
                                 ,,De-a viața ascunselea” cu Alexandra Ungureanu                                     

 

Situația de comunicare 

Data difuzării interviului: 11 august 2019; 

Locul înregistrării: în cadrul emisiunii De-a viața ascunselea; 

Participanții: R: Florentina Fântânaru, 46 de ani, realizator TV; 

                       A: Alexandra Ungureanu, 38 de ani,  cântăreață. 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=gwINL2CmXTI&t=298s (Min 0-5) 

Transcriere realizată de Ambra-Maria Luca (Anul I, Seria II, Grupa 6, Litere) 

                     

R: doamnelor și domnilor sînt florentina fîntânaru↑ BUN VENIT# ASTĂZI o expunere 

emoțională cum <MARC nu se întâmplă prea des> ((respiră)) artistul este un om vulnerabil ↑ el 

activează emoții difeRIte↑((respiră)) astăzi știu că o să avem o lacrimă în colțul ochiului↑ 

((respiră)) sau unii vor plânge de-a binelea↑ pentru CĂ # să știți de la mine↓ ((respiră)) curajul↑ # 

stă în vulnerabilitate↓> așă că DĂM măștile jos ASTĂZI ((respiră)) și vorbim cu emoție despre 

cea mai importantă <R relație a omului pe pământul ăsta. relația cu MAMA> ((respiră)) alexandra 

ungureanu ȘTIE # și chiar a lansat o piesă ((respiră)) <MARC cântată într-un fel cum NUMAI ea 

știe.> bun venit alexandra ↓ 

A: bine te-am regăsit↓ mă bucur tare mult să fim împreună. 

R: și [eu 

A: [și sper să nu plângem ((râde))  

R: [de ce? 

A: [că dimpotrivă am venit cu : o voie bună fantastică la tine↑ a trecut ceva vreme de când nu ne-

am văzut↑# [<P și :> 

R: [e adevărat. da’ știi↑ că atunci când activăm emoțiile↑ nu când dăm masca jos ↓ 

A: exact 

R: nu se știe ce se [întâmplă  

A: [și: de ani de zile îmi place să spun că asta e materia mea de lucru ↓ 

R: așa 

A: emo[țiile 

R: [emoția 

A: [<z mda > 

R: [e-adevărat 

https://www.youtube.com/watch?v=gwINL2CmXTI&t=298s


A: [((râde)) 

R: spune-mi # ți-a povestit mama↑ alexandra # înainte de a VENI tu pe lume↑ cât de mult și-a dorit 

un copil # cât de mult: s-a gânDIT↑ la apariția unei fetițe în viața ei↑## 

A: #hm: ((râde)) <z ce interesant↑ uite să știi că:## ă:m> ### nu am discutat [foarte mult despre 

chestia asta 

R: [<MARC așa↓ nu despre asta> 

A: o să mă duc să o întreb după aceea [ ((râde)) 

R: [NEAPĂRAT [((râde)) 

A: [ai știut tu că o să provoci acolo (așa) ceva # dar cu siguranță am fost un copil foarte dorit↓ 

pentru că am fost: un copil extrem de iubit↓ ((respiră)) și m-am simțit: buricul pământului↓ 

R: AȘA 

A: ă la mine acasă↓ la mine în familie↓ cu mama și cu tata↓ # ((respiră)) dar să știi că mai multă 

iubire# cumva↓  din zona aia de iubire necondiționată ↑ 

R: da 

A: pe care nu: o conștientizezi atunci când ești copil↓ ci atunci când ești mai mare ↑ 

R: da 

A: ă și: din păcate treci# să ai de-a face# ((respiră)) ă:m cu momente-n care: # trebuie să fii validat 

sau să demonSTREZI ceva ca să fii iubIT sau cel [puțin 

R: [da # da 

A:<MARC rămâi cu senzația asta care este destul de grea și frustrantă.> 

R: ai avut-o [ai avut-o 

A: [așa și-atunci îți lipsește acea iubire necon[diționată↓ 

R: [mhm 

+A: a părintelui. SINGura↓ până la urmă. ((respiră)) ă și din partea tatei a existat: # cumva:  # într-

o măsură mai mare ↑ pentru că pentru tata până el nu a mai fost↓ eu am fost # copilul perfect. 

R: [așa 

A: [care:: ăm 

R: [da’ cum se manifesta 

A: ((râde)) 

+R: [atitudinea asta↑ în ceea ce-l privește pe el față de TINE # tu simțind ASTA și având genu’ 

ăsta de ÎNCREDERE că uite <MARC TATA # pentru el ## eu sînt # absolută↑ sînt perfectă ↑> # 



A: # ă:# da↓ era atât de înduioșătOR↓ pentru că:# dar iarăși# din păcate nu realizezi atunci. mult 

mai târziu ↓ se așează lucrurile astea și #  le percepi: exact [așa cum au fost 

R: [da 

A: eu ## ă deși ă: venea ă: din partea tatălui acest gen de iubire↑ relația mea mai strânsă a fost 

evident ăm mult mai ă:: cu mama # mult mai strânsă↓ ((respiră)) și chiar am fost ă a existat un soi 

de dePENDENță↓ deci era ă: 

R: după gust [ (xx) 

A: [figura centrală exact a copilăriei mele 

R: [așa 

+A: [și: <@ din păcate s-a exitins ((râde)) până prea târziu↓> pentru că mama e o personalitate 

copleșitoare. ((respiră)) și: este destul de greu să: # te dezvolți ă:: 

R: ai simțit asta [cumva 

A:[în această:# <R da până la urmăaruncă↓# aruncă o umbră.> ((respiră)) [da 

R: [așa 

A: ă: evident # poate ă: ciudat↓ sau urât ce spun. ă: pentru că: mama este fantastică↓ și m-a susținut 

aTÂt de mult↓ # dar sînt anumite lucruri pe care le-am conștientizat și-n:: dezvoltarea mea au 

contat foarte mult. da↓ mama# este  <MARC un munte de energie↑ de voință↑ de ambiție↑ [un om>  

R: [/uau/ ((wow)) 

A: pentru care nu există: nu # nu se poate. nu există. ((respiră)) și ((râde)) eu semăn mai mult cu:: 

cu tata↓ ((respiră)) și ea cumva: a tras de mine să mă scoată din: zona mea de confort și din locul 

acela sau unde eu ma ascundeam. într-un colț↓ în: retrasă↓ în┴ așteptând ((respiră)) să fiu 

descoperită↑ și ca cineva să mă pună la locul pe care merit↑ dacă-l merit↓ # eu având o percepție 

destul de: # poate greșită↑ despre mine până la un punct [și încă sunt în momentul 

R: [ă neîncredere↑ neîncredere↑ [alexandra 

A: [nu ăm: și a fost o perioadă în [care 

R: [așa mhm 

A: [lipsa de încredere și-a spus foarte mult ă: 

R: da’ de unde [venea ↑ 

A: [accentul  



R: [că uite # sînt într-un moment în care vreau să descopăr↓ # îți spun sincer ↓((respiră)) <MARC 

trăiesc cumva un experiment↓ în zilele astea↑ pentru că fiul meu de treisprezece ani are↑ acestă 

neîncredere cumva e vârsta ↓ > 

A: [da 

R: [noi o punem pe seama vârstei↓ știi↑ ((respiră)) și-n momentul în care te uiți în oglindă↑ la 

vârsta asta de treisprezece ani↑ ((respiră)) și în ceea ce privește poate <P eu știu> calitățile tale nu? 

tot ceea ce deții TU până la vârsta de treisprezece ani↓ ((respiră)) TU ai <MARC fost susținută↑ ai 

fost încurajată↑ iată ai fost considerată chiar copilul perfect de tata↑> și cu toate astea↑ aveai  acea 

oarecare neîncredere în tine. # de CE 


