Adevarul

Trupa Parlament votează întotdeauna pentru muzica de calitate
•
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Astăzi, începând cu ora 21.00, cei cinci membri ai trupei sunt invitaţi să susţină un recital
la terasa Cafeneaua Actorilor, din Parcul Tineretului
Trupa a luat fiinţă în martie 1998. În mai 1998 a realizat un demo cu cinci melodii,
incluzând piesa "Vine vara", devenită ulterior marele hit al verii anului 1998.
În august 1998 a apărut primul maxi single intitulat "Vine vara", cuprinzând toate cele
cinci piese de pe demo. Din acest moment, trupa a început să aibă o serie de apariţii live
şi la televiziune, iar piesa a beneficiat de o promovare susţinută la posturile de radio.
Melodiei "Vine vara" i s-au realizat două videoclipuri, o versiune realizată de TV
România 1 care a fost difuzată pe postul MCM France şi o alta realizată de Atomic TV.
Parlament au mai apărut pe compilaţia "Varamania", piesa grupului constituind hitul
acestei compilaţii.
Primele nominalizări, primele premii
În luna decembrie a aceluiaşi an, băieţii au fost nominalizaţi la Premiile "Ballantine's",
organizate de PRO TV la secţiunile "Cel mai bun debut" şi "Cea mai bună melodie". Tot
în aceeaşi perioadă s-a lansat şi primul album intitulat "Parlament 1", album care
constituie o adevărata carte de vizită a trupei, relevând diversele orientări stilistice ale
sale. În martie 1999, Parlament este nominalizat la "Premiile Muzicale OTTO" organizate
de revista BRAVO pentru secţiunea "Hard & Heavy", obţinând locul 2, după Holograf.
Succesul a fost cu atât mai mare cu cât Parlament a devansat atunci formaţii ca Iris,
Timpuri Noi sau Vama Veche.
În pofida unei concurenţe acerbe între genuri şi într-o perioada în care dance-ul este
preferat în general, formaţia Parlament, ca trupă de rock cu clare influenţe pop, a fost
intens solicitată de organizatorii de spectacole, de realizatorii de programe radio şi TV.
Acest lucru demonstrează poziţia solidă câştigată de grup în sufletul publicului şi în
peisajul muzical autohton.
Trupa Parlament are piese cu versuri pe teme "arzătoare" pentru orice om, care vorbesc
despre gama de sentimente care se leagă de iubire - de la pasiune la suferinţă, la regrete şi
speranţe. Prin urmare, băieţii au ascultători cu vârste variate, de la copii de vârsta şcolară
la oameni aflaţi la a treia tinereţe.
După Helciug, Doru preia microfonul
Un nou videoclip a apărut în ianuarie 2000 cu melodia "Tura vura" ce s-a aflat patru
săptămâni pe locul 1 în Top 10 TVR (ian. - feb. 2000).

În noiembrie 2000, solistul Dan Helciug a părăsit formaţia pentru a alcătui "Spitalul de
urgenţă".
După numeroase vizionări este cooptat ca solist vocal Doru Isăroiu, din Tg. Mureş, un
artist cunoscut mai ales în zona Ardealului. Astfel, componenţa Parlament s-a modificat:
Doru Isăroiu - solist vocal, Gabriel Maga - chitara, Mihai "Şarpe" Ivan - claviaturi, Sorin
"Pepino" Vasile - bass, Cristian Prihotca - tobe. După ce melodia lor cu "meduzul" care
stă "buza-n buză cu o meduza" a fost un mare hit şi a figurat în playlistul tuturor
posturilor de radio, trupa Parlament a dispărut din vizor, odată cu personajele ei. După
trei ani, formaţia bucureşteană iese iaraşi la suprafaţă, într-o nouă alcătuire, animată deun nou avânt: "Trăieşte-ţi viaţa!".
Parlament a lansat apoi, sub egida Casei de discuri Nova Music Entertainment, albumul
"Trăieşte-ţi viaţa".
Primul hit al acestui LP a fost piesa "Valul" ce a intrat în difuzare pe majoritatea
posturilor de radio din ţară. După doar o săptămână de difuzare a intrat şi în RT100 direct
pe locul 84.
A urmat o urcare spectaculoasă până pe locul 16 în RT100, aşa că s-a simţit nevoia celui
de-al doilea single. "E frumoasă foc" a fost alegerea cea mai inspirată. Piesa a intrat
imediat în rotaţie maximă la majoritatea posturilor de radio. Băieţii au filmat şi un
videoclip, în acelaşi STIL Parlament, iar rezultatul a fost unul de excepţie.
Decembrie 2001 a fost luna schimbării în formaţia Parlament. Gabriel Maga părăseşte
formaţia, plecând definitiv în Canada (unde acum urmează şcoala de ingineri de sunet şi
în paralel şcoala de producţie muzicală din Toronto). În acest moment era nevoie de un
nou chitarist. Pepino se cunoştea cu Costi (Constantin Oprea) de la diverse jam-sessionuri la care participaseră împreună. Acesta a acceptat propunerea de a deveni noul chitarist
Parlament imediat.
Începutul anului 2003 i-a găsit pe membrii grupului Parlament din nou în studio. În
primăvară, materialul pentru noul album era gata. Single-ul de promovare a albumului "Privirea ta" - se difuzează de mai mult de o lună la toate posturile de radio şi urcă
vertiginos în toate topurile de gen.
Muzica bună nu iese ca ciupercile după ploaie
Parlament este o trupă specială, mai ales pentru că nu "aleargă" după publicitate cu orice
preţ. Băieţii au perioadele lor de tăcere profesională după care… ies la rampă şi dau
lovitura cu piese care devin urgent hiturile câte unei veri.
Helciug, vechiul solist
Înainte de Doru Isăroiu, solistul trupei Parlament a fost Dan Helciug, care a activat alături
de ceilalţi membri ai trupei, între anii 1998 şi 2000, când a decis să pornească pe un alt
drum.

