesc ceea ce mi-am 

propus, dar nu e un scop în sine – și acest lucru e important 

pentru mine.  
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MD: Ai suficient timp, sau ți-ai dori să ai mai mult timp 

pentru ceva anume, fiindcă știm cu toții, teatrul ocupă foarte-

foarte mult timp? 

VD: Încerc să îmi împart cât pot de bine timpul între viața 

personală și cea profesională, care sunt două lucruri total 

diferite unul de altul, chiar două lumi total diferite. Am o 

groază de timp, doar că nu cred că îl folosesc așa cum ar trebui. 

Primul impuls a fost să răspund că nu am timp să fac nu-știu-

ce, dar dacă stau mai bine să mă gândesc, am timp să fac orice. 

Numai că uneori nu prioritizez cum trebuie lucrurile, și asta mi-

aș dori, să învăț să prioritizez mai bine și să gestionez mai bine 

timpul. Fiindcă timp există cu grămada; deci nu timp îmi 

lipsește, ci mai multă minte îmi trebuie, ca să știu cum să îl 

împart mai bine. Acesta ar fi un răspuns sincer la întrebarea ta.  

MD: În copilărie făceai multe năzbâtii, îți plăcea să te joci? 

Pentru că acum vorbești de joacă așa, ca despre un lucru care 

îți este în sânge.  

VD: Sigur că mă jucam, dar poate că pentru întrebarea 

aceasta trebuia să o inviți pe mama, ea ți-ar fi povestit mai bine; 

eu nu-mi aduc aminte foarte clar multe lucruri din copilărie, 

mai ales năzbâtiile. Dar cred că făceam ca orice copil – mai 

stricam jucăriile, de aceea nici nu aveam acces la toate cele pe 

care le primeam, fiind știut că o să aibă viață scurtă cu mine. 

De foarte multe ori le demontam ca să văd ce e acolo, iar când 

încercam să le pun la loc, bineînțeles că nu îmi mai ieșea treaba; 

nu aveam decât talentul de a le demonta. Țin minte că o dată 

am făcut un cart dintr-o tricicletă – practic îmi plăcea să 

inventez lucruri – și acesta s-a născut pentru că îmi doream 

foarte tare un cart, iar ai mei nu aveau posibilitatea să îmi 
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cumpere unul adevărat. Așa că după ce am studiat cum sunt 

carturile, mi-am demontat tricicleta și am întors-o cumva invers 

(pentru că scaunul cartului trebuia să fie foarte jos), dar i-a 

rămas acolo un fier (nu mai știu de la ce era) că devenise ca un 

plug, iar când mergeam cu trici-cartul meu prin curte, mereu 

aram pe jos cu fierul acela și nu puteam să mă ascund niciodată, 

să mint că nu am mers cu el, pentru că se vedeau urmele pe 

unde umblasem. Dar partea asta cu aratul a fost primul semn 

din latura mea de agronom.  

MD: Pentru că ai făcut și puțină agronomie mai târziu.  

VD: Am făcut-o pe toată, doar că nu am profesat niciodată 

ca inginer. Chiar am fost convins la un moment dat că o să fiu 

un bun agronom; deci nu am făcut nimic întâmplător, tot timpul 

am fost convins de ceea ce am făcut, chiar dacă a fost o prostie, 

dar măcar am făcut-o cu toată credința.  

MD: Asta tot de la tine am învățat-o, cum ne spuneai tu: că 

dacă faci ceva cu credință și cu plăcere, nu are cum să nu-ți 

iasă bine.  

VD: Aceasta cred că e o metodă pe care dacă o folosești și 

cauți bine ce dorești să faci, vei avea șansa să găsești fericirea 

pe drumul pe care mergi. Deci, revenind la poveste, eram atunci 

foarte convins că o să fiu cel mai bun agronom, că o să fiu 

fermier și o să fac tot felul ce chestii frumoase. Iar după aceea, 

când m-am dus la facultate și-au trecut anii 1-2-3, mă uitam la 

colegii mei cât de buni erau, cât de pasionați și ce multe lucruri 

cunoșteau, m-am simțit așa ca un mare outsider acolo. Sunt 

foarte mândru că am reușit să îi văd pe oamenii aceia cât de 

pasionați erau de toate lucrurile de acolo, pentru că am învățat 

de la ei ceva despre pasiune. De multe ori nici nu înțelegeam 
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ce vorbesc între ei, întrucât foloseau un limbaj de specialitate 

pe care eu nu l-am avut (n-am avut în copilărie niciodată șansa 

măcar să merg la țară undeva; dar ei veniseră deja în facultate 

știind multe lucruri), așa că mă uitam cu admirație la ei și mi se 

părea fantastic felul în care pun suflet în lucruri.  

MD: Există vreun personaj pe care îți doreai în copilărie să îl 

cunoști, iar azi, prin funcția pe care o deții, să fi avut 

oportunitatea chiar de a interacționa cu el?  

VD: L-am cunoscut pe Mickey Mouse, la Disneyland, la 

Paris. M-am gândit că o să râzi, dar asta a fost o mare fericire, 

am făcut și poze cu el. Acum revenind la sensul serios al 

întrebării, cred că doreai să spui dacă mi-am dorit să cunosc o 

personalitate, nu? 

MD: Nu neapărat, cineva, oricine, din orice domeniu la 

care tu visai de când erai mic.  

VD: Un exemplu este Alexander Bălănescu, pe a cărui 

muzică eu am început să fac teatru; chiar cu voi, cu trupa 

„Morphia” am început cu cvartetul din Bălănescu. Ascultam 

foarte mult muzica lui – de aceea am și folosit-o în spectacole. 

La un moment dat, când am avut șansa să lucrez pentru 

Filarmonica „Oltenia”, mi-am adus aminte de el, de cât de 

fascinantă era muzica lui și l-am sunat – era în Argentina 

atunci. Mi-a răspuns la telefon un om cu care parcă vorbisem 

în fiecare zi a vieții mele; așa am simțit atunci. Eram pur și 

simplu uluit. Ne-am stabilit să ne vedem la București ceea ce 

am și făcut ulterior. Însă, atât la telefon, cât și la întâlnirea 

ulterioară, îmi dădea senzația că eu sunt vedeta și că el e omul 

care a venit la mine – atâta generozitate și atâta modestie, nu 

mai întâlnisem niciodată până atunci la nimeni. Eram pur și 
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simplu șocat; un gigant care a cântat pe toate continentele, care 

a făcut muzică cu cele mai mari nume din ceea ce înseamnă 

compoziție contemporană, o somitate în domeniul acesta, dar 

totodată un om de o modestie și o curățenie fantastică. Din 

momentul respectiv (în timp, am devenit prieteni) aveam 

senzația că este colegul meu de bancă din liceu, asta era relația. 

(MD: Incredibil!) Deci este un om excepțional și nu cred că s-

a comportat numai cu mine așa, l-am urmărit cum interacționa 

cu oamenii - așa este el. Iar asta m-a marcat profund și e unul 

dintre lucrurile pe care îmi doresc foarte mult și încerc să-l 

învăț de la el, să îl pun în practică mai bine zis, pentru că nu 

știu cum o să arăt eu când o să fiu la vârsta lui sau dacă o să fac 

atâtea câte a făcut el.  

Un alt om, pe care nu am știut că vreau să-l cunosc, a fost 

Tim Carroll, un foarte bun regizor britanic, actualmente 

directorul Shaw Festival, în Canada. Un om care a venit la 

momentul oportun în viața mea. De la el am învățat foarte mult 

despre ceea ce înseamnă gestiunea timpului și a energiei în 

procesul de lucru teatral, dar am învățat – mult mai important 

– ce înseamnă să fii om. El nu era doar o lecție de teatru, el era 

permanent o lecție de omenie, de viață. Eu i-am fost și asistent 

de regie, și traducător, iar apoi m-a și introdus să joc în 

spectacolele lui (a făcut două spectacole la Craiova). După 

primele două săptămâni mi-a spus „Vlad, nu îmi mai traduce, 

vreau să ascult eu” – și înțelegea ce se vorbea pe scenă; după 

două săptămâni de stat în România! El studiase latina și greaca 

veche în facultate, dar totuși, româna e o limbă grea pentru 

străini. Însă avea o capacitate fantastică de a asculta și vedea 

foarte bine; după fiecare repetiție când ne oprea și ne spunea la 

fiecare ce greșiserăm, toată lumea râdea pentru că avea un mod 
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extraordinar de bun de a te face să înțelegi ce ai greșit. După a 

doua producție pe care a făcut-o aici, a fost un foarte mare 

regizor român (cel mai mare poate) la noi la spectacol (la 

premieră) și apoi a venit și ne-a spus că nu poate să creadă că a 

venit un englez să îi învețe pe actori să vorbească în română; 

pentru că fusese cel mai bine rostit „Shakespeare” în română, 

pe care îl auzise în viața lui. Atunci mi-am dat seama cât de 

bună este metoda pe care o are Tim Carroll – azi aș putea să 

vorbesc ore întregi despre această metodă, despre setul de 

întrebări pe care ne punea să o adresăm fiecărei replici și care, 

fără ca el să îți spună „fă așa”, te ajuta să descoperi singur și să 

înțelegi. Tim desigur că a plecat de aici, a rupt West Stand-ul 

în două, după care Broadway-ul, a luat o multitudine de premii. 

Iar eu sunt foarte-foarte fericit că am avut ocazia să stau în 

preajma acestui om și cred că el a fost un mentor de-al meu; și 

ar fi al doilea. Nu am căutat niciodată mentori, nu am înțeles 

bine niciodată treaba aceasta a relației mentor-învățăcel, dar 

acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că există oameni 

care îți schimbă viața în bine și deci joacă roluri de mentori, 

chiar dacă interacționăm conștient sau nu cu ei.  

Iar cea de-a treia personalitate este Declan Donnellan, pe care 

l-am întâlnit prin prisma Festivalului „Shakespeare” și am stat 

de vorbă atunci, împrietenindu-ne pe loc; el spunea că asta este 

serendipity – în română nu prea are traducere, dar am putea 

spune cumva „omul potrivit la locul potrivit”. De atunci nu 

numai că am rămas prieteni, dar am continuat să discutăm, iar 

azi avem și două proiecte pe care dorim să le facem împreună. 

Dar faptul că l-am întâlnit și am avut ocazia să îl invit aici, să 

vorbească cu actorii, în vreo două rânduri, mi-a dat ocazia să îl 

cunosc și ca persoană, să ascult poveștile lui și mi-am dat seama 
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că poveștile acelea au pătruns foarte tare în personalitatea mea, 

am prins foarte mult din învățăturile acelea din ele. Iar la nivel 

de metodă de creație, este absolut fascinant, chiar vorbeam cu un 

coleg cât de impresionați am fost pe vremea când a venit prima 

dată în România (eu eram atunci la Filarmonică) și am descoperit 

cum creează el spațiul scenic, legându-l de Biblie și derulându-l 

ca un proces creațional cosmic, așa cum este povestit el în textul 

Genezei, un text care îți dă foarte multe chei.  

MD: Te rog acum să ne spui ce se întâmplă în teatru, noul 

tău loc de joacă?  

VD: În teatru se întâmplă foarte multe; am adus cu mine în 

studio revista stagiunii care se găsește și online pe www.tncms.ro, 

de unde se poate descărca și găsiți în ea tot programul, începând 

din 15 septembrie până în 29 iunie, anul viitor când se încheie 

stagiunea. La acea dată teatrul nostru împlinește 170 de ani.  

MD: Mulți înainte! 

VD: Mulțumim. Sunt tot felul de cifre magice (așa cum le 

spunem noi): 170 de ani de teatru, marele domn Emil Boroghină 

împlinește 80 de ani, și marele domn și regizor de teatru, Silviu 

Purcărete, împlinește 70; ei doi au creat împreună istoria 

teatrului modern românesc și – aș îndrăzni să spun – și a celui 

mondial, pentru că au influențat în anii 1990 foarte mult scena 

internațională. Așa că jocul nostru magic are seria numerică 70-

80-170.  

MD: Crezi în așa ceva, în numerologie? 

VD: Nu neapărat, dar cred în acest „serendipity”, cred că 

lucrurile se și potrivesc și de aceea apar frumoase. Nu știu dacă 

înseamnă ceva lucrul acesta, dar arată frumos seria asta: 70-80-

http://www.tncms.ro/
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170, arată foarte bine și are o anumită putere, sună bine și te 

face să te simți bine.  

MD: Îți mulțumesc foarte mult pentru energia bună pe care 

ne-ai adus-o și vă doresc tuturor să aveți parte în viață de 

oameni precum Vlad!  
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Rețeta Succesului – cu Andrei Voica 

 

MD: În cele ce urmează vom vorbi cu o persoană foarte 

modestă, dar care a găsit ingredientele pentru o rețetă de succes, 

a muncit pentru aceasta și a făcut-o foarte bine. Alături de mine 

este Andrei Voica, zis și Masterchef, zis și Messi. Câte porecle 

ai în total? 

AV: Bun găsit tuturor. Nu am așa multe porecle, cam astea 

ar fi: puține, dar mari și bune.  

MD: Ai mai avut și altele? 

AV: Nu, acestea sunt singurele. Mai glumesc așa cu prietenii 

apropiați – pentru că în tinerețe jucam fotbal, iar eu eram pe un 

post de mijlocaș – și râdeam că stau la mijlocul terenului și 

pictez: mi se punea „pictorul”; dar aceasta e doar o glumă, nu 

o poreclă serioasă.  

MD: Deci a fost trecătoare această activitate.  

AV: Am jucat până la vârsta de 22 de ani, când m-am 

accidentat; mi-a plăcut foarte mult fotbalul, îmi place și acum; 

cred că de mic copil, tata – care a fost jucător la Universitatea 

Craiova – mi-a insuflat pasiunea aceasta. În copilărie în echipa 

de juniori am fost chiar bun, dar ulterior, după accidentul de la 

22 de ani am plecat în străinătate și acolo m-am apucat de 

bucătărie.  

MD: Deci masterchef acum, bun fotbalist în trecut. Trebuie 

să le luăm pe rând, dar înainte de aceasta te rog să îmi spui ce 

ai mâncat la prânz? 
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AV: Programul meu e foarte încărcat; în primul rând, la 7,30 

dimineață eram deja în bucătărie, deci nu știu dacă acela a fost 

prânzul – cred că prânzul oficial l-am sărit azi – dar am gustat 

din multe preparate.  

MD: Mănânci la restaurant sau acasă?  

AV: Nu, mănânc în bucătărie – în bucătăria restaurantului. 

Timpul meu e foarte prețios și mă prinde foarte mult prin 

bucătărie, în discuții cu clienții, sau iată, într-o emisiune cu 

tine; cred că dacă nu aș vorbi despre bucătărie și despre 

mâncare în fiecare zi, nu știu ce-aș face, cred că aș lua-o razna.  

MD: Mai e fotbalul, nu? 

AV: Fotbalul pentru mine a trecut pe planul trei, pentru că 

familia e pe primul loc, apoi bucătăria.  

MD: Cine gătește mai bine în familia ta? 

AV: Mă faci să râd acum, pentru că e întrebare capcană. 

Sigur, aș vrea să spun că gătește soția (chiar aș vrea), dar din 

păcate nu ea gătește cel mai bine.  

MD: Nu există nici un preparat la care să te întreacă? 

AV: Din păcate nu. Cred că soția mea, atunci când m-a cunoscut 

și eu am început să mă ocup de bucătărie, ea s-a plafonat și nu a 

mers mai departe.  

MD: A ales să îți ofere ție locul acesta de onoare.  

AV: Da, cu siguranță. Și bine a făcut.  

MD: Ai o viață foarte agitată și s-au întâmplat foarte multe 

lucruri în viața ta până să ajungi să faci ceea ce faci acum, 

niște lucruri la care nu te-ai fi gândit niciodată. Pentru mine a 
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fost o noutate să aflu că ai făcut fotbal și cred că de acolo vine 

porecla cu Messi, nu? 

AV: Și de acolo. Porecla mi-a dat-o prietenul meu Alex 

Mitriță; eram la restaurant într-o zi când el se uita pe internet la 

o poză cu Messi; acesta avea atunci barbă, aveam și eu barbă la 

fel și cred că de acolo a venit ideea că aș semăna cu el.  

MD: Când erai mic, făceai plăcinte din noroi? 

AV: Nu, pe vremea aceea nu făceam plăcinte, pentru că 

atunci eram total dedicat fotbalului; nu știam altceva decât 

fotbal și școală. Ca fotbalist am dus o viață extrasportivă bună, 

de aceea nici accidentările mele nu au fost grave până la vârsta 

de 22 de ani; nu am avut rupturi, nu am avut întinderi, nimic. 

Accidentul de atunci a fost din cauză că mi-am prins genunchiul 

sub mine și am avut ruptură de ligamente colaterale și menisc 

(practic mi-am rupt genunchiul). Pe vremea aceea, acum 15 ani 

de zile, meniscul era foarte greu de operat, plus că îți reveneai 

după o perioadă foarte lungă de timp, de vreo 8 luni, pe când 

azi, după 3 săptămâni deja poți alerga.  

MD: Deci pe atunci tu știai că ai o carieră de fotbalist, pe 

asta te axaseși? 

AV: Da, cu siguranță. Nici nu mă gândeam că o să fac altceva 

în viață.  

MD: Dar îți plăcea cumva în paralel să gătești, găteai pentru 

tine, pentru părinți, pentru iubitele tale? 

AV: Da-da. Găteam. Veneam de la antrenamente și întrucât 

ai mei erau încă la servici, îmi găteam singur, uneori ajutat și de 

sora mea. Și îmi plăcea, mă simțeam foarte bine în bucătărie 

când ajungeam acolo, dar nu m-am gândit eu niciodată că o să 
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ajung aici, să fac bucătăria pe care o fac azi, și mai ales la nivelul 

acesta. 

MD: Și o faci extrem de bine, ceea ce este de admirat (AV: 

Mulțumesc) Deci să revenim la firul poveștii: te-ai accidentat 

și atunci s-a cam terminat cu fotbalul. 

AV: Da, după accident am avut o perioadă în care am fost 

foarte supărat pe tot ce înseamnă fotbal, și pe oameni; pentru 

că eram în ultimele 6 luni de contract cu echipa la care activam 

atunci, și m-a lăsat cam toată lumea; m-au pus pe liber; normal 

că nu te mai ia nimeni accidentat; dar m-au părăsit chiar și 

prietenii de atunci, nu-i mai simțeam atât de alături de mine ca 

înainte. Practic am rămas în acel moment doar cu familia alături 

și la 22-23 de ani, am decis să plec afară, în străinătate. Am 

plecat la Madrid – aveam o cunoștință acolo – cu 200 de euro 

împrumutați de la cumnatul meu, cu un rucsac în spate și un 

trening pe mine – chiar de la Școala „Gică Popescu” unde 

făcusem și junioratul. Așa am ajuns în Madrid.  

MD: Ce știai să faci atunci în afară de fotbal? 

AV: Nu știam să fac nimic. Aș putea să scriu o carte doar 

despre partea asta a vieții mele, de la cum m-am lăsat de fotbal 

și ce-am făcut până la ceea ce sunt azi. Ca zodie fiind taur, sunt 

o persoană oarecum puternică în meseria pe care o practic, dar 

în rest sunt o persoană normală, vorbesc cu toată lumea; cred 

că sunt modest, dar am și puțină doză de ambiție.  

MD: Eu cred că tu nici nu uiți de unde ai plecat. Adică știi 

cât de mult ai muncit pentru nivelul de acum, și cât de greu a 

fost parcursul tău până aici, deci nu e vorba că te lauzi, dar știi 

ce valoare ai.  
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AV: Evident că este foarte important să nu uiți de unde ai 

plecat. Și angajații mei o pot confirma, pentru că eu tot timpul 

vorbesc cu ei, mă sfătuiesc cu ei; nu iau deciziile doar așa de 

capul meu; sigur, că ultima decizie o iau eu, dar după ce am 

ascultat toate opiniile celor implicați – dar înainte vorbesc cu 

ei, și la bucătărie, și pe sală, fiindcă știu prin ce am trecut eu și 

mai ales că am făcut toate aceste munci: și bucătărie, și 

ospătărie și bar etc. De aceea mă pot pune în pielea lor și mă 

străduiesc să le găsesc soluțiile cele mai bune, atât pe plan 

profesional cât și financiar. Sunt o persoană ambițioasă, așa 

cum spuneam și am pornit foarte de jos. Îmi amintesc, la un 

moment dat am văzut pe cineva pe stradă – sunt lucruri efectiv 

reale ce îți spun acum și pe care le-am trăit – și eram atât de 

disperat încât am crezut că e Isus Hristos, așa l-am perceput în 

momentul acela. Acel om m-a luat cu el în apartament, unde 

am stat vreo 8 luni de zile. Dormeam pe o canapea unde îmi 

ieșeau picioarele afară – era o canapea de un metru – pe un hol 

(un salon practic), cu o chirie de 150 de euro, dar nu am 

disperat, am încercat să găsesc soluții. Ai mei începusersă să 

intre în panică, mă sunau și îmi spuneau să revin acasă că ne 

descurcăm noi cumva. Însă cred că ambiția mea m-a făcut să 

rămân acolo și să îmi găsesc o altă meserie.  

Și le spun asta tuturor, celor cu care vorbesc, și angajați și 

prieteni și toată lumea: mie tata, când eram mic, îmi spunea o 

vorbă: „atâta timp cât ești muncitor și serios, în orice domeniu 

o să îți găsești locul – nu contează că ești fotbalist, dulgher, 

bucătar, orice; doar să îți dai silința; fă-o așa ca să fii doctor în 

meseria ta, și atunci o să îți fie foarte bine”. Acela a fost un 

cuvânt foarte bun pentru mine, și cred că dincolo de ambiție, 

munca și seriozitatea m-au adus pe drumul acesta.  



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

97 
 

MD: Și s-a adeverit, clar!  

AV: Și s-a adeverit învățătura tatei, pentru că am trecut prin 

niște momente foarte dificile. Prima lună și jumătate nu am 

găsit nimic de lucru; și locuiam în continuare acolo în holul 

acelui apartament, alături de alte 13 persoane (atâția chiriași 

eram în acel apartament). Apoi prietenul acesta al meu a venit 

și mi-a spus că mi-a găsit ceva de muncă; dar nu am mai 

întrebat ce, pentru că putea fi orice, nu mă interesa ce e. Îmi 

găsise în construcții, pentru că orice român care pleacă afară, 

începe din construcții. Dar pe mine nu mă interesa ce fac, fie 

orice, cum adică, nu pot eu să fac construcții? – ca și cum în 

țară numai asta făcusem – așa percepeam atunci lucrurile în 

disperarea aceea. Am lucrat 11 luni de coșmar în construcții; 

acum, privind în urmă, sunt unele lucruri care mă binedispun și 

îmi aduc aminte cu bucurie de ele, dar atunci nu a fost așa 

simplu. M-am și pierdut în Madrid.  

MD: Știai limba? 

AV: Nu, nu știam deloc.  

MD: Și te descurcai cu ceva engleză sau cum? 

AV: Engleza foarte puțin; să nu uităm, era acum 15 ani. Nu 

știam nimic – vorba aia, câine surd la vânătoare, așa am plecat 

eu. Doar cu un ghiozdănel în spate și la nimereală: fie ce-o fi. 

În prima zi de muncă trebuia să ajung într-un sătuc din 

apropierea Madridului (Villalba); prietenul acesta al meu m-a 

dus până la gară, după care a plecat și el la lucru; mi-a spus să 

merg până în Atocha cu trenul și de acolo să iau alt tren. Am 

ajuns în Atocha și nu mi-a venit să cred: la 7,30 dimineața era 

puhoi de lume. Atocha este gara aceea gigantică unde au avut 
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loc și celebrele atentate de la Madrid, ce are peste 10-11 linii 

doar de trenuri. M-am pierdut cu totul pur și simplu; am luat un 

tren așa, aiurea; m-au sunat cei care trebuiau să mă aștepte la 

gara de destinație să mă întrebe pe unde sunt, că deja e ora 8 și 

nu ajunsesem. După vreo 45 de minute aud în boxele trenului 

că se anunță gara Atocha: deci făcusem un ocol și revenisem 

din nou de unde plecasem, iar acei oameni mă așteptau acolo 

disperați, mai ales când au aflat că nici nu ieșisem din oraș 

măcar. Și ca să îți faci o idee ce însemna după o lună de zile de 

stat acolo fără să știi nimic, am luat al doilea tren, care ironia 

sorții, m-a adus din nou în Atocha, a doua oară. Am ajuns la 

muncă pe la ora 14, nu mă mai aștepta nimeni la gară, dar ghidat 

prin telefon am reușit totuși să ajung. Restul muncitorilor deja 

terminaseră tura de dimineață, erau la pauza de masă. A venit 

patronul șantierului și m-a întrebat în spaniolă ce s-a întâmplat; 

dar eu neștiind nimic am zis singurul lucru pe care îl auzisem în 

boxe: „proxima parada, Atocha” (următoarea gară, Atocha). 

Atât am zis. Iar el a înțeles și mi-a răspuns elegant: „proxima 

parada, Romania” – că mă trimite acasă. Cam așa a fost 

începutul primei mele zile de muncă în construcții.  

MD: Și în acele 11 luni în construcții, nu ți-a venit niciodată 

să renunți, dat fiind cât de grea e munca acolo? Să spui: 

„Gata! Până aici! Am văzut despre ce e vorba, mie nu mi se 

potrivește, mă întorc acasă la ai mei!”? 

AV: Munca o fi fost ea grea, dar eu nu mai simțeam pentru 

că eram extrem de disperat să pot să reușesc, și să nu mă întorc 

acasă la ai mei fără nici o satisfacție, să îmi spună că nu am 

făcut nimic până la vârsta aia; pentru mine contau lucrurile 

acestea și așa am fost crescut, într-o familie normală de oameni 

care s-au sacrificat și pentru mine și pentru sora mea. Deci nu 
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doream să îi dezamăgesc. Sigur că munca a fost grea, era și 

iarnă, lucram în condiții de plată sub nivelul la care ar fi trebuit 

(dar eram disperat să am ceva bani pentru a putea continua să 

plătesc chiria, să am unde locui) și așa mai departe; nici nu 

vreau să îmi amintesc de restul. De aceea azi eu discut sincer 

cu angajații, și le spun din start toate aspectele, nu forțez pe 

nimeni să facă ceva ce nu vrea, nu-i nici o problemă, doar să nu 

ajungă să treacă și ei prin stări prin care am trecut eu.  

MD: Și după 11 luni ai zis „stop”... 

AV: Am zis „stop” pentru că mi-a cedat spatele. Până la urmă 

mama a venit în Spania, s-a angajat în casă la o familie de 

spanioli, cărora le sunt recunoscător pentru toată viața, pentru 

că ne-au ajutat enorm și pe mine și pe mama. (Mai sunt 

persoane care de asemenea ne-au ajutat, chiar și români, și le 

sunt tuturor recunoscător, mai vorbim din când în când, pentru 

că am luat-o pe căi diferite și nu mai putem să ținem atât de 

mult legătura unii cu alții.) Mama m-a sunat și mi-a spus că 

Raul, fiul doamnei unde lucra, mi-a făcut rost de un loc de 

muncă la o fabrică de panificație și dulciuri. Am fost foarte 

bucuros și m-am dus acolo (ca de obicei, la orice întâlnire) cu 

15-20 minute mai devreme.  

Era o fabrică cu vreo 50 de angajați, deci foarte bună, stabilă, 

în zona Madridului. La ușă aveau un aparat despre care habar 

nu aveam ce e – ulterior am aflat că e cheie cu amprentă digitală 

– atât erau de avansați. Acționarii sau patronii erau tată și fiu; 

m-au chemat la birou, sus, și m-au întrebat dacă mă pricep, dacă 

am mai făcut așa ceva. Evident, eu nu știam bine nici să vorbesc 

limba, darămite să fac astfel de lucruri. S-au uitat unul la altul 

și și-au spus că măcar sunt o pesoană sinceră și că ar trebui să 
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rămân. M-au întrebat de când vreau să încep; era vineri și 

spaniolii sunt mai comozi de felul lor, nu lucrează în weekend 

(de aia noi românii suntem foarte buni afară, pentru că muncim 

oricând, oricât și aproape în orice condiții); eu le-am răspuns 

că vreau să încep chiar din acel moment.  

Ei bine, din acel moment am coborât în fabrică și am lucrat 

acolo 4 ani de zile cu ei; am făcut de toate – și distribuție, și 

cuptoare și tot ce trebuia. Și cred că momentul acela, de la 

cuptoare, a fost cel în care a început să îmi placă bucătăria, deși 

nu era bucătărie efectivă, doar băgam niște croasante și pâine 

la copt, dar atunci am conștientizat, cred, pentru prima dată.  

După 4 ani, băiatul patronului – se numea Fernando Alonso, 

ca marele pilot de formula 1 – s-a decis să deschidă un burger 

în Madrid și mi-a propus să mă duc cu el acolo, să fiu mâna lui 

dreaptă. Am acceptat cu bucurie, mai ales că descoperisem că 

avansez de la an la an, începea să îmi placă tot mai mult ceea 

ce făceam acolo, deja aveam acte, mi-am cunoscut și soția –

care e din Craiova – și a venit cu mine în Spania, deci viața 

începea să devină normală și asta îmi dădea un sentiment de 

bine și adăuga la plăcerea a ceea ce făceam. După succesul 

primului burger am mai deschis împreună cu el încă 7 în 

Madrid, în următorii doi ani. Eu le administram.  

MD: Și găteai ceva la aceste restaurante? 

AV: Burgere, salate – deci mă ocupam și de partea de gătit, 

nu doar de administrare. Făceam lucrul acesta și îmi plăcea 

foarte mult.  

MD: Te învățase cineva? 
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AV: Nu, la mine a fost nativ, doar că mi-am descoperit această 

vocație (ca să spun astfel) pe parcurs; sigur că și în copilărie 

îmi plăcea bucătăria, așa cum vă spuneam mai devreme, dar 

atunci nu i-am acordat atenția necesară la nivelul acesta. Plus 

că îmi plăcea foarte mult că vedeam în fiecare zi cum evoluez. 

După doi ani am spus „stop” tocmai pentru că doream să 

avansez și acolo nu mai puteam să mă dezvolt, să trec la un alt 

nivel; am vorbit cu fiul patronului și el a înțeles lucrul acesta. 

Deja îmi doream să ajung la restaurante bune și să învăț 

bucătărie adevărată de acolo.  

MD: Și? Te-ai întors în România. 

AV: Nu. Nu m-am întors, am rămas tot în Spania – am stat 

în total 9 ani în Madrid. După care m-am dus la un alt restaurant 

(dar tot din apropierea Madridului) unde am stat, cred, mai 

puțin de 6 luni în bucătărie, pentru că cei trei asociați, patronii 

restaurantului, au făcut o ședință și m-au propus să fiu noul 

manager al restaurantului. Pentru mine a fost o provocare foarte 

mare, vă dați seama, după doar 5-6 luni de zile să promovez 

într-o astfel de poziție; oamenii au văzut că sunt serios, că sunt 

muncitor, că ofeream ceva restaurantului și afacerii prin felul 

meu de a fi. Veneam primul și plecam ultimul – chiar și după 

ce am devenit managerul restaurantului, deși ca șef puteam să-

mi fac programul cum doream. Ajungeam seara acasă și după 

ce puneam capul pe pernă tot la bucătărie mă gândeam: ce fac 

a doua zi, cum să combin meniurile și așa mai departe.  

MD: În perioada asta erai deja împreună cu soția ta. 

AV: Da, era și soția cu mine.  

MD: V-ați căsătorit acolo? 
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AV: Ne-am căsătorit aici, în țară. Suntem bine, avem o fetiță 

minunată – Carlota – i-am pus și nume spaniol pentru că eu sunt 

foarte recunoscător spaniolilor, întrucât chiar m-au ajutat foarte 

mult.  

MD: Ție deci ți s-a schimbat viața radical; practic ai început 

o nouă viață, de la zero, complet diferită, de tot ce fusese înainte, 

aici în România. Practic, putem să spunem că ai renăscut.  

AV: Da, am renăscut și profesional și spiritual. Dar am reușit 

lucrurile astea – și subliniez încă o dată – doar prin muncă și prin 

seriozitate; altfel nu câștigi în viață, nu ai cum. Asta consider că 

e cheia succesului: munca și seriozitatea. De aceea după doar 6 

luni de zile, am ajuns să conduc acel restaurant și chiar am făcut-

o bine, pentru că cifrele creșteau vizibil, de la săptămână la 

săptămână. După aceea m-am înscris la „MasterChef” (emisiune 

-concurs televizată; n.r.). 

MD: Cum? 

AV: Banal: am trimis un mail. „MasterChef” era atunci în 

vogă; îmi plăcea foarte mult și îl urmăream cu mare atenție. 

Veneam seara acasă, îmi puneam reluările pe laptop și îmi 

plăcea extraordinar de mult ce se petrecea acolo. Așa că am 

trimis un mail noaptea, către ei. După o săptămână m-au sunat, 

dar am refuzat în prima fază, pentru că aveam foarte multă 

treabă la restaurant și nu puteam să mă gândesc și la emisiune.  

MD: Erau drumuri de făcut, erau filmări – nu? 

AV: Da, plus multe altele. Prima probă de exemplu este să 

vii cu un preparat de acasă și să-l prezinți la comisie. Cum eu 

stăteam în Madrid, ar fi trebuit să mă duc acolo cu avionul, era 

foarte dificil. De aceea am refuzat în primă instanță, dar ei au 
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insistat, mi-au spus să mă mai gândesc pentru că mă sună mai 

încolo. După o săptămână m-au sunat din nou, iar de data 

aceasta am acceptat. Așa m-am dus într-o noapte (la un hotel 

din București unde au fost filmările) cu obrăjorii de porc după 

mine, cu un sifon, cu o spumă, în avion.  

MD: Și unde le-ai pus, cum le-ai transportat? 

AV: Într-un rucsac, bine sigilate, luate cu mine direct în 

avion. Am ajuns în București, dar fiind plecat nouă ani – 

perioadă care mie mi s-a părut enorm de lungă – mă 

dezobișnuisem de lucrurile astea de la noi: în Gara de Nord 

veneau diverși oameni care să-mi vândă tot felul de lucruri 

(telefoane, încărcătoare și alte asemenea); iar eu mă gândeam 

atunci: „Doamne, cine m-o fi pus să mă întorc aici, că eram 

bine acolo în Spania, ce mi-a trebuit mie asta?”; am intrat așa 

brusc într-o mică depresie la contactul cu fața aceea a 

României. De aia mă întrebam, pentru ce fac toate astea?! Dar 

uite că a fost cu folos. Am intrat în concurs la ora 9 dimineața, 

mi-am făcut preparatul și l-am dat chefilor care erau atunci în 

comisie și jurizau. Am intrat, s-au uitat la mine, m-au întrebat 

cine sunt, iar discursul meu a fost: „Sunt Andrei Voica, din 

Craiova, dar locuiesc de 9 ani la Madrid și am venit să vă iau 

premiul”. 

MD: Serios?! 

AV: Da. S-au uitat la mine așa ciudat... 

MD: Și chiar l-ai luat.  

AV: Chiar l-am luat. În concurs trebuie să tragem niște 

numere de ordine; eu am avut 10804, adică am fost concurentul 

10804 înscris în concurs.  
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MD: După o astfel de descriere ar trebui să spun că ești și 

un tip foarte norocos. Ai și valorificat ceea ce ți-a dat 

Dumnezeu și ai știut să mergi pe calea asta, dar iată și cât 

noroc ai avut.  

AV: Vreau să cred că norocul a fost reprezentat de familia 

pe care mi-a dat-o. Iar norocul, într-adevăr, se și valorifică, 

adică am și muncit pentru el.  

MD: Atât de mult ții la familie, încât ți-ai tatuat și pe mână 

lucrul acesta.  

AV: Da, brațul drept este plin cu tatuaje pentru cele mai 

semnificative daruri din viața mea: familia, Carlota, bucătăria, 

mingea și așa mai departe.  

MD: Ți-e dor de fotbal? 

AV: Nu chiar. Îmi place să plec cu echipa, îmi place să mă 

uit la antrenamentele lor, dar nu pot spune că mi-e dor să mai 

joc. Pentru mine a trecut acea etapă a vieții.  

MD: Ce-ți mai place să faci, altceva în afară de bucătărie? 

AV: Îmi place pescuitul; mă relaxează foarte mult. De mic 

copil mi-a plăcut.  

MD: Unde ai copilărit? 

AV: Am copilărit în Craiova și în cele două sate ale 

bunicilor; mama provine de la Hunie (lângă Maglavit) unde 

aveam posibilitatea să mă duc la Dunăre unde erau multe bălți 

bune pentru pescuit – mă alergau paznicii; deci am avut și eu 

perioade din astea clasice în copilărie.  
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MD: Deci erai cunoscut în sat... (AV- Da) Iar acum și mai 

bine. (AV – Exact) Doar că acum ești foarte cunoscut și în 

Craiova.  

Trebuie să spunem în mare așa (pentru că am ajuns la 

finalul dialogului nostru, dar faci atât de multe lucruri încât 

ne-ar trebui o carte întreagă doar ca să le povestim) că ai 

propriul tău restaurant în Craiova, de care te ocupi, la care 

ești, evident Chef, un restaurant cu o mâncare extraordinară 

(AV: Mulțumesc, ne străduim). Dar lucrurile nu se opresc aici: 

Andrei se ocupă și de echipa de fotbal din Craiova, ca să fie la 

standardele cele mai bune alimentația lor.  

Mă bucur că am avut ocazia să discut azi cu Andrei, 

emisiunea se termină aici, dar mai rămân puțin la povești cu el 

și probabil azi o să ajung și pe la restaurant, ceea ce vă sugerez 

și vouă care aveți ocazia să treceți prin Craiova.  

De asemenea vă urez tuturor să aveți parte în viață de oameni 

atât de frumoși, de talentați și de sinceri precum Andrei!  
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Modă, pasiune, viziune – cu Adina Constantinescu 

 

MD: Dialogul de astăzi se poartă într-o atmosferă cu 

adevărat neconvențională pentru toți, din păcate. E o perioadă 

foarte ciudată pentru toată lumea, dar cu timpul vom scăpa de 

pandemia aceasta și ne vom reveni și totul va fi la fel ca înainte, 

sau poate că mult mai bine. Am alături de mine o persoană 

foarte norocoasă, o persoană talentată, care a reușit să 

transforme pasiunea ei într-o meserie, pe care o face foarte 

bine. Iar noi îi mulțumim pentru fiecare rochiță și fiecare 

creație pe care o realizează, dar și pentru că are grijă de noi, 

femeile. Adina Constantinescu, bun veni în studio la noi.  

AC: Bine v-am găsit, Mirela. Mulțumesc pentru invitație.  

MD: Știu că ești foarte ocupată, ai multe proiecte mici și 

simpatice în derulare acum. Spune-ne, te rog, despre ce e 

vorba? 

AC: Anul 2020 a venit cu multe noutăți, schimbări și 

provocări pentru absolut toată lumea de pe planetă; nu cred că 

există vreo persoană care să nu fi fost afectată în vreun fel. Și noi 

am fost impactați direct de toate aceste schimbări sociale, în 

sensul că lucrând mai mult serii scurte de rochii de ocazie și 

rochii de mireasă, mare parte din activitatea atelierului era 

concentrată pe ceea ce înseamnă ținută de eveniment – 

evenimente care nu mai există momentan (a fost o perioadă 

îndelungată de restricții la organizarea de evenimente publice, 

din cauza pandemiei mondiale de Covid 19, în special pe durata 

anului 2020; n.r.).  
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Dar după ce am trecut de faza aceea de șoc și de rezistență la 

schimbare și am depășit parțial teama de ceea ce înseamnă 

această epidemie, am analizat situația, am început să gândim cât 

putem noi de rațional și să repliem afacerea astfel încât să nu ne 

pierdem esența prin ceea ce oferim clientelor noastre: și anume, 

sentimentul acela că sunt diferită, sunt unică, cineva mă ascultă 

și mă ajută să fiu eu însemi și să mă exprim prin vestimentație. 

Acum avem deja mai multe proiecte pe care le derulăm și astfel 

am descoperit că orice schimbare, dacă este privită în mod 

constructiv, poate să te reinventeze sau să te aducă pe o cale de 

care, poate, uitasei.  

MD: Pentru că de fiecare dată când ne reîntâlnim noi două, 

este vorba despre mine – despre cum să mă îmbrac, despre ce 

aș dori să port și cum să fac asta – acum am plăcerea să 

discutăm despre tine. Cum te simți în postura aceasta în care 

ești invitată să ne pui pe tapet viața ta? 

AC: Eu sunt o persoană destul de introvertită, nu îmi place să 

ies în evidență; și cu atât mai mult să vorbesc despre viața 

personală; dar lucrez la aspectul acesta, pentru că timpul care ni 

s-a oferit în ultimele luni m-a determinat să fac așa o cercetare și 

în ceea ce privește persoana mea și am realizat unde mai trebuie 

să lucrez. Am avut un răgaz care mi-a oferit timpul de 

autoanaliză și introspecție, timp de care nu beneficiasem înainte. 

Iar una dintre deciziile pe care le-am luat, este aceea de a investi 

în imaginea mea și de a deveni mai comunicativă, concomitent 

cu aprofundarea ideii de „personal branding”. Și e bine; îmi 

depășesc limitele în fiecare zi și nu mi se pare deloc deplasat să 

recunosc faptul că nu sunt o persoană foarte expansivă (și 

probabil nu voi fi niciodată, pentru că nu doresc să mă transform 

total), dar sunt ok, pot acum să vorbesc deschis și despre mine, 
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și despre activitatea mea. Am făcut în perioada aceasta de 

exemplu și primele „live-uri” – ceea ce este un pas uriaș, pentru 

că până acum priveam social-media doar ca pe un canal de 

comunicare, dar niciodată nu am fost foarte activă sau, mai ales, 

să mă expun pe mine însemi acolo, public. Dar restricțiile care 

ne-au interzis să mai facem în spațiul fizic al atelierului anumite 

activități ale noastre, a trebuit să ne mutăm în mediul online, iar 

dacă înainte eram înconjurată de oameni care mă ajutau, acum, 

în schimb, trebuia să mă descurc singură, în contacte unu la unu 

cu participanții – și făceam treaba asta prin telefon pe care mi-l 

pusesem pe un suport improvizat în bucătărie (pe espressorul de 

cafea); dar a fost bine, feedbackul a fost pozitiv și asta mi-a dat 

curaj să merg mai departe. De aceea am hotărât să merg și pe 

ideea aceasta de dezvoltare personală a mea prin comunicare 

publică.  

MD: Ai știut dintotdeauna ce vrei să faci? Te visai de mică 

să devii designer vestimentar? Sau îți doreai să devii medic, 

dar s-a schimbat pe parcurs? 

AC: Încă de mică mi-a plăcut foarte mult latura creativă. Pe 

la 13 ani am primit prima mea mașină de cusut și deja la 14 ani, 

pentru banchetul de absolvire a clasei a 8-a mi-am făcut singură 

ținuta. Apoi am început să lucrez pentru mama mea, când avea 

evenimente – ai mei erau frecvent nași – și îi făceam rochiile. 

(Bine, acum când văd cum erau rochiile îmi vine să râd – erau 

cusute pe ea, pentru că nu mă prea pricepeam cum să lucrez cu 

fermoarul. Dar le purta.) Deci dintotdeauna am știut ce îmi 

doresc, și am avut norocul să am o familie care m-a susținut în 

demersurile acestea. Mai ales că pe vremea aceea nu părea 

foarte sigur să te apuci de astfel de lucruri din sfera artistică, 
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dar am avut susținere necondiționată și acest lucru cred că este 

esențial pentru parcursul oricui.  

MD: Poate că lumea are impresia că tu stai acasă, îți mai 

vine o idee, desenezi o rochie și gata – s-a terminat munca. Pe 

când, de fapt, este o activitate foarte grea, în spatele oricărei 

rochii, oricărei creații. Spune-ne te rog cât este de greu să 

ajungi să poți face asta? 

AC: Să ajungi să faci asta nu este neapărat foarte greu. Important 

e cum o faci; în asta constă diferența. Designul vestimentar fiind 

o activitate creativă nu este obligatoriu să ai o școală formală, 

cum ar fi în alte profesii – de exemplu ca medic – unde parcursul 

este obligatoriu. Pentru design vestimentar e suficient să faci un 

curs de 1-3 luni, sau să nu faci nici un curs dacă ai talentul 

respectiv, pentru că lucrurile se pot învăța din mers. De aceea 

sunt și foarte mulți designeri vestimentari și ateliere de succes. 

Părerea mea e că diferența o face modul în care te poți implica 

în întreg procesul, astfel încât să ai cunoștințe atât despre 

materiale, despre compoziția lor, modul de îngrijire a lor, modul 

în care poți să le combini astfel încât purtabilitatea acelui produs 

să fie de lungă durată, dar totodată să fie și confortabil; procesul 

de confecționare este de asemenea important de realizat astfel 

încât să nu apară defecte de producție – deci sunt foarte multe 

aspecte de care trebuie să ții cont astfel încât să te poți menține 

la standarde înalte de calitate. Așadar nu e chiar atât de ușor cum 

ar putea părea din afară.  

MD: Ai avut un mentor, sau o persoană care te-a inspirat 

foarte mult? 

AC: Nu, în domeniul acesta nu am avut neapărat un mentor. 

Dar am avut o genă creativă în familie, deși nici mama nici 
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bunicii nu au practicat acest lucru ca o meserie. De curând am 

aflat că o mătușă de-a mea (sora bunicii) a avut pe vremuri un 

atelier de creație, în centrul vechi, exact unde am avut și eu 

ulterior primul sediu al atelierului propriu – ceea ce mi s-a părut o 

chestiune foarte interesantă. Am avut inspirație încă din copilărie, 

pentru că la grădiniță purtam rochițe făcute de mama mea, 

cusute de mână. Pe de altă parte am avut nevoia de a fi diferită 

– nevoie pe care am identificat-o și la alte persoane – și mi-am 

dat seama că îmi este la îndemână să lucrez în sensul acesta. Pe 

la 16-17 ani aveam efectiv zile întregi când de dimineața până 

seara nu mâncam, nu beam apă, stăteam acolo lângă mașina de 

cusut și lucram încontinuu.  

MD: Foarte interesant și ciudat, mai ales că adolescenții au 

în general cu totul alte preocupări.  

AC: Le aveam și pe celelalte, nu-i problemă. Dar când mă 

apucam de cusut pur și simplu eram absorbită în acea lume. 

Sigur, nu era totul perfect, pentru că nu aveam pe vremea aceea 

(și nici acum nu am așa cum mi-aș dori) răbdarea să duc la bun 

sfârșit un produs, nu sunt deloc bună la partea de confecționare 

(și trebuie să recunosc acest lucru): îmi place mai mult conceptul, 

îmi place să îl văd realizat, dar nu am răbdarea să îl finalizez. 

Același lucru îl făceam și atunci: îl lucram în proporție de 70-80 

% după care îmi pierdeam interesul pentru un proiect, vroiam să 

trec imediat la următorul. Așa am realizat că punctul meu forte 

este proiectul creativ și nu procesul de confecționare efectivă.  

De aceea am adunat în jurul meu o echipă foarte bună în tot ce 

înseamnă confecționarea și detaliile constructive, care pe mine mă 

preocupă mai puțin – de exemplu cusătura aceea să fie la 

milimetru acolo unde trebuie; mai degrabă eu sunt cu imaginea de 
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ansamblu, iar colega mea, cu care am început atelierul și care îl 

susține întru totul, este exact complementară și perfecționistă: 

până nu iese fiecare cusătură exact unde și cum trebuie, desface și 

de 10 ori produsul și îl coase la loc, chiar fără să știu eu sau clienta; 

până e ea convinsă că totul e foarte-foarte bine.  

MD: Ai rămas în Craiova, dar pe parcursul vieții te-ai 

plimbat prin mai multe orașe și țări. Ți se pare Craiova un oraș 

deschis la astfel de lucruri, sau mai avem multe aspecte de 

schimbat aici? 

AC: Mai avem multe. Alegerea de a rămâne aici a fost una cu 

fundament emoțional, eu fiind extrem de legată de familie. Am 

realizat că activitatea creativă o poți face practic, oriunde și că 

aceste bariere sunt doar în mintea noastră. Însă, până la urmă se 

pot schimba lucrurile, iar un oraș mic poate aduce cu sine chiar 

oportunități, dacă vezi partea plină a paharului. Am studiat în 

Germania, apoi am avut intenția să rămân în Anglia, la Londra, 

unde am făcut un internship (și chiar aveam ofertă pentru un job 

foarte bun acolo), dar până la urmă am decis să fac master în 

România, în design vestimentar, la București, iar apoi să revin în 

Craiova. Cred că a fost o decizie asumată pentru că am văzut și 

ce se poate prin alte părți și am ales în cunoștință de cauză că 

este ok pentru mine să lucrez de aici, cel puțin pentru o perioadă 

– fiindcă, evident, lucrurile se pot schimba oricând.  

MD: A fost greu la început? Bănuiesc în primele faze nu 

aveai nici echipa formată, nici foarte mulți oameni în jurul tău 

care să te ajute; și nici Craiova în urmă cu ceva timp nu era 

chiar pregătită pentru acest tip de oferte, de rochii personalizate 

pentru evenimente și pentru ateliere de design și creație 

vestimentară efectivă.  
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AC: A fost foarte dificil și continuă să fie astfel; fiecare zi este 

grea. La început, acum 10 ani când am deschis noi, a fost greu 

pentru că nu exista încă piață pentru așa ceva; erau două ateliere 

mari care confecționau rochii de mireasă și rochii de ocazie, dar 

nu existau ateliere mici; deci am fost pionieri în acest segment al 

atelierelor și a fost greu să intrăm pe piața care nu era obișnuită 

cu așa ceva. Al doilea lucru dificil a fost să atragem angajați buni 

pentru că nici nu prezentam încredere mare și nici nu am avut un 

capital destul de mare – zeci de mii de euro cu care să încep și să 

pot prezenta o siguranță pentru angajat. Era riscant pentru un 

angajat bun să plece de la un atelier mare și sigur, ca să vină la 

unul mic ce nu promitea mai nimic, la început.  

Dar am reușit. În primul rând m-am bazat (cum fac și acum) 

pe energia oamenilor și am atras o echipă, care a rămas și până 

în ziua de azi (doar că ne-am înmulțit), cu care aveam o energie 

comună. În continuare, fetele nu sunt motivate doar de bani – 

și am înțeles cât de important este acest lucru – ele au avut de-

a lungul timpului oportunitatea de a pleca la alte ateriere mai 

mari, mai dezvoltate și mai cunoscute, unde să fie plătite mai 

bine, dar totuși nu au făcut-o, iar acest lucru mi-a confirmat că 

suntem o echipă unită de altceva decât banii.  

MD: Ți-au spus părinții tăi, vreodată, să te apuci de un 

lucru serios? 

AC: Da, de mai multe ori. Chiar și acum îmi mai spun. Eu 

am terminat și științe economice, apoi am făcut master și doctorat, 

iar acum lucrez și la Universitate, la Departamentul de management 

– deci am mers în paralel cu pasiunea pentru creație și pasiunea 

pentru științe exacte (pentru că mie îmi plăcea și fizica, 

mergeam la olimpiade în timpul școlii); deci nu am fost doar o 



Mirela Dișa                            ♠                              Destine pe scena vieții 

 

113 
 

persoană creativă și atât, mereu am avut această dualitate pe 

care o am și acum. În clasa a XII-a pe de o parte făceam 

meditații la desen (mult – 6 ore dura o meditație și făceam de 

două ori pe săptămână) pentru admitere, iar pe de altă parte 

meditațiile pentru cealaltă facultate. Dar ai mei m-au susținut 

foarte mult mai ales când au văzut că pasiunea este mare; cu 

suportul lor am ales o facultate din afara țării și așa mai departe. 

Dar în continuare tatăl meu mai glumește întrebându-mă când 

termin cu prostiile să mă apuc de ceva serios.  

MD: Ești singură la părinți? 

AC: Nu, mai am un frate. 

MD: Cum a fost relația dintre voi? V-ați înțeles bine, sau ați 

fost genul „șoricelul și pisica”? 

AC: Ne-am înțeles foarte bine. El mereu – deși eu poate nu 

am recunoscut-o – a fost un model și un factor motivațional 

pentru mine. Fiind extrem de inteligent, el întotdeauna avea 

performanțe în copilărie: olimpiade naționale la fizică (era și cu 

2 ani mai mare decât mine) de pe urma cărora era foarte lăudat 

în familie, motiv care m-a determinat să merg și eu la olimpiade 

și să obțin la rândul meu performanțe, ajungând de asemenea 

în fazele naționale. Nu m-a interesat efectiv locul, o dată a fost 

suficient doar ca să demonstrez că pot; deci el întotdeauna m-a 

motivat. Iar în prezent când am de luat o decizie importantă, el 

este prima persoană pe care o consult; am foarte mare încredere 

în modul lui de a gândi.  

MD: Fiind copilul mai mic, bănuiesc (cel puțin așa am pățit 

eu) ești și mai răsfățată, sau mai protejată, nu? 
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AV: Mai protejată, da. Noi nu am fost răsfățați în familie; 

am trăit o copilărie destul de echilibrată. Nici răsfățați, dar nici 

neglijați, ci mai degrabă responsabilizați: să învățăm să ne purtăm 

de grijă, să luăm propriile decizii, să ne planificăm bugetul. 

MD: Există vreo întâmplare mai aparte, vreo trăznaie pe 

care ai făcut-o cu fratele tău în copilărie, sau ceva inedit, ori 

important? 

AC: Nu prea făceam noi prostii – și chiar rememoram cu mama 

mea acum, având și eu copii, diverse faze de când eram mică și 

constatam ce cuminți am fost de fapt, pentru epoca aceea. Mai 

degrabă îmi aduc aminte cum mergeam la olimpiade împreună cu 

el și fiind fratele mai mare, era deosebit de protector, iar după 

concurs el era mai stresat și mai preocupat de rezultatele mele 

decât de ale lui. Dar susținerea lui necondiționată făcea ca 80% 

din timp să nu mă bage în seamă, pentru că fie ne ignoram, fie ne 

certam (asta probabil ca o lege a compensației), dar când aveam 

nevoie eram acolo unul pentru altul; eram foarte uniți, așa cum 

suntem și acum – și vom fi mereu, cu siguranță.   

MD: Acum ai doi copii frumoși și minunați, iar unul dintre 

ei este fetiță. Ți-ai dori ca fetița ta să îți calce pe urme? 

AC: Nu neapărat.  

MD: Îi plac rochițele făcute de tine? 

AC: În ciuda aparențelor, să știi că nu am expus-o niciodată; 

nu i-am făcut decât o singură rochiță – la botez; dar în rest nu. 

Și nici nu am o tendință de a o îmbrăca fancy, dimpotrivă, o 

îmbrac în hainele fratelui ei și îi vin foarte bine, pentru că e 

băiețoasă. Nu doresc să le insuflu absolut nimic; vreau doar să 

fie fericiți și să își descopere singuri drumul lor în viață.  
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MD: Ți-ai dori să aibă o copilărie cam cum ai avut-o tu, de 

exemplu? 

AC: Da, să aibă o copilărie echilibrată, dar și să 

copilărească. Nu mi se pare ok și nu accept presiunea pe care 

părinții o exercită asupra copiilor încă de la grădiniță și apoi pe 

tot parcursul școlii; nu mă interesează să știe literele de mică, 

să numere până la 100, sau să știe limbi străine de la 3 ani. 

Vreau doar să se distreze, să se joace, să descopere, să se 

plictisească etc. – nu vreau să fac fișe cu ei; totul îl țin așa la 

minimul obligatoriu pentru sistem, dar în rest le las libertatea 

de a face ce îi place atunci. De exemplu, băiețelul meu are o 

pasiune foarte mare pentru povești; turuie povești pe bandă 

rulantă, știe cărți întregi și îl încurajez în sensul acesta; însă nu-

i place să alerge nici să meargă pe bicicletă, iar eu accept asta, 

nu-i nici o problemă și nu îl presez în nici un fel.   

MD: E ceva în viață, ceva pe care, deși l-ai realizat, totuși nu 

ți-a făcut plăcere? Poate o rochie sau pur și simplu o întâmplare? 

AC: Zi de zi suntem obligați să facem și lucruri care nu ne 

plac. Cine zice că face doar ceea ce-i place înseamnă că a ajuns 

la un nivel minunat, o etapă fantastică a vieții; eu nu sunt încă 

acolo. Zilnic fac lucruri care nu îmi plac, începând cu obligația 

de a mă trezi la 8 dimineața pentru că am întâlniri atunci, până 

la creații de care nu am fost mulțumită. Și nu mi-e rușine să 

spun, de-a lungul parcursului vieții am făcut multe lucruri care 

nu mă reprezentau – poate a fost bine sau nu, nu știu; au fost 

deciziile de moment – din nevoia de a câștiga bani, de a plăti 

salariile, de a merge mai departe. Sigur, obiectivul meu este să 

reduc lucrurile care nu îmi fac plăcere, pentru că în acele 

momente nici nu poți lucra în parametri maximi, dacă nu 
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operezi în valorile tale. Dacă mă pui de exemplu să fac un dosar 

de acte, sunt varză; pentru mine e ceva groaznic, dar dacă îmi 

dai să fac o rochie, pot să stau și două zile fără să beau apă și 

să iasă ceva deosebit. Asta încerc să fac acum: să identific 

valorile care mă reprezintă după care parametri în care lucrez 

sunt optimi și să mă axez pe ele. 

MD: În copilărie, mie îmi plăceau la maxim rochițele de 

prințesă. Îmi puneam o pătură pe mine, mergeam prin casă cu 

ea și mă simțeam o mare prințesă din poveste. Tu te visai 

prințesă, umblai cu rochițe prin casă? 

AC: Nu, nu am avut nici atunci și nu am nici azi fantezii 

vestimentare pentru mine, personal, deloc. La evenimente 

dimpotrivă, îmi plac rochiile foarte simple, nu port culori, nu 

port paete; pe stradă lumea mă întreabă cu admirație dacă îmi 

fac încontinuu rochii. Nu, nicidecum. Cred că în total abia 5 

rochii dacă mi-am făcut până acum, dar și acelea au fost pentru 

evenimente extrem de importante. Altfel, nu; nu pot să creez 

pentru mine, poate că am așa, un blocaj; dar îmi place să creez 

pentru alții. Și poate că îmi place asta, pentru că atunci când pot 

să comunic cu cineva, să înțeleg nevoia, dorința, ce o face pe 

purtătoare fericită și ce o reprezintă, aceea este cea mai mare 

satisfacție. Pentru mine însă, întrucât prefer modelele simple, 

nu am nici un fel de fantezii.  

MD: De unde îți vine inspirația pentru a crea? 

AC: Inspirația vine din multe părți: poate să te inspire un 

material; bineînțeles ne inspirăm cu toții din colecțiile vestimentare 

contemporane sau cele din trecut ale altor designeri, dar practic, 

poate să te inspire absolut orice. Acum de exemplu, noi dezvoltăm 

un proiect (în care eu cred foarte mult) în care piese vestimentare 
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existente sunt recosmetizate și li se dă o altă valoare prin 

creativitatea fiecăruia.  

După 1 iunie o să expunem o serie de produse de acest gen. 

Mai ales că acum este nevoie de aceste idei de re-utilizare, re-

ciclare, re-folosire, din mai multe considerente: în primul rând 

din punct de vedere financiar, oamenii nu vor mai avea aceleași 

posibilități în viitorul apropiat (pentru că toată nebunia sanitară 

creată de pandemie, va fi urmată de o criză economică reală); dar 

există pe această planetă o multitudine de articole vestimetare 

foarte bune, pe care nu avem de ce să le aruncăm. Plus că 

magazinele sunt închise, dar fiecare dintre noi avem în dulap o 

multitudine de articole vestimentare, cu materiale bune și 

lucruri ok în ele. Sunt stocuri întregi de materiale pe piață, deci 

ce rost are ca eu ca atelier să mai creez alte rochii de ocazie, 

când există deja atâtea făcute, cărora să le dăm o altă valoare?  

Așadar, o parte din inspirație a venit de la această criză 

financiară, dar și din nevoia clienților de a fi în continuare 

unici, la care se adaugă și nonsensul acesta de a confecționa 

întruna și apoi de a arunca hainele. După 1 iunie vom începe de 

asemenea să oferim servicii de ajustare, de calitate superioară, 

care se găsesc mai greu pe piață, fiindcă majoritatea croitoreselor 

care fac ajustări nu înțeleg tot conceptul acelei haine sau 

preferințele personalizate ale clientului. Și aici intervine echipa 

noastră, cu acest concept creativ de reutilizare și satisfacere 

personalizată a unicității și nevoii clientului.  

MD: Pe Adina Constantinescu o găsiți online, iar de la 1 

iunie începem încet-încet să ieșim cu toții din izolare să ne 

vedem de viețile noastre în continuare. Vouă vă doresc să fiți 
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mai buni cu fiecare zi, să vă bucurați de fiecare clipă, să aveți  

mereu zâmbetul pe buze și lumină în ochi.             
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Muzica: dăruire, perseverență sau talent?                              

– cu Michelle Pătran 

 

MD: Pentru dialogul următor am invitat o persoană 

extraordinar de talentată, care are o voce minunată și care mie 

îmi este atât de dragă încât aș chema-o în fiecare zi să îmi 

cânte și să stăm de vorbă: Michelle Pătran, pe care toată lumea 

din Craiova o cunoaște și majoritatea cred că au ascultat-o 

deja și s-au bucurat de vocea ei, cu diverse ocazii. Bine ai venit 

Michelle! 

MP: Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. 

MD: Noi ne știm de mult, dar nu ne-am mai întâlnit în 

ultimul timp.  

MP: Într-adevăr, nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. 

Îmi era dor și de tine și de toată trupa noastră minunată de acum 

7 ani.  

MD: Michelle a făcut parte și dintr-o trupă de teatru de 

amatori, pe care am coordonat-o eu în acea perioadă – asta ca 

să înțelegeți de unde ne cunoaștem noi atât de bine. Acum cum 

stai cu timpul liber, ai mai mult? 

MP: Relativ. Fiind farmacist, în perioada aceasta nebună (a 

pandemiei de Covid 19; n.r.) nu am prea avut timp de respiro, 

pentru că sistemul medical a trebuit să fie în linia întâi, cum se 

spune, așa că am fost pe baricade zi de zi.  

MD: Meseria ta de bază este farmacia, dar pasiunea principală 

muzica, pe care le faci în paralel. 
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MP: Muzica e prima mea iubire; și uitima (vorba poetului). 

E ceea ce îmi place mie să fac cel mai mult, ce mă împlinește 

cel mai bine. Mi-aș fi dorit din tot sufletul ca aceasta să fie 

meseria de bază, dar nu s-a putut așa. Și atunci, fac muzică 

printre picături.  

MD: Când ai timp să te plictisești? 

MP: Nu am timp de plictiseală, dar îmi doresc foarte mult să 

am măcar o zi în care să mă plictisesc. Nu știu cum e să te 

plictisești, de mulți ani încoace.  

MD: Cum a pornit pasiunea ta pentru muzică? Ai știut de 

mică de faptul că îți place să cânți? Cântai prin casă și ți-au 

descoperit părinții talentul, sau cum s-a întâmplat? 

MP:  Nu chiar. Când eram mică o profesoară de muzică mi-

a spus chiar că sunt un pițigoi strâns de gât. Pe vremea aceea 

trebuia să mergi la școala sau la liceul de care aparții (cu 

domiciliul, n.r.) și stând aproape de Liceul de Artă, am fost 

astfel obligată să merg acolo. Dar nu mi-a plăcut; absolut deloc, 

pentru că nu înțelegeam de ce trebuie să studiez în fiecare zi la 

pian și mă enerva lucrul acesta. Doar că a fost atât de bună, de 

drăguță și de atentă cu noi, domnișoara noastră învățătoare de 

atunci, încât mama nu m-a mai transferat la altă școală și m-a 

lăsat acolo până la finalul clasei a 4-a.  

S-a petrecut o minune prin clasa a 2-a, că m-am îndrăgostit 

de muzică și n-am mai vrut eu să plec. Profesoara de muzică de 

care am amintit mai devreme, a venit în fiecare clasă să 

selecteze copii ca să formeze un cor care să cânte cu maestrul 

Tudor Gheorghe. Mi-am dorit enorm să cânt în acel cor, nu 

pentru că aș fi știut atunci cine e Tudor Gheorghe, ci pentru că 
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avea mama acasă o revistă pe a cărei copertă era el și toată ziua 

îmi spunea cât de bine cântă omul acela și cât de mult îi place; 

iar eu mi-am dorit să-i fac o bucurie mamei cântând în acel cor. 

Așa a început totul; m-am îndrăgostit de muzică și n-a mai fost 

chip să renunț la ea.  

MD: Tu știi și să cânți la multe instrumente, nu doar cu 

vocea. 

MP: Nu sunt așa de multe, doar pian și chitară.  

MD: Sunt instrumente destul de greu de studiat... 

MP: Mi-a fost destul de greu mai ales în perioada copilăriei 

când nu pricepeam eu ce se întâmplă și de ce trebuie să se 

petreacă lucrurile așa – știam doar e musai să studiez – dar 

acum e frumos.  

MD: Pe ambele le-ai învățat în școală? 

MP: Nu, în școală am învățat doar pianul și tobele, pentru că 

era un fel de politică atunci ca încă din clasa a 5-a să faci două 

instrumente. Chitara am învățat-o puțin mai târziu, cu ajutorul 

doamnei Mădălina Amon. Ea a venit la un moment dat să cânte 

cu corul nostru și atunci am văzut chitara; a fost dragoste la 

prima vedere de acest instrument și apoi auzind că doamna 

predă chitară, m-am rugat insistent să mă ia și pe mine să mă 

învețe. Cam din acea perioadă a început cariera mea muzicală 

– să spunem așa – pentru că mi s-a dezvoltat vocea datorită 

chitarei; cântând folk, trebuia să cânți și la chitară și cu vocea; 

iar eu cântam prin casă ore în șir.  

MD: Când ți-ai dat seama că ai voce? Ce înseamnă că ai 

sau că nu ai voce; vocea se lucrează? 
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MP:  Eu cred că în primul rând trebuie să ai ureche muzicală, 

nu neapărat voce. Coarda vocală este un mușchi și ca orice 

mușchi se dezvoltă prin exercițiu, deci și dacă nu ai voce dar ai 

ureche, studiind, vocea se poate dezvolta ulterior.  

MD: Deci ce ne transmiți tu e că după ce descoperim că 

avem ureche muzicală, mai treubuie să și lucrăm foarte mult 

ca să ajungem să cântăm bine.  

MP: Da. Există două categorii de persoane: cele norocoase, 

care se nasc cu voce și care nu au foarte mult de lucrat; și 

respectiv persoanele mai ghinioniste, ca mine, dar care se 

îndrăgostesc de muzică și evident, nu au altă variantă decât să 

muncească. Însă și aici e ca în orice domeniu: dacă îți place și 

dacă muncești, atunci rezultatele apar.  

MD: Tu ai o voce extraordinară; vocea ta de acum de aici 

din studio – așa drăguță și moale și suavă – nu se compară cu 

cea pe care o ai atunci când cânți o melodie pe scenă, ești 

prezentă trup și suflet de zici că sunt acolo 5 persoane, nu una. 

Deci se vede rezultatul unei munci intense.  

MP: Da, am muncit ani buni de zile pentru a ajunge aici. 

Sigur, vocea s-a schimbat, s-a dezvoltat și s-a îngroșat odată cu 

vârsta; nu era așa puternică mai demult. Dar, într-adevăr, toată 

lumea îmi spunea ce diferență mare este între vocea mea de 

cântat și cea cu care vorbesc, discrepanța aceasta mă făcea să 

vorbesc pe cât posibil mai pițigăiat și mai copilăros ca să o 

accentuez și mai tare, pentru a-i șoca și mai mult în momentul 

când cântam. Ceea ce bineînțeles a fost o greșeală (îmi spuneai 

și tu când făceam cursurile de teatru să nu mai vorbesc pițigăiat).  
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MD: Nu neapărat că era pițigăiată, dar o voce prea 

copilărească nu te ajută neapărat pe scenă. Altfel nu era nici o 

problemă cu vocea ta.  

MP: Am încercat, am mai scăpat puțin de ea, pentru că acum 

în domeniul în care lucrez nu pot să mă duc în fața pacientului 

și să vorbesc așa ca un copil. Așa că m-am reeducat.  

MD: Cum împaci farmacia – o realitate în care trebuie să 

fii foarte atentă la cifre, la formule, la tehnici, la tot felul de 

astfel de lucruri – și muzica, ce este o chestiune artistică, o 

realitate total opusă? 

MP: Le îmbini; dacă îți place vei reuși. Farmacia a fost o 

alegere mai mult a mamei. Eu eram înnebunită de muzică și 

teatru, fiind convinsă că voi merge la Cluj să studiez acolo 

teatru. Doar că mama – mămoasă, iubitoare și dornică să nu 

plece copilul departe de casă – a început să se gândească la 

variante de viitor alternative și mi-a indus cumva ideea că ar fi 

minunat să fii farmacist. Așa că în clasa a XII-a a trebuit să 

învăț în paralel și pentru bac și pentru atestat (fiindcă la liceul 

de arte după ce termini 12 clase se dă un atestat de muzică cu 

care ai dreptul să predai apoi) și pentru admiterea la facultate 

(examen care se dădea din chimie, anatomie și fizică – materii 

pe care eu nu le făcusem niciodată). N-a fost deloc ușor; n-a 

fost ușor apoi nici în primii ani de facultate, pentru că trebuia 

să stai tot timpul cu burta pe carte și să înveți intensiv anumite 

lucruri; deci a trebuit să fac mari sacrificii și să renunț la muzică 

și la tot ceea ce mi-ar fi plăcut mie să fac în perioada aceea. 

Însă în final a meritat; a avut dreptate mama, pentru că e o 

meserie frumoasă, o meserie de viitor. Chiar dacă îmi place să 

fac muzică, și o fac cu tot dragul, totuși farmacia e asul meu din 
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mânecă, în caz că se întâmplă ceva rău și mă lasă vocea de 

exemplu.  

MD: Faci cel puțin la fel de bine și farmacia, precum 

muzica; și asta datorită faptului că îți place atât de mult.  

MP: Nu poți să profesezi dacă nu îți place. Să stai zi de zi 

opt ore închisă într-o încăpere, cu un colectiv și să faci ceva ce 

nu îți place, cred că încet-încet o iei razna.  

MD: Acum ai ajuns la stadiul la care predai, la rândul tău, 

muzică.  

MP: Îmi place foarte mult să predau și să lucrez cu copiii, 

precum și să dau mai departe ceea ce am primit de la alții. 

Doamna Mădălina Amon – mentorul meu în ceea ce ține de 

muzică – are Centrul Cultural „Amon”, plin de copilași de toate 

vârstele care vor să învețe să cânte. În urmă cu ceva ani, m-a 

rugat să fac cu copiii canto și să le predau tehnici vocale. Am 

fost extrem de încântată; am început inițial cu 2 copii și mi-a 

plăcut atât de mult, dar și lor de mine, astfel că în câteva luni 

aveam atâția elevi încât nu îmi mai rămânea nici o zi și nici o 

oră liberă pe săptămână. Din momentul când m-am angajat la 

farmacie (asta se întâmpla încă din timpul facultății) a devenit 

puțin dificil, pentru că după farmacie trebuie să merg la școală, 

apoi la ore cu copiii, apoi din nou la farmacie, la școală și tot 

așa, deci nu am timp să mă plictisesc.  

MD: Pe lângă toate acestea mai aveai și evenimente la care 

trebuia să cânți. Nu știu cum reușești, cred că te dedublezi 

cumva ca să faci față la toate.  

MP: Nu cred că vrei să mă vezi cum arăt luni dimineața... 

mai ales în weekend-urile când și lucrez la farmacie, după 
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servici, ore și evenimente, fără să apuc să dorm nopțile (că dacă 

ajung dimineața la 4-5 evident că nu am când).  

MD: Îți aduci aminte primul eveniment, prima cântare sau 

serbare sau prima dată când ai apărut în public, pe scenă? 

MP: Nu știu dacă este chiar primul (sunt foarte mulți ani de 

atunci și nu îmi aduc aminte bine), dar mi-a rămas în memorie, 

așa mai clar, un spectacol de la Sala Palatului, cu Tudor 

Gheorghe – sala era plină, chiar și Adrian Păunescu se afla atunci 

în sală; nu știam eu atunci cine e și că o să mă îndrăgostesc 

irevocabil de poezia lui câțiva ani mai târziu când am mai 

crescut. Atunci eram cu corul școlii. Iar prima dată singură, am 

cântat la tabăra folk, ce se face anual la Calafat, sub coordonarea 

lui Dan Vană; iar doamna Mădălina ne ducea și pe noi acolo să 

interacționăm cu alți cantautori ai folkului.  

MD: Părinții tăi te-au susținut în muzică, te-au îndrumat 

sau dimpotrivă ți-au spus să o lași baltă și să te ocupi de lucruri 

serioase? 

MP: M-au susținut cu totul; de multe ori au renunțat la ce 

aveau ei de făcut, ca să mă susțină pe mine. În clasa a III-a și a 

IV-a eram angajată la Filarmonică și la Operă. Corul de care 

vorbeam mai devreme ne-au angajat cumva, cu contract de 

colaborare – dar pe vremea aia pentru mine era ceva extraordinar 

– unde participam în tot felul de opere și operete, ca și cor 

(piesa care mi-a plăcut cel mai mult a fost „Carmen”). Stăteam 

foarte mult la repetiții, uneori și până la 11-12 noaptea, iar la 7 

dimineața trebuia să mă îmbrac să merg la școală. La repetiții 

mergeam direct de la școală și deci automat nu apucam să îmi 

fac temele după ore, așa că seara la 11-12 trebuia să le fac, 

pentru că deși m-a susținut întru totul cu muzica, mama nu m-
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a lăsat niciodată să neglijez școala sau să nu îi acord cărții 

atenția necesară, de acea la orele acelea din noapte stătea cu 

mine până terminam temele. În schimb nu m-a ajutat niciodată 

cum am auzit că mai fac alte mame, să îmi scrie ea; doar stătea 

cu mine, mă ținea de vorbă să nu adorm și îmi explica sau mă 

îndruma ce să fac. Și chiar dacă eram obosită (și mă vedea că 

sunt obosită) și scriam urât, îmi rupea pagina și mă punea să 

scriu din nou. Îi mulțumesc din suflet că a putut să facă lucrurile 

astea și a renunțat la viața ei personală pentru a fi alături de 

mine. Sunt sigură că nu a fost ușor nici pentru ea să vină de la 

muncă și apoi să își care piticul după ea peste tot.  

MD: Bănuiesc și pentru dumneaei a fost foarte emoționant 

primul tău spectacol.  

MP: Când am ajuns de la școală acasă, și i-am spus că o să 

cânt cu Tudor Gheorghe, a bufnit-o plânsul, m-a luat în brațe și 

m-a pupat. A fost foarte fericită. Și de atunci încolo a fost foarte 

încântată să își vadă copilul cu maestrul acolo pe scenă; mergea 

cu mine la toate concertele, în orice oraș ar fi fost.  

MD: Ai reușit să cânți până acum, ca adult mă refer, cu 

cineva cu care ți-ai dorit foarte mult?  

MP: Îmi plac foarte mulți artiști mari și evident că îmi doresc 

să pot să cânt cu cât mai mulți pe scenă. Este un vis încă 

neîmplinit. Dar am avut ocazia, în cei 20 de ani de când cânt, să 

fiu pe scenă – chiar dacă nu am cântat totdeauna cu ei, cel puțin 

să împart scena cu artiști mari. Este o senzație extraordinară să 

intri pe scenă și să îi vezi că sunt la repetiții sau la probe de 

sunete, apoi să vină în culise să poți să stai de vorbă cu ei și să 

nu te privească așa ca pe un copil care ai venit să ceri un autograf, 

ci ca pe un viitor coleg.  
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MD: Acum, fiind deja veterană în meseria asta – pentru că 

putem să-i spunem meserie, întrucât ai studiat foarte mult deci 

nu mai e o chestiune de amator – cum percepi că a fost pentru 

tine începutul? Pentru că acum ai foarte multe evenimente, ai 

și o trupă cu care cânți, predai copiilor – dar cum a fost 

începutul? A fost greu, a fost ușor? 

MP: Am cântat foarte mulți ani doar muzică folk, pentru că 

asta simțeam că mă împlinea pe mine și eram puțin rebelă: nu 

mă interesa părerea lumii, nu doream să fac muzică pentru 

lume, ci doar pentru mine. Așa că nu am avut niciodată 

curiozitatea sau dorința de a învăța melodii pe care le ascultau 

oamenii din jurul meu. Chiar și la petreceri, cu gașca de 

prieteni, le cântam ce îmi plăcea mie, nu ce mă rugau ei. Așa 

că a fost greu la început când a trebuit să dau puțin la o parte 

muzica folk pentru a-mi deschide orizonturile și pe alte stiluri 

de muzică, stiluri care prind la generațiile actuale; apoi a fost 

dificil și din cauză că a trebuit să îmi fac un repertoriu de la 

zero, să mă apuc să îl studiez și învăț. Normal că nu aveam 

posibilitatea de a cânta la evenimente singură, pentru că nu mă 

știa nimeni; plus că eram și mică pe atunci.  

Dar am avut norocul să cunosc o persoană care m-a luat sub 

aripa ei, am intrat într-o trupă (o trupă extraordinar de bună) și 

acolo ei m-au ajutat să mă dezvolt ca să fiu cine sunt astăzi. Au 

avut multe evenimente și au investit în mine atât ca persoană 

cât și ca artist, deci m-au ajutat să mă dezvolt pe toate planurile: 

să cânt o multitudine de lucruri, să învăț să vorbesc cu publicul, 

să nu mai fiu așa introvertită, să nu mai fiu rușinoasă (eu lăsam 

capul în pământ când vorbeam cu cineva, și cântam cu ochii 

închiși, interiorizat). Practic de acolo a pornit cariera mea 

muzicală, în adevăratul sens al cuvântului. Trei ani am cântat 
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cu ei peste tot, iar după aceea am ieșit din trupă pentru că am 

simțit că nu fac față cu toate câte le aveam în viața mea; erau 

prea multe, eram și mică; am terminat facultatea și trebuia să 

mă angajez la farmacie, deci era dificil. Am luat o pauză atunci, 

de vreo câteva luni, până când s-a întors prietena mea cea mai 

bună – Alina Amon – înapoi în țară, și ne-am format o trupă a 

noastră.  

MD: E o prietenie veche și frumoasă, cum rar mai vezi și 

care durează de foarte mulți ani.  

MP: De 15 ani.  

MD: Și cum v-ați cunoscut, datorită mamei Alinei? 

MP: Da, datorită doamnei Mădălina Amon. Când am început 

cursurile de chitară era și Alina acolo, în grupă cu mine (atunci 

a început și ea să învețe) și de atunci s-a legat această prietenie 

între noi, care a crescut cu bune și cu rele; și chiar dacă a fost 

plecată 5 ani în Anglia (unde a făcut facultate și apoi a lucrat) 

când se întorcea acasă pentru noi era ca și cum nu ar fi plecat 

niciodată. Dar ne-a fost greu – pentru că până să începem 

facultatea eram non-stop împreună; dormeam când la una când 

la alta acasă; la școală eram iarăși amândouă (și ea a făcut tot 

la Liceul de Arte, doar că la design) – când a plecat o perioadă 

așa de lungă și am putut să interacționăm doar prin telefon și 

webcam. Mai venea ea, am mai mers și eu acolo, dar nu e 

același lucru. Momentul când ea a luat decizia să se întoarcă în 

țară a fost cea mai frumoasă surpriză pentru mine și atunci i-

am spus că dacă rămâne trebuie să facem ceva împreună, ceva 

care să o lege aici ca să știu că nu mai pleacă.  

MD: Și faceți un lucru foarte frumos! 
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MP: Da, e minunată trupa. Ideea a venit de la doamna 

Mădălina. Ea are un concert caritabil anual care se numește 

„Darul din inimă”, pe care îl face pentru copiii care au nevoie 

de susținere și la care participă cam toți copiii de la noi din 

școală: cântă fiecare în funcție de secția la care este înscris la 

școală. Iar doamna Mădălina m-a rugat ca pentru secția mea de 

canto să pregătesc un colind frumos cu fetele (era iarnă atunci). 

Am selectat câteva fete cu voci extraordinare și atât de frumos 

a ieșit concertul, și atât de emoționată a fost toată sala Palatului 

în seara aceea încât toți plângeau – și eu plângeam, dar și 

râdeam în același timp, pentru că a fost o mare bucurie pentru 

toată lumea. După care toți ne-au întrebat unde ne pot asculta 

și cum se numește trupa noastră? – atunci am luat decizia să 

facem trupa; am ales prin brainstorming un nume și am ajuns 

la „Perfectly Simple” (asta pentru că suntem olteni). Apoi am 

început concerte, ore întregi de compoziții, și restul muncilor 

necesare.  

MD: Melodiile le compuneți voi singure? 

MP: Da. Și celelalte fete din trupă provin din generația folk, 

obișnuite fiind cu poezie cântată, normal că au creația în sânge 

– pentru că asta te învață folk-ul: să creezi, să visezi. Deci ne-a 

fost ușor la toate să ne ocupăm de compoziție și prin asta să ne 

deosebim de restul trupelor care sunt în momentul acesta pe 

plan local.  

MD: Cât de important crezi că este pentru un copil să își 

dezvolte abilitățile artistice sau măcar să practice în vreun fel 

arta muzicală? Indiferent ce formă, nu doar la canto, și la 

instrumente și la orice. Cât de important e pentru dezvoltarea 

lui personală să interacționeze cu meseria aceasta? 
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MP: Sigur că este important; de exemplu un instrument te 

ajută să îți dezvolți ambele mâini, deci automat îți dezvoltă mai 

bine creierul. Te ajută să ai capacitatea de a vedea întregul, nu 

numai punctul din centrul lui, și astfel să înțelegi mai profund 

rostul punctului și de ce el e acolo. Apoi te ajută să te dezvolți 

foarte mult și pe plan sentimental, te și sensibilizează, dar te și 

întărește. Muzica schimbă foarte multe lucruri în tine, în bine. 

Când cânți, e ca și când citești o carte bună: te transpui cu totul 

acolo și trăiești pentru câteva ore sau câteva zile în povestea din 

cartea respectivă; așa este și cu muzica, singura deosebire e că 

trăiești în acea realitate doar 3 minute și jumătate cât are 

melodia. Deci per ansamblu muzica te face mai bun; în general 

artiștii de orice fel, sunt oameni mai buni, pentru că arta te ajută 

să te dezvolți și mental și emoțional.  

MD: Te visai făcând asta când erai mică? 

MP: Da. Dar nu neapărat când eram foarte mică; atunci 

unchiul meu cânta la chitară – el a fost prima persoană care mi-

a pus chitara în brațe – și venea pe la noi (nu am reușit să prind 

nimic de la el pentru că eram prea mică), dar de fiecare dată îmi 

cânta. N-o să uit niciodată prima melodie cu care am luat 

contact din muzica folk: „O lume de 20 de ani”. El mi-o cânta 

tot timpul când eram mică, apoi când am început să studiez 

chitara aceasta a fost prima melodie pe care doamna Mădălina 

ne-a predat-o, iar eu eram atât de încântată că știam deja 

melodia asta de la el.  

MD: Iată coincidențele și semnele de marcaj ale sorții.  

MP: E o linie a ta pe care dacă o urmezi ajungi acolo unde 

ți-e scris, și chiar dacă nu îți dorești de la început, apoi realizezi 

că de fapt asta este ceea ce trebuia să ți se întâmple ție.  
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MD: Din păcate timpul acrodat dialogului nostru s-a 

terminat, dar îți mulțumesc pentru participare și te mai invit în 

viitor să continuăm, pentru că tu faci o multitudine de lucruri 

frumoase.  

Iar pentru că muzica e un factor important în viețile noastre, 

(fiecare acultăm muzică de când ne trezim până ne culcăm, și 

ne ajută să avem stări de spirit pozitive), vă doresc să aveți 

parte de cât mai multă muzică bună, să vă bucurați de fiecare 

clipă și să zâmbiți mai mult, pentru că viața e frumoasă!  
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Povestea din spatele măștilor – cu Minela Popa 

 

MD: În fiecare zi, noi cei de la TeleU Craiova facem lucruri 

inedite și neconvenționale, iar pentru dialogul de final al cărții 

am invitat o persoană asemeni nouă: ea este make-up artist al 

Teatrului Național din Craiova, câștigătoare a multor premii 

(despre care o să ne povestească în continuare) și un munte de 

talent. Bun venit la noi, Minela Popa.  

MP: Bine v-am găsit.  

MD: Mi s-a zbârlit pielea așa puțin, când am spus „un 

munte de talent” pentru că într-adevăr așa și este. Este ceva 

nativ sau a venit pe parcurs pasiunea aceasta pentru machiaj? 

MP: Nu e nativ, pentru că părinții mei nu au avut sub nici o 

formă legătură cu acest domeniu. Dar un lucru e cert: literatura 

și matematica dezvoltă imaginația copiilor, iar eu am stat bine 

la acest capitol, pentru că am făcut o școală bună aici în Craiova.  

MD: Dar cu machiajul – de unde a pornit nebunia aceasta? 

MP: Nu am ales-o eu, ci ea m-a ales. Eram studentă în 

București și nu îmi plăcea ceea ce făceam; iar un prieten bun al 

tatălui meu, văzând că merg foarte des la teatru mi-a sugerat să 

fac o profesie pentru teatru. Nu prea știam eu multe lucruri 

despre acest domeniu, dar mă simțeam atrasă de ceea ce se 

petrecea în spatele cortinei, cum se transformă actorii în diverse 

personaje, cum își schimbă înfățișarea, vârsta și așa mai 

departe. Lucrurile acestea m-au interesat foarte mult. Poate că 

meseria de regizor mi-ar fi fost mai aproape de ceea ce 

gândeam eu atunci, pentru că mi se părea ceva mai magic, 

doream să fac altceva decât făceau colegii mei.  
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Așa că am făcut o școală de machiori în teatru (care nu se 

mai făcuse de vreo 30 de ani); a fost o criză mare de personal 

în acest domeniu pentru că în anii 85-90 se făceau foarte multe 

filme și nu existau machiori, cei existenți din vechea școală 

Romaniță, de fapt, cam dispăruseră. Eu am avut norocul să fac 

școala cu un profesor care a fost elevul conferențiarului Ioan 

Romaniță, el fiind părintele școlii românești de machiaj pentru 

teatru și cinematografie, creând la rândul lui cei mai buni și mai 

mari profesori în domeniu. Conferențiarul Romaniță s-a format 

în Rusia și vă dați seama că acolo a avut ce studia. Plus că a 

fost pasionat de o multitudine de domenii în care s-a pregătit. 

Iar pe mine lucrul acesta m-a ajutat foarte mult, că am venit 

într-un teatru cu o bază a școlii românești și rusești de machiaj; 

dar nu am rămas la nivelul acela.  

Aici au intervenit alte șanse, alte bucurii și alte drumuri; mi 

s-au deschis drumurile către Vest, și trebuie neapărat să spun 

că datorită domnului regizor Silviu Purcărete am ajuns să fac 

unele cursuri și traininguri în Germania. Acolo am descoperit 

tehnica nouă, am lucrat cu cele mai bune produse din lume (pe 

care le folosesc și în momentul acesta), iar rezultatul final a 

ceea ce sunt și fac eu astăzi, este îmbinarea acestor două școli. 

Școala rusească și școala nemțească sunt de fapt bazele filmului 

și teatrului pentru toată lumea, la nivel mondial; chiar dacă 

Hollywood-ul este în altă zonă, totuși folosește și el aceleași 

farduri și aceleași reguli pe care le-am studiat la aceste școli.    

MD: Povestiți-ne puțin cum a fost prima întâlnire cu Silviu 

Purcărete? 

MP: Acum o să sar așa ca olteanul la alt răspuns, și o să spun 

că cel mai important lucru a fost întâlnirea cu Teatrul Național 
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din Craiova. Eu cunoșteam Teatrul, pentru că elevă fiind 

veneam des aici la spectacole; îl iubeam, îl adoram. Iar prima 

întâlnire, când domnul director Dincă mi-a acordat șansa 

spunând că probabil o să mă angajeze, pentru mine a fost unul 

dintre cele mai fericite momente ale vieții. De fiecare dată când 

ieșeam din teatru, aveam impresia că toată lumea se uită la 

mine. Când am făcut primul spectacol – care se numea „Micul 

infern” – și am putut la 22 de ani și jumătate să schimb șapte 

personaje, printre care și Tudor Gheorghe aflat în rol principal, 

să lucrez cu vârsta lor și să-i aduc de la 27 de ani la 85 (asta era 

prin 1988) – crede-mă, când am ieșit din teatru am avut 

impresia că se uită lumea după mine.  

Acela a fost un an de teatru, lucram foarte mult pentru că 

aveam în jur de 400 de spectacole pe an (jucam și câte 4 

spectacole pe zi); lumea venea la teatru, sălile erau arhipline, 

era bucurie deplină. Te simțeai necesar, știai că ce faci chiar 

contează. Eu nu mai aveam timp pentru mine; nu aveam decât 

teatrul și atât. Și să învăț. Mereu îmi doream obsesiv să învăț. 

Am avut marele noroc atunci că domnul Tudor Gheorghe mi-a 

adus din drumurile de peste ocean o revistă de machiaj; dar 

citeam orice, orice care m-ar fi putut ajuta să construiesc. Este 

un domeniu foarte vast machiajul – și mai ales machiajul de 

teatru; nu se rezumă doar la un fond de ten, trei creioane și două 

tușuri.  

MD: Spuneați că azi e foarte greu să găsești un machior 

adevărat. E o diferență între make-up artistul de astăzi și un 

machior clasic? 

MP: Da. Am făcut un referat pe tema asta, nu este decât o 

traducere din limba engleză: make-up artist = machior. Eu cred 
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că și în acest domeniu ar trebui organizate niște grade ierarhice 

profesionale. Nu poți să fii machior sau dacă vreți să îi spunem 

make-up artist, de la început; la început ești doar asistent – la 

fel ca la scenografie ca și în multe alte domenii. Nu se poate ca 

imediat ce ai început să și ajungi artist; ești doar un debutant. 

Adevărata artă apare doar atunci când uiți tehnicile, trecând 

prin ele, dar dincolo de regulile lor. Machiajul are două ramuri: 

una de execuție, și cealaltă artistică, la fel ca în alte domenii. 

La fel ca pictura sau sculptura de exemplu; deci machiajul este 

și el o artă, iar în zilele noastre a ajuns la un nivel fantastic.  

MD: V-ați gândit, când ați început să faceți meseria asta – 

despre care atunci nu știa foarte multă lume – că o să ajungă 

astăzi atât de în vogă? 

MP: Nici eu nu știam nimic și, evident, că nu m-am gândit. 

În schimb am avut bucuria și impresia că fac ceva ce nu face 

nimeni, care mi-a dat atâta forță încât nu mă mai puteam opri. 

Exersam enorm de mult și am câțiva actori cărora trebuie să le 

mulțumesc în mod special – cum este de exemplu Mirela 

Cioabă, Valentin Mihali, domnul Tudor Gheorghe etc. – care 

m-au lăsat să fac absolut orice mi-am dorit și am gândit despre 

personajul pe care îl jucau; atâta încredere au avut în mine. De 

fapt ei fiind niște copii mari, m-am alăturat și eu un copilaș mai 

mic și împreună am început joaca, asta ar fi o descriere realistă 

a ceea ce se petrecea acolo. Evident că totul era calculat, 

matematica își avea aici cuvântul de spus; din caracterizarea 

personajelor nu trebuia să lipsească nici un cuvânt, fiecare 

propoziție de acolo conta și totul se vedea în lucrul pe care îl 

făceam; nu am glumit nici o clipă cu meseria asta. Eu sunt o 

persoană veselă, râd, mă bucur de ce mi-a dat Dumnezeu, 

socializez ușor – dar cu acest lucru nu am glumit nici o clipă. 
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Și aici o să ajung la domnul Purcărete: și el e la fel; nici dânsul 

n-a glumit cu meseria. Tot timpul ne-am jucat, tot timpul am 

făcut spectacole, unde bucuria și măcinările dânsului s-au văzut 

acolo transpuse pe scenă, dar totdeauna am luat lucrurile foarte 

în serios.  

MD: Aspectul acesta s-a văzut, motiv pentru care ați și 

câștigat două premii foarte importante.  

MP: Primul este o Medalie de merit de la Președinția 

României, și respectiv al doilea este Premiul Uniter. Eu sunt 

mulțumită, pentru că nu am dormit multe nopți, am studiat 

încontinuu și le doresc tuturor să aspire în această direcție. 

Când am început nu m-am așteptat la premii, dar după ce am 

lucrat atât de mult era aproape inevitabil să nu le iau. Eu nu am 

muncit pentru premii, ci pentru spectacol și pentru bucuria 

actorului; cred că pe actor îl ajut cel mai mult; și acesta este 

rolul meu esențial; iar pe locul doi este spectacolul; și aici, 

desigur, sunt foarte fericită când mulțumesc un regizor.  

La colaborarea cu Robert Wilson, despre care ar trebui să îți 

vorbesc multe zile – dar sper să mă ajute Dumnezeu să scriu o 

carte cândva – el zicea doar atât: „the make-up are great; thank-

you” – pentru mine acele vorbe erau cât un premiu Oscar. Am 

muncit foarte mult și am studiat 6 luni pentru acest „thank-

you”. Iar faptul că mi-a scris pe o hârtiuță și pe caietul-program 

un lucru foarte frumos – și anume, că sunt cea mai bună dintre 

cele bune – m-a topit; pentru mine a fost un alt premiu. Acestea 

sunt adevăratele mele premii.  

MD: Oricum, ați lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori 

ai lumii.  
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MP: Nu știu dacă sunt cei mai mari, dar sunt printre cei mai 

importanți.  

MD: Și toți v-au apreciat, iar Silviu Purcărete are așa o 

afinitate specială pentru dumneavoastră. 

MP: E o dragoste reciprocă și o mare bucurie. De la început 

am avut încredere unul în altul. Iar încredere unul în celălalt 

consider că e un lucru foarte important atunci când lucrezi cu 

colaboratori, cu oameni; fiecare să își facă treaba foarte bine pe 

felia lui, ca să mă exprim așa. Și de fiecare dată eu spun că 

trebuie să fac un machiaj în spectacolul regizorului, adică să 

am grijă să fac machiajul să se potrivească perfect cu viziunea 

acestuia asupra spectacolului respectiv (pentru că eu pot să fac 

machiaj și să fie pe dinafară); și asta îl bucură cel mai tare și 

face să fie colaborarea bună.  

În ce-l privește pe Silviu, dacă ar fi să fac un rezumat scurt 

aș spune că am 11 spectacole puse în scenă cu domnul Silviu 

Purcărete, că am lucrat acel minunat film „Undeva la Palilula” 

pentru care am și luat premiul Gopo și care a fost un efort 

supraomenesc (dar întrucât s-a încununat cu un premiu, am 

uitat efortul). Fără discuție că el este pentru sufletul meu și 

pentru România, cel mai important regizor. Este fantastic. 

Faptul că Dumnezeu m-a ajutat să lucrez cu acest om, m-a 

dezvoltat. Dar niciodată nu ești suficient de pregătit să lucrezi 

cu Silviu Purcărete. Pentru mine, lucrând în 1988 „Piticul din 

grădina de vară”, a fost, nu o rampă de lansare, dimpotrivă, o 

introducere în studiul aprofundat – mereu trebuia să studiez, 

neîntrerupt; dar el a avut încredere și când are încredere în tine, 

pur și simplu ești obligat să dai tot ce poți. Eu nu m-am simțit 

obligată, ci m-am simțit cel mai mic, așa și zic: m-am simțit cea 
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mai mică rotiță de la ceasul elvețian, dar dacă eu nu îmi fac 

treaba perfect, se oprește întreg ceasul. Deci pentru faptul că îl 

admir, că am mare încredere în el, am continuat în permanență 

să studiez și să îl mulțumesc.  

Am lucrat împreună multe spectatole, nici nu le mai știu 

ordinea, dar am lucrat și spectacolul de la Vâlcea cu 

„Decameronul”, am lucrat „Danaidele”, care a fost un spectacol 

foarte greu – au fost cu toții vreo 120 de actori principali, între 

care și Radu Beligan. Apoi au fost spectacolele unde am avut 

șansa să și joc, pentru că așa a vrut domnul Purcărete, 

spectacole care au colindat pământul și mi-au adus, din nou, 

alte cunoștințe, alt nivel de pregătire, altă ștachetă; de fiecare 

dată trebuia să mai învăț câte ceva înainte de a pleca.  

Mergeam și mă uitam în vitrinele celor mai mari saloane din 

lume (dar nu de haine), de exemplu la Monte Carlo sau cele din 

Franța unde erau prețuri foarte mari și stăteam prefăcându-mă 

că am treabă acolo, doar ca să mă uit cum coafează sau cum 

machiază (ei au vitrinele foarte generoase și te poți uita din 

stradă, doar că nu poți să stai prea mult în loc pentru că ești 

suspectat). Am primit de la o mare scenografă – Lia Manțoc, o 

altă personalitate care a influențat formarea mea – o carte 

celebră de machiaj pe care o folosesc și ca suport de curs la 

studenți.  

MD: Acum și predați mai departe ceea ce ați acumulat, la 

rândul dumneavoastră.  

MP: Da, încerc să duc mai departe ce am învățat. Deci pe 

vremuri a fost greu și era necesar un mare volum de muncă și 

de studiu; dar venind mai aproape de zilele noastre, mai ales 

după anul 2012, a devenit relativ ușor să faci machiaj pentru că 
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prin intermediul internetului ești permanent în contact cu toată 

lumea; putem vedea spectacole, realizarea unor măști din latex, 

cărți, reviste și așa mai departe; eu nu am avut la începuturi 

aceste resurse. De exemplu, în momentul în care s-a luat marele 

premiu al criticii, la Edinburgh, pe spectacolul „Burex”, în 

paralel s-a câștigat și un premiu Hamada (un premiu financiar) 

acordat de criticii japonezi, dar tot acolo, în valoare de vreo 

4500 de mărci (care atunci însemnau bani foarte mulți), domnul 

Purcărete a decis ca acei bani să fie investiți în farduri 

profesionale tocmai pentru a lucra la următorul spectacol, 

„Titus Andronicus” ca să fim la același nivel cu cei mai buni 

din lume. Deci la o astfel de susținere, n-aveam cum să nu îi 

mulțumesc, cum să nu mă dezvolt, cum să nu fiu obligată să fiu 

la înălțime?!  

MD: Cât contează machiajul, într-un spectacol? 

MP: Eu am o expresie pe care o tot spun la studenți și o repet 

cu fiecare ocazie: pentru crearea chipului unui personaj, este 

necesar machiajul, dar pentru crearea chipului de compoziție, 

el este obligatoriu; importanța o acordă fiecare. De aceea 

procentul de importanță e de la 0,5 până la cât vrea fiecare. 

Primul lucru pe care îl vede spectatorul este fața; sunt regizori 

care nu acordă importanță acestei măști de comunicare (pielea 

personajului cum se zice), dar sunt și alții pentru care e 

esențială. Costumul este corpul personajului, iar culoarea este 

pielea lui, ele ne spun cine ești. De aceea personajele secundare 

au nevoie de mai mult machiaj, tocmai pentru că nu au timp să 

ne spună în scurta perioadă pe scenă, cine sunt. De multe ori pe 

personajele principale, eu nu le prea machiez, decât dacă jucăm 

în compoziție sau dacă este strict necesar să facem un machiaj.  
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Aș vrea înainte de a trece mai departe, să amintesc pe cineva 

care este foarte important deopotrivă sufletului meu cât și 

muncii mele de creație și Teatrului Național din Craiova: este 

vorba de regizorul Vlad Mugur. De multe ori studenții îmi spun 

că, atunci când vorbesc despre machiaj, dau impresia că este 

cel mai important lucru din spectacol; eu sunt pasionată de 

machiaj, dar nu este cel mai important, sunt o multitudine de 

alte lucruri foarte importante. Eu sunt cea mai mică rotiță din 

ceasul elvețian.  

MD: Mai sunteți și soție, mai sunteți și mamă. Când mai 

există timp pentru familie?  

MP: Nu știu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să le 

rezolv pe toate. E foarte greu să mulțumești pe toată lumea, și 

cred că ar trebui să cer iertare copiilor mei pentru momentele 

în care n-am fost lângă ei. Dar m-am străduit să fiu lângă ei. Și 

mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin toate etapele vieții: 

am făcut copii, am făcut case, am pus pomi. Chiar îmi doresc 

să pun și mai mulți pomi. Cred că la pensie mă voi ocupa de 

agricultură. Dar dincolo de glume, am doi copii minunați, 

gemeni, o fată și un băiat – Veronica și Mihai – ambii medici 

rezidenți în acest moment și le mulțumesc pentru că m-au 

ascultat (și eu i-am ascultat).  În momentele când nu am putut 

fi lângă ei am avut înlocuitori – o mamă, o bonă. Dar asta e 

situația, ca să le poți face pe toate bine, e foarte greu.  

MD: Bănuiesc și ei sunt mândri acum de realizările 

dumneavoastră.  

MP: De realizări poate că sunt mândri, dar poate că nu și de 

faptul că am fost o mamă foarte bună. Deși eu pe ei i-am iubit 

enorm încă de când s-au născut și îi iubesc și azi la fel de mult. 
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Și tot ce am făcut am făcut pentru ei, toate premiile acestea și 

atenția, și munca multă depusă, nu le-am dorit pentru mine, mi-

am dorit ca la un moment dat copiii mei să fie mândri de mama 

lor. Și desigur, și eu sunt mândră de ei. În ceea ce-l privește pe 

soțul meu, el săracul a fost cel mai dezavantajat din perspectiva 

timpului alocat; cu el nu am ce să fac decât să îmi cer iertare că 

nu m-am putut ocupa mai mult de noi ca și cuplu.  

MD: La câte lucruri deosebite, la cât de multe ați văzut și 

trăit, cu ce oameni v-ați întâlnit și cu câți dintre cei mari ați 

lucrat, ideea de a scrie o carte mi se pare chiar foarte bună și 

necesară nouă tuturor, generațiilor care, ca și mine, nici 

măcar nu eram născuți pe vremea când dumneavoastră deja 

făceați astfel de lucruri. Nici măcar mulți dintre actori nu 

îndrăznesc să viseze la așa ceva.  

MP: Eu mă consider modelată de toți cei cu care am lucrat; 

cred că a existat și ceva materie, dar rezultatul a ceea ce sunt 

azi, e datorită modelării lor: regizori, scenografi, coregrafi, 

actori – mai ales actorii, și fiecare rol (pentru că asta înseamnă 

un actor în esență, o succesiune de roluri) pe mine m-a incitat, 

m-a stimulat să lucrez, să evoluez. De fapt în felul acesta am 

trăit; pentru mine asta a însemnat să trăiesc. Desigur, sunt multe 

momente pe care le-am uitat, dar cele care mi-au marcat 

existența, cariera și drumul meu în viață, nu am cum să le uit 

niciodată. Mi-aș dori din tot sufletul ca la pensie, să pot reveni 

asupra lor și să le scriu într-o carte. Sunt convinsă că și alții 

lucrând cu aceiași actori sau regizori, ar putea spune lucruri 

asemănătoare, și cred că singura diferență în cazul meu că am 

mai multă experiență, pentru că am lucrat la foarte multe 

spectacole cu toată lumea. Deci am avut șansa și mă bucur de 

prietenia multor teatre – actori, directori și oameni de teatru – 
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peste tot prin țară: la Iași, la Oradea, la Sibiu, Constanța, 

Timișoara etc. Și peste tot mi-am făcut prieteni.  

MD: Pe dumneavoastră nu doar experiența vă deosebește 

de oricine, ci experiența combinată cu pasiunea, iar rezultatul 

e unul de excepție.  

Învățând din experiența doamnei Minela Popa, nu pot decât 

să vă doresc tuturor – acum la final de călătorie prin viețile și 

destinele oamenilor frumoși din acest volum – să faceți cu 

pasiune și cu credință tot ceea ce realizați, să puneți suflet și 

să munciți cu seriozitate, iar în final cu siguranță veți obține 

rezultate cel puțin la fel de bune ca și ale eroilor din poveștile 

noastre de până acum.  
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Scurt portret de autor 

 

Imprevizibilă. 

Atât de imprevizibilă și, totodată, de naturală, încât mi-a scris 

într-o seară în mess, convinsă fiind că nu mai am numărul ei 

de telefon. 

Nu mai vorbisem de vreo trei ani, când mi-a împrumutat o carte 

pentru fiul meu. Pe care i-am înapoiat-o cu ocazia asta. Altfel, 

uitasem, dar nu mi-a amintit, pentru că este elegantă. Deși, 

ceea ce e bine, este foarte directă. 

Complementativ, mi-a cerut sfaturi. Inteligent, pe unele le-a și 

aplicat. 

Ambițioasă, a știut să miște lumea din jurul ei, chiar până 

departe. 

De fapt, asta face și acum. Mișcă literele, deci mințile. 

Și chiar când credeam că nu mai are cu ce să ne surprindă...m-

am pomenit scriind despre ea, pentru cartea ei. 

Sincer, am fost surprins... 

Ah, de fapt, m-a luat gura pe dinainte încă de la primul cuvânt 

așezat aici... 

 

Alexandru Mogoșeanu, 

scriitor și director al Radio România Oltenia – Craiova 
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