marii
BaCiu.
Tn 1946 îl găsim l a Bucureşti, la teatrul de
revistă "Atlantic", ca apoi să treacă la teatrul de
revistă "Tănase • .
fntre 1 946-1 950 urmează cursurile Institutului
de teatru avînd în cel patru ani de studiu o serie de
profesori strălucili ca Ion Manolescu, Beata
Fredanov, Sică Alexandrescu şi Moni Ghelerter.
Este repartizat la Teatrul Tineretului, sala fiind
vremea aceea în localul Liceului " SI.Sava·. Alei
printre alte piese in$1nziana '' Pepe lea� alAturi
an, interpretind rolul lui
lancovescu şi Dac r
Lăcustă Vodă.
Peste treizeci de roluri, de prima mărime,
joacă pe scena Teatrului Tineret u l u i , mutată ul
terior în actuala sală a Teatrului de Comedie, roluri
cu care obţine meritate succese, demonstrînd pe
lîngă talent original, multă eleganlă şi farmec,
simplitatea jocului său dînd uneori Iluzia că nu
face decît să se joace pe si ne.
Dar Florin Vasi liu a trecut din cînd în cînd de
partea cealaltă a scenei, devenind autor d ramatic.
Tn colaborare cu colegul său Vasile Niţulescu
scrie piesa "Ultima generalle", Inspirată din vlala
absolvenlllor de liceu al anului 1 944. Premiera are
loc la Craiova şi Amza Pellea, Ion Marlnescu şi
Silvia Popovici, pe atunci tineri actori craioveni,
dau strălucire piesei. A mal scris d e asemenea
"Casa din strada Co t_buc 1 0 " piesă ce s-a jucat la
opt teatre din Iară. ln sfîrşit "Vrei să fii nevasta
mea·? o savuroasă comedie, este ultima creaţie
literară, prezentată pe scenele din Bucureşti şi din
provincie.
fn acest început de an Florin Vasillu a plecat
pe dru m u l fără întoarcere, llsîndu·ne amintirea
personajelor create, despre care ne spunea, cu
nostalgie, adesea " E i dragii mei, nu ştiu cine a
spus că viala actorului sînt rolurile sale, restul are
mal pu1lnă l mportanlă.
"Cred că avea dreptate!"

