24/7 Timisoara

Povesti de cursa lunga
Articol de: Angel Voicu
Pro TV propune "Om sarac, om bogat", un serial despre confluenta a
doua lumi, cea a oamenilor saraci si cea a bogatilor. E o comedie de
cursa lunga cu accente de dramatism, in ale carei culise am intrat si noi.
Pe platourile de filmare de la Buftea, acolo unde se turneaza scene din
serialul "Om sarac, om bogat", e agitatie mare. In doua incaperi in care sa amenajat biroul saracului devenit bogat peste noapte Titi Prodan,
printre somatiile la ordinea zilei, "liniste!", "actiune!", "motor!", se aud
strigatele lui Horia Brenciu. "Ileana si Angela sunt familia mea! Go home!
Ileana si Angela stay here!".
Totul intr-o engleza de balta, pentru ca asa o cere rolul. Titi face afaceri
cu niste "business" oameni din Emirate, iar pretul pe care trebuie sa il
plateasca pentru perfectarea lor e constituit de cele doua fiice ale sale. Se
repeta la nesfarsit si, de multe ori, nu e clar daca oamenii aceia tipa unii
la altii in realitate sau asa e scenariul.
Pentru Horia Brenciu, aceasta confuzie e semn bun, "inseamna ca se
joaca bine". Observa ca "scenariul e scris de asa maniera ca ne pomenim
adesea uitandu-ne unii in ochii celorlalti, spunandu-ne replicile si
intrebandu-ne "oare acum vorbeste serios cu mine sau cu personajul?"".
"M-ai prins in faza in care sunt om bogat", continua Horia, iesit din
malaxorul filmarilor pentru cateva minute. "E interesant sa fii bogat. Am
trecut de la comertul cu legume-fructe la comertul cu "toale", uite ce
tesaturi avem aici!", glumeste vedeta care revine pe ecrane cu ocazia
acestui serial.
Titi e bogat acum, face comert cu textile. Pe birou si in rafturi stau mostre
de materiale cu diferite texturi, nasturi de toate formele marimile si
culorile, schite cu siluete costumate si adnotate pe margini, reviste de
moda. Tot decorul e pregatit in cel mai mic detaliu.
Brenciu se simte confortabil in pielea lui Titi pentru ca personajul sau "nu
uraste pe nimeni, n-are probleme cu nimeni, e un tip care iti sare in ajutor
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daca simte ca ai nevoie si e molipsitor de simpatic. E un exemplu greu de
urmat in viata de zi cu zi, dar baiatul asta e o solutie pentru societate!"
Vocea pe care Horia Brenciu si-o valorifica pe vremea cand facea showuri TV nu este exploatata in serial. Pentru ca "Titi nu are voie sa cante",
rade actorul. "Titi stie doar sa fluiere. Am filmat o secventa intr-o baie, ma
pregateam pentru un jacuzzi si in timp ce turnam spuma acolo fluieram
Mozzart". Brenciu se afla la prima partitura intr-un serial, nu a mai facut
film si de aceea, crede el, are tendinta sa se uite drept la camera, ca pe
vremea cand prezenta show-uri de televiziune. Dar a inceput sa se
obisnuiasca si invata foarte repede, mai ales ca are de la cine.
Serban Ionescu si Ilinca Goia sunt actori cu multa experienta si foarte
generosi cand vine vorba sa ii scoleasca si pe cei mai neexperiementati.
Generosi prin puterea exemplului, nu prin explicatii ca la catedra, pentru
ca, dupa spusele lui Serban Ionescu, el nu are ce sa ii invete pe tineri.
"Profesia aceasta se fura, nu se invata", sustine el. Este foarte iubit si
admirat de toata lumea pe platourile de filmare, " poate pentru ca sunt
comunicativ, nu sunt ciufut", gaseste el, zambind, justificarea.
Despre Emilian Maxim, personajul sau, Serban Ionescu vorbeste numai
de bine: "Eu nu sunt un om rau. Sunt om. Si jumatate. L-am caracterizat
pe Emiliam Maxim drept o jigodie simpatica. Nu are un model, este ceva
"unique". Are destinul lui, culorile lui aparte". Uneori simte nevoia sa
intervina in nuantarea personajului. "Scenaristii ne propun o situatie, noi
incercam sa o imbunatatim. Sa fie surprize, sa evitam monotonia. Cum
este scenariul? Scenariul este...posibil. In primele trei saptamani de
filmare au fost tensiuni in spatele camerelor de filmat, dar acest lucru nu sa simtit in produsul finit, in replicile schimbate, ceea ce e foarte bine. A
iesit foarte bine, mai ales daca ne gandim ca nu a existat o preproductie,
ca toata lumea a venit deodata, cu mult entuziasm si s-a pus pe construit.
Intre timp, au inceput sa se organizeze lucrurile, sa se linisteasca totul. E
important sa putem munci in liniste", marturiseste actorul din "Ion:
Blestemul pamantului, blestemul iubirii".
Personajul sau cel colorat are si o amanta, care ii este si secretara,
Flavia, interpretata de Alina Gheorghe, fosta Miss Bikini World in 2005.
Alina a mai cochetat cu camerele de filmare in "Pacatele Evei", in care o
interpreta pe Claudia, precum si in sitcomul "La Bloc", in care a aparut intrun singur episod.
Printre spatiile unde nu sunt montate camere, actorii patruleaza cu randul,
pe varfuri, pe masura ce ies din scena pentru a asteapta sa fie iar
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chemati sa filmeze o secventa. Trece cu gratie o domnisorica oarecum
lata in spate, boita din belsug. Lumea striga dupa ea, "Angela!" Daca te
uiti mai bine si mai de aproape, remarci ca are trasaturi masculine.
Zambeste larg si se prezinta, Ovidiu Danci. Joaca rolul unui transsexual,
fratele mai mic al lui Titi. E balerin "de 16 ani", precizeaza cu gura pana la
urechi. E incantat de rolul lui si il amuza teribil ca atunci cand vine la
filmari, nemachiat, multa lume nu il recunoaste.
Cumnata lui Horia Brenciu din film e interpretata de Claudia Ieremia,
detasata in Bucuresti de la Teatrul National din Timisoara. Primele zile din
experienta ei de actrita in serial (Claudia se afla la primul rol in
televiziune) au fost destul de dificile pentru ea.
"La inceput, cred ca nu imi dadeam seama cat de multe pot sa fac. Acum
ma simt mult mai libera, conteaza foarte mult sa te autoreglezi, sa gasesti
masura potrivita in tot ce faci. Trebuie sa fii tot timpul deschis, viu, atent,
curios. Am fost la castinguri pe care le-am pierdut pentru ca nu stiam sa
ma reglez, exageram mimica, trairile, ca pe scena de teatru". Claudia va fi
nevoita sa se mute, cel putin pentru o perioada, la Bucuresti, pentru a-si
putea onora contractul cu MediaPro. Dar e convinsa ca schimbarea
merita toate eforturile.
Regizorul Adrian Batista iese preocupat din biroul lui Titi Prodan,
soaptele celor aflati in repaus prind voce. "E pauza.."
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