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Primul episod din Om Sarac, Om
Bogat
Articol de: Andrei Vulpescu
Horia Brenciu si serban Ionescu sunt "Om sarac, om bogat". Primul
episod al serialului va fi difuzat, astazi, la Pro TV, începand cu ora
17.30. Pentru Titi Prodan (Horia Brenciu), omul sarac, vaduv, cu patru
copii, situatia nu va ramane astfel. Într-o zi, destinele celor doua
familii se vor intersecta, provocand irezistibile situatii de umor, dar
si nelipsitele tensiuni si întepaturi. Totodata, cele doua familii vor
fi purtate într-un joc al dragostei si seductiei.

Vor lua nastere povesti de iubire atunci cand spectatorul se
asteapta mai putin. "Am intrat într-o lume în care trebuie sa ai urechi
de elefant! Adica, pentru a fi un actor bun, trebuie sa fii extrem de
deschis la toate indicatiile care se dau de catre membrii echipei cu
care lucrezi. Aici nu mai e primordial cuvantul improvizatie sau
spontaneitate...

Bafta mea este ca personajul pe care-l interpretez nu e departe de
felul meu de-a fi", spune Horia Brenciu, debutant într-un serial de
televiziune. serban Ionescu declara ca da viata unei "jigodii"
simpatice. "Emilian Maxim este un personaj negativ, care însa da foarte
mult farmec povestii. Ce ne-am face daca ar exista numai personaje
pozitive?". Îi mai
puteti vedea din aceasta dupa-amiaza, în noul serial, pe Cristina
Deleanu, Ilinca Goia, Razvan Fodor, Lucian Viziru, alaturi de multi
altii.
<span style="font-weight: bold;">Monica Barladeanu in rolul fostei:
</span>Actiunea productiei graviteaza in jurul Ilincai (Luminita
Gheorghiu), lui Vasile Matei (Teodor Corban) si a celor cinci copii ai lor:
Sorin, Stefan, Leonard, Alexandru si Catrina. Impreuna cu familia Matei
mai locuieste si Tataie (Ion Besoiu). Monica Barladeanu interpreteaza
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roulul fostei iubite a lui Stefan. De la ora 18.00, in cadrul emisiunii "6!Vine
presa", B1TV va transmite in direct evenimentul de lansare a serialului.
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