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Am recenzat în aceste pagini excelentul album etno-lăutăresc
editat anul trecut în Italia de valoroasa interpretă Olga Bălan, având
alături de ea, în bună parte, muzicieni români. De această dată avem
ocazia să consemnăm
nu un succes muzical, ci
unul cinematografic al
plurivalentei
artiste.
După felurite apariŃii în
teatru şi diverse roluri pe
marele ecran, se pare că
acum Olga Bălan „a dat
lovitura”, după cum se
spune, primind un rol
important într-un film de
mare succes, lansat cu
puŃină vreme în urmă în
toate cinematografele din Italia. Filmul se cheamă „Io, loro e Lara” scenariul şi regia, precum şi un rol principal – Carlo Verdone, nume
respectat în filmul italian. Este o producŃie Warner Bros Entertainment
Italia, distribuită de Warner Bros Pictures – deci la cel mai înalt nivel.
Olga Bălan îi are drept parteneri în film pe cunoscuŃii actori Laura
Chiatti, Sergio Fiorentini, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Anna
Bonaiuto. În film, Olga
Bălan este o frumoasă
femeie
de
origine
moldavă,
care
se
căsătoreşte cu un general
în vârstă, cucerit de
farmecele
exguvernantei. De aici, o
serie de conflicte cu
familia (apare şi o fiică
necunoscută a Olgăi, la
rândul ei mamă), moartea
Olgăi şi un final departe
de tradiŃionalul happyend. Într-o Italie cu o
emigraŃie în creştere, cu
numeroşi
români
şi
moldoveni, filmul este
unul
de
actualitate.
Spectatorii pleacă din sală
întrebându-se dacă nu
cumva au o percepŃie
greşită în ceea ce
priveşte
emigranŃii,
devenind
sigur
mai
toleranŃi, mai buni.
Olga Bălan realizează un rol magistral, dovedind că nu este
numai o excelentă cântăreaŃă, dar, de-acum, şi o actriŃă în adevăratul
înŃeles al cuvântului.

Frumoasa şi talentata interpretă
de muzică uşoară (Doamne, câte voci
admirabile sunt neglijate de mass
media!) ne dă veşti bune, pe măsura
înzestrărilor sale. În luna decembrie a
efectuat un lung turneu în Germania,
alături de cântăreŃul american Irvin
Doomes (ne amintim, ei au înscris la
Eurovision-ul trecut o piesă în duet
semnată de Tudy Zaharescu). Cei doi au
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fost acompaniaŃi de trupa „Diamonds and
Pearls”. În urma primirii entuziaste,
turneul va fi reluat în luna mai a acestui
an – dovadă că... nimeni nu-i Profet în
Ńara lui, trebuie să ne aprecieze întâi
străinii! Al doilea album al solistei va fi

lansat pe data de 1 octombrie în acest an
(precizie germană, bravo !), „responsabil
muzical” fiind şi de această dată, ca şi la
precedentul – „Tu” – compozitorul Tudy
Zaharescu. Începând din 29 ianuarie, de
altfel, Ana Mardare şi Tudy Zaharescu
Band pot fi ascultaŃi, joia şi vinerea, la
„Lobb’s”, în incinta hotelului Pullman
(fostul Sofitel). MergeŃi să-i vedeŃi, noi am
făcut-o, vă garantăm o seară de muzică
adevărată!
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