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sau ”comedia maximã”

VEDETE

cut pentru fi actriþã de comedie.
Am fost mereu susþinatoarea
entuziastã a proiectelor valoroase. Aºa cã dacã aº considera cã o anumitã producþie
este valoroasã, iar personajul
care mi s-ar oferi ar fi special,
aº accepta cu siguranþã ºi altfel
de proiecte.
- Vara aceasta ai filmat þi
pentru produþia ”S-a furat
mireasa”, dupã un scenariu
de Toni Grecu. Cum a fost sã
lucraþi ºi la un alt gen de
proiect?
- ”S-a furat mireasa” este probabil una dintre cele mai bune
comedii româneºti pe care le
veþi vedea vreodatã, iar scenariul lui Toni ne-a amuzat pe toþi
încã de la prima lecturã. Sunt
foarte bucuroasã cã am fost
aleasã ºi am primit s-o interpretez pe Nina, unul dintre personajele principale. Acum pot
mãrturisi cã mã aºteptam ca un
scenariu scris de el sã fie atât de
comic. Pentru mine este o realã
bucurie cã pot sã colaborez cu
Toni, iatã, ºi pe partea de film.
El este un profesionist
desãvârºit ºi are capacitatea de
a lucra relaxat. ªtie exact când

ºi ce anume sã- þi cearã, o face
mereu cu zâmbetul pe buze,
ceea ce dã o stare de confort
extraordinarã celor din platoul
de filmare. Întotdeauna mi-a
plãcut sã lucrez cu el. De multe
ori, în cadrul altor proiecte, îmi
lipseºte sentimentul de ”acasã”
pe care mi-l dã Toni Grecu.
- Cum ai primit propunerea
de a participa la „Dansez pentru tine”?
-Cu un zâmbet care mi-a lumi-

nat sufletul ºi privirea! Dansul
înseamnã artã, tradiþie, emoþie,
comunicare, legãtura, identitate. Atunci când arta se pune
însã în slujba omenirii, nimic
nu o poate egala. A ajuta un om
aflat într-un moment dificil al
vieþii sale ar trebui sã fie o prioritate pentru fiecare dintre noi.
Nimic nu mã putea bucura
nimic mai mult decât aceastã
invitaþie de a fi de ajutor, prin
intermediul sublimei arte a dan-

sului. Ideea cã pot fi de folos
unui om care are nevoie de
susþinere în acest moment, a
fost prioritarã. Când eram micã
îmi doream sã am o meserie
prin intermediul cãreia sã pot fi
de ajutor celor din jur. Acesta
este un astfel de moment. Sper
din toata inima sã am ocazia sã
ajut cât pot de des. În plus, pentru mine este împlinirea celui
mai mare vis din copilãrie,
acela de a dansa.
- Cum te simþi acum cã
Monica Anghel, cea mai bunã
prietena a ta ºi naºa bãieþelului tãu, a revenit în echipa de
la “Serviciul Român de
Comedie”?
-Sunt foarte încântatã cã joc din
nou alãturi de ea. Cu Monica
am format mereu un cuplu
extraordinar în faþa camerelor
de luat vederi ºi vã mãrturisesc
sincer cã nimic altceva nu mã
putea face mai fericitã din
punct de vedere profesional!
Am primit de-a lungul timpului
multe sfaturi importante de la
Monica, ºi în timpul sarcinii, ºi
dupã ce am nãscut. Mereu o sun
când am o nelãmurire. Prietena
mea este un om pe care mã pot
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