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Mădălina Ghenea,

un premiu internaţional
Fotomodelul Mădălina Ghenea a strălucit din nou.
Ea a primit premiul “Sorriso diverso Roma 2012”,
pentru rolul interpretat în filmul “Razzabastarda”
de Alessandro Gassman, distincţia fiind acordată la
Festival Internaţional de Film de la Roma. Pelicula
a fost prezentată în premieră la ediţia din acest an
a festivalului, care s-a desfăşurat în perioada 9 - 17
noiembrie.

P

remiul pentru cel mai bun film - trofelul Golden
Marc’Aurelio, decernat pentru filmele din competiţia
oficială - a fost câştigat de pelicula “Marfa Girl” de Larry
Clark.
Comparată adesea cu Sophia Loren, Mădălina Ghenea
joacă rolul Dorinei, o prostituată română care trăieşte în Italia.
Visurile şi ambiţiile sale sunt înăbuşite de realitatea societăţii în
care trăieşte.
Juriul şi-a motivat decizia astfel: “Prostituţia, degradarea,
delincvenţa, frica - acestea sunt temele din ‘Razzabastarda’,
filmul lui Alessandro Gassman. Personajul Dorina
întruchipează acel tip de curaj unic care o face pe o femeie să
îşi urmeze sentimentele, să depăşească provocările şi să îi înveţe
pe alţii să fie reali şi cinstiţi acolo unde onestitatea nu are nicio
valoare”. “M-am îndrăgostit de acest personaj încă de prima
dată de când am citit scenariul și nu numai pentru că este vorba
despre noi, românii. « Razzabastarda» este un film despre
speranță, despre integrare, înțelegere și acceptare. Dorina
este un personaj damnat. E dependentă de droguri (singura
modalitate de a evada din realitatea urâtă în care trăiește), dar,
în același timp, este educată, inteligentă, seducătoare. Dorina
vrea să vadă luminița de la capătul tunelului, dar nu va reuși.
«Razzabastarda» nu este doar un film despre emigrare, ci
și despre faptul că nu ar trebui să ne dăm bătuți niciodată”, a
scris Mădălina Ghenea pe pagina sa de Facebook. Mădălina
Ghenea a debutat ca actriţă, anul trecut, în comedia italiană “I
Soliti Idioti”, în regia lui Enrico Lando.De asemenea, în acest
an, ea a filmat pentru pelicula “Dom Hemingway”, în regia
lui Richard Shepard, un lungmetraj care va fi lansat pe marile
ecrane în toamna lui 2013.
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