
Impresii, plăceri și trăiri în afara studioului de filmări cu actrița Michaela Prosan 

 

Situația de comunicare 
Data difuzării înregistrării: 21 noiembrie 2019 

Locul: platoul emisiunii Cultour difuzate de postul Happy Channel 

Participanții: A: reporter, f.,vârstă necunoscută;  

B: Michaela Prosan, f., 28 de ani, actriță de teatru și film  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XGMCYb2s7K0&feature=youtu.be (minutele 04:00-09:00) 

Autorul transcrierii: Clipotă Marinela-Florina (anul I, Litere) 

 

A: ăm:# zi-mi# <L CE talente ascunse ai#ceva de care nu prea știe lumea#la ce te pricepi așa↑> 

B: <Zîm:  # talente ascunse↑># 

A: îhm. 

B.<Z îm::> ((oftează))  # <R acuma <Î ar trebui>: <Z să spu>↓ ă::# fa:c #<@ ă:# tot felul de:>#<Z 

lucruri spectaculoase↑> nu. îm: să știi că mă surprind și pe mineuneori c-am anumite talente↓ 

când sunt pusă în fața:# în fața faptului.># adică# m:::# <IM <R știi să:: cânți?>># <IM, Î m::↑>#  

și mă blochez.<R după care> văd ă::# văd  că: știu să cânt↑  

A: de fapt# 

+B: exact adică le descopăr în funcție de situație. 

A: da 

B: <R n-aș putea SĂ SPUN ACUMA> <Z să enumăr  la ce mă pricep. ><Î da știu> că:↑ <R dacă 

m: îmi place ceva și  aș vrea să fac lucrul respectiv↑>#ăm: <R reușeșesc↓ reușesc↓> 

A: înveți <P până la urmă> 

+B: exact <R și învățși# ă:: îl duc la capăt↓ așa cum îmi propun.> 

A: am:# <LCINE e eroul tău sau eroina ta> 

B: <R eu cred că pentru fiecare fată:↑> răspunsu’ ar trebui: < @ îm:: ↑>  <R să fie același# mama. 

nu↑> e îm: # <MARC exemplu↑> și <R e omu’ cel mai apropi- apropiat la care putem să ne 

raportăm.>#<Z așa putem să:: g:ăsim> 

A: găsim# 

+B:  în plan îndepărtat tot felul de persoane↑> dar nu am trăit cu ele↑ # 

A: da 

+B: <î nu știm> prin ce-au trecut # ca să putem să-i numim # EROII noștrii. 

A: [<Z deci eroina ta e mama>. 

+B: [< @  și pentru mine-i mama> 

A: <R te cunoaște cel mai bine↑ mama ta↑>sau # de fapt↑ despre CINE poți să spui că <R te 

cunoaște cel mai bine> 

B:<R aici e greu>↓ <Z adică nu pot să spun> [<@ nici despre mine că mă cunosc>.# 

https://www.youtube.com/watch?v=XGMCYb2s7K0&feature=youtu.be


A: [<R așa-i așa-i> 

+B: hm::: # nu# <L nu cred că::↓># 

A: așa-i# 

+ B: <R ne schimbăm de la o zi la alta>. 

A: așa-i#  

+B: și ne surprindem: [pe măsură ce ↑# 

A: [NOI pe NOI↓  

+B: < R exact> 

+A: < R da:’ceilalți↑>. 

A: îm::# <Z CARE e plăcerea ta vinovată> 

B: ##<L plăcerea mea vinovată↓>#<LP și  nu m-am gândit acum:# la /pița/.> 

A:  mda# 

+B: <@ mi-e și foame↑ /mai ghilti plejăr/> 

A:<R are sens↓ are sens.> 

B: <Z da># 

+A: <z/ pița/>. 

B: <Z /pița/> 

+A: <MARC> < Z la mine ar fi și  /pița/ dar și ciocolata↓> (x)  ((B râde)) ă::m:↑# <î vreau să-mi 

spui> #<R CARE e  produsul tău de /meic_ap/ preferat↑ fără de care# chiar n-ai↑#. n-i vrea să 

trăiești> <P nu că n-ai  putea↑# c-ai putea>  

B: <J da::> 

A: <R dac-ar fi să renunți la toate↑ dar să alegi unul singur# să-ți rămână↓> 

B:  #cred că:# rimelul↑ 

+A:  rimelul.  

B: <Z da> 

+A: are sens.  

B: ((râde)) 

A: ă:: <P  o combinație dubioasă de gusturi dar care ție îți place↑> 

B: ă::: dulce cu sărat.  

A: da↑# [<Î mânănci dulce cu sărat↑>  

B: [<Z da_da. îmi place.> 

A: a: ↑# <R uite că îmi ziceai tu că: te-ai uitat la CERNOBÂL↑> #a: <R după ce toată lumea↑>┴ 

zi-mi un film↑ sau un serial↑ sau o carte↑ pe care-ai ă:: citit-o doar pentru că toată lumea făcea 

asta# și ziceai #: <IM (x) <R mamă↑ trebuie să vezi tre’ să>>. 



B: <@ un exemplu ar fi: [cernobâl↑> 

A: [cernobâl 

B: ă::# <L a mai fost o carte /dă pauăr of nau/># 

A: îhm↓:[ mi-a mai zis cineva. 

+B: [sau puterea prezentului. <R da da da.> era un trend. 

A: <P da_da>. 

+B: și-a trebuit <Z să: #văd și eu> despre ce e vorba↓ și-am am citit#. 

A: <R și↑ a meritat↑>  

B: da:# <R e o carte care se citește ușor↑ e pe înțelesul tuturor↑>#și:#  e:: [<î deștept >. 

A: [îhm: îhm 

B:  făcută↓ da. 

A: ă:::#<Î  dacă> ai știi sigur#<R că după moarte urmează să te reîncarnezi într-un animal↓ și-

ai putea să-ți ALEGI animalu’ în care să te reîncarnezi  

B:  așa:↓ 

A: ai văzut /dă lobstăr/↑ filmu′ ↑ 

B: # ă:: NU↑ 

A: tre’ să te uiți. (e epic) 

B: așa↓ 

+A:  așa↓ <R în ce animal ai vrea să te reîncarnezi↑> #<Z dac-ar fi să-ți alegi >? 

B: ă ai_ai_ai ă:::mie îmi plac elefanții foarte mult. 

A: <Zda?>  

B:  da 

+A: <P îți (alegi) un elefant.> și e bine că e și longeviv↑ 

B: <Z e:#.> 

+A: are sens  

B: < @vegetarieni># 

A: vegetarieni↑ 

B: ((râde)) A: <R aș vrea să te rog să îmi descrii momentul> IDEAL pentru tine<R din câteva 

elemente care-l compun>#  <Lcum miroase↑ unde ești↑ cu cine ești↑ ce  faci↑# ce se-aude↑> 

B: îhm îhm #### hă:: ((oftează; își drege vocea))  hm:#  e frig↑ <J adică fi- genul ăla de# de frig 

așa↑# care atunci când vorbești↑ăm::<Z creează tot felul de arburi ă::: în jurul tău>#. 

A: atât de frig 

B: frig↑ atât de frig că  scoți aburi# hă# <L și:# ajungi într-un loc mic ă: așa mai: /nou name/↓ 

și e cald↓ și:: se aude așa: muzică în surdină↓ # /gez/. și bei: un pahar de vin↓ te relaxezi și 



râzi>↓>#<R și povestești ↓ și povestești↓ și povestești↓># ăsta este un moment#↓ care pe mine 

mă face foarte fericită↓ <L nu știu dacă e ideal↑ #da: pentru mine momentele astea ideale sunt 

de fapt ă:: #momente: care: mă fac foarte foarte: fericită.>  

A: îm:# 

+B: <L ar mai fi și: î:: la mare↑ undeva# pe o plajă virgină↑> 

 

 


