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INTERVIU

Ada Condeescu n-a fost la Sarajevo la
prima conversaþie cu o mare actriþã
americanã. În 2010, la Berlinalã, interlocutoare i-a fost Rene Zellweger, membrã în juriul Festivalului din acel an. “Am
vorbit cam un sfert de orã la petrecerea
de dupã premii. Este mult pentru cât de
începãtori eram noi ºi la cât de mare este
ea. Ne-a lãudat pentru relaþia reuºitã pe
care am creat-o în film, cu toate nuanþele
ei, ne-a apreciat interpretarea ºi a remarcat cã nu a mai vãzut de mult o completare atât de sincerã, de naturalã ºi de
creativã. Sunt lucruri pe care ni le-au spus
ºi alþii ºi le apreciem enorm, dar venind
de la Rene Zellweger a fost de-a dreptul
emoþionant”, povesteºte tânãra actriþã
româncã.
Ada îi este recunoscãtoare pentru succes,
în primul rând, regizorului Florin ªerban:
“Ne-a lãsat o anumitã libertate, credeam
noi, ceea ce ne-a permis sã facem foarte
multe lucruri. În realitate, el ºtia foarte
bine ce vrea ºi ne-a condus încet ºi subtil cãtre ce dorea. ªi aceastã relaþie este
foarte importantã. Dacã nu ai încredere
în regizor ºi nu te înþelegi cu el, nu iese
nimic, oricât de genial ai fi. M-am bazat
pe tot ce îmi spunea ºi, împreunã, am
construit-o pe Ana”.
Cu un palmares atât de bogat raportat la
vârsta ei, actriþa Ada Condeescu este
consideratã a fi una dintre cele mai talentate actriþe din noul val. Întrebatã într-un
interviu dacã nu se gândeºte sã joace ºi
în telenovele, ea admite cã “i-ar sta bine

în astfel de producþii”, dar imediat
adaugã : “Am un drum al meu în care

cred foarte mult. Partea financiarã este
foarte importantã, eu sunt bine financiar
deocamdatã, nu simt nevoia de mai mult.
Am jucat într-un film în 2010 ºi un altul în
2011, ceea ce mulþi actori tineri nici nu
viseazã. Nu ºtiu dacã se pune problema
sã devin un sex simbol. Cred din toatã
inima în meseria de actor. Mai poate sã
devinã sex-simbol o fatã netunatã ?
Scurtãtura nu mã intereseazã. Întotdeauna existã oferte de jucat în diferite
proiecte”.
Ada Condeescu are doar 23 de ani, pe
care i-a împlinit la începutul lunii trecute.
Studiazã actoria la UNATC, Bucureºti. A
participat la cursuri de actorie ºi coregrafie din mai multe þãri. Primul pas spre
scenã a fost influenþat de mediul artistic în
care a crescut. A copilãrit în mediul boem
al Muzeului Literaturii Române, unde
lucrau pãrinþii sãi. S-a simþit atrasã de
actorie din copilãrie. Nu îºi aminteºte clar
momentul când a decis cã vrea sã devinã
actriþã, dar încã din clasa a ºasea a jucat
într-o coproducþie româno-francezã,
unde interpreta rolul fiicei unui comisar,
iar în clasa a ºaptea a jucat în “Poveºti cu
infante” de Saviana Stãnescu, rol care i-a
adus Premiul pentru Debut la Festivalul de
Teatru de la Sfântul Gheorghe. Considerã
cã acestea au fost momentele care i-au
dat convingerea cã actoria i se potriveºte.
Filmul ºi teatrul o atrag deopotrivã: “La
film totul e mai restrâns, e drept cã lucrezi
cu 20 de oameni, dar fiind aceiaºi tot timpul, te obiºnuieºti. La teatru e altceva de
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