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Tele-Encounters este un proiect de cercetare 

artistică ce își propune să exploreze relațiile 

familiale în contextul migrației și să 

contribuie la dezvoltarea teleprezenței 

(prezență mediată tehnologic) ca limbaj 

artistic. 

În perioada 2017-2018, pe baza interviurilor 

cu emigranți români din Spania și familii 

rămase în România, am realizat spectacolul 

de teatru telematic  

„Planeta Viselor Pierdute”. 
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În partea a doua a proiectului, partenerii din 

Portugalia vor crea scurtmetraje în format 

360˚ pornind de la interviuri cu familii 

portugheze afectate de migrație. Acestea vor 

fi expuse în 2019 în toate țările partenere.  

Cercetarea noastră artistică și sociologică va 

fi diseminată în lumea academică prin 

workshop-uri și conferințe pentru studenți (în 

universități din România, Spania și 

Portugalia), prin intermediul unei cărți 

dedicate proiectului și în cadrul unui 

simpozion pe tema teleprezenței (iunie 

2019). Publicul va fi invitat să participe la 

cele două conferințe organizate în cadrul 

expoziției de film și să acceseze 

documentația noastră online. 
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Începând din septembrie 2017, echipele din 

România și Spania au intervievat peste 40 de 

persoane: migranți și familii rămase acasă. 

În România am intervievat copii și părinți 

rămași acasă, precum și părinți care au fost 

plecați, dar au revenit în țară. În Spania am 

intervievat imigranți români și portughezi. 

În Portugalia am intervievat familii care au 

rude plecate în Spania și nu numai. 

Accesați colecția de interviuri realizate în 

România aici: 

http://www.tele-

encounters.com/ro/category/interviuri-

familii-ramase-acasa/  

http://www.tele-

encounters.com/ro/interviuri-cu-emigranti/  

http://www.tele-encounters.com/ro/category/interviuri-familii-ramase-acasa/
http://www.tele-encounters.com/ro/category/interviuri-familii-ramase-acasa/
http://www.tele-encounters.com/ro/category/interviuri-familii-ramase-acasa/
http://www.tele-encounters.com/ro/interviuri-cu-emigranti/
http://www.tele-encounters.com/ro/interviuri-cu-emigranti/
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Colecția integrală este disponibilă doar în 

engleză.  

Interviurile despre migrația portugheză vor 

sta la baza filmelor VR ce vor fi realizate în a 

doua parte a proiectului. 

Intervievatori România: Ion Mircioagă și 

Marina Hanganu. 

Intervievatori Spania: Juan Francisco 

Hernández Pérez, Sergio Albaladejo Ortega, 

Miguel Ángel Martinez Diaz și studenți 

voluntari de la UCAM. 

Intervievator Portugalia: Adelaide Pacheco. 
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Povestea Mea este o secțiune a site-ului 

nostru unde puteți posta (anonim sau nu) 

povestea dumneavoastră despre migrație: 

http://www.tele-

encounters.com/ro/povestea-mea/ 

 

Le mulțumim tuturor celor care ne-au dăruit 

poveștile lor de viață! 

 

http://www.tele-encounters.com/ro/povestea-mea/
http://www.tele-encounters.com/ro/povestea-mea/
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„Planeta Viselor Pierdute” este povestea unei 

familii despărțite de migrație. Carmen a 

plecat în Spania pentru a-și întreține familia, 

iar soțul ei, George, și fiica lor de șapte ani, 

Betty, au rămas în Buzău. Piesa urmărește 

relațiile dintre membrii familiei timp de 11 

ani, cu visele și decepțiile lor, cu schimbările 

inevitabile care se petrec sub semnul trecerii 

timpului, al confluenței unor lumi diferite și 

al comunicării de la distanță. 

Piesa este inspirată de interviuri, dar nu 

reprezintă o poveste reală. Interviurile doar 

ne-au oferit o matrice de lucru, o frescă 

(desigur, parțială) a realităților migrației și 

ne-au stimulat imaginația.  

Autorii piesei:  

Ion Mircioagă și Marina Hanganu 
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Înainte de începerea repetițiilor, a avut loc o 

etapă de dezvoltare tehnologică a aplicației 

folosite în spectacol. E vorba de o interfață 

care ne permite să facem un montaj video 

live între imaginile filmate (transmise prin 

video-conferencing), cadrele de tranziție 

(„blackout”, plus cadre care simulează glitch-
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uri tehnice) și animația digitală controlată 

prin Kinect (să o numin „avatar”). Tot prin 

aplicație funcționează și supratitrarea. 

Avatarul a fost creat ca parte a conceptului 

pentru spectacolul „Planeta Viselor 

Pierdute”. Stelele și universul fac parte din 

povestea noastră. Actrița din România 

(Andreea Darie – fiica) și cea din Spania 

(Ruxandra Oancea – mama) se pot atinge de 

la distanță și pot desena în timp real prin 

intermediul avatarurilor digitale. Publicul 

buzoian a putut testa animația. 

„Dispozitivul Kinect le-a permis buzoienilor 

veniți la finalul lunii februarie la Teatrul 

„George Ciprian” să se joace cu propriul 

avatar digital și cu cel al unui partener. 

Practic, prin intermediul aplicației digitale 

create de Mindscape Studio, siluetele 

spectatorilor au fost transformate într-o 
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animație controlată direct de aceștia. În 

perechi și distribuiți în spații diferite ale 

teatrului (scenă și studio), participanții au 

învățat să-și controleze propria umbră 

digitală și să interacționeze cu partenerul.” 

(fragment din articolul „Tele-prezența nu e o 

iluzie a prezenței fizice, ci un alt fel de 

prezență” de Gabriel Sandu) 

Aplicație digitală realizată de Mindscape 

Studio: Cristian Iordache (head interaction 

designer), Dragoș Vasiloaia (interaction 

designer). Light design România și Spania: 

Alexandros Raptis. Sound setup România și 

Spania: Florin Ciocan  
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Spectacolul este construit pe interacțiunea 

online a actorilor aflați în România și Spania, 

conectați în timp real prin video-

conferencing și animația Kinect, de unde și 

denumirea de „teatru telematic”. Cu alte 

cuvinte, e un spectacol de teatru care 

folosește rețelele telematice, de comunicare 

la distanță. În ambele țări există un public 

prezent fizic și unul virtual (publicul din țara 

parteneră).  

Una dintre reprezentații va fi transmisă live 

pe site-ul proiectului în toamna 2018: 

www.tele-encounters.com  

http://www.tele-encounters.com/
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foto România: Costin Fetic 
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Gina Chivulescu – manager proiect și 

managerul teatrului;  

Cristiana Ilea – contabil-șef;  

Iuliana Pleșoianu – consilier juridic;  

Marina Diana Hanganu – director artistic 

proiect; 

 Ion Mircioagă – regizor asociat;  

Andreea Darie – actriță;  

Radu Solcanu – actor; 

 Alexandra Constantin - scenografă;  

Gabriel Ilie – maestru sunet;  

Gheorghe Ilie – tehnician lumini;  

Mihai Vădănoiu – manager de scenă;  



 
 

20 

Mindscape Studio: Cristian Iordache - head 

interaction designer, Dragoș Vasiloaia - 

interaction designer,  

Florin Ciocan - sound designer,  

Alexandros Raptis - light designer 

Mircea Kivu – sociolog;  

Gabriel Sandu – PR;  

Daniela Dughiană - graphic designer. 

 

Pablo Cano – manager proiect;  

David Christopher Heiser – manager 

financiar;  

Javier Galindo – director artistic Spania; 

Carmen Maria Carillo – PR; 

 Ruxandra Oancea – actriță;  

Tony Blaya – actor;  

Ana Polo – actriță;  
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Jessica Reche Pujante - tehnician;  

Pedro R. Celdrán Vera - regizor tehnic;  

Juan Francisco Hernández Pérez,  

Sergio Albaladejo Ortega și  

Miguel Ángel Martinez Diaz - intervievatori; 

Francisco José Ruiz Gil – suport tehnic și PR. 

 

Manuel Nunes – manager proiect;  

Artur Pinto – manager financiar;  

Adelaide Pacheco – asistent manager 
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Grigore Meica - regizor tehnic;  

Eugenia Briotă – cabinier-peruchier; 

Nicoleta Radu - recuziter;  

Daniel Liviu Berbec, Florin Sîmpetru,  

Costel Baboi - mașiniști; Daniel Holeoleo - 

magazioner și mașinist; Gheorghe Baboi - 

șef formație muncitori; Petrică Enăchescu - 

pompier; Rodica Dragoman - referent de 

specialitate (secretar); Mihaela Piron - 

referent de specialitate; Adrian Văduva - 

operator sunet; Adina Plăiașu - referent 

(arhivar) și casier; Mircea Tabacu - 

merceolog; Maria Dumitrescu - impresar 

artistic; Oana Monica Grigore - referent 

resurse umane; Ion Tăbăcaru 

- fotograf; Viorica Craiu - plasatoare. 
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Tehnoredactare și grafică digitală broșură:  

Daniela Dughiană 

http://www.europa-creativa.eu/cultura


 
 

24  


