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Η μακριά λίστα με τις ταινίες που έχει παίξει θα έκαναν
οποιονδήποτε ηθοποιό του Hollywood να τη ζηλεύει (Looking for
Comedy in the Muslim World, Τhe Trouble with Romance, The
World Unseen, I Can't Think Straight κ.ά.), αλλά και οι συμμετοχές
της σε σειρές όπως το Νip/Tuck, Royal Pains, The Proud Family,
NCIS: Los Angeles και πολλές ακόμα δείχνουν πως η Sheetal
είναι εδώ για να μείνει! Πρόκειται για ένα πολύπλευρο ταλέντο,
αφού εκτός από καταξιωμένη ηθοποιός έχει υπάρξει εκπρόσωπος
και μοντέλο για τα προϊόντα μαλλιών CHI και για τη διεθνή
καμπάνια της Reebok ενώ ήταν η πρώτη Ινδο-Αμερικανή που
φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Maxim. Παρά όμως τα όσα έχει
επιτύχει και τη σταθερή και ανοδική της πορεία, παραμένει απλή,
προσγειωμένη και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Η Sheetal Sheth
είναι ένα μυστήριο, δημιουργικό πλάσμα. Και αυτό το μυστήριο
είναι που την κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους!

Με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις στο ενεργητικό σου,
εκπληκτικές δουλειές, αξέχαστες ερμηνείες, προκλητικούς
ρόλους και σημαντικές σπουδές, είναι δύσκολο για κάποιον
να μην σε προσέξει. Έχω την εντύπωση πως δεν θα
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μπορούσε να υπάρξει κανένας τρόπος ώστε να μην τα
καταφέρεις. Είσαι προικισμένη από τη φύση (ή καλύτερα από
τους γονείς σου) με μία σπάνια ομορφιά και ταλέντο. Και σαν
να μην έφταναν αυτά, αποφάσισες να πλουτίσεις τις γνώσεις
σου με το να φοιτήσεις στο "Τisch School of the Arts" του
πανεπιστημίου ΝYU, όπου μόνο οι καλύτεροι γίνονται δεκτοί,
αφού τυγχάνει να είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια
της Αμερικής. Αποφοίτησες με έπαινο και οι σπουδές σου
στο θέατρο και στον κινηματογράφο συνέχισαν παρόλο που
ήδη πρωταγωνιστούσες σε ταινίες. Πρέπει να παραδεχτώ
πως οι σπουδές σου είναι πραγματικά λαμπρές. Είχες
διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές όπως τον Wynn
Handman, την Κristin Linklater και τον ελληνικής καταγωγής
Milton Katselas, οι οποίοι δίδαξαν και εκπαίδευσαν
ηθοποιούς όπως τον Μichael Douglas, τον Denzel
Washington, τον George Clooney, τη Michelle Pfeiffer και
πολλούς ακόμα. Πιστεύεις ότι οι εκτεταμένες σπουδές που
έχεις κάνει σε βοήθησαν να πετύχεις τον στόχο σου και να
γίνεις ηθοποιός ή είναι κάτι που αγαπάς αληθινά και ήθελες
να αριστεύσεις σε αυτό; Eξάλλου πόσο μετράει το να έχεις
ένα πτυχίο στο Hollywood?

Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για τα ευγενικά σου λόγια. Ότι και να πω
για την εκπαίδευση ενός ηθοποιού θα είναι λίγο. Θεωρώ πως είναι
αναγκαία και πρέπει να είναι συνεχής. Μπορεί να πάρει
διαφορετικές μορφές, ανάλογα με το τι λειτουργεί για το κάθε
άτομο, καθώς είναι κάτι πολύ προσωπικό, αλλά χρειαζόμαστε και
στιγμές για να την απολαμβάνουμε. Ξέρω πως εγώ τουλάχιστον
χρειάζομαι. Μου αρέσει ένα περιβάλλον όπου μπορώ να πιέζω
τον εαυτό μου και να εξασκώ τους μύες που χρησιμοποιώ όταν
υποδύομαι έναν ρόλο. Μου αρέσει να δοκιμάζω καινούρια
πράγματα. Ακόμα κι όταν αποτυχαίνω σε αυτά. Προσπαθώ να
βρω τι λειτουργεί. Δεν επαναπαύομαι στις δάφνες μου. Είναι ο
μόνος τρόπος για να ανέβει ο πήχης.
Φαίνεται πως ο δρόμος προς τη δόξα δεν ήταν δύσβατος για
σένα, αφού είχες ήδη τον πρώτο σου μεγάλο ρόλο στην
ταινία «ΑBCD" το 1999, ενώ η ερμηνεία σου εγκωμιάστηκε
από περιοδικά όπως το «Ηοllywood Reporter" και το «Rolling
Stone". Tι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει μία νεαρή ηθοποιός;
Μετά από αυτό, οι ταινίες συνέχισαν να έρχονται και εσύ
συνέχισες να πρωταγωνιστείς. Υπήρξε ποτέ κάποια περίοδος
στη ζωή σου κατά την οποία να είχες δεχτεί τόσες
απορρίψεις που να σκέφτηκες να τα παρατήσεις;

Ωω και όμως ήταν αρκετά δύσβατος. Ένιωθα μεγάλη θλίψη και
απογοήτευση. Αυτά όμως δεν είναι τα πράγματα που γενικότερα
ακούει το κοινό. Πίστεψέ με, έχω έναν πολύ μακρύ κατάλογο με
ρόλους που δεν έχω πάρει και που θα ήθελα πολύ να είχα παίξει.
Κι αυτό ήταν απαίσιο χωρίς αμφιβολία. Και ναι είχα σκεφτεί να
εγκαταλείψω αρκετές φορές. Υπήρξαν κάποιες δύσκολες νύχτες.
Αλλά έτσι είναι η ζωή ενός ηθοποιού. Είναι όλα μέρος της.
Υπάρχουν τόσα σκαμπανεβάσματα, πρέπει απλά να επιμένεις και
να θυμάσαι γιατί το κάνεις. Κάθε ηθοποιός το περνά αυτό. Είναι το
δυσκολότερο επάγγελμα, αλλά παραμένεις ευγνώμων για όσα
έχεις, το συνεχίζεις και μένεις συγκεντρωμένος στη δουλειά σου.
Tελικά πόσο σκληρό είναι το Hollywood; Είναι καθόλου
αξιοκρατικό; Δεν θα το πίστευα αν μου έλεγες πως στα τόσα
χρόνια της καριέρας σου κανείς δεν προσπάθησε να σε
χρησιμοποιήσει και να εκμεταλλευτεί την ομορφιά σου
προσφέροντάς σου κάποιον ρόλο ως αντάλλαγμα! Πως
αντιδράς σε τέτοιες προτάσεις; Σε εξοργίζει που η βιομηχανία
του θεάματος λειτουργεί κυρίως με αυτό τον τρόπο και το ότι
ξέρεις πως ταλαντούχοι άνθρωποι δεν θα πετύχουν μόνο και
μόνο επειδή δεν έχουν τις σωστές διασυνδέσεις ή επειδή δεν
θέλουν να χάσουν τις αξίες τους;

Ναι πιστεύω πως αυτή είναι η πικρή αλήθεια για τον κόσμο που
ζούμε. Και θα σου πω μόνο ότι τα καθάρματα δεν εκλείπουν ποτέ
και πάντα θα σε προσεγγίζουν. Πρέπει να ξέρεις τα δικά σου όρια
και να μένεις πιστός στην ακεραιότητα της καρδιάς σου!
Φαντάζομαι πως για να είναι κάποιος στο Hollywood οφείλει
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να αφήσει πίσω του κάποιες προηγούμενες συνήθειες του.
Μία θυσία πάντως που ξέρω ότι δεν κάνεις είναι το να
προσέχεις τη διατροφή σου! Είσαι εθισμένη στα Doritos, τρως
μία ολόκληρη πίτσα μόνη σου και γενικότερα παίρνεις 3000
θερμίδες τη μέρα! Παλιά ρωτούσα τις φίλες μου : πόσες φορές
τη μέρα τρώτε; Τώρα τις ρωτάω : πόσες μέρες τη βδομάδα
τρώτε; Υποθέτω πως η πλειοψηφία των ηθοποιών του
Hollywood πρέπει να "λιμοκτονούν" ώστε να παραμένουν
αδύνατες. Από την άλλη όμως είσαι τόσο δραστήρια με όλα
τα σπορ που κάνεις, που δεν χρειάζεται να ευχαριστείς τον
καλό σου μεταβολισμό. Ελεύθερες πτώσεις, πεζοπορίες,
bungee jumping! Φαίνεται πως έχεις νικήσει εντελώς τον
φόβο. Οι οντισιόν πρέπει να σου φαίνονται παιχνιδάκι σε
σύγκριση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

(Γελάει). Έχω γράψει ένα άρθρο στο blog μου για την "πάλη" μου
με την εικόνα του σώματός μου! http://sheetalsheth.com/beneath-
the-sheetz/skinny-bitch-thick-dumpling-skin-piece/
Πάντα μιλάς για το πόσο σημαντικό είναι το να έχεις τον
σωστό ατζέντη. Αλλά πόσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον
που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προσλάβει έναν
και προσπαθεί ολομόναχος;

Να έχει την οικονομική δυνατότητα; Το να έχεις έναν μάνατζερ δεν
θα έπρεπε να σου στοιχίζει τίποτα. Οπότε αν κάποιος σε χρεώνει
για να σε εκπροσωπεί, φύγε γρήγορα γιατί πρόκειται για ανέντιμη
δουλειά. Ένας ατζέντης παίρνει ένα ποσοστό (το οποίο μπορεί να
διαφέρει) από τις δουλειές που σου βρίσκει. Όσο για το αν είναι
σημαντικό, πραγματικά εξαρτάται. Είναι κάτι αναπόφευκτο κι
απαραίτητο αλλά υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό δουλειάς που
μπορείς να αναζητήσεις και μόνος σου. Εγώ δεν είχα εκπρόσωπο
όταν αποφοίτησα, αλλά έψαξα για δουλειές αμέσως. Ξυπνούσα
και «έπαιρνα τους δρόμους» και ήμουν επιμελής στην
αλληλογραφία μου. Έκανα κάποιες κλήσεις χωρίς να καταφέρω να
κλείσω ραντεβού. Πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου και να
σπεύσεις. Πρέπει να είσαι πειθαρχημένος και μόλις οι άνθρωποι
αρχίσουν να βλέπουν τη δουλειά σου, τα πράγματα θα
προχωρήσουν με φυσικό τρόπο. Και παρεμπιπτόντως, ο αγώνας
και η έντονη δραστηριότητα δεν πρέπει να σταματήσουν ποτέ. Να
θυμάστε πως ένας ατζέντης παίρνει μόνο ένα μερίδιο από την
αμοιβή για κάποιον λόγο. Εσύ ο ίδιος είσαι υπεύθυνος για πολλά
και χρειάζεται να συνεισφέρεις εξίσου.
Ποιο είναι το πιο τρελό περιστατικό που σου συνέβη με
κάποιον θαυμαστή σου; Σε έχουν κάνει ποτέ να αισθανθείς
άβολα;

(Γελάει). Ως επί το πλείστον όλοι είναι υπέροχοι, με εκτιμούν και
με σέβονται. Αλλά ναι, έχουν υπάρξει παρακινδυνευμένες
ενέργειες. Όμως αυτό πραγματικά συμβαίνει μόνο επειδή
ενθουσιάζονται κι έτσι δεν ταράζομαι. Όλα αυτά τα χρόνια που
κάνω αυτή τη δουλειά, είμαι πολύ άνετη με αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να μου συμβεί κάτι πολύ τραβηγμένο ώστε να πάρω
ορισμένα μέτρα και τα έχω πάρει πιθανόν λιγότερο από 10 φορές!
Έχεις μία τεράστια βάση θαυμαστών που σε ακολουθούν και
σε υποστηρίζουν με λατρεία, ενώ είσαι υπερβολικά
δημοφιλής και αγαπητή και στην ομοφυλοφιλική κοινότητα,
σε τόσο μεγάλο βαθμό που έχεις γίνει πλέον "gay είδωλο".
Έχει πάντα πλάκα όταν βλέπω τα τρέιλερ των ταινιών σου
στο YouTube και διαβάζω από κάτω σχόλια του τύπου : Ω
όχι, γιατί η Sheetal φιλάει έναν άντρα σ'αυτή την ταινία; Σου
ζητούν συχνά οι fans σου συμβουλές;

(Γελάει). Οι fans μου είναι τρομεροί, πιστοί και μου γράφουν κάθε
μέρα. Λατρεύω να ακούω τις ιστορίες τους και ναι ζητούν συχνά
τις συμβουλές μου για διάφορα θέματα. Αλλά μπορώ να μοιραστώ
πράγματα μαζί τους μόνο από τις προσωπικές μου εμπειρίες και
σίγουρα δεν είμαι καμία αυθεντία. Απλά αγαπώ την κοινότητα που
δημιούργησαν όλοι μαζί. Ο ένας είναι εκεί για τον άλλον!
Κάτι ακόμα που μου αρέσει σε σένα είναι το ότι είσαι πολύ
κλειστή, μιλάς μόνο μέσα από τις ταινίες σου και όλοι οι
θαυμαστές σου αναρωτιούνται για την προσωπική σου ζωή.
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Πριν λίγο καιρό δίσταζες μέχρι και να έχεις λογαριασμό στο
Twitter ή στο Facebook. Δεν θα μπω καν στον κόπο να σε
ρωτήσω αν βγαίνεις με κάποιον, αφού ξέρω πως θα αρχίσεις
τις υπεκφυγές. Αλλά θα σε ρωτήσω το εξής : πώς
καταφέρνεις και προστατεύεις εντελώς τις λεπτομέρειες της
ιδιωτικής σου ζωής; Φοβάσαι πως τα κουτσομπολιά γύρω
από αυτήν θα κάνουν τους fans σου να μην ενδιαφέρονται εξ
ολοκλήρου για τη δουλειά σου;
Είναι επιλογή. Για μένα αυτός είναι ο τρόπος που είμαι. Είμαι
γενικά κλειστή σαν άνθρωπος. Όσο για την προσωπική μου ζωή,
δεν νιώθω πως είναι σχετική. Αλλά ανοίγομαι όλο και πιο πολύ,
οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον!
Και όσον αφορά τον γάμο και τα παιδιά; Θα ήθελες να δεις
τον εαυτό σου να οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση στο
μέλλον ή η καριέρα σου είναι πιο σημαντική για σένα;
Η οικογένεια είναι πολύ σημαντική για μένα αλλά πιστεύω πως
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Eπίσης δεν κατευθύνομαι από
τις "παραδοσιακές ετικέτες". Θα μου άρεζε πολύ να έχω κάποιον
που να ήταν μέσα σε όλα μαζί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Να δημιουργήσουμε κάτι μαζί μέσα στο δικό μας όραμα. Και ναι
αγαπώ τα παιδιά!

Eίσαι μία απίστευτα έξυπνη γυναίκα γεμάτη ενεργητικότητα
που δεν επαναπαύεται στη δόξα που της προσφέρει η
δημοσιότητά της. Έχεις το blog σου στο οποίο αναπτύσσεις
τη δημιουργική και κριτική σου σκέψη και στο οποίο
καταθέτεις τους έντονους κοινωνικούς προβληματισμούς σου.
Επιπλέον οφείλω να σου πω ότι είναι συναρπαστικό το πόσο
έντεχνα χειρίζεσαι τη γλώσσα (πως θα μπορούσε να
συμβαίνει αλλιώς άλλωστε, αφού σπούδασες Γαλλικά,
Ισπανικά και Ινδικά, ενώ μιλάς και την γκουτζαρατική
γλώσσα). Επίσης έχεις αναπτύξει μία έντονη φιλανθρωπική
δράση δείχνοντας πως νοιάζεσαι πραγματικά για τον κόσμο
και για τους λιγότερο ευνοημένους από τη μοίρα.

Σε ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Το blog μου «Βeneath the
Sheetz" μόλις άρχισε και ακόμα βρίσκω τον δρόμο μου, αλλά το
ευχαριστιέμαι!
Και τι συμβαίνει με τα χρήματα που βγάζουν οι ηθοποιοί του
Hollywood; Θα έλεγες ότι είναι υπερτιμημένοι και πως
πράγματι αμείβεστε με περισσότερα λεφτά απ' όσα θα
μπορούσατε να ζητήσετε;

Δεν πιστεύω πως είναι δίκαιο να το δούμε υπό αυτούς τους όρους,
ούτε είναι τόσο απλό. Εκτιμάται άραγε η διασκέδαση σε όλες τις
μορφές της δυσανάλογα από επαγγέλματα που θα έπρεπε να
πληρώνονται παραπάνω; Οπωσδήποτε. Το γεγονός ότι οι αστέρες
της βιομηχανίας διασκέδασης, οι σταρ των σπορ κτλ. παίρνουν
πιο πολλά χρήματα από τους καθηγητές και τους ανθρώπους που
θυσιάζουν τις ζωές τους για να μας προστατεύουν καθημερινά
είναι τρελό. Αλλά εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο.Το
επιτρέψαμε να συμβεί. Είναι στο χέρι μας να το ξανασκεφτούμε και
να φανταστούμε και πάλι. Αλλά όταν μιλάμε για ταινίες και για
σειρές στην τηλεόραση που αποφέρουν τεράστια ποσά χρημάτων,
το ταλέντο που εμπλέκεται σε αυτές, αποτελεί ένα αναπόσπαστο
και ζωτικό κομμάτι τους και πρέπει να αποτιμάται με αυτόν τον
τρόπο. Έχει να κάνει λιγότερο με το αν είναι υπερτιμημένοι και
περισσότερο με μία καταναλωτική κουλτούρα που πιστεύει σε
αυτές τις ανοησίες. Για παράδειγμα, ο μοναδικός λόγος που
ορισμένα reality σόου προβάλλονται ακόμα στην τηλεόραση, είναι
επειδή ο κόσμος συνεχίζει να τα παρακολουθεί. Αν δεν θέλειτε να
βλέπετε ορισμένους ανθρώπους ή προγράμματα, μπορείτε να το
δείξετε με το να μην τα παρακολουθείτε. Όλοι έχουμε περισσότερη
δύναμη απ' ότι γνωρίζουμε.

Θα σκεφτόσουν ποτέ να παίξεις σε παράσταση στο
Broadway; Μπορείς να φανταστείς τον ενθουσιασμό των
θαυμαστών σου στο άκουσμα μίας τέτοιας είδησης!

Θα το ήθελα πάρα πολύ. Μεγάλωσα μέσα στο θέατρο και είναι το
θεμέλιο της δουλειάς μου. Θα ήταν συγκινητικό και το
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αποκορύφωμα για μένα.
Από όλες τις ταινίες που έχεις παίξει (oι οποίες είναι ουκ
ολίγες), για ποια είσαι πιο περήφανη;

Δεν μπορώ να διαλέξω μία καθότι όλες εκφράζουν διαφορετικά
πράγματα για μένα, αλλά θα σου πω ότι είμαι πραγματικά
υπερήφανη και συγκινημένη που με
εμπιστεύτηκαν τόσοι πολλοί με τις προσωπικές τους ιστορίες.
Πρόκειται για ένα καταπληκτικό δώρο που το παίρνω στα σοβαρά.
Ποια είναι τα προσεχή σου σχέδια και οι επικείμενες ταινίες
σου;

Πολλές καινούριες ταινίες βγαίνουν τώρα : Reign, The Wisdom
Tree, Nice Girls Crew, ενώ στα σκαριά έχω τρία προσωπικά μου
πρότζεκτ, τα οποία δημιούργησα μόνη μου! Μείνετε συντονισμένοι!
Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη! Και ήταν υπέροχο που
μπόρεσα να δώσω συνέντευξη σε εσάς στην Ελλάδα. Έναν τόπο
που έχει πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Όχι μόνο επειδή
είναι η γενέτειρα του αγαπητού μου καθηγητή υποκριτικής Μilton
Katselas, αλλά και επειδή εκεί γεννήθηκε το ίδιο το θέατρο! Μία
πανέμορφη χώρα! Σας αγαπώ πολύ και ευχαριστώ!
(Αυτό το ευχαριστώ το είπε στα ελληνικά)!

Mπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες και τα νέα
της Sheetal στα εξής sites:

www.sheetalsheth.com
www.twitter.com/sheetalsheth
www.facebook.com/OfficialSheetalSheth
Photos by:
Αsh Gupta,
David Ferrua,
ευγενική παραχώρηση από την ταινία Yes, We' re Open (Η
Sheetal ως Εlena),Τhe Wisdom Tree (H Sheetal ως
Τrisha),Reign ( H Sheetal ως Fadwa)

Επιμέλεια : Maro Wilde
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