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Oreste părăseşte Antena 2: [quote width=”auto” align=”none” border=”#666″ color=”#666″
title=”Oreste”]„…aș fi părăsit mult mai demult această Corabie a nebunilor…[/quote]
Realizatorul TV Oreste Teodorescu a anunţat pe blogul său, într-o scrisoare publică
adresată telespectatorilor săi, că va pleca de la postul Antena 2, unde realiza
emisiunea „Codul lui Oreste”.
Și pentru că ține foarte des legătura cu telespectatorii și cu cititorii săi, Oreste a
ținut să motiveze plecarea lui de la Antena 2: „În 2007 am hotărât ca emisiunea „Codul
lui Oreste” să devină o platformă ideatică, unde domenii ale spiritualității,
religiilor, științelor, ezoterismului și ocultismului să fie filtrate de invitați de
marcă, în beneficiul unei bune cuprinderi, pentru publicul interesat. (…)
Poziția publică a trustului din care, încă mai fac parte, față de protestatarii anti
Roșia Montană și cu privire la soarta câinilor comunitari m-a determinat să am păreri
și convingeri perfect opozabile. În asentimentul dictonului: «îmi sunt dragi tovarășii
mei, dar mai drag mi-e adevărul», când am constatat că prietenii de o viață s-au
vândut unor interese atât de departe de cel național, am decis, deloc ușor, să-i
amendez public, în speranța că, puși în fața unei oglinzi curate, își vor da seama de
găunoșenie și se vor îndrepta. Din nefericire, mai ales pentru ei, nu numai că nu au
înțeles mesajele mele, dar într-un acces de servilism, dublat de o enormă incompetență
jurnalistică, cei vizați au început cu presiuni (bine observate în cazul dezicerii de

Bendeac), pe la Sorin Alexandrescu și Camelia Voiculescu să găsească un motiv urgent
de despărțire. Acum, umblă un zvon prin trust că se dorește ca emisiunea Codul lui
Oreste să fie ejectată de pe post, dar încă nu au găsit o motivație plauzibilă.
Neavând nici o altă justificare, în afara nesubordonării mele față de politică și
retorica trustului, și după ce au pierdut cea mai buna directoare de post, în persoana
Mirelei Albu,de la Antena 2, niște entități vagi mi-au comunicat prin telefon că mi se
amână filmarea de luni, știindu-se că așteptam un invitat de peste hotare, având ca
temă: corectarea erorilor din ADN prin metodologiile sufletului. Experiența și o
oarecare cunoaștere a caracterului omenesc, îmi confirmă că relația cu acest post de
televiziune și mai ales cu patronatul său se apropie de sfârșit. Orbit de o prietenie
veche, nu am constatat din timp aceste abuzuri de comunicare, căci altfel, vă
garantez, aș fi părăsit mult mai demult această Corabie a nebunilor…
Mulțumesc întregii echipe cu care am lucrat. Cu siguranță, voi găsi o altă platformă
video pentru această emisiune. Ne vom revedea în curând!”, a scris Oreste, pe blogul
său.

