не само о послу Невена Шарчевић

Балкански
сто у палати
Фелтринели
Црну, турску кафу сваког јутра млада глумица
у старом дворцу пила је са Далматинком,
Бугарком, Загрепчанком и Туркињом, а
у међународну кинематографију ушла је
захваљујући знању италијанског језика

С

амоуверена, духовита, непосредна, распричана, радознала,
истрајна... Те су особине помогле младој
Ваљевки Невени Шарчевић да
свој глумачки, певачки и лингвистички таленат искористи
на сцени, било да представља
лик из филма или телевизијске
серије, вило да пева у мјузиклу,
изговара текст на отварању
фестивала, води неку културну,
хуманитарну или привредну манифестацију.
Њена ведра, отворена, дружељубива природа донела јој је
много пријатеља широм света,
где је путовала ради усавршавања језика, аудиције или снимања. Међу њима су и италијански редитељ Паоло Ћеновезе,
Габријела Карлучи, уметничка
директорка Фестивала италијанског филма у Београду, Московљанин Филип Кудрјашов, промотор руских филмова за децу,
француска глумица Кристина
Хајдар... Тако је упознала и садашњег дечка, популарног италијанског глумца Лоренца.

– Научила сам да се сама изборим за све што ми је у животу важно, да не кукам ако у нечему не
успем или ако ми остане недостижно, већ да се још више трудим, да вредно радим на себи,
да учим, да тражим начин на који
ћу најбоље да покажем шта знам
и умем, да уживам у сваком макар малом успеху и у доброти,
памети и таленту људи који ме
окружују – каже Невена.

Нисмо могли да слетимо на римски аеродром, већ смо морали
да идемо преко Алпа. Помислила сам, ако је овако почело,
како ли ће тек бити после... Али
та година ми је брзо и успешно
прошла и све остале успомене су
заиста лепе – сећа се Невена.

Два факултета
У родном Ваљеву је завршила
друштвено-језички смер у гимназији, а онда у Београду упоредо
студирала глуму на Академији лепих уметности, у класи Оливере
Јежине и Ање Суше, и италијански језик на Филолошком факултету. Није пропуштала ниједну
прилику да се јави на конкурсе
за стипендирање младих талената, па је тако неколико пута
боравила у Италији. Први пут у
Кастел Раимону код Перуђе.
– Кренула сам у зиму 2012, кад
је пало толико снега у Риму да
је проглашено ванредно стање!

Са Габријелом Карлучи
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Наредну стипендију, изузетно
престижну, добила је од Центра
за промоцију италијанског језика и културе „Кјара и Ђузепе
Фелтринели”.
– То пола године провела сам
у палати Фелтринели у месту
Гарњано на језеру Гарда. Ово

Фото: А. Васиљевић

И њен дечко Лоренцо је глумац
старо породично здање било
им је одузето у време Мусолинијеве владавине, али су после
рата успели све да поврате, и да
део богатства уложе у заштиту
националног језика и културе,
у шта спада и програм стипендирања студената италијанског

била позивана на разне скупове
и друштвене догађаје...
– Свуда смо дочекивани са
уважавањем и симпатијама, а
трудили смо се да та добронамерна али висока очекивања и
оправдамо. Била је то група
дивних, образованих младих људи, отвореног срца,
спремних да сарађују и једни другима помажу, без
љубоморе и зависти. У
Гарњану смо имали густ
и добро осмишљен
распоред: часови,
пливање, ручак, часови, увече изласци,
викендом излети...
Испите смо полагали на Универзитету у
Милану. Тих месеци
сам стекла многе
пријатеље „за цео
живот”. Највише сам
се, ипак, дружила са
неколико девојака са
Балкана. Окупљале
смо се сваког јутра
да кувамо „домаћу”
црну кафу, а најчешће
смо је пиле напољу, на

језика из целог света – истиче
глумица.
Као стипендисти овог програма била су јој отворена сва
врата у Италији, могла
је слободно да обилази библиотеке,
галерије, музеје,

ДРАГЕ МАЛЕ УЛОГЕ
Уз глумачко искуство у Италији („Очи”) и
Хрватској („Немирно дете”), низала је и
улоге у домаћим филмовима и серијама
(„Чарлстон за Огњенку”, „Клип”, „Смрдљива бајка”, „Синђелићи” „Ургентни центар”,
Кабаре „Емиграција”, „Велики математичари”). Нису то, додуше, биле неке велике,
гламурозне роле, признаје, али свака јој
је била драга.
Ако би могла да бира, додаје, најрадије
би се определила за костимиране, историјске драме, мјузикле и кабаре. Није
јој проблем да говори текст и на страном језику који (још) није савладала. У
„Синђелићима” је, рецимо, као Ива из
Беча причала немачки.
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тераси, уз цигарете, јер унутар
палате Фелтринели пушење је,
наравно, забрањено. Постале
смо нераздвојне, сви су нас
звали „балкански сто” – прича
Невена уз осмех.

Студије у Милану
У тој групи су, осим ње, биле
и Далматинка Инес, Бугарка
Велислава, Загрепчанка Норма и Туркиња Кјубра из Анкаре,
а често би им се придружиле и
Ваља из Москве и Зара из Сијудад Мексика, које су такође заволеле „балканску” кафу – то је
био услов, каже глумица.
– И данас имамо своју „међународну мрежу” преко које,
путем интернета, размењујемо
новости и савете, подржавамо
једна другу, чак сакупљамо и
паре за путовање кад некој од
нас затреба – вели Невена.
С посебним поносом помиње
да је управо њу, из целе групе,
изабрао ректор Миланског универзитета да говори на јавном
представљању програма „Кјара
и Ђузепе Фелтринели”.

не само о послу Невена Шарчевић
Шешир
као део имиџа
Невена је, уз Љиљану Јакшић и Вјеру Мујовић, једно
од три „заштитна лица” манифестације „Шеширијада”
коју организује „Друштво
Скадарлија”. Пре две године представљала је Скадарлију на шеширијади у Бечу, а
у међувремену се упознала
и са представницима париског Монмартра, који су
маја прошле године посетили „братску” боемску четврт
Београда.
– Некако ми је било сасвим
логично да се повежем да
„Шеширијадом”, јер је овај
одевни предмет неизоставни
део моје гардеробе и мог глумачког имиџа. Ево, недавно
сам на новогодишњем хуманитарном базару наступала
са цилиндром, у кабаретском
извођењу чувене песме Едит
Пјаф „Не жалим”. А шешире
сам почела да носим, у ствари, из здравственог разлога,
да заштитим синусе: често
путујем и наступам, увек
морам да имам чисту косу, а
понекад немам времена да
је до краја осушим – искрено
ће глумица.
– Ухватила ме трема, јер сам лијанске амбасаде у Београду. зна „све и свакога” и не окзнала да неке од мојих другари- Тако се упознала и са утицајном лева да помогне младим, обца имају много бољи нагласак и Габријелом Карлучи и постала разованим и талентованим
течније причају италијански од њена асистенткиња и преводи- филмским ствараоцима и
мене, а ја сам добила тај зада- лац за потребе Фестивала ита- глумцима из Србије .
– Много сам од ње научила,
так као глумица, чији је позив лијанског филма у свету. Води
не смо о итада наступа пред
лијанској кинепубликом. Да
матографији,
бих се опустила,
већ и о светзапевала сам!
ском филму и
Помислила сам,
светским послотакође, да ми је
вима – захвална
то јединствена
је Невена.
прилика да одрДок чека нову
жим „концерт”
улогу не либи се
у иностранству.
да држи часове
У почетку су сви
италијанског,
били помало
кад је на путу и
изненађени,
преко скајпа,
али онда су заа наше „снајке
пљескали, све је
из Италије” учи
прошло добро,
српском језичак сам певала
ку. Увежбава и
на бис – каже У друштву добошара са Монмартра, госта Скадарлије
француски. Већ
Невена.
за њу кореспонденцију на три има припремљену монодраму
језика (италијанском, францус- „Пантерка” о Жани Тусен, чувеСрпски за италијанске
ком и енглеском), уговара и даје ној јувелирки куће „Картије”!
снајке
Ко зна, можда јој се осмехне
интервјуе, организује Габријелинаступ на Монмартру.
И кад се те 2015. вратила не доласке у Београд.
Александра Мијалковић
Била је то истовремено и
кући из Гарњана, а 2016. из НаФотографије из личне
пуља, наставила је да одржава њена улазница у италијанску
архиве Невене Шарчевић
везе са Италијом, преко ита- кинематографију. Габријела
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авос, мало туристичко место у
срцу швајцарских
Алпа протекле
недеље било је у
средишту светске пажње.
Овде се крајем јануара
окупљају богати и славни,
најпознатији политичари
данашњице, али и антиглобалисти и скијаши, истина
само они који су загубили
календар и заборавили на
традиционални Светски
економски форум, који се
одржава баш у то време.
Изабрано друштво са
свих страна света, водећи
политичари, председници
држава, најбогатији људи
на планети, принчеви и
понеки глумац углавном се
држе Конгресног центра и
хотела, можда и зато што
је јутарња температура у
време одржавања самита,
како је објавио британски
„Гардијан”, била минус 14
степени Целзијуса. Ипак,
на сваког госта, било да је

Д

