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Diana Dumitrescu 
Punct 
{i de la caP~t

A
m auzit undeva c` 
o dragoste \nchei-
at` las` loc uneia 
noi, dar era prea 
devreme \n mo-
mentul  \nt#lnirii 
noastre s` \ncerc 
s-o consolez pe 

Diana Dumitrescu (29 ani) sau s`-i dau 
sfaturi pre]ioase [i, mai ales, nesolicitate, 
cu privire la un subiect at#t de delicat [i 
intim – divor]ul. Ea [i Ducu Ion au anun- 
]at sec, la \nceputul lunii iunie, c` pun 
cap`t unei c`snicii de patru ani. A[a cum 
spune [i Diana, nu sunt nici primul [i nici 
ultimul cuplu din showbiz care decide s` 
se despart`, dar astfel de ve[ti n-au cum s` 
nu-]i „g#dile“ pu]in spiritual voyeuristic; 
cum s` nu-]i dore[ti s` fii invizibil m`car 
o or`, ca s` te strecori \n via]a lor [i s` vezi 
cum, de ce? Dar am ales calea „cinstit`“ [i 
ne-am \nt#lnit. Am  discutat desprefelul 
\n care s-a schimbat via]a ei personal`, 
dar [i despre cel mai nou proiect \n care 
e implicat`, produc]ia „|ngeri pierdu]i“, 
ce va fi difuzat` din toamn` la Acasa TV. 
Serialul marcheaz` revenirea Dianei pe 
micile ecrane \ntr-un rol principal, dup` 
ce a interpretat-o pe Dana \n filmul de 
cinema „Minte-m` frumos“,  [i dup` apari- 
]ia \n serialul  „Pariu cu via]a“ (Pro TV). 
Subiectul serialului „|ngeri pierdu]i“ este 
inspirat din campania Pro TV, „Tu [tii ce 
mai face copilul t`u?“, c#[tig`toare a pre-
miului Emmy, iar Diana Dumitrescu  va 
interpreta, \n premier`, rolul unei tinere 

mame \ntoarse de la munca din str`in`tate 
s`-l recupereze pe Luca (Timur Vulture-
anu), copilul pe care l-a abandonat \n urma 
cu c#]iva ani din dorin]a de a-i oferi o via]` 
mai bun`. 

N-o mai \nt#lnisem pe Diana de trei ani, 
de c#nd am f`cut ultima [edin]` foto pen-
tru coperta revistei Unica. Pe atunci, era  
c`s`torit` deja de un an [i se preg`tea de 
lansarea serialului „Iubire [i onoare“, \n 
care juca rolul negativ al Oxanei Abram-
ova, o interlop` f`r` 
scrupule. Simte c` 
s-a schimbat destul 
de mult de-atunci, c` 
acum e mai matur`, 
c` interpreteaz` alt- 
fel. „M` v`d mai a[ezat` 
emo]ional, personal, 
dar [i din punct de ve-
dere profesional. M-am 
maturizat, am crescut, 
nu mai sunt un copil 
fa]` de cum eram acum 
trei ani. Iar din punct 
de vedere profesional, 
eu cred c` \nv`]`m \n 
fiecare zi [i oricum nu 
mai joc cum jucam atunci, lucrurile se 
schimb`.“ Mie nici atunci nu mi-a l`sat im-
presia unei copile care se dorea implicat` 
\n jocuri de oameni mari, dar acum am \
nt#lnit o femeie de carier`, sigur` pe ea, 
chiar dac` \nc` afectat` (motivat) de con-
textul personal sensibil \n care  se afla. Ter-

minase de ceva timp film`rile la „|ngeri 
pierdu]i“, avea o perioad` liber` la dispozi- 
]ie [i \ncerca s` definitiveze un „bucket list“, 
o list` cu acele lucruri pe care \]i dore[ti 
neap`rat s` le faci p#n` nu-i prea t#rziu. 
Chiar scrisese pe blogul ei c` nu-i place s` 
stea degeaba, s` a[tepte ca lucrurile s` se \n- 
t#mple. „E normal s`-]i dore[ti mai mult. 
|n momentul `sta sunt liber`, deci chiar  
\mi doresc s` fac ceva. P#n` acum, lucru-
rile au venit de la sine, indiferent c` am 
avut film`ri la serial, reclame, [edin]e foto, 

au avut o  ordine fire-
asc`. Sunt lucruri pe 
care vreau s` le provoc, 
dar nu am avut curajul, 
poate unde acum m-am 
mai maturizat [i-am 
mai crescut... |mi iau 
eu inima-n din]i! Vreau 
s` m` \nscriu la  ni[te 
cursuri, m` g#ndesc s` 
mai dau la o facultate, 
am diverse planuri, 
dar n-am pus nimic \n 
practic`. N-au leg`tur` 
cu actoria. Sunt lucruri 
pe care doresc s` le fac 
pentru sufletul meu, ca 

s` mai \ncerc [i altceva. Dar n-a[ putea s` 
renun] la actorie.“  

Apropo de actorie, Diana a avut de trecut 
o prob` de foc \n noul serial, pentru c` a 
trebuit s` interpreteze un rol greu, acela 
de mam`. A fost preferat` altor actri]e 

„Nu suntem 
nici primii, 
nici ultimii 

care au f`cut 
pasul `sta 

[i o s` ne fie 
bine.“

Este primul interviu al Dianei dup` divor]ul de Ducu Ion. Am reg`sit-o \mp`cat` cu 
sine [i  gata pentru noile provoc`ri pe care i le va arunca \n cale via]a. P#n` la noi ve[ti 
de la ea, o vom putea urm`ri de la toamn` \n noul serial ce va fi difuzat de 
Acas` TV, „|ngeri pierdu]i“. de monica cismaru  Î  foto: alex g^lmeanu
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care ar fi putut s` se inspire pentru par-
titur` din via]a real` . Ei i-a ie[it p#n` la 
urm`, dar spune c` i-a luat ceva timp s` 
se obi[nuiasc` \n pielea Cristinei. „Este 
prima dat` c#nd interpretez o mam`. Am 
auzit un regizor spun#nd odat` c` o ac-
tri]` care nu are copii nu poate s` redea un 
rol de mam` [i, cumva, c#nd am \nceput  
film`rile, dup` repeti]ii [i discu]ii cu regi-
zorii, le-am recunoscut cu m#na pe inim` 
c` mi-e foarte team` de acest rol, pentru c` 
sunt ni[te sentimente pe care nu le avem 
dezvoltate ca femei p#n` \n momentul \n 
care nu avem copii. Au fost ni[te secven- 
]e extraordinar de grele, la care am muncit 
foarte mult. Dar e un rol foarte frumos [i 
a fost o provocare imens` pentru mine. 
|ncercam s` scotocesc [i s` g`sesc ni[te 
sentimente care s` se apropie de pierderea 
unui copil, de apropierea de el. Am mai \n- 
trebat \n st#nga [i-n dreapta colegele de 
pe platou despre sentimentele materne“, 
poveste[te Diana felul \n care [i-a construit 
personajul. 

 P
entru alte roluri 
[i-a pus la b`taie 
propriile ei emo- 
]ii, le-a exploatat      la maxi- 
mum, dar acum n-ar 
mai face asta, spune c` 
e periculos s` te joci cu 
tr`irile tale.  „Cred c` te 

consum` foarte mult psihic. Se \nt#mpla 
la «Regina», pentru c` acolo, de multe ori, 
trebuia s` iau b`taie, s` pl#ng [i-mi era 
greu s` transmit teama personajului, frica 
perpetu` \n care tr`ia. Cred c` cele mai 

Pe vremea asta, \n 
urm` cu patru ani
Diana Dumitrescu [i Ducu ion s-au 
c`s`torit \n vara anului 2009 [i au 
avut o petrecere de nunt` grandioas`, 
organizat` la Buftea, la care au luat 
parte c#teva sute de invita]i. 

„M` v`d 
mai a[ezat` 
emo]ional, 
personal, dar 
[i din punct 
de vedere 
profesional. 
M-am maturizat, 
am crescut...“
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mea, de via]a mea [i de sentimentele mele. 
Oamenii oricum g#ndesc ce vor, indife-
rent de ce le v#nd  ziarele, de b#rfele pe 
care le aud. Ducu [i cu mine am vorbit \na- 
inte [i am zis c` vom comunica \ncontinuu 
[i vom ]ine leg`tura s` ne sprijinim unul pe 
cel`lalt. Pur [i simplu am fost un pic mai 
discret` dec#t de obicei, adic` nu m-am 
mai dus  la foarte multe evenimente, am \n-
cercat s` evit zona asta tocmai pentru a m` 
pune eu pe picioare; am vrut s` pot s` dau 

bune scene [i cele mai sincere sunt cele \n 
care te lipe[ti at#t de bine de personaj, \n- 
c#t sim]i tu ce tr`ie[te el. Conteaz` mult 
[i partenerul, am avut momente c#nd am 
sim]it acut acele sentimente [i la sf#r[it am 
zis «Wow!»“. 

 F
otografiile cu Diana au 
fost f`cute la mare, la 
Mamaia, \ntr-un decor 
de vis, cu piscin`, plaj` 
vast`, totul sc`ldat \n 
soare [i  \ntr-o atmos-
fer` de vacan]` [ic. Di-
ana era acas`, e const`n- 

]eanc`.  |n ciuda decorului de Saint Tropez 
[i a faptului c` se afla pe terenul ei, era 
ab`tut`, chiar dac` a \ncercat s` nu tr`deze 
nimic din tr`irile ei [i s` se comporte pro-
fesionist, a[a cum \i e felul.  Dar o desp`r- 
]ire nu e lucru u[or pentru nimeni, a[a c` 
de ce-ar fi ea excep]ia? Spune c` se simte 
\n regul` [i nu vrea s` braveze. Nu-i face 
deloc pl`cere s` disece subiectul  [i adaug` 
c` a avut nevoie de o period` de timp   
s`-[i pun` g#ndurile \n ordine \nainte s` dea 
piept cu lumea. „Sunt bine, suntem bine, 
dar nu este o perioad` u[oar` pentru nici-
unul dintre noi, nu suntem nici primii, nici 
ultimii care am f`cut pasul `sta [i sunt con-
vins` c` o s` ne fie bine. {i ieri diminea]`  
am vorbit. Discut`m, suntem prieteni, nu 
ne-am certat, nu ne-am b`tut, e o decizie 

Fapte de via]`
Diana Dumitrescu a trebuit s`-[i pun` la b`taie toate calit`]ile de actri]` pentru rolul 
cristinei, dar ea [i Timur, b`iatul care-l interpreteaz` pe luca, fiul ei, s-au apropiat 
imediat. „{i acum \mi spune «mami», nu mi-a spus Diana niciodat`. am dezvoltat 
cu el o rela]ie p`rinteasc`, \mi plac copiii“, poveste[te vedeta. |n rolul b`rbatului de 
care se \ndr`goste[te cristina a fost distribuit ioan isaiu. 

pe care am luat-o de comun acord, suntem 
O.K. Am lucrat foarte bine \ntotdeauna \m-
preun` [i sper s` lucr`m foarte bine \n con-
tinuare. “ Diana e pl`m`dit` din aluat de fe-
meie puternic`. O v`d echilibrat` [i a[ezat`, 
exact cum s-a descris ea mai sus.  Continu` 
s` povesteasc` felul \n care s-a descurcat cu 
schimbarea din via]a personal`, mai ales \n 
ceea ce prive[te abordarea din afar` spre 
interior.  Se cunoa[te foarte bine [i nu s-a 
temut de gura lumii. „|mi v`d de treaba 
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piept cu lumea \n momentul \n care am fost 
sigur` c`, indiferent de ce \ntreb`ri, critici 
sau acuza]ii vor veni, s` fiu tare, s` nu m` 
d`r#me nimic.“ O \ntreb dac` n-ar vrea s` le 
dea ni[te sfaturi femeilor care au trecut sau 
trec prin acelea[i probleme [i care ar putea 
g`si la ea o surs` de alinare. „E greu s` dai 
sfaturi de genul `sta, pentru c` fiecare cu-
plu are via]a lui. Nu po]i s` [tii nici ce-a fost 
[i nici ce va fi. Oric#t de mult a[ expune eu 
punctul meu de vedere [i el pe-al lui, sunt 
dou` lucruri diferite; le pot spune doar s` 
fie extrem de sigure de alegerile pe care le 
fac, pentru c` noi, ca fiin]e umane, suntem 
suma consecin]elor alegerilor noastre. “ Nu 
[tie deocamdat` care e viziunea ei fa]` de o 
viitoare c`s`torie, probabil c` sunt ultime-
le pla nuri pe care [i le-ar face acum. „N-am 
\nc` o p`rere format`, ne mai vedem peste 
un an [i-]i spun. |n acest moment, nu sunt 
preg`tit` s`-]i dau un r`spuns la \ntrebarea 
asta.“  

 Se afla \nc` sub influen]a atmosferei de la 
film`rile pentru „|ngeri pierdu]i“ [i se \n-
sufle]e[te dintr-o dat` c#nd \[i aminte[te 
de zilele petrecute pe platouri. Serialul 
nu i-a adus numai o nou` experien]` ac-
toriceasc`, ci [i dou` prietenii de suflet, \n 
persoanele actri]elor Ioana Flora [i Clara 
Vod`. Diana, Ioana [i Clara sunt surori \n 
serial, dar [i \n via]a real` se comport` la 
fel. „Am legat o rela]ie extraordinar de fru-
moas` pe platouri. {tiu c` va fi leg`tura aia 
de surori z`p`cite care o s` sar` una \n bra- 
]ele celeilalte. Am avut prietenii foarte 
frumoase de-a lungul timpului, dar o rela- 
]ie de genul `sta greu legi.“ Iar Diana \[i 
num`r` prietenii apropia]i pe degetele de 
la o m#n`. Ca s` faci parte dintre „ai ei“, 
trebuie s` vrei s-o cuno[ti. „ Rela]iile devin 
superficiale, te vezi cu cineva de dou`-trei 
ori la o cafea, ]i se pune [tampila [i asta e. 
Eu, \n general, am un soi de masc` afi[at` 
din instinct. Sunt pu]in diferit`  c#nd a-
jungi s` m` cuno[ti.  |mi asum riscul de-a 
avea mai pu]ini prieteni, dar buni. Better 
safe than sorry“ , spune z#mbind.  

Sper s` m` rev`d cu Diana mai devreme de 
trei ani [i s-o reg`sesc fericit` [i \mplinit` 
pe toate planurile. S` nu mai am misiunea 
ingrat` de-a o descoase despre divor]uri, 
desp`r]iri, ci s` ne spun` despre noua ei 
poveste de dragoaste, despre un rol \n 
teatru, o alt` dorin]` de-a ei. |n loc de „La 
revedere“, Diana \ncheie astfel: „Fericirea 
mea depinde de mine [i numai de mine. Eu 
cred c` fericirea ne-o construim singuri!“


