
Goran Bregovic: \&quot;Manelele sunt cea mai buna muzica tiganeasca noua\&quot;
Dupa patru ani de la primul sau concert la Sibiu, Goran Bregovic a revenit aseara in Piata Mare. in 2007,
zeci de mii de sibieni s-au bucurat de muzica lui gratis, in 2011 cine a vrut sa fie in fata scenei a
cumparat bilet. inainte sa cante, interpretul s-a intalnit cu presa, asa ca, pret de o jumatate de ora, si
Goran Bregovic, si Dan Chisu, pentru care Bregovic a semnat coloana filmului "Ursul", si Tudor
Giurgiu, directorul Festivalului Inter&shy;national de Film Transil&shy;vania, au vorbit despre muzica,
film si despre legatura dintre arte.
  
  "Sunt fericit sa fiu aici, la Sibiu. Am multa muzica noua si sper sa va placa", a declarat Bregovic si a
continuat explicand ca multe melodii sunt de pe noul sau album care va fi lansat in luna noiembrie si care
se vrea a fi "un manifest al talentului romilor". 
  
  Bregovic a mai spus ca muzica tiganeasca s-a schimbat in ultimii ani, din cauza interferentelor cu
mediul urban, si ca din toata muzica tiganeasca noua apreciaza cel mai mult manelele. "Manelele
reprezinta, probabil, cea mai buna muzica noua tiganeasca. Cel putin mie imi plac cel mai mult
manelele, din toata muzica tiganeasca de acum, din Bulgaria, Serbia s.a.m.d." Nici de colaborarea cu
Florin Salam nu a uitat intepretul care a marturisit ca prima intalnire cu manelistul a fost o revelatie:
"L-am ascultat prima oara si mi-am spus ca e o interpretare de exceptie. E un povestitor".
  
  Poze de la Concertul lui Goran&nbsp; Bre&shy;govic 
  
  Concertul sustinut de Bregovic si Wedding & Funeral Orchestra la Sibiu a fost programat aseara, in
cadrul Festivalului International de Film Transilvania, fiind urmat de proiectia filmului "Ursul", semnat
de Dan Chisu. Colaborarea dintre cei doi are vreo 15 ani vechime, dar este pentru prima oara cand
lucreaza impreuna la un film: "De vreo zece ani vorbim de filme si nu credeam sa se mai intample. Dar
s-a intamplat. Muzica schimba radical filmul, iar regizorul isi vede filmul gata abia cand are muzica.
Trebuie sa simti filmul ca sa poti face muzica potrivita", a adaugat Bregovic.
  
  Desi filmul "Ursul" nu s-a bucurat de cele mai bune aprecieri din partea criticii de specialitate, Dan
Chisu s-a declarat multumit de reactiile publicului larg. "La Cluj, filmul a fost proiectat in piata, in
prezenta a 1300 de persoane care s-au conectat perfect la film. Mai mult de jumatate dintre mesajele
primite pe internet au fost pozitive. La Sibiu, vom avea record de public", a spus Dan Chisu, ieri,
mizand pe faptul ca cei 3000 de spectatori care au platit sa-l vada pe Goran Bregovic vor asista si la
proiectia "Ursul". 
  
     Filmare HD la Concertul lui Goran Bregovic
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