CINEMA
Pe actriþã o cunoaºtem din “Damen
Tango”, “Italiencele”, “Hârtia va fi albastrã”, “Amintiri din Epoca de Aur”,
“Periferic” . Iubeºte foarte mult meseria
de actor, deºi este “infernal de grea, consumã mintea, transformã bucuriile,
epuizeaza trupul”. La începutul acestui an,
Ana Ularu a început sã viseze, alãturânduse proiectului muzical Sunday People. ªi
tot de anul acesta, ea aparþine selectului
grup de zece tineri actori, cei mai buni din
Europa. Celebrul John Hurt i-a înmânat
trofeul Shooting Stars, la ediþia din acest
an a Festivalului Interna?ional de Film de
la Berlin, care a lansat carierele unor nume
celebre ca: Rachel Weisz, Cecile de
France, Daniel Craig, Jeremie Renier.
Cum se simte într-un astfel de proiect?
“Absolut excelent. Þi se spune oficial cã
eºti considerat unul dintre cei mai buni
actori ai Europei în acest moment, te simþi
flatat, simþi cã þi se dã încredere ºi cã, întrun cadru profesional, þi se oferã aripi”,
mãrturiseºte vedeta din “Periferic”. Tot
rolul Matildei din acelaºi film i-a adus
“Prix Boccalino de la Presse”, premiul
criticii elveþiene, pentru cea mai bunã
actriþã, la ediþia de anul trecut a
Festivalului de Film de la Locarno.“Orice
premiu înseamnã o încurajare, o
recunoaºtere a muncii tale ºi un zâmbet
binevoitor al unor profesioniºti de un anumit statut. Nu-mi dau seama cât contribuie
el propriu-zis la cariera mea, fiindcã în
continuare, rolurile se câºtigã prin castinguri, prin trudã, prin rãbdare”, spune Ana.
În þarã, actriþa a primit trofeul Gopo pentru “cea mai bunã actriþã a anului 2012, la
26 de ani este consideratã una dintre cele
mai promiþãtoare actriþe din România. Pe
lângã actorie, muzica ºi desenul sunt
importante în viaþa tinerei. În 2009 s-a alãturat trupei Sunday People ºi anul trecut a
ilustrat o carte a Mihaelei Rãdulescu
.“Aceste douã pasiuni “adiacente”, spune
ea, fac parte dintr-un substrat foarte intim
al fiinþei mele. Cred cã orice ne hrãneºte
spiritual trebuie exploatat. Nu-mi place sã
mã descriu în vreun fel ca artist. Prefer sã
fiu descoperitã ºi sã bucur oamenii, cu un
film, o piesã de teatru, o picturã, un cântec...”. Dincolo de ecran, Ana este un fel
de adolescentã expansivã, hiperactivã, o
mare consumatoare de cinema, literaturã,
muzicã ºi prãjituri. A crescut într-un
mediu de artiºti, mama, scenografa
Mihaela Ularu, tatãl pictorul-scenograf
Niculae Ularu, aºa cã a fosz mereu pe platouri de filmare ºi la repetiþii, în teatre.
“Cariera mi-a fost influenþatã la nivel de
atitudine. Sunt profesionistã, punctualã ºi
foarte atentã, datoritã lor”, recunoaºte
actriþa. Dacã ne gândim bine, Ana a avut
timp sã-ºi însuºeascã aceste calitãþi fiindcã a debutat foarte devreme, la 9 ani, întro
coproducþie
româno-francezã,
“Meuetres par procuration”. Mai târziu,
unul dintre primele roluri interesante
fãcute de ea a fost Lolita. Iatã cum explicã
întâlnirea cu acest personaj atât de puternic: “ Cumva teribil de greu. Marea ºansã

a fost cã nu am fost niciodatã tratatã ca un
copil. Mi s-a cerut mereu profesionalism,
atenþie, nervi de oþel. Aveam lângã mine
pe ªtefan Iordache, în faþa noastrã era
Cãtãlina Buzoianu. Nu era timp sã fiu o
adolescentã rãsfãþatã. M-am responsabilizat mult în perioada repetiþiilor, am
învãþat ce înseamnã timp ciclic pe o scenã,
ce înseamnã sã cauþi în tine delicateþe,
cruzime, sentimente ºi senzaþii puternice,
obositoare ºi cât de dificilã e meseria. ªi
am reavut revelaþia cã asta vreau sã fac.
Ana Ularu filmeazã zilele acestea la
Praga, pe platoul celei mai recente
pelicule semnate de regizoarea danezã
Susanne Bier, câºtigãtoarea de anul trecut
a Oscar-ului pentru cel mai bun film întro limbã strãinã. la 26 de ani, actriþa joacã
alãturi de Bradley Cooper ºi Jennifer
Lawrence, interpreþii rolurilor principale.”Serena” este o dramã plasatã în
perioada crizei economice din perioada
interbelicã, în statul Carolina de Nord, din

SUA. “Serena” spune povestea lui George
Pemberton (Bradley Cooper) ºi a soþiei
sale, Serena Pemberton (Jennifer
Lawrence), ce cãlãtoresc din Boston în
munþii din Carolina de Nord, unde întemeiazã un imperiu al cherestelei, în anul
1929. Serena se dovedeºte rapid a fi egalã
oricãrui bãrbat: supravegheazã echipele de
lucru, vâneazã ºerpi cu clopoþei ºi chiar
salveazã viaþa unui om în sãlbãticie.
Împreunã, cei doi îºi guverneazã domeniul
precum un rege ºi o reginã, ucigând sau
supunând pe oricine se pune în calea
ambiþiilor lor. Dar, atunci când Serena aflã
cã nu poate avea un copil, pleacã sã o
ucidã pe Rachel Hermann (Ana Ularu),
iubita ºi mama copilului lui George înainte
ca el sã se cãsãtoreascã. ªi, când începe sã
suspecteze cã George îºi protejeazã familia nelegitimã, mariajul intens ºi pasional
al Pemberton-ilor se fisureazã, pe mãsurã
ce povestea se îndreaptã spre deznodãmântul rãvãºitor. Pelicula va fi
lansatã în cinema în 2013. Fericitã cã
lucreazã cu o regizoare pe care “o adorã”,
Ana Ularu rãmâne aceeaºi actriþã modestã:
“Nu sunt vreo celebritate, ci pur ºi simplu
un om care a iubit foarte mult o meserie ºi
s-a luptat pentru ea, a învãþat multe ºi
învaþã frenetic în continuare ºi are norocul
de a-i fi fost încredinþate roluri pe care lea iubit foarte mult. Sã alegi sã fii actor, ºi
nu VIP autohton cu eventual o telenovelã
la activ cere sacrificii de timp, orgoliu,
energie, multã muncã necuantificabilã de
fapt - în final nu rezultã un obiect dupã noi
- ºi dacã în niciun caz nu îºi are rãsplata în
bani cu gãleata. Actorii au nevoie de
dragostea unui public, sunt rãsfãþaþi ºi nu
îºi pot permite sã spunã, real, cã doar pentru ei îºi fac meseria”.
Antonia Dan
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