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2032 SMART-FAMILY

de Marina Hanganu și Bianca Trifan
traducerea în italiană: Camilla Brison, Monica Buzoianu and
Ioana Rufu

Actorii (ordine alfabetică):
Monica Buzoianu (IT) - Virginia Visconti
Aura Călărașu (RO) - Laura Mihalcea
Francesca Fatichenti (IT) - Amalia Visconti
Smaranda Găbudeanu (RO) - Ogmios Z42
Giovanni Longhin (IT) - Lorenzo Visconti

Regia: Marina Hanganu (RO) și Camilla Brison (IT)
Asistență regie: Bianca Trifan (RO)
Regia video (montaj live și creație video): Armine Vosganian (RO)
Asistență regie video (montaj live): Davide Nocera (IT)
Asistent video: Stefano Cozzi (IT)
Scenografia: Andreea Diana Nistor (RO) și Greta Gasparini (IT)
Asistență scenografie: Viola Aprile (IT)
Costume: Marilena Montini (IT) și Andreea Diana Nistor (RO)
Multimedia, platformă de comunicare, design și mecanică robot, 
modelare și animație 3D: Ygreq Interactive (RO) - Cristian Iordache 
(director tehnic), Alexandru Andrei, Iulia Petronela Ioniță.
Programare robot, rafinare mecanică și mentenanță: 
Bucharest Robots (RO) - Ana-Maria Stancu (CEO) și                               

prof. ing. Marius Dumitrescu
Exterior robot și smartwatch: Lucian Păun (RO)
Muzică și sound design: Andrei Petrache (RO)
Light design: Costel Baciu (RO) și Marco Grisa (IT)
Ilustrații cărți de joc: Alex Rusu (RO)

Concept spectacol: 
Marina Hanganu (director artistic „Tele-Encounters”)



Echipa tehnică
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2032 SMART-FAMILY

Control video: Filippo Di Dio (IT) Adrian Dragoman (RO), 
Enrico Mirante (IT) și Davide Nocera (IT)
Control sunet: Gabriel Ilie (RO) și Enrico Mirante (IT)
Control lumini: Marco Grisa (IT), Gheorghe Ilie (RO) și
Agnese Manzella (IT)
Control subtitrări: Andrea Centonza (IT) și Bianca Trifan 
(RO)
Coordonare echipaj de scenă: Daniel Berbec (RO)
Cabinier, recuziter, costumier: Eugenia Briotă (RO) și 
Nicoleta Radu (RO)



Management și producție
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2032 SMART-FAMILY

Producători: Teatrul „George Ciprian” (Buzău, RO) și
Industria Scenica (Vimodrone, Milano, IT)

Management proiect  RO-IT (în ordine alfabetică): 
Paola Cagna, Gina Chivulescu, Marina Hanganu, Cristiana Ilea,                
Isnaba Miranda, Ermanno Nardi, Iuliana Pleșoianu

Promovare (RO): Maria Dumitrescu, Bianca Trifan și 
Georgiana Vlădoiu

Afiș (RO): Daniela Dughiană
Afiș (IT): Simone Brullo
Foto (RO): Vlad Dumitrescu
Trailer: Armine Vosganian:
https://youtu.be/G5olDZWyuXQ

Sponsor decor Italia: Perego Arredamenti

Mulțumim, Giacomo Bernardi și Ilaria Calia!
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Perspectiva publicului din Italia

Sinopsis

După ce Laura suferă un infarct, fiica ei, care locuiește în Italia, îi cumpără un robot social
și conectează locuințele lor îndepărtate printr-un sistem inteligent de comunicare.
Ogmios Z42 și camerele video pătrund, astfel, în viața familiei dispersate geografic.
Implicațiile etice și de relaționare umană ale tehnologiei încep să iasă treptat la iveală.

Spectacolul este unul telematic, pentru că se joacă simultan în România și Italia, cu actori
și public în ambele țări. Actorii din cele două spații interacționează în timp real prin
Internet.

Piesa explorează tema migrației și se bazează pe interviuri cu emigranți români și părinți
vârstnici rămași acasă. Etapa de documentare pentru realizarea robotului a inclus ateliere
de creație cu adulți și copii din România, Spania și Italia.

2032 SMART-FAMILY



MONICA BUZOIANU

Virginia Mihalcea (Visconti)

Monica Buzoianu a studiat actoria la Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică
I.L.Caragiale (UNATC) din București și are un masterat în
Dramaterapie de la Universitatea Sapienza din Roma.

În 2021, a absolvit Școala de Teatru Luca Ronconi de la
Piccolo Teatro din Milano.

Monica a jucat în Kiss de Antonio Rezza și Flavia
Mastrella, Happiness de Alessandro Sciarroni, Specie di
Spazi de Fabio Condemi, Tre Sorelle de Carmelo Rifici și
în Soli de Alessio Maria Romani. S-a alăturat echipei
proiectului Dante in Duomo, coordonat de regizorul
Massimiliano Finnazzer Flory.

Monica realizează actorie de voce în Abbecedario per il
mondo nuovo, coordonat de Lisa Ferlazzo Natoli pentru
Piccolo Teatro din Milano și In viva voce: Leggere Franco
Quadri pentru Rai Radio3, editat de Fiorenza Menni.
Joacă în serialul TV Circeo-Romanzo Nero, regizat de
Andrea Molaioli și produs de Cattleya.



AURA CĂLĂRAȘU

Laura Mihalcea

A absolvit cursurile la UNATC București, secția Actorie, în anul 1994.

Actrița de teatru, film, televiziune și publicitate și-a exersat timp de
câțiva ani și calitățile pedagogice, ca asistent universitar la Catedra
de Actorie a UNATC.

A jucat teatru pe scene importante din București, Timișoara, Arad,
Sibiu, dar și în proiecte independente. „NORA” („Eu.O casă de
păpuși”, regia Carmen Lidia Vidu, proiect Ibsen Scholarship & ARPAS
& Teatrul Odeon București) și „MARTY” ( „Cerc Oglindă
Transformare” de Annie Baker, regia Cristi Juncu, TS Arad) sunt
printre ultimele personaje interpretate. În film, a jucat în peste 30 de
producții de scurt și lung metraj. Pentru rolul din „Ryna”, regia
Ruxandra Zenide, a primit o nominalizare la premiile Gopo la
categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”. În televiziune, rolul
mamei nevăzătoare din serialul „Vlad” (producție ProTV, 2019-2021)
i-a adus actriței succesul de public.

Aura Călărașu este căsătorită, are doi băieți și locuiește în București.
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FRANCESCA FATICHENTI

Amalia Visconti (Nova)

Francesca Fatichenti s-a născut în Trento, Italia, în 1996.
În 2018, a absolvit cursul de actorie la academia de
teatru Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi din Milano.

A lucrat cu regizorii Fiammetta Perugi, Massimo Navone
și Maurizio Schmidt și a creat în regim colaborativ o piesă
alături de compania Dedalus Teatro. În 2021, Francesca a
jucat în La tragedia è finita, Platonov, regizat de Liv
Ferracchiati și a primit mențiune specială pentru rolul ei
la Bienala de la Veneția.

A jucat în numeroase producții de Carlo Boso, atât în
italiană, cât și în franceză. Francesca a jucat în
scurtmetraje și a produs scurtmetraje, a citit texte la
diferite evenimente, a organizat și a coordonat ateliere și
a fost asistentă de regie. Realizează măști din piele și din
lemn la nivel profesionist.



SMARANDA GĂBUDEANU

Ogmios Z42

Smaranda Găbudeanu a studiat arta actorului mânuitor de
păpuși și marionete la UNATC I.L Caragiale și a continuat cu
dans contemporan și cu vizite în medii artistice diverse. A
participat ca dansator și performer în numeroase producții
pe scena Centrului Național al Dansului București și a jucat în
diferite teatre de stat și independente (Nottara, Creangă,
Excelsior, Opera Națională etc). A performat în muzee și
galerii de artă și creează coregrafii pentru teatru și film.

În ultimii ani, Smaranda a dezvoltat un interes pentru arte
vizuale ce a condus-o spre studii masterale de Teoria și
practica imaginii la CESI. Este fondatoarea PETEC - o
platformă interdisciplinară de producție, cercetare și
educație în domeniul dansului contemporan.
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GIOVANNI LONGHIN

Lorenzo Visconti (Lollo)

Giovanni este actor profesionist. A absolvit Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi din Milano în 2010. În 2013, a urmat
studii masterale sub îndrumarea lui Anatolij Vasiliev - M.A.
Isola della Pedagogia. Din 2014, studiază și lucrează alături
de Peter Stein.

Este co-fondatorul Teatro dei Gordi, o companie de teatru
fizic, premiată în 2019 și 2020 (Cel mai bun ansamblu
emergent și Premiul Criticii). Joacă în numeroase
spectacole în Milano, Veneția și alte orașe din Italia. În
2013, Giovanni a fondat grupul internațional Fuoco alla
Paglia alături de Giacomo Veronesi și Monica Giacchetto.
Împreună, organizează ateliere pentru actori profesioniști
despre tehnici de artă dramatică.

Giovanni predă la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi din
Milano.



MARINA HANGANU
regizoare de teatru și dramaturg

Marina Hanganu explorează integrarea tehnologiei în artă (Internet, roboți, inteligență artificială,
realitate virtuală) din perspectivă practică și teoretică. A absolvit secția Regie de Teatru la UNATC
I.L. Caragiale București (2014) și masteratul MA Advanced Theatre Practice la Royal Central School
of Speech and Drama (Londra, 2015). Este doctor al UNATC I.L. Caragiale (2022), cu teza Teatrul
telematic – de la concept la spectacol.

A coordonat proiectele culturale Tele-Encounters și Tele-Encounters: Beyond the Human, co-
finanțate prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene. Parteneri: Teatrul George Ciprian
(Buzău), Industria Scenica (Italia), Universidad Católica San Antonio de Murcia (Spania), Município
de Lousada (Portugalia).

Spectacole realizate:

2032 SMART-FAMILY, Generation 200/Generația 200, Planeta Viselor Pierdute, Orfeu și Euridice,
Tele-City (Teatrul George Ciprian, Buzău), Magazinul de sinucideri după Jean Teulé (Teatrul de
Comedie, București – proiect câștigător Comedia Ține la TINEri), Before Sunset/After Sunrise
(Londra, Bloomsbury Festival și We Are Now Festival), Strada Popa Rusu nr. 30 (Teatrul 7,
București), Marisol de José Rivera (licență UNATC I.L. Caragiale, București).

Autoare a monografiei Teatrul telematic (Editura Universitaria, Craiova, 2022) și editoare a
volumului Tele-Encounters: Telepresence and Migration (UNATC Press, București, 2019).
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CAMILLA BRISON
regizoare de teatru

Este licențiată în Studii Culturale la Università degli Studi din Milano și a absolvit
masteratul MA Advanced Theatre Practice la Royal Central School of Speech and
Drama din Londra.

La Anni Luce, Romaeuropa Festival, a prezentat spectacolele: în 2020, No Land Lady
de Greta Cappelletti, spectacol finalist în 2018 în competiția pentru premiul destinat
tinerilor regizori la Bienala de la Veneția (College Prize for Young Directors); și în
2021, Notte Bianca de Tatjana Motta, spectacol câștigător al Premiului Riccione 2019.

În 2020, împreună cu Nicolás Lange, a creat Archipelagos în cadrul programului
Beyond the Sud.

Ca asistentă de regie, a lucrat, printre altele, la spectacolele Il Macello di Giobbe (The
Slaughter of Job) de Fausto Paravidino și La vita ferma de Lucia Calamaro.

În 2019, a realizat la Londra, împreună cu Edward Fortes și Anna Landi, Italy
Uncovered - new plays from Italy, un festival dedicat noii dramaturgii italiene.

Din 2019, lucrează pentru Emons Libri&Audiolibri ca regizoare de cărți audio.



BIANCA TRIFAN
dramaturg și asistent de regie

Bianca Trifan a absolvit studiile de licență (Teatrologie – Management Cultural, Jurnalism
Teatral), studiile de master (Scriere Dramatică) și studiile doctorale la UNATC (Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale).

A susținut ateliere de teatru și de scriere creativă în cadrul proiectului UNATC Junior. A
publicat articole în revistele de specialitate precum Journal of Drama Teaching, Caietele
pedagogiei teatrale, Concept. Este co-autor al cărții Gramatica prin jocuri teatrele și autor al
cărților Teatrul colaborativ. Teorii privind teatrul devised/colaborativ la nivel național și
internațional și Teatrul colaborativ. Pedagogia dramaturgiei colective. A participat la
conferințe naționale și internaționale având tematici de teatru și pedagogia teatrală.

Ca dramaturg, a lucrat în diverse proiecte naționale și internaționale: Tele-City (Buzău,
România); Metropolis - Promised Lands (Milano, Italia); rezidența Fresh-Start (Cluj-Napoca,
România); Cine suntem cu adevărat? Joc și tradiție (București, România); proiectul
interdisciplinar internațional Fidelio ești tu! (București, România & Germania).



ARMINE VOSGANIAN
regizoare video

Armine a absolvit, în cadrul UNATC, secția de Regie de Film și TV și cea de Actorie, urmând
apoi un master în Filmmaking la London Film School și, în prezent, este doctor în Cinema și
Media. Ea a regizat scurtmetraje de ficțiune și lungmetraje documentar, având nominalizări
în festivaluri importante precum Astra Film Festival și SimFest.

Armine este unul din actorii pionieri ai teatrului telematic din România, sub îndrumarea
Marinei Hanganu, iar alături de Mihaela Vosganian și Liliana Iorgulescu, a participat la
creația operelor cross-media care au evoluat pe scenele festivalurilor de muzică
contemporane internaționale Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul
Internațional Meridian și Jazz Festival. Proiectele grupului Inter-Art Dynamic Meditation, Into
myGong Self și Into myPlanet, au evoluat pe scene din Belgrad, Praga și Sevilla.



ANDREEA DIANA NISTOR
scenograf

Diana Nistor a absolvit secția de Scenografie în cadrul UNATC, fondând, împreună cu
Armine Vosganian și Mihai Ion, Teatrul Rampa.

A semnat scenografia în spectacole din București (Azilul de noapte, Teatrul Bulandra,
Staipelochian, Teatrul Mic, Expoziția, The Ark și Kremlinul de Zahăr, Plant Village) și în țară,
lucrând cu regizori importanți ai generației tinere: Nu atingi niciodată victima (regia Irina
Slate, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț), Curând aici va fi pustiu (regia Daniel Frilensăr
Chirilă, Teatrul Matei Vișniec, Suceava), Povești de Familie (regia Cătălina Baciu, Teatrul Tony
Bulandra, Târgoviște).

De asemenea, a semnat scenografia în scurtmetraje, documentare și filme de animație.



GRETA GASPARINI
scenograf

Greta Gasparini, scenograf, este o persoană extrem de curioasă: adoră să creeze forme și
scenarii, să înțeleagă cum să își realizeze proiectele și să le construiască ea însăși. În opinia
ei, a-ți transforma ideea în realitate e o emoție de nedescris.

Și-a început cariera la Accademia di Belle Arti di Brera. S-a hotărât imediat să lucreze în
lumea teatrului, a filmului, a publicității și a modei. De îndată ce a acumulat suficiente
cunoștințe, și-a deschis propriul laborator de scenografie, Fèm Laboratorio Creativo.

O inspiră tot ceea ce e în jurul său, caută în permanență noi materiale cu care să lucreze, iar
curiozitatea și dorința de a-și spori cunoștințele îi stimulează creativitatea. Îi place să lucreze
în domenii diferite pentru a putea să-și schimbe perspectiva constant și pentru a-și
îmbunătăți abilitățile.



YGREQ INTERACTIVE

Ygreq Interactive, fondat de Cristian Iordache, este un laborator axat pe cercetare și
dezvoltare în domeniul vizual și cel al interacțiunii dintre lumea digitală si cea fizică. Încă de
la înființare, au construit diverse proiecte constând în platforme multimedia pentru
spectacole de dans și teatru, instalații audio-vizuale, instalații interactive și sculpturi
luminoase. Lucrările lor au fost prezentate în festivaluri precum Fête des Lumières Lyon și
Spotlight București.

Multimedia și platformă de comunicare: Cristian Iordache și Alexandru Andrei

Design și mecanică robot: Mihai Toma și Cristian Iordache

Modelare față 3D robot: Iulia Petronela Ioniță

Animație 3D în timp real: Cristian Iordache



BUCHAREST ROBOTS

Bucharest Robots este prima firmă de roboți umanoizi și roboți de servicii din
România, fondată în 2017. Compania integrează, distribuie și prototipează
roboți și a contribuit la construcția robotului din spectacol.

Management: Ana-Maria Stancu (CEO)

Programare robot, rafinare mecanică și mentenanță:

prof. ing. Marius Dumitrescu



ANDREI PETRACHE
compozitor

Născut în 1998, Andrei Petrache a studiat pianul timp de 12 ani la Colegiul Național de Muzică
G. Enescu (clasa Ileana Busuioc), pe care l-a absolvit în 2017. În paralel, a studiat, ca instrumente
auxiliare, chitara, flautul, contrabasul, percuția. În 2021 a absolvit studiile de licență,
specializarea Compoziție Clasică, la clasa prof. univ. dr. DHC Dan Dediu, continuând în prezent ca
masterand la aceeași specializare. Totodată, studiază și dirijatul de orchestră, sub îndrumarea
profesorului și dirijorului Cristian Mandeal.

Andrei este o prezență constantă pe scenele de concert din România, cu recitaluri de pian solo,
muzică de cameră sau în diferite formații de jazz sau world music. Performanțele sale
interpretative au fost răsplătite cu peste 30 de premii la concursuri de pian solo naționale și
internaționale, la care se adaugă câteva premii acordate performanței ansamblului muzical din
care a făcut parte, în cadrul unor concursuri de interpretare și compoziție în formații de jazz.

În domeniul compoziției, Andrei este autorul a peste 60 de lucrări, în stiluri diferite (clasic,
modern, jazz, fusion) care acoperă atât genuri vocale, cât și instrumentale, precum și muzică
electronică, abordând, totodată, și zona muzicii de film sau de spectacol coregrafic. Lucrările
sale au fost premiate la diferite concursuri de compoziție naționale și internaționale (peste 25
de premii la concursuri de compoziție) și au fost interpretate, în cadrul a diferite concerte sau
festivaluri, la București, Bistrița, Mediaș, Sinaia, Deva, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara, Pitești,
Ploiești, Sibiu, Cluj-Napoca, Sf. Gheorghe, Moscova, Paris, Hanovra, Bielefeld, Ierusalim, Tokyo,
Londra, Cambridge, Bruxelles, Wenduine, Zeerbrugge, Aalborg, Dubai.



MARILENA MONTINI
designer de costume

Marilena Montini a absolvit recent cursul de Costume și Scenografie pentru Artele Spectacolului
la Accademia di Belle Arti di Brera din Milano.

S-a apropiat de lumea teatrului profesionist încă din timpul anilor de studii, participând la
ateliere și stagii de pregătire de tip internship. Ceea ce îi place cel mai mult la munca ei este
cercetarea continuă datorată participării la proiecte inedite, respectiv experimentarea cu
materiale diferite și abilitățile practice asociate.

Este o persoană căreia îi place să colaboreze – pentru ea, aceasta este o trăsătură fundamentală
a unui proiect de succes.

Adoră cititul, călătoriile, drumețiile în natură și participarea la evenimente și spectacole.



ALEX RUSU
illustrator

A studiat filosofie, litere și grafică și se bucură în fiecare zi de felul în care limbajul artelor
vizuale poate fi utilizat în cercetarea, procesarea și transmiterea informațiilor (obiective sau
subiective).

Este interesată să exploreze felul în care practica artistică poate susține refacerea
comunității și a pânzei sociale și la reconectare (cu sine și cu ceilalți).

A participat la proiecte precum Healing Portraits (2021), Instalația TNAMT Digital (2022), 
Portret colectiv efemer (2022).



COSTI BACIU
light designer

Costi Baciu, light designer cultural, specializat în teatru, își folosește experiența de concepere și
execuție a designului de lumini acumulată în aproape 20 de ani de activitate în industria
entertainment-ului pentru a crea identități vizuale unice în spectacolele de teatru.

Având un palmares bogat ce prezintă contribuția artistică și tehnică pentru light designul a zeci de
spectacole și festivaluri de teatru, Costi Baciu consideră că luminile sunt făcute să servească
scopul creativ al întregului spectacol. Viziunea regizorală, mesajul dramatic, scenografia, muzica,
precum și actorii sunt puși în valoare la potențialul lor maxim prin conceptul și designul luminilor.

Printre spectacolele și festivalurile de teatru al căror light design poartă semnătura lui Costi Baciu
se numără: Scripcarul de pe acoperiș (Teatrul Evreiesc de Stat, București), Familia Addams (Teatrul
Excelsior, București), Cabaret (Teatrul Odeon, București), Opera de trei parale (Teatrul Excelsior,
București), Vlaicu Vodă (Piața Constituției București), 2032 SMART-FAMILY (Teatrul George Ciprian
Buzău), Podul (Teatrul de Comedie București), Cartea Junglei (Acting Dream Academy), Alice
(Teatrul Tineretului Piatra Neamț), BABEL 11:4 sau TOTUL A ÎNCEPUT (Teatrul Tineretului Piatra
Neamț), Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (2018), Festivalul Internațional de Teatru pentru
adolescenți Teen Fest (București, 2015-prezent), Festivalul Internațional de Teatru Idiș (București,
2019), Festivalul Național Buzău Iubește Teatrul (2015-prezent), Festivalul Național de teatru
pentru adolescenți #Relief (București, 2016-prezent).


