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Interviu cu actrița Andreea Darie despre spectacolul  

Planeta Viselor Pierdute 
 

Prezență: 

 

1) Cum este să joci cu un partener scenic prezent doar virtual? Care este 

deosebirea dintre jocul cu partenerul fizic și jocul cu partenerul virtual? 

- Pe care dintre simțuri te-ai bazat mai mult în comunicarea cu partenerul virtual 

(vizual, auditiv)?  

În școlile noastre de teatru suntem antrenați, ori sfătuiți, îndemnați să construim cu și 

prin partenerul de scenă, oricare ar fi acesta, fapt cât se poate de logic și firesc. 

Provocarea apare însă atunci când ne aflăm în postura de-a improviza, de-a alege 

din tot ceea ce am „acumulat” câte ceva pentru a face față unei experințe 

neanticipate. Te înfățișezi necunoscător și disperat înaintea unei situații, poate, unice. 

În scenă actorul deține controlul sau ar trebui să o facă. Cum poți comunica în scenă 

cu un partener privit printr-un ecran dacă în viața noastră reală, de toate zilele, ne 

este extrem de dificil să o facem? Tehnologia ne ajută să fim împreună, dar, în 

esență, doar parțial. Întotdeauna ne vom pierde prin satelit. Am încercat în Planeta 

viselor pierdute să-mi alcătuiesc personajul mamei din chipul și vocea partenerei din 

Spania. Nu pot spune dacă a fost ea, dacă a fost același personaj construit de ea. Nu 

am cu ce compara! Nu am jucat niciodată împreună! Nu ne-am simțit nici tensiunea 

respirației, nici umezeala ochilor! 

- Absența simțului tactil în relația cu partenerul virtual, imposibilitatea de a-l 

atinge, ți-au influențat jocul? Dacă da, în ce fel? 

Lipsa simțului tactil a redus șansele de verificare a propriei credințe prin partener. 

Oare ceea ce „mi se pare” mie a fi personajul este, de fapt, el? Surprinzătoare 

rămâne dubla înțelegere a mecanismului: lipsa partenerului în contact fizic - act 

generator al senzației permananete de neîmplinire și vria căutării continue, nevoia de 

a-l găsi. 

- În ce măsură simțeai că partenerul virtual era „prezent” în spațiul tău? Au 

existat anumite momente când partenerul părea mai prezent pentru tine decât 



 
 

 

P
ag

in
ă2

 

în alte momente? Ce influența senzația ta că partenerul era prezent? Au fost 

momente în care uitai că partenerul de joc nu se afla în același spațiu fizic? 

Partenerii în scenă comunică în mare parte cu ajutorul privirii, a gesticii, a tuturor 

mijloacelor de care pot dispune. Acest fapt se întâmplă indiferent că vor să-și 

transmită semnale privitoare la acțiunea scenică în care sunt implicați sau altele, de 

natură perturbatorie, făcând apel la spontaneitatea și capacitatea de adaptare în 

vederea stabilizării spectacolului. Elementele parazite în Planeta viselor pierdute pot 

apărea mult mai ușor decât în multe alte spectacole: tehnologia poate fi controlată, la 

fel cum poate scăpa de sub control. Acestea sunt momentele când comunicarea cu 

partenerul devine dificil de gestionat, de înțeles, de sincronizat. Dar, evident, nici nu 

este imposibil. Având norocul unor parteneri eficienți și focusați, spectacolul a 

reprezentat o descoperire permanentă.  

Calea de comunicare a fost reprezentată de un ecran și câteva boxe, uneori totul s-a 

desfășurat fără greașeală, alteori nu. Aceasta este și menirea teatrului, oricât de 

telematic și tehnologizat ar fi: să fim astăzi așa cum nu am fost ieri, așa cum nu vom 

fi cu siguranță mâine.  

Personajul Ruxandrei a fost generator de acțiune. Ea determina, de cele mai multe 

ori, schimbări în scenă. Aveam nevoie să ne-o aducem cât mai aproape de noi, altfel 

nu ne-am fi puteam conecta la acțiunea spectacolului, la povestea sa. 

 

2) Legat de comunicarea prin smartphone. În ce măsură te simțeai 

prezentă/prezent în spațiul din cealaltă țară? Ce factori influențau propria 

senzație de prezență într-un spațiu sau altul (1. spațiul fizic din țara ta, 2. spațiul 

virtual (ecranul) sau 3. spațiul din cealaltă țară)? 

Nu m-am simțit atât de puternic prezentă în celălalt spațiu, cred că mai mult am dorit 

să aduc cât mai aproape de mine personajul absent. Păcat că abia acum mi-am pus 

această problemă. Ar fi fost interesant de cercetat procesul și invers. Cred că dorința 

de normalitate, de obișnuiță scenică a atras cu sine construcția perfectă a spațiului 

meu. Am dorit, crezut, alcătuit universul nostru înaintea celuilalt, extrăgând de acolo 

doar ce aveam nevoie pentru a-l împlini. Egoist, privind acum mai limpede! 
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3) În anumite momente, comunicarea mamă-fiică lua forma interacțiunii prin 

avataruri digitale controlate prin Kinect.  

- Prezența actriței din cealaltă țară era mai puternică pentru tine în scenele cu 

animația digitală, sau în scenele cu smartphone-ul? (Nu mă refer la impactul 

asupra spectatorilor, ci la impactul asupra jocului tău) Justifică răspunsul. 

Cred că impactul asupra mea a fost mult mai mare în scenele controlate prin Kinect. 

Puteam înlocui actrița cu oricine altcineva, cu mama mea, poate. Scenele Kinect 

reîncălzeau suflul și story-ul interior. 

- Chiar dacă atingerea fizică dintre voi nu era posibilă, avatarurile voastre se 

atingeau. Contribuia acest lucru în vreun fel la senzația de prezență a celeilalte 

actrițe? Ce senzație îți crea această „atingere telematică”? Îți influența jocul în 

vreun fel? 

Atingerea avatuarurilor noastre și lipsa senzației reale generau dorința și mai mare, 

un soi de disperare, de inutilitate, de neputință. Ajutau, fără doar și poate, la 

reactivarea resortului emoțional. Senzația vizuală a atingerii poate acumula mai multă 

tensiune dramatică decât o atingere în sine. 

- Cum ai descrie senzația de prezență a propriei persoane în scenele cu animația 

digitală? În ce măsură te simțeai prezentă: 1. în spațiul fizic din țara ta, 2. pe 

ecran (în spațiul virtual) sau 3. în spațiul din cealaltă țară? 

Prezența propriului eu sub formă de avatar a determinat încercarea contexualizării și 

asumării unui anume delir. Nu am încercat să mă localizez nici aici, nici acolo, nici 

nicăieri. Am încercat doar să o caut, pe ea, pe mama! 

 

4) În timpul spectacolului, erai conștientă/conștient de prezența publicului din 

cealaltă țară? S-a întâmplat să auzi reacțiile publicului captate de microfoane 

(în cazul actorilor din Spania, care auzeau reacțiile publicului din România prin 

microfoanele de captare)? Te-a influențat în vreun fel prezența publicului din 

cealaltă țară în timpul spectacolului?  

Publicul din celălalt spațiu m-a influențat în vederea controlului smartphone-ului, a 

camerei acestuia. Conexiunea la distanță, felul în care era poziționat telefonul sau  eu 

în raport cu el, nu era întâmplător. Totul a fost foarte bine caluculat tocmai pentru a 

oferi publicului spaniol o cât mai amplă panoramă a scenei din România. Conștiința 

prezenței lui a influențat percepția mea mai mult ca oricare reacție. 
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Relația actor-tehnologie: 

 

5) Dispozitivele folosite pentru a comunica de la distanță cu partenerul prezent 

virtual au fost smartphone-ul, proiecția video, Kinect-ul (doar Andreea și Ruxi), 

webcam-ul general (plan vizual), respectiv microfoanele și boxele (plan sonor – 

vocea partenerului ieșea din boxe, nu din telefon). Ți-au influențat acestea în 

vreun fel jocul actoricesc la nivel de atenție, acțiuni fizice, schimb de emoție cu 

partenerul etc.? Te-ai simțit constrâns/ă de aceste dispozitive? Dacă da, în ce 

fel? Cum ai negociat aceste constrângeri? Detaliază pentru fiecare dispozitiv în 

parte. 

Atenția, acțiunile fizice, emoția și tot ansamblul construcției mele au fost influențate 

decisiv de tehnologie, de comunicarea prin intermediul smatphone-ului, a boxelor, a 

microfoanelor etc. Nici vocea, nici chipul, nici privirea nu mai erau aceleași. 

Conexiunea era, de fapt, cu un personaj creat integral din imaginație. Constrângerile 

au apărut la început când adaptarea la această nouă formă de reprezentație teatrală 

trebuia să-și expună coordonatele. Am câștigat unele în defavoarea altora ș.a.m.d. 

Important cred că a fost să descoperim care era scopul real al spectacolului, să-l 

armonizăm în noi și între noi. Apoi lucrurile s-au rezolvat de la sine. Desigur, niciun 

ecran, niciun smartphone nu a putut înlocui viața, dar care a fost, de fapt, scopul? - 

expunerea iluziei comunicării!  

Oprirea sunetului în scena reprezenta cea mai mare spaimă. Acest fapt reprezenta 

încetarea spectacolui. Fără imagine puteam continua, dat fiind webcam-ul general 

care putea arăta, totuși, acțiunile scenice, dar fără sunet, totul era lipsit de șansă. 

Aceasta a reprezentat una dintre temerile care, odată acceptată ca atare, nu a mai 

creat probleme. Planeta viselor pierdute a fost un spectacol „carpe diem” : fii aici, 

acum, orice ar fi! Nu poți anticipa nimic! 

- Care ar fi deosebirile dintre interacțiunea prin smartphone și cea prin animația 

digitală Kinect (acțiuni fizice, atenție actoricească, schimb de emoție cu 

partenera de joc)? 

În interacțiunea prin smartphone cele două persoaje par conectate, nefiind de fapt. În 

interacțiunea prin Kinect acestea așteaptă, doresc conexiunea, o construiesc și speră 

să ajungă la ea. Pare a fi o întâlnire cu propriile „mari speranțe”. 
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6) În spectacol, trebuia să fiți atenți la modul în care încadrați imaginea cu 

smartphone-ul. În ce măsură ți-a influențat jocul acest punct de atenție 

suplimentar? 

În timpul spectacolului a trebuit să fim atenți la poziționarea telefonului, ceea ce inițial 

producea răzvrătiri interioare. Dar, poate, aceasta a reprezentat capacitatea de 

dezvoltare a actorului - înglobarea organică a unor elemente de tehnică concretă în 

viscerele propriu. 

 

Interdisciplinaritate: 

 

7) Spectacolul a fost un hibrid între teatru și film. Ți-ai adaptat în vreun fel jocul 

actoricesc astfel încât să fie „filmic”? Dacă da, cum ai negociat între 

necesitățile teatrului și necesitățile filmului în scenă?  

Cred că am optat pentru un joc cât mai simplu. Nu știu exact să specific dacă a fost 

filmic sau teatral. Sunt multe momentele în care tensiunea dramatică trebuia 

susținută teatral, la fel cum pot enunța secvențe clar filmice. Dacă acestea s-au 

contopit sau au fost diferențiate în mod evident nu cred că pot spune cu exactitate. 

Trebuie specificat însă că jocul a variat în funcție de cel care dirija scena în fiecare 

secvență. De asemenea, cu cât eram mai aproape de smartphone, cu atât 

teatralitatea trebuia scăzută, și invers. Cred că variațile au fost de această natură, 

sau cel puțin așa îmi pare acum logic. 

 

Acțiuni paralele, un singur spectacol: 

 

8) De multe ori, era necesar să vă sincronizați acțiunile cu actorii din cealaltă țară. 

Cum reușeați acest lucru? 

Sincronul acțiunilor a fost bine stabilit încă din timpul repetițiilor. Regizorii s-au 

preocupat în mod real de confortul nostru scenic. Când spun „confort” nu mă refer la 

comoditate, ci la normalitatea, firescul scenic. Hotărând de la bun început care sunt 

determinantele fiecărei scene, armonizarea a venit pe cale firească. Cred că în acest 

caz regizorii, ochii din afară, cei ce ne priveau și pe noi, dar și pe ei, au fost cei care 



 
 

 

P
ag

in
ă6

 

au încadrat corespunzător situațiile și le-au controlat. Noi, înțelegând cele cerute, am 

dizolvat indicațiile ca și cum ar fi fost ale noastre. 

 

9) Cum ai descrie repetițiile la acest spectacol în comparație cu repetițiile la un 

spectacol de teatru „clasic”?  

La un spectacol de teatru așa-zis „clasic” te duci la repetiție pentru a construi în 

fiecare zi încă puțin și încă puțin din produsul ce urmează să existe. Nu că în acest 

caz nu ar fi fost la fel sau nu că nu s-ar face așa în general pentru orice tip de 

spectacol. Diferența apare în modalitatea prin care se repetă. Elementele tehnice ale 

spectacolului au condiționat repetițiile. Dacă nu exista conexiunea prin internet (cu tot 

ceea ce înseamnă aceasta, de la aplicații, la microfoane și boxe), dacă Kinectul nu 

funcționa, repetițiile nu se puteau susține. Cum să construiești fără pilonul central al 

piesei, anume actrița din Spania, mama? Repetițiile nu au putut fi realizate decât în 

condițiile apropiate spectacolului, altfel nu aveam nici ce, nici cum.  

De asemenea, la un spectacol de teatru „clasic” actorii se armozinează în scenă prin 

simpla prezența a fiecăruia. În Planeta viselor pierdute atât lucrurile esențiale, cât și 

cele de o banalitate extremă trebuiau specificate. Nimic nu putea fi anticipat. 

Repetițiile au fost asemenea unei disecții. Cauți să cunoști totul pentru a avea totul! 

 

10) Care au fost principalele dificultăți întâmpinate în timpul repetițiilor? Dar în 

timpul reprezentațiilor? 

Principalele dificultăți din timpul repetițiilor au fost: staționarea într-o anume formă a 

personajului ce nu putea fi dezvoltată din cauza setup-ului tehnic (a fost alocat foarte 

mult timp tehnologiei, dat fiind specificul spectacolului), comunicarea defectuoasă, 

uneori, cu actorii din cealaltă țară (comunicarea prin intermediul ecranului si al 

microfoanelor a determinat conflicte, în esență inexistente), construcția personajelor a 

fost pe alocuri schematizată, la fel cum și dezvoltarea a avut de suferit, timpul de 

acomodare cu personajul și cu întreg universul acelei familii fiind scurt              

(nereferindu-ne la timpul integral de repetiție, ci la cel efectiv). Țin să menționez că în 

România lucrurile au decurs excelent și performant. Regizorii și echipa tehnică a 

Teatrului „George Ciprian” din Buzău au fost, fără doar și poate, profesioniștii care au 

făcut ca acest spectacol să existe în realitate. Toate dificultățile au fost combătute, 
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comunicarea a fost impecabilă iar atmosfera de lucru foarte asemănătoare cu cea pe 

care mi-aș dori să o întânesc mereu. 

În timpul reprezentațiilor cred că stresul cel mai mare a fost al celor care manevrau 

partea tehnică. Noi, cei din scenă, nu puteam decât să prelungim unele momente, 

atât cât era nevoie pentru a regla eventualele derapaje tehnice. Dar, în fond, nu 

făceam decât să tragem de timp. Cei care făceau spectacolul să funcționeze până la 

capăt erau membrii echipei tehnice. 

 

Experiența interculturală: 

 

1) Cum te-ai raportat la povestea piesei? 

Având în vedere că sunt foarte apropiată de povestea piesei, raportarea mea a fost 

una subiectivă și forțat obiectivă în același timp. Emotivitatea mea s-a manifestat, 

cred, atât cât am avut nevoie pentru a încarna personajul. Foarte mult nu am lăsat 

personajul să-mi pătrundă în suflet. Am încercat să nu mă identific. M-ar fi măcinat 

prea mult. Poate m-am detașat pe ici, pe colo. A fost de ajuns un singur moment de 

apropiere cu personajul pentru a mă speria și a fugi departe de el. Actoria cere sinele 

în expresie, dar nu tulburările și angoasele noastre personale, neinteresante în artă 

dacă sunt expuse pur si simplu. Acestea le folosim detașat și inteligent, le controlăm 

aducându-le cu noi. E teatru. E joc. Nu e suferință! 

 

2) Ai avut parteneri de joc români și spanioli. Limba comunicării sau diferențele 

culturale ți-au influențat în vreun fel jocul actoricesc? 

Limba nu m-a influențat în niciun fel, ba din contră, mi-a dat o libertate mai mare de 

expresie. Mă simțeam mai apropiată de semenii mei. Ușor egoistă remarca, dar s-a 

creat, totuși, un anume sentiment de comuniune. Diferențele culturale, de asemenea, 

nu cred că au determinat în niciun fel jocul actoricesc. Raportarea la proiect însă a 

fost cea care a dezvoltat diferențe clare între noi. Ori noi am fost prea implicați, ori ei 

prea relaxați. Cert este că nu am consumat aceleași principii de lucru.  
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3) Ai descoperit ceva despre migrație? Dar despre co-existența mai multor culturi 

în spațiul european? S-a schimbat în vreun fel părerea ta despre aceste 

aspecte? 

De mic copil am înțeles multe despre migrație, multe pe care nu mi-aș fi dorit să le 

înțeleg la momentul acela. Mi-a confirmat, în schimb, că naționalitatea spre care 

poporul migrează nu trebuie să fie cauza durerilor noastre. Oricare ar fi nemulțumirile, 

sunt ale noastre. Niciun popor nu este vinovat că România pierde forța de muncă prin 

migrația cetățenilor. Mi-am reconfirmat că trebuie să mă împac cu poporul italian, el 

nu este cu nimic de vină. El nu mi-a furat nimic. 

 

Dezvoltare profesională: 

 

4) Te-a ajutat în vreun fel această experiență să te dezvolți profesional? Ai 

descoperit ceva despre tine ca actriță/actor? Ai descoperit ceva despre teatru?  

Despre mine ca actriță, dacă pot spune așa, am învățat să controlez. Scena 

întotdeauna va fi teritoriul actorului. El poate anula sau justifica orice. Atâta vreme cât 

actorul cunoaște acest lucru și se manifesta ca atare, nimic nu poate merge prost.  

 

5) Ți-ar plăcea să mai joci într-un spectacol telematic? 

O a doua experință cu teatrul telematic ar fi o mare șansă în dezvoltarea mea 

actoricească, având posibilitatea să pun în practică cu adevărat tot ceea ce am 

descoperit în proiect. 

 

6) Ce recomandări ai avea pentru artiștii implicați în realizarea unui astfel de 

spectacol? 

Nu cred că sunt în măsură să ofer recomandări. Singurul lucru pe care pot să îl spun 

este: aveți încredere și răbdare! Până una alta tot actorul creează viață! Nu vă 

speriați de tehnologie! Ea e acolo să vă ajute! 

 

Întrebări elaborate de Marina Hanganu, director artistic al proiectului                       

„Tele-Encounters”. Data interviului: 31.01.2019 

Răspunsurile traduse în limba engleză se regăsesc în secțiunea                              

Interviews with the actors din cartea Tele-Encounters: Telepresence and Migration. 

https://www.tele-encounters.com/wp-content/uploads/2019/07/Tele-Encounters-Telepresence-and-Migration-online-version.pdf

