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«Romanul Matrix», in finala la "Britain's got
talent"
“Romanul Matrix”, Razy Gogonea s-a calificat in finala concursului "Britain's
got talent". Gogonea s-a clasat pe locul al patrulea in semifinala, informeaza
ziarul britanic “The Guardian”. "Sunt multumit de ce am facut in semifinala,
dar astazi trebuie sa fiu si mai bun. Vreau sa dansez si mai mult decat pana
acum. Toata lumea trebuie sa afle numele Razy", a spus romanul.
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"Sunt multumit de ce am facut in semifinala, dar astazi trebuie sa fiu si mai bun. Vreau sa dansez
si mai mult decat pana acum. Toata lumea trebuie sa afle numele Razy. Parintii m-au vazut
dansand live si mama sa ar fi cea mai fericita de pe pamant daca m-ar vedea castigand ", a spus
romanul pentru Gandul.
Si, intr-adevar, numarul din finala a fost de departe cel mai spectaculos al lui Razy, chiar daca a
avut doar o zi la dispozitie sa-l pregateasca (pentru ca a concurat in semifinala de vineri seara).
Numarul din finala a fost diametral opus fata de celelalte: Razy s-a imbracat in alb, nu in negru,
iar scena a fost foarte luminata, nu intunecata, datorita efectelor pirotehnice. Muzica pe care
romanul a evoluat a fost, ca de obicei, foarte antrenanta. Iar Razy nu numai ca a dansat, ci a si
incercat cateva jonglerii. in plus, la final, el a fost cu gura pana la urechi si nu a plans deloc, ca
pana acum.
Telespectatorii l-au aplaudat minute in sir, dupa care au urmat parerile juratilor. "Razy, nu

credeam ca poti dansa vreodata mai mult decat ai dansat pana acum, dar ai dovedit ca esti
capabil de mult mai mult. A fost fantastic, extraordinar! Mi-a placut prima parte, deja iti stiu toate
miscarile. Dar coregrafia si focul au fost la un cu totul alt nivel. Senzational", a spus unul dintre
membrii juriului.
"Razy, n-am stiut cum te vei descurca in 24 de ore, dar a fost extraordinar. Felicitari", a opinat un
alt jurat.
Cu toate acestea, au fost si pareri contrare. Simon Cowell, cel mai controversat membru al
juriului, spune ca nu i-a placut finalul. "Te-ai transformat dintr-un dansator intr-un circar", a spus
Cowell, moment in care a fost huiduit de toata sala. "Am vazut atat de multi oameni facand asta.
Finalul nu a mers. Aveai nevoie de o explozie, care nu a iesit. Nu sunt sigur ca decizia (n.r. cu
finalul "in flacari") a fost cea mai desteapta pe care ai luat-o vreodata", a conchis Cowell.
La sfarsit, Razy a precizat ca nu a dormit decat doua ore in noaptea precedenta, pregatind
numarul din finala. "A iesit OK, Simon are dreptate", a explicat, putin dezamagit, Razy Gogonea.
Regulile finalei
Cei zece concurenti din finala "Britain's got talent" s-au intrecut, intr-un show maraton de trei ore
si jumatate, pentru premiul de 100.000 de lire sterline (112.000 euro) si sansa de a deveni
celebri. De asemenea, invingatorul urmeaza sa presteze in fata reginei Marii Britanii, Elisabeta a
II-a.
Cei zece finalisti au fost alesi dintre sutele de participanti care s-au intrecut in ultimele opt
saptamani. Ultimele faze ale competitiei au fost foarte condensate: cele cinci semifinale, din care
s-au ales cate doi finalisti, s-au disputat in aceasta saptamana, de luni pana vineri. Razy
Gogonea a concurat vineri, in ultima semifinala, astfel ca a avut o singura zi la dispozitie pentru asi pregati prestatia din finala.
Fiecare concurent a avut trei minute la dispozitie pentru a impresiona si convinge juriul inca o
data. Desi, in total, prestatiile lor au insumat 30 de minute, spectacolul a durat de sapte ori mai
mult, iar dupa fiecare concurent s-a luat o pauza publicitara de cateva minute.
Ordinea de intrare in finala a fost aleatorie (faptul ca romanul Razy Gogonea a fost al noualea nu
s-a datorat vreunui motiv special), iar liniile de vot s-au deschis dupa ce au prestat toti cei zece.
Chiar daca a intrat al noualea in emisiune, romanul Razy Gogonea a fost mentionat inca de la
primul concurent, comedianul Steven Hall. Unul dintre membrii juriului i-a spus: "Am avut cativa
dansatori in acest concurs, printre care Razy Gogonea si Michael Moral, iar tu te-ai apropiat de
valoarea lor". Asta pentru ca Steven Hall a pregatit, pentru finala, un numar in care a dansat si a
cantat.
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