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- Unii dintre prietenii tãi îþi
spun Jojo, alþii Cãtãlina. Tu
cum preferi?
- Familia ºi apropiaþii mã strigã
dintotdeauna Cãtãlina. Jojo
însã e un nume care-mi este la
fel de drag ºi acum, ca la
început. Nu ºtiam atunci cã
dintr-o joacã se nãºtea de fapt
un brand care în timp a cãpãtat
însemnãtate ºi valoare. Astfel
s-a ajuns la cea de astãzi,
Cãtãlina Grama - Jojo.
- Joci în “Ultimul corupt”,
regia lui Sergiu Nicolaescu,
dupã ce anul trecut þi-ai fãcut
debutul în cinematografie cu
filmul “Poker”, al aceluiaºi
regizor. Cum aþi colaborat?
- Am încheiat filmãrile la
”Ultimul corupt” ºi spun cu
bucurie cã am fost norocoasã
când mi s-a oferit rolul. A fost
o lunã extraordinarã pentru
mine, grea dar frumoasã.
Marele om ºi regizor Sergiu
Nicolaescu mi-a dat ºansa sã
debutez în cinema, cu filmul
”Poker”, ºi a fost ca de fiecare
datã, ºi acum, sursa mea de
energie ºi inpiraþie. Îi
mulþumesc cã a ºtiut sã mã
ajute ºi de aceastã datã sã realizez un personaj cu o încãrcãturã artisticã specialã. În ultima
zi de filmare domnul
Nicolaescu ne-a mulþumit
tuturor pentru cã i-am fost alãturi încã o datã trup ºi suflet.
M-a emotionat cel mai tare
faptul ca m-a strâns în braþe
preþ de câteva minute ºi mi-a
mulþumit, când de fapt eu sunt
cea care ar trebui sã-i
mulþumescã în fiecare clipã
pentru ºansa imensã pe care
mi-a dat-o. Cel mai mare regizor român îºi iubeºte actorii, îi
respectã ºi de aceea ºi ei îl vor
preþui întotdeauna.
- Joci la Pro Tv în “Serviciul
Român de Comedie”. Te
simþi mai atrasã de comedie
decât de dramã?
- Îmi amintesc de o dupã-amiazã frumoasã, în care Toni
Grecu ne-a chemat pe toþi dupã
primul an de prezenþã la Pro Tv
ºi ne-a oferit fiecãruia câte o
diplomã. Pe a mea scria aºa:
”Comedia maxima”! Toni a
considerat mereu cã m-am nãs-

