
"Nu e mai inalta ca mine"
Cel mai iubit cantaret roman al anului 2005, stefan Banica junior, a acordat un amplu interviu pentru
editia din aceasta luna a revistei PLAYBOY. SIBIANUL a obtinut acordul revistei pentru a reproduce
ample fragmente din acest interviu. Iata-le.
  
  "Nu ma enerveaza"
  - Cum o cheama pe nevasta ta?
  stefan Banica jr.: Nu stii? Andreea Marin. Andreea Marin Banica.
  - si-a pastrat numele?
  - Da.
  - Nevasta ta anterioara si-a pastrat si ea numele, la vremea ei?
  - Da.
  - Mama copilului tau si-a pastrat numele?
  - Cu ea n-am fost casatorit, ca sa poata sa-si pastreze numele. In general, n-am inventat eu mersul pe
jos; numele se pastreaza pentru persoane care au fost cunoscute sub un nume. E normal ca poti sa mai
adaugi un nume la casatorie, dar oamenii te stiu cine esti dupa numele cu care te-ai lansat.
  - Te enerveaza sa vorbesti despre asta?
  - Nu ma enerveaza sa vorbesc despre asta intr-un interviu luat de un jurnalist profesionist. Vorbesc cu
placere despre asta, atata timp cat pot vorbi despre profesie si despre celelalte aspecte din viata mea. Daca
vrei sa intri cu bocancii in sufletul meu, asa cum incearca unii, pentru simplul fapt ca sunt o persoana
publica, imi rezerv dreptul de a-mi apara intimitatea.
  
  "Tatal meu era celebru"
  
  - De cate ori ai gasit femeia ideala?
  - Eu nu stiu ce inseamna "femeia ideala". Eu cred ca exista suflete-pereche.
  - Urme din femeia asta utopica ai gasit in fostele tale iubite si neveste? Lista aia a ta impresionanta...
  - Lista poate parea impresionanta. Pe aceasta "lista", cum o numesti tu, au fost femei de o calitate
deosebita. Am avut cateva relatii trainice, de durata.
  - Nu-i tulburatoare coincidenta asta, ca ele erau cele mai celebre femei din Romania, de la Mihaela
Radulescu la Andreea Marin?
  - S-a intamplat, asa a fost sa fie. Nu asta am urmarit. Prin natura meseriei mele, este firesc sa intalnesc
astfel de femei. Daca as fi lucrat in mina, imi scadeau considerabil sansele sa le intalnesc. Relatia e misto
indiferent daca esti celebru sau nu esti celebru. Important e ce se intampla intre cei doi oameni dintr-un
cuplu. Eu am trait langa un om cu adevarat celebru, tatal meu. Ceea ce mi se intampla mie in 2006, cu
tabloidele din Romania, lui i se intampla doar cu gura targului, pentru ca mondenitatile erau sublime, dar
lipseau cu desavarsire in presa comunista. Tatal meu era foarte cunoscut. Asta nu inseamna ca
popularitatea ii domina viata. Asa am fost educat si eu. Cand ajungi acasa, celebritatea se lasa la usa. (...)
  
  "Construim impreuna"
  - Dar in culisele unei emisiuni - la "Cei mai iubiti", de pilda - celebritatea se lasa sau nu acasa?
  - Esti prea profund pentru mine, spune direct...
  - Ai luat vreodata trei premii profunde din patru?
  - Da. Am luat la aceasta editie. Importante pentru mine nu sunt premiile in sine si nici comentariile
rautacioase ale chibitilor, ci faptul ca in spatele acestor trei premii este parerea publicului, care a contat si
conteaza in cariera mea. "Comentatorilor" le recomand sa verifice la IMAS aceste sondaje, pentru ca cei
care contesta aceste premii contesta, de fapt, optiunile publicului. Nu vreau sa pun paie pe foc si sa-i dau
in gat si pe telespectatorii ProTV, care m-au votat ca fiind cel mai indragit personaj din serialul "Baieti
buni". Iata un nou subiect de meditatie: o fi, oare, si aici mana Andreei Marin?
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  - Exista o competitie interna intre tine si Andreea?
  - Nu. Am invatat sa construim impreuna. Cand doua capacitati puternice merg pe aceeasi directie, pot
deveni o forta.
  
  "Ne dorim un copil"
  - Ce responsabilitate mai ai fata de copilul tau?
  - Fiecare om are un destin, un drum de urmat. Se spune ca copiii isi aleg parintii. Treaba mea ca parinte
e sa fiu acolo, sa-l supraveghez si, daca aluneca putin, sa-l repun pe drum. Fi-miu are acum 4 ani si
absoarbe tot, e ca un burete. Aproape zilnic il vad, il iau acasa de la gradinita... Paradoxal, acum il vad
mai mult decat il vedeam inainte. Eu incerc sa-l feresc de drama acestei despartiri de mama lui, de
rautatile care se scriu in ziare, incerc sa-l feresc cat pot, dar nu pot trai in locul lui.
  - Va exista un copil cu Andreea Marin?
  - Sa dea Dumnezeu, ne dorim lucrul asta si nu e nici un secret. Suntem doi oameni normali cu meserii
publice. Atata tot. De ce sa nu facem si un copil? (...)
  - O intrebare de final: de fapt, cu cati centrimetri e mai inalta ca tine?
  - Nu e mai inalta ca mine; eu am 1,77, ea are 1,72.
  
  "Show-ul  de la ProTV - trebuie sa-l si regizez, sa-l si prezint. Pentru mine, e o piatra de incercare sa fac
regia unui show de televiziune de o asemenea amploare. E primul show pe care incerc sa-l regizez de
unul singur, cap-coada" - stefan Banica junior
  
  " nu are inlocuitor"
  - Iti pare bine, iti pare rau, esti nostalgic dupa "Liceenii"?
  - N-am uitat de unde am plecat, cu cine am inceput. Am spus si nu o data, Corjos e regizorul care m-a
numit stefan Banica Junior. (...) "Liceenii" e filmul care m-a lansat, dar e un film de acum 20 de ani, iar
eu traiesc in prezent... Faptul ca televiziunile il reiau de o suta de mii de ori pe an - e emotionant, dar e si
trist, pentru ca nu are un inlocuitor al zilelor noastre.
  - Ce crezi despre marii actori de teatru care joaca acum in telenovele?
  - Unii cred ca joaca din motive pur financiare, altora le e dor de film, iar altii au depasit ideea
preconceputa ca televiziunea este dusmanul teatrului. Eu am avut norocul sa fac si divertisment de
televiziune, zece ani cat am lucrat cu Emilia Popescu. Unora li se pareau usurele show-urile noastre, dar
poate eu nu sunt Hamlet, poate mi-am dat seama ca nu sunt facut pentru Hamlet, poate nu asta e menirea
mea si atunci am inceput sa fac niste lucruri care cred ca mi se potrivesc si care ma reprezinta.
  
  "Ma uit la stirile din sport si vad circ"
  - La meciuri te mai uiti?
  - Ma mai uit, ma mai si duc din cand in cand la meci, dar sunt putin dezamagit de ce se-ntampla. Eu
sunt dinamovist de la 5 ani, am trait in spatele stadionului Dinamo, idolul meu a fost Dudu Georgescu. Am
avut o mare satisfactie cund Dudu m-a sunat acum un an sa vina la unul dintre concertele mele. Acum, in
locul fotbalistilor, conducatorii de cluburi sunt vedetele acestui sport si isi dau cu parerea despre tot ceea
ce misca. Eu ma uit la stirile din sport sa vad rezultate, sa vad ce fac jucatorii, si vad circ. Daca vreau sa
ma uit la circ, ma duc la circ. Basca, il mai iau si pe fi-miu sa se distreze si el.
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