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Music-hall

„APLAUZE,
APLAUZE” 

pentru Stela
Popescu şi

Alexandru Arşinel
Oana GEORGESCU

După succesul
premierei oficiale a
spectacolului „APLAUZE,
APLAUZE” (regia Biţu
Fălticineanu), cu Stela
Popescu şi Alexandru Arşinel,
ce a avut loc în luna
decembrie, Sala SAVOY şi-a
deschis porţile pentru public
chiar pe 2 ianuarie, când a
fost  programat spectacolul
„Vara nu-i ca iarna”, premiera
estivală a anului 2010.
Revistă în 2 acte şi 36 de
tablouri (majoritatea textelor
sunt semnate de Mihai
Maximilian, o parte din
melodii aparţin lui Vasile

Veselovski, iar alte piese sunt preluate din repertoriul
internaţional), spectacolul este dedicat aniversării a
peste 30 de ani de carieră a celebrului cuplu de actori.
Invitate speciale sunt actriţa Tamara Buciuceanu-Botez
şi interpreta Sanda Ladoşi, care revine astfel pe o mare
scenă după o perioadă mai lungă, pe care a dedicat-o
celor doi copii ai săi. Din distribuţie fac parte Ana Maria
Donosa, Mirela Boureanu-Vaida, Cristian Simion, Nae
Alexandru, Miruna Birău, Raluca Guslicov, Monalisa
Basarab, Daniela Cristea, Alin Gheorghişan, Radu
Ghencea, Duo Acrobatic Lascu, Baletul Teatrului de
Revistă „Constantin Tănase” (coregrafia Cornel
Popovici, solişti: Edy Chiriţescu-Ligia Judeanu, Mihai
Ciobanu-Oana Popovici, Vali Roşca-Daniela Lazăr).
Merită remarcate scenografia, decorurile şi costumele
absolut superbe semnate de arh. Theodora (Bobi)

Dinulescu. Direcţia muzicală aparţine compozitorului
Dan Dimitriu. 

Luna decembrie a fost una plină de evenimente
pentru colectivul Teatrului de Revistă condus de actorul
Alexandru Arşinel. Pe 6 decembrie, cu o seară înainte
de plecarea la Campionatul European de Handbal
Feminin găzduit de Danemarca, Echipa Naţională de
Handbal Feminin a României în frunte cu antrenorul
Radu Voina a asistat la spectacolul „Revista
Revistelor”. Atunci, fetele, convinse că artiştii le vor
purta noroc, au promis să se întoarcă acasă cu cel puţin
o medalie de bronz. Şi s-au ţinut de cuvânt! Pe 12
decembrie, imediat după Premiera spectacolului
„APLAUZE, APLAUZE”, Ştefan Florescu, preşedintele
APC Sector 6, i-a sărbătorit, premiat şi omagiat alături
de echipa sa la Restaurantul “Casa Florescu”, pe toţi
artiştii şi angajaţii Teatrului de Revistă “Constantin
Tănase”. Cu numai o lună în urmă, în cadrul campaniei
“Din Suflet, Pentru Suflet”, acesta a cumpărat 400 de
bilete pentru tinerii şi pensionarii care au avut acces
gratuit la spectacolul “Revista Revistelor”. Pe 15

Al. Arşinel, Şt. Florescu, S. Popescu
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decembrie, la Ateneul Român,
cuplul de mari actori Stela Popescu
- Alexandru Arşinel a fost distins cu
TROFEUL Galei „10 pentru
ROMÂNIA” 2010 la categoria
„Actori”. După o săptămână, pe 21
decembrie, marea actriţă Stela
Popescu şi-a sărbătorit ziua de
naştere, pentru ca seara să fie
inaugurată oficial noua Galerie de
Artă cu vernisajul expoziţiei de
pictură (Andrei Damo) şi de
sculptură (Ion Iancuţ), intitulată
„JOC ÎN TEATRU”. Evenimentul a
fost prezentat de Liviu Tudor
Samuilă şi de Alexandru Arşinel. Şi
tot în decembrie Teatrul de Revistă
a fost laureatul Societăţii Umoristice
“PĂCALĂ”, al cărei preşedinte
fondator este prof. univ. dr. Geo
Saizescu, renumit regizor. Astfel,
Premiul “GRIGORE VASILIU
BIRLIC” i s-a conferit, cităm,
“Vasului amiral al umorului
românesc scenic-revuistic,

Ambasador Internaţional Interbelic
şi nu numai al spiritului fantezist-
realist şi socio-politic naţional”. În
2008 actorii Nae Lăzărescu şi Vasile
Muraru au fost distinşi la Categoria
“Actori” a aceleiaşi festivităţi cu

Premiul “Mircea Crişan - pentru cel
mai rezistent cuplu de umorişti
comico-muzicali”. (Foto: Dragoş
Constantin).

Educaţie Muzicală

Livia GHIONEA

Cei mai buni dintre cei buni, adică cele mai
importante voci ale scenei lirice româneşti şi cele mai
influente personalităţi culturale ale anului au fost
prezente şi premiate, aşa cum am mai scris, la Gala
Premiilor VIP pentru Artele Spectacolului Muzical 2010,
spectacol prezentat de actorii Maia Morgenstern şi
Florin Piersic Jr. Nominalizările şi premiile au fost
stabilite atât de public - în proporţie de 50%, cât şi de un
juriu de specialitate, evenimentul având un important
scop caritabil. Banii obţinuţi din vânzarea biletelor la
gală vor fi utilizaţi pentru sprijinirea copiilor talentaţi, cu
posibilităţi materiale reduse. În cadrul galei
au fost aduse în prim-plan valorile operei,
operetei şi ale baletului, timp de peste două
ore iubitorii de frumos putând urmări un
spectacol complex, în cadrul căruia
momentele acordării premiilor au fost
intercalate cu cele artistice, susţinute de
artiştii şi orchestra Operei Naţionale
condusă de dirijorul Iurie Florea. Sopranele
Felicia Filip şi Irina Iordăchescu, împreună
cu tenorii Marius Manea şi Vlad Miriţă, au
interpretat arii celebre din opere şi operete
compuse de Verdi, Massenet, Gounod şi
Lehar, acompaniaţi de orchestra Operei,

care a deschis seara cu uvertura operei “Carmen” de
Bizet. Printre laureaţii ediţiei a II-a a Galei Premiilor VIP
pentru Artele Spectacolului Muzical 2010 s-a numărat şi
Opera Comică pentru Copii, distinsă cu Premiul pentru
Educaţie Muzicală, trofeu care a răsplătit astfel
activitatea de excepţie a echipei conduse de directorul
fondator Smaranda Oţeanu-Bunea. O activitate care a
început în urmă cu 12 ani şi s-a concretizat în 12 Premii
Internaţionale, 13 Premii Naţionale, 150 de
spectacole/stagiune, 50 de titluri în repertoriul general şi
peste 50.000 de spectator/stagiune. După premiera de
la sfârşitul lui noiembrie cu mozaicul muzical-coregrafic
“Regal de toamnă”, stagiunea de iarnă va continua cu
musicalul “Coana Chirţa”, cu baletul de buzunar “Fata
rău păzită” şi cu spectacolul “Gianni Schicchi”. Toate
dedicate în exclusivitate copiilor care umplu la fiecare
început de săptămână, până la refuz, Foyerul Alb al
fostului Teatru Giuleşti.

Sanda Ladoşi


