
„De-a viața ascunselea”: Liviu Teodorescu 

 

Situația de comunicare 

Data difuzării interviului: 29 octombrie 2019  

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

Participanții: L: Liviu Teodorescu, 27 de ani, cântăreț; 

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

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=oplzq6YG778&t=491s (au fost transcrise primele 8 minute ale 

emisiunii) 

Transcriere realizată de: Ambra-Maria Luca, Ana Ștefania Moise, Adina Florentina Neacșu, Nicoleta-Izabela 

Mihai, Adina-Ionela Obreja, Lidia Nițu, Maria-Alexandra Lupu, Ioana-Alexandra Țucu (anul I, Litere). 

 

R: doamnelor și domnilor↑ sînt florentina fîntânaru↑ bun venIT. cei care știu↑# FAC #cei care 

înțeleg↑ îi  învață pe alții↑ <MARC nici el n-a știut de prima dată↑ care îi este drumul↓> și <Î 

poate> a fost un pic forțat să-l urmeze↑ ((respiră)) dar când a înțeles↑ a știut că poate să-i învețe 

și pe alții↑ #<MARC să-și pună pasiunea în propriul folos# să crească↑ să sporească↑> ((respiră)) 

nu există niciun motiv pentru care <MARC să nu-ți urmezi inima>. despre ce e în inima lui↑ și 

despre ce a înțeles EL să facă cu VIAȚA lui ne spune astăzi↑ # LIVIU teodorescu. [bun venit↓ 

L: [VUM ((râd amândoi)) 

R: [și s-a făcut lumină 

L: [bine te-am găsit. <@ da>  ((râde)) 

R: bine ai venit. te așteptam de ceva vreme↑ ((respiră)) 

L: da 

R: lași <MARC toate luptele astea și toate urmele↑># 

L: da 

R: <MARC să se simtă↑ să se vadă↑> 

L: ((râde)) 

R: nu? tot ceea ce este în inima ta. da’ spune-mi liviu [dragă  

L: [da 

R: te iau repede #de la început↓ 

L: da.# [și tare. 

+R: [ca să nu-mi uit ideea↓ <@ nu de altceva>. # cum ai reușit # <MARC să # înveți să îți asculți 

inima↑> să înveți să-ți asculți<J vocea> interioară↓ CUM # la tine cum s-a întâmplat că⊥ # 

L: i-am ⊥ 

R: de TÂNăr= 

https://www.youtube.com/watch?v=oplzq6YG778&t=491s


L: i-am început să-i ⊥ <@ NU> asta cu vocea interioară # cre_că= 

R: = păi și CE# acum la douășapte de ani<Z nu eșt:i tânăr>? chiar dacă [de juma’ de an o asculți 

L: [bine #  

+R: <Z și tot> #  

L: bine raportat la vârsta mea pentru mine tânăr înseamnă # na până în optișpe ani# ceva↓ 

R: <J a:: serios↑> păi e:: până în <Z optsprezece ani ești <Î copil↑>> adică # 

L: <@ da e_adevărat> da↓ asta cu vocea interioară↓# ea tot timpu’ îți vorbește acolo undeva: 

da # tinzi să n-o asculți # ceva timp știi↑# până te <R maturizezi un pic și până înțelegi> că # 

de fapt↓ n-are nimeni dreptate↓ și poate <R doar vocea aia interioară poate să-ți: dea># așa un 

# 

R: hmm 

L: /hint/ ↑ despre ce înseamnă adevăr.# deci: # na# am învățat pre ⊥ cred că recent am învățat 

s-o ascult.  

R: <P așa> ↓ 

L: <Z da> 

R: <P te-a ajutat cineva↑> # ai vrut tu # să # să te introspectezi↑ nu știu dacă folosim neapărat 

cuvinte MAri acUM dar # vreau să intrăm mai puțin mai ┴# puțin mai ADÂNC <MARC >  pentru 

că știu că # sunt convinsă ↓ că ești un # ((inspiră)) gânditor # un ANALITIC.# tu îți creezi 

piesele↑ tu îți scrii versurile? 

L: <Z da > 

+R: ((inspiră)) adică # nu treci așa: oricum prin orice întâmplare↑ și orice trăire. 

L: da↓ da. cumva le stochez pe toate și # le păstrez ca pe o eventuală idee de piesă <@ pentru 

mai târziu>. da’ nu neapărat┴ nu sunt doar experiențele mele. 

R: așa 

L: sunt experiențe și ale# celor din jurul meu sunt situații pe ((inspiră)) care le-am întâlnit da’ 

poate nu le-am trăit eu↓ știi↑ ((inspiră)) 

R: dar au fost și perioade în care ai fost DERUTAT↑ perioade în care poate ți-a fost lene↓ <Z 

să zicem așa> 

L: da da da da da 

R: pe toți ne-ncearcă. La un moment dat. tu ești din generația: nouăj_doi (sic!) 

L: da 

R: te-ai născut în nouăj_doi. ((inspiră)) ă # sunt poate de vârsta ta↑ sau poate din nouăj_șase↑ 

nouăj_patru (sic!)↑ ((inspiră)) încă tineri care își caută locul sub soare. [și pentru 

L: [da 



+R: tine a fost dificil↓ pentru că știu că ((inspiră)) nu de la început↓ ai ales drumu’ ăsta cu 

muzica. 

L: [da da da 

R: [ai fost un pic# înghesUIT așa NU 

L: am fost un pic da# ă: ((inspiră)) ideea asta știi↑ că în clasa a douășpea tre’ să-ți găsești# 

drumu’ și ce Alegi în clasa a douășpea <R BĂ frate rămâne pentru toată viața> știi↑ 

R: [e e# îngrozitor 

L: <R asta cumva e o presiune fOArte mare> pentru: # adolescenți 

R: [da da 

+L: și MAI ales pentru un adolescent# ((inspiră)) care: n:u a avut condițiile necesare↓ cel puțin 

în șcOAla## din ziua de astăzi <R și nu mă refer doar în România ci mă refer peste tot în lume:# 

școala nu te pregătește neapărat># pentru: VIAȚĂ și NU îți antrenează decât inTELEctu’. 

((inspiră)) și cu intelectu’ nu prea poți să faci alegeri ((inspiră)) ă: nu știu. ATÂt de inspiRAte 

[știi↑ adică: 

R: [da 

L: intelectu’ e dOAR o: îm: mașinărie care reciclează niște: ă:# amintiri↑ <R știi↑ și care deduce 

niște lucruri în urma lor> da’ <R intelectu’ nu te face neapărat să fii> a:tent# cu adevărat la 

realitate↑ și la prezent↑ și la ce se întâmplă știi↑ 

R: [foarte (x) 

L: [și școala ne învață să fim nea- fOARTE# axați pe intelect și: ajungi în clasa a douășpea 

unde tre’ să iei o decizie din_asta# super măreață care cumva te va urmări toată VIAȚA <MARC 

care↓> cuMva↑ <R te va urmării toată viața↑> ((inspiră)) și dacă nu iei+ asta e prostia:↑ că: 

repercursiunile↑ ă: faptului că nu o iei atuncea:: pierzi un an din viață↑((insipră)) tre’ să faci nu 

știu ce↑ e+ ai niște obligații din astea [știi↑ 

R: [<R da’ nu-i așa:: de GRAV↑> pentru că ȘTIU::↓ că::↓ sâ:nt [ăm: 

L: [<F păi nu e grav deloc> știu↓ da↓ 

R: e adevărat 

+L: <R tre’ să trăiești pe pielea ta> știi↑ ÎNTÂI ai senz-  <R trăiești cu senzația că e grav> și 

dup-aia:+ 

R: sunt locuri pe planeta asta↑ unde:  așa funcționează lucrurile într-o familie↑ 

L: [da↓ 

+R: [după ce copilul studiază↑ nu↑# să zicem termină liceul↑ își poate lua un an în care <MARC 

să lucreze↑ să experimenteze↑ [să călătorească↑ 

L: [da da↓ [mai nou am observat că se practică 



R: [pe URMĂ să studieze↑ nu↑ 

+L: <R mai nou am observat că se practică asta și în:> în românia. adică↑ 

R: a început să se practice și la no:i↑ 

+L: NU mai e presiunea asta↑ știi↑ <R da’ ATUNCI când eram io clasa a douăsprezecea era 

presiunea asta>. și nu neapărat din partea familiei sau↑ ăm:: [<MARC a părinților>  

R: [da ci a socieTĂții a 

L: da [din partea tuturor 

+R: comunității a 

+L: tuturor condițiilor↑ 

R: da↓ 

L: EXACT↑ <R colegii toți erau> <IM mamă↑ vreau să mă fac doctor avocat [ce aleg acuma>  

R: <Z și tu:↑ ȘI TU liviu: pentru tine:> [<@ cum a fost>  

L: [io am zis că mă fac actor <R și dup-aia în clasa FIX în clasa a douăsprezecea↑ mi-a hotărât 

că nu mai vreau să mă fac actor> 

R: ((mirată)) <Î FIX în clasa a DOUĂSPREZECEA>  

L: <@ da>  

R: și: tatăl tău fiind ACTOR # când # i-ai spus asta↑  

L: nu # ei n-au avut nicio problemă. ei m-au lăsat să decid absolut # orice. <R au fost un pic # 

îți dai seama:> # <R se uita:u> # urmăreau ce fac # știi↑ # adică: erau atenți la:  

R: păi da: # și: te pregăteai # nu↑ FĂCEAI meditații sa:u  

L: ă: da # am făcut  

R: <P sau făceai cursuri↑>  

L: am făcut trei a:ni # de actorie intensiv la: <R palatul copiilor> cu un PROfesor foarte bun 

care încă e acolo:. [virgil constantin.   

R: [<Î cursuri scumpe↑>  

L: <Î NU> # <R nu nu nu> niște  

R: erau ⊥  

L: un profesor foarte accesibil și: foarte: darnic cu: informațiile și cu experiența. adică nu era: 

<R ceva scump> # neapărat 

R: pentru că se dau BANI GREI. EXACT# se dau bani GREI la meditații că: vorbim de: cursuri 

de actorie sau vorbim de CELELALTE nu↑ 

L: da da da   

+R: nu mai zic # <R română matematică fizică.> [<Î nu te-ai pregătit↑>>  

L: [nu # n-a fost cazul. investiția a fost altfel. investiția a  fost ## ca timp și: emoțională # a fost  



R: așa 

L: foarte mare # adică stăteam acolo: # <R chiuleam de la liceu> <@ foarte mult> ca să pot să: 

stau la actorie și: să fac # toate lucrurile # <R care mi se dădeau acolo de făcut> ((își drege 

vocea)) și pe CAre îmi plăcea să le fac. da’ în clasa a douășpea mi-am dat seama că# vreau să 

fac muzică↓ totuși # și că: 

R: erai puțin confuz așa: nu:↑ 

L: <R eram da da> nu am avut o săptămână groaznică cea mai  

R: o SĂPTĂmână ? ((râde))  

L: o săptămână. da↓  în săptămâna aia cred că s-a înghesuit↓ un an de zile sau ceva ((râde))  

R: seriOS?  

L: da↓ a fost (xx)  

R: <L și ce s-a întâmplat în acea săptămână ?> <R a trebuit să iei niște decizii↑ [erai foarte 

aproape de bac sau CUM>  

L: [stăteam cu gându’ numai la asta. visam asta↑ <R mă trezeam dimineața <IM să dau la teatru 

sau CE să fac să renunț și să dau la conservator CE să fac CE să fac CE să fac> asta a fost. 

[cumva era și#   

R: [și mama# mama ce-ți spunea liviu?# [<R că orice mamă simte vede prin ce trece copilUl>  

L: [<IM mamă fă ce simți tu> 

+R: oricât ar încerca el să# joace   

L: îmi spunea <IM mamă fă ce simți tu> și cumva# era și mai greu ((râde))  

R: era și mai greu:  

L: <R că tre’ia să-mi asum responsabilitatea totală cumva la fel și tata chiar dacă el e actor nu# 

la fel  ((își drege vocea)) aceeași# <IM tată fă ce simți. nu# poa’ să-ți impună nimeni# până la 

urmă# na. ai ajuns în punctu’ ăsta în care tu tre’ să decizi> 

R: și <MARC acum>↑ după iată ceva ani buni nu? de când ai terminat [liceu’ 

L: [da  

R: <J CE crezi liviu># [ai ales 

+L: [am luat # cea mai bună decizie 

R: cea mai bună decizie↑  

L: da da da 

R: da↑ <Î să rupi inimi> ((reporterul râde)) 

L: da 

R: hai că am aflat că # sunt sunt chiar și <MARC mirese > care plâng # la piesele tale↓ nu? 

L: da da da ((Liviu râde)) 



R: <R păi zi că nu-i așa> ți se întâmplă și ție <z nu>? [hai 

L: [da da  

+R: te ia și pe tine # <MARC emoția> te copleșește câteodată când cânți↑ și vezi <MARC atâta 

lume acolo la o nuntă> [la + # ia spune-mi  

L: [bine nu prea’s: + nu prea cânt așa la <MARC nunți> foarte des 

R: <Î păi și de ce # NU ai face asta?>  

L: ă ## pentru că # nu știu poate cânt un gen de muzică și niște piese: care nu se potrivesc 

neapărat [decât celor care sunt foarte: 

R: [<Î dar tu ți-ai dori <MARC asta?> > tu ți-ai + tu vrei <MARC asta?> să cânți la cât mai multe 

<MARC evenimente>↑  

L: la cât mai multe evenimente da. nu știu dacă neapărat# sunt atât de fan să cânt la nunți. nu 

știu dacă##  

R: am înțeles  

+L: <z îmi place atât de tare↑> 

R: deci dacă ai fi accesat să cânți [la 

+L: [dacă dacă nunta respectiva e organizată ca un <MARC /șou/> și cumva # artistu’ are ă statut 

de <MARC artist> în cadrul acelui eveniment↓ adică nu vine ca un simplu /entărtainăr/  <IM <R 

hei am venit↓ să trăiască nașu’ mare↓ hei↑ hai să vedem orchestra↑ bagă muzica pentru + asta 

e pentru mireasă din partea nașului mare.>> ((Liviu exclamă)) 

 


