
Frumusețea nu are vârstă 

 

Situația de comunicare 

Data difuzării interviului: 14 februarie 2020; 

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

Participanți: R: Florentina Fântânaru, 46 de ani,  prezentator TV; 

                    D: Dana Săvuică, 50 de ani, fotomodel; 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=zyKs601hx_g 

Transcriere realizată de Nicoleta Izabela Mihai (anul I, Litere) 

 

R: ((zâmbește)) <Z doamnelor și domnilor sunt florentina fântânaru↑> BUN VENIT.  

există o criză existențială↑ pentru fiecare↑ ((inspiră)) dar când schimbi prefixul cu CINCI asta 

poate fi copleșito:r↓ ((inspiră)) româncele au fost crescute să nu se plângă↑ <P să nu arate>↑ să 

îndure↑ și să se sacrifice↑ # generații întregi au această mentalitate↑# care pe ICI↓ pe COLO:↓ 

pare să se schimbe. în această direcție a schimbării↑ <R a militat> invitata mea de astăzi 

PROASPĂT aniversată pentru cei cincizeci de ani de viață. dana săvuică. LA MULȚI ANI 

D: ((râde)) mulțumesc mu:lt de tot# florentina. [să știi că + 

R: [(te)-am făcut ACTIVISTĂ 

D: te-ai făcut activistă și să știi c-ai# sintetizat  foartebine în doar [câteva: ă:: 

R: [așa 

+D: propoziții↑ ((inspiră)) ă: ă:: # <MARC CHINtesența: frumuseții fără vârstă>. femeia↑ este 

frumOASĂ indiferent# ce vârstă#  POARTĂ. dac-o POARTĂ frumos↑ atunci#  nu mai 

contează știi↑ 

R: și trebuie să gândească 

D: exact 

R:(nu) 

D: DAR să știi că și eu am o: ă: nu o problemă ## cu mine# însămi# ci cu: mentalitatea celor 

din jur. și tocmai de aceea↑ cumva↑ mi-am trădat neamul ((râde)) <@ și când>## ă:: și când mă 

apropiam de cei cincizeci de ani↑ am hotărât să: aniversez această zi frumoasă: ↑ și-această 

VÂRSTĂ frumoasă↑ la RIO 

R:așa 

D: rio de janeiro 

R: foarte bine 

D: de CE# pentru că:# pentru că acolo# poporul acela este: <MARC foarte deschis↓ foarte liber# 

în gândire și-n simțire.> pentru că indiferent <R nu știu> cât de sărac sau cât de bogat ești↓ 

https://www.youtube.com/watch?v=zyKs601hx_g


SAU# indiferent de felul în care arăți↓ că ești mai# PLINUȚ↓ că ești mai SLĂBUȚ↓ că ești 

mai pitic ↓ <Z sau mai înalt># ((inspiră)) pentru ei nu contează. 

R: <P da:> 

D: <R nu contează.> deci frumusețea: este:# este# ă:## + ((inspiră)) <MARC constă în 

imperfecțiuni># la ei# acolo# știi↑ 

R:  nu în exagerările astea↓ în OBSESIILE [pe care le avem aici 

D: [nu##  EXACT# ia gândește-te 

R: să NU cumva SĂ 

D: să nu cumva SĂ# deci noi ne luăm ca și etalo:n manechinele care: sunt în: revistele de modă. 

R: DANA te întreb↓ pentru că [CINCIzeci 

D: [((râde)) 

R: acum e cincizeci PLUS# asta e 

D:  a::: 

R: [ai mai poza în /pleiboi/ ((PlayBoy)) 

D: [plus o săptămână ((râde)) două 

R: spune-mi 

D: ă:: 

R: iată. pentru: a mai schimba din ideile preconcepute↓ pentru a ma:i: ă: determina↑ așa să: + 

cu putERE# ă spulberarea unui ZID.# [CUM ar fi 

D:  [florentina↑ dar nu-i nevoie să mai [pozez în vreo revistă↑ 

R: [<L zic.# zic↓ [draga mea↑> 

D: [<Î în primul rând revista asta nu mai există># din păcate↑: în al [doilea + 

R: [păcat ((râde)) 

D ((râde)) da. în al doilea rând: ă: <R a venit internetul peste noi și ne-a deschis căile acestea 

ale rețelelor de socializare↑ în care fiecare dintre noi poate deveni↓ să zic↓ VEDETĂ sau își 

poate expune NU:RII SAU NU># ă: pe: propria pagină de /feisbuc/ ((facebook)) <R sau pe 

instagram. lucru pe care> cumva: l-am făcut și eu↑ ă <R și-l fac în continuare↓> dar nu din: 

vanitate↑ NU că aș fi vreo narcisistă↑ ci <R pur și simplu că militez pentru această frumusețe> 

((inspiră)) la orice vârstă.> de exemplu↓ mi-am și dat așa un fel de   heș_teg ((hash-tag)) /biuti 

et fifti/.> ((beauty at fifty)) și o: o: <R colegă și bună prietenă de-a mea↑># de la o revistă: cu 

care eu colaboREZ ((inspiră)) ă:: mi-a zis ă:: [<IM /fifti șeidț of fabiulăs/ ((fifty shades of 

fabulous))> 

R: [ ((râde)) 



D: [a:: mi-a plăcut ENO:RM asta. pentru că# da↑ există: într-adevăr o grămadă de  NUANȚE: 

care nu sunt gri # ă: la vârsta aceasta. și ă vârsta vine și cu avantaje și cu dezavantaje↓ <R da’ 

mai mult cu avantaje↑> știi↑ adică: chiar↑ trebuie să vezi partea plină a paharului [după mine 

R: [ce ți-ai făcut la genunchi↑ am văzut că ai venit cu rochia asta lu:ngă: 

D: [ ((râde))  

+R: ca să-ți acoperi ge:nunchii 

D: [nu:: 

+R: [când tu: + 

D: [n-am vrut să-mi acopăr genu:nchii:↑ 

R: [păi bun↓ dar atunci de CE ai venit cu rochia asta ca+ care îți ACOPeră genunchii. voiam 

să-ți văd genunchii. uite↑  am venit să-mi arăt genunchii la televizor ((își arată genunchii)) 

D: [culmea-i știi  

R: [genunchii tăi? 

+D: [culmea știi care este  

+R: [CE ți-ai făcut la ei 

+D: că eu: ă în ă: + prin prisma acestei meserii de:# nici nu știu de:# [persoană publică da↑ 

R: [așa 

D: că persoana publică ă: are și ea o meserie. meseria este de <R a fi formator de opinie↓> de 

a: <R transmite niște mesaje↓ ((inspiră)) că sunt inspiraționale↑ că sunt> # + fiecare cum: le 

știe mai bine. ((inspiră)) și cum le gândește. și: eu m-am gândit că la emisiunea ta <@ tre’ să 

vin îmbrăcată mai serios.> <R de exemplu> când mă duc în ALTĂ parte↑ la o emisiune de 

<MARC divertisment↑> unde este+ ((inspiră)) unde tre’ să faci /ȘOU/ ((show)) acolo↑ <Î într-

adevăr> mă VEZI cu [rochii mai scurte  

R: [am înțeles 

+D: <R mă vezi [cu pantaloni scurți> 

R:[bun↓ <R deci de acum să știi că faci /șou/ ((show)) și la mine. deci ce ți-ai făcut la 

genunchi↑># așa 

D: uite# am + uite# aș- + e bine așa↑ ((își ridică rochia pentru a se vedea genunchii)) 

R: /uau/((wow)) [foarte frumos 

D:[ e mai bine↑ vrei să stau așa↑ 

R: [foarte frumos 

D: [cred că e mai + cred că și: telespectatorii (x) <@ o să fie mai fericiți> 

R: [și geNUNchii# și genunchii au nevoie de un /cocteil/ ((cocktail)) 

D: așa:. da. nu. ideea este următoarea. că: ă odată cu înaintarea în vârstă  



R: îhm 

+D: noi PIERdem cumva: din colage:n↑ acidu’ hialuronic↑ tu știi. 

R: ști:u↓ știu↓ 

D: și celulele noastre <R ca să zic așa:> intră într-o ușoară adormire. știi cum e cu <@ frumoasa 

din pădurea adormită și>   

R: și ca să treZIM frumusețea [din noi ÎNCĂ 

D: [și ca să trezim frumusețea:↑ EXACT trebuie să-i dăm un /BUST/ ((boost)) cu cocktailuri 

de vitamine↑ cu: hialuronic↑ [<RP colageni și așa mai departe> 

R: [practic ă: (x) (niște injecții) 


