FLORIAN ZAPRA
Actor, regizor, fondator al Festivalului
Internațional de muzică și film de scurt metraj din
Dublin -

M-am născut în Lunca Ilvei, județul Bistrița, locuiesc în Dublin de 15 ani, dar
tot ardelean sunt, adică, vorbesc puțin și la subiect. Mai în glumă, mai în serios,
este o vorbă care sună cam așa: “cu cât știi mai puțin, cu atât ești mai fericit”. Eu
merg pe principiul: “cu cât știi mai puțin, cu atât ești mai… slab informat”.
Trăim într-o lume în care vorbele domină faptele în care am auzit oameni
zicând tot mai des ,,dacă aș putea să dau timpul înapoi sau dacă aș mai avea ocazia
să fac ce am făcut, aș face și mai bine ,, ei bine, dacă am încerca să facem acum
mai bine și mai cu pasiune, atunci nu ar mai exista gânduri negative dinspre ziua
de ieri, iar azi ar fi o mulțumire pentru ziua de mâine, o zi în care începuturile nu
le cunoaștem decât în visuri. Stâmpărarea sufletului este pe departe mulțumirea
de ține însuți și nu amestecul de a fii cine nu suntem, regrete și vorbe-n vânt.
Drumurile, oricare ar fii ele, se schimbă de la o zi la alta, ne schimbă viața și ne
schimbă și pe noi, dacă aș fi rămas acasă aș fii avut alte gânduri alte idealuri, dar
cu siguranță tot cu pasiune și cu drag le-aș fi făcut, că din facere scoatem
caracterul omului...Străinătatea m-a făcut să apreciez mai mult pe cei dragi de
acasă la modul în care nu aș fi făcut-o dacă eram acasă, si să mă bucur de fiecare
pas pe pământul Românesc când mă întorc de unde am plecat, și să-mi aduc
aminte că au mai rămas încă multe de făcut.
Ambițiile mele nu vreau să rămână doar visuri. Este adevărat că nu suntem de
prin împrejurimi, dar asta nu ne împiedică să ținem capul sus. Nimeni și nimic nu
ne poate opri din drumul de a ne realiza visurile. Nu știu dacă ambiția mea, ca
strain, fiind de mulți ani în Irlanda, este mai mare decât ar fi fost în alte
împrejurări. Simt că pot să fac și nu vreau să mă opresc aici, ba dimpotrivă sper
să fie cât mai mulți români care să voiască să mai schimbe din aerul stricat la
colturi de unii care stau prea mult în același loc. Aceasta este o dorință, o plăcere
și un vis al omului Florian.
Mă simt fericit și în același timp dator să continui ce am început, fiecare răsunet
de împăcare este o mână de apă limpede peste faţă și o revigorare pentru încă un
salt înainte.

