
Antract: \&quot;Asteptam sa ne chemati si la 140 de ani!\&quot;
Anul acesta, trupa de rock Antract sarbatoreste 30 de ani de cand a cantat pentru prima oara in fata
publicului. Prezenti la " Festivalul Tau ", din Piata Mare, cei patru membri ai formatiei ne-au deslusit mai
multe, in culise, dupa repetitiile ce au adunat sute de oameni, chiar inainte cu cateva ore de inceperea
propriu-zisa a concertului. Paul Radu (voce), Bobita Catusanu (bass), Ilie Manole Vlad (chitara) si
Razvan Gorcinski (tobe) au fost foarte deschisi. Astfel, am aflat ca, desi au 30 de ani - spun ei - nu sunt
deloc in urma cu noutatile muzicii. "Desi avem 30 de ani, suntem o trupa destul de actuala, pentru ca am
reusit sa tinem pasul cu ceea ce industria muzicala din Europa cere in acest moment, in sensul ca toata
lumea care ne asculta gaseste in muzica formatiei sonoritati noi. Asta inseamna ca am reusit, cel putin
pentru moment, sa depasim acel statut al unei trupe care, desi are 30 de ani, e un pic prafuita...", spune
Bobita Catusanu, liderul trupei Antract. Acesta a dat si startul acestui drum. Acum circa trei decenii,
valceanul a dat nastere formatiei care ridica publicul in picioare la fiecare concert.
  
  Inspirat de revista
  
  Povestea Antract nu s-a numit asa dintotdeauna. "Initial ne-am numit Mini-Paradox, pentru ca Paradox
era trupa cea mare, care 
  
  ne-a descoperit pe noi. Dar, crescand, ne-am dat seama ca trebuie sa avem o identitate a noastra si nu
putem fi la nesfarsit Mini-Paradox. Şi atunci am ales Antract, intr-o conjunctura care deja este stiuta cel
putin de fanii nostri", povesteste Bobita. Ei bine, daca nu toti cititorii cunosc povestea, botezul trupei a
fost cam asa: "Eram pe coridoarele Radiodifuziunii Romane, imprimam o piesa. in acele vremuri, in anii
'80, se faceau comisiile care sa treaca textele pe care le cantau formatiile rock la vremea aceea. Şi ne-au
intrebat la un moment dat cum ne cheama. Am zis: formatia Mini-Paradox. Şi au zis ca nu le place si ca
trebuie sa ne schimbam numele. Şi am gasit repede un nume: Antract. Era numele unei reviste a Teatrului
din Pitesti, "Alexandru Davila". Mi-a placut ca are legatura cu scena, ca e acea pauza dintre actele unei
piese de teatru", desluseste secretul fondatorul trupei.
  
   O viata dedicata muzicii
  
  Pentru ei, ziua de 8 martie nu inseamna numai ziua cand mamelor, sotiilor ori prietenelor le ofera un
buchet de flori si le spun " La multi ani! ", ci chiar ziua de nastere a Antract. Nu toti au fost in formatie de
la inceput, dar au aceeasi pasiune, care le-a devenit, in fond, o meserie mult iubita de fiecare in parte. "
Nici nu imi aduc aminte ce am facut inainte sa cant. Cant de la 14 ani incontinuu ", mai spune Bobita
Catusanu. 
  
   La Sibiu, acasa
  
  Cel care ii face pe baieti sa se simta la Sibiu ca acasa este Ilie Vlad Manole, sibianul care si-a dorit
dintotdeauna sa faca parte din trupa. " Eu cant cu Antract din vara lui 1997. Am ajuns nu stiu daca
neaparat dintr-o intamplare sau dintr-o sansa, dar cert este ca la Antract mi-am dorit sa cant. Ascultam
albumul lor, <>, un album pe care baietii l-au scos in ‘95. Pe vremea aceea, lucram intr-un bar si il
puneam des acolo, spunandu-mi: <
  mi-ar placea sa cant>>. Şi astrele au facut in asa fel incat, in 1997, eu sa ajung langa ei ", povesteste
chitaristul, ce a facut parte mai inainte din formatia RIFF. Cu toate ca face parte din Antract de ani buni,
nu a lasat Sibiul pentru Bucuresti. " Nu stau in Bucuresti. Ma incapatanez sa stau in Sibiu. Ei tot trag de
mine, de foarte mult timp, dar nu pot sa ma despart de orasul asta. Nu sunt croit pentru Bucuresti. E putin
greu, dar mi-am asumat asta si prefer sa fac naveta ca sa locuiesc aici ", spune Manole. Este casatorit si
are trei copii. De altfel, spera ca cel mic sa ii calce pe urme si sa tina chitara in mana, la fel ca tatal sau. 
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   " Cam satui unii de altii "
  
  Ce face in timpul liber Antract? " Nu prea iesim impreuna, ca suntem cam satui unii de altii. Petrecem
foarte mult timp impreuna, chiar mai mult decat cu familia. Dar atunci cand avem timp liber, mai iesim cu
ceilalti prieteni, mai stam cu familia ", povestesc baietii. Paul Radu, solistul trupei, are si o alta mare
pasiune: motocicletele. " Am cea mai frumoasa motocicleta din tara ", spune zambind. La randul sau,
Bobita Catusanu se poate mandri cu reusitele din domeniul fotografiei. " Am reusit sa fiu primul din
Romania care face o expozitie tridimensionala cu alti prieteni de-ai mei, cu Muzeul Satului din Ramnicu
Valcea. E vorba de o expozitie ce a fost vernisata inclusiv in foaierul Senatului Romaniei si sunt bucuros
ca a fost in premiera ", spune basistul. 
  
   Cea mai ceruta piesa: " Esti frumoasa, dar esti proasta "
  
  Pe scena Festivalului Tau, artistii au smuls mii de ropote de aplauze cu simpatia, carisma si melodiile
lor. Cea mai iubita de public - spun ei - este piesa " Esti frumoasa, dar esti proasta ". " Nu e un cantec
malitios, care vrea sa faca misto de fete frumoase, ci este un cantec care amendeaza forma lipsita de
continut ", explica Paul Radu.
  
  De Sibiu, ii leaga, asadar, Manole. Dar si publicul, si atmosfera pe care reusesc sa o faca alaturi de
spectatorii de aici. " Niciodata nu ocolim Sibiul in turneele noastre, pentru ca este un oras extraordinar de
frumos. Am fost onorati cand am primit invitatia sa cantam pentru TRIBUNA.Tuturor cititorilor le dorim
sa fie la fel de consecventi. Este o varsta, cea de 130 de ani, onorabila, impresionanta. in seara
concertului, a fost un public minunat. Asteptam sa ne chemati si la 140 de ani! ", conchid membrii trupei
Antract.

Cuvinte cheie: piata mare  romania  muzeul satului  concert  bucuresti  valcea  teatru  sibiul  europa
vremea  arad  ramnicu valcea  pitesti  timp liber  radio  muzica  muzeu  senatul  ilie  fotografie  ski  riff
ziua de 8 martie  reviste  sator  album  fotograf  paradox  la multi ani  foaie  tamplar  initial  fondatorul
fotografi
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