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ikatus kantautuu Le Royal Monceau -hotellin
huoneen ovelle. Näyttelijä Jessica Chastain, 36,
makaa valkoisella nahkasohvalla mustissa korkokengissään ja nauraa vedet silmissä.
– Yritin muuttaa huoneen valaistusta, ja nyt lattiavalaisimien
hatut ovat vinossa, Jessica selittää kikatuskohtaustaan.
Siinä hän nyt on, 163-senttinen Hollywood-tähti ja Yves Saint
Laurent’n Manifesto-parfyymin muusa yksityishaastattelussa.
Punertavat pitkät hiukset lepäävät olkapäillä; yllään hänellä on
mustat housut ja pitkähihainen silkkipaita. Silmät ovat kirkkaat,
hymy salaperäinen ja vaalea iho kadehdittavan kuulas.
Nämä kaikki tulivat suurelle yleisölle tutuiksi jo vuonna 2011
kriitikoiden kehumista elokuvista Tree of Life, Piiat ja Take Shelter.
Tunnustuksiakin Jessicalle on jo sadellut parhaan naisnäyttelijän
Golden Globe -palkinnosta Oscar-ehdokkuuksiin.
Nyt Jessica katsoo ystävällisesti silmiin ja hymyilee valloittavasti täydellisellä hammasrivistöllään. Hän näyttää yhtä kauniilta, ellei jopa kauniimmalta, kuin valkokankaalla ja muotikuvissa.
Olemuksesta huokuu raukeus, kepeys ja ehta jalat maassa -asenne.
Ehkä hän on vain erityisen hyvällä tuulella. Kysytään.
MITÄ KUULUU, JESSICA?
Erittäin hyvää, kiitos! On mukavaa olla Pariisissa.
MANIFESTO-PARFYYMI ON TEHTY ITSENÄISILLE,
ROHKEILLE JA SALAPERÄISILLE NAISILLE.
KUVAILISITKO ITSEÄSI TÄLLÄ TAVALLA?
Itsenäinen ja salaperäinen kuvaavat minua ehdottomasti.
Rohkeudesta en tiedä. Se riippuu tilanteesta. Jos joudun
hämähäkkejä kuhisevaan luolaan tai hyppäämään laskuvarjolla,
en ole rohkea. Mutta pidän kyllä rohkeasti oikeuksistani kiinni.
Tykkään olla altavastaaja.
MITÄ PIDÄT KAUNIINA?
Kaikkea, mikä on uniikkia. Se voi olla jokin yksittäinen hetki tai
ihminen. Mitä tahansa, mikä on erityistä – vaikkapa jonkun ääni,
pukeutumistyyli tai pisamat. Rakastan esimerkiksi sitä, jos ihmisellä on eriväriset silmät. Lapsena halusin näyttää samalta kuin
kaikki muut. Aikuisena olen ymmärtänyt, että mahtavinta on
ihmisten erilaisuus ja erityisyys.
MITÄ PIDÄT ITSESSÄSI KAUNIINA? KENTIES PISAMIASI?
Minulla on viha-rakkaussuhde pisamiini! Pidän herkkyyttäni
kauniina, ja minulla on suuri kyky rakastaa. Ulkonäössäni
rakastan hymyäni.
MILLAISIA KAUNEUSRUTIINEJA SINULLA ON?
Suosikkirutiinini on ihana kuuma kylpy jasmiiniöljyssä. Vaikka
en meikkaisi, kannan aina laukussani Yves Saint Laurent’n
Rouge Pur Couture -huulipunaa. Tykkään levittää punaa
sormillani, jolloin se näyttää siltä kuin olisin juuri suudellut.
MIKÄ ON HEHKUVAN IHOSI SALAISUUS?
Aurinkovoide. Laitan sitä joka aamu, vaikka ulkona sataisi vettä.
Öisin olen kylläkin ilman.
SINUA EI SIIS PALJON NÄE HIEKKARANNALLA?
Itse asiassa rakastan valtamerta. Mutta olen aina päivänvarjon
alla tai minulla on hattu päässä ja pyyhe ympärilläni. Joskus
saatan työntää jalkani aurinkoon, mutta vain hetkeksi.

”Pidän HERKKY YTTÄNI
kauniina, ja minulla on
suuri KYKY RAK ASTAA.”
MITKÄ OVAT SUOSIKKITUOKSUSI?
Jasmiini. Vietin kolme kuukautta Thaimaassa, ja minulle tuotiin
joka aamu 50 sentillä jasmiininkukkia, joita kiinnitin hiuksiini.
Minulla ei ole koskaan ollut sellaista yhteyttä mihinkään
tuoksuun. Olen aina pitänyt myös seetripuun tuoksusta,
mutta Thaimaan jasmiinista löysin jotakin erityistä, eksoottista.
Se tuoksui erittäin naiselliselta. Ehkä juuri silloin aloin tuntea
myös itseni oikeaksi naiseksi.
HARRASTATKO URHEILUA?
Käyn Bryan Kestin voimajoogassa Los Angelesin Santa Monicassa. Kunpa ehtisin joogata joka päivä, kuten ennen! Nykyään
yritän ehtiä päivittäin rauhoittua, hengittää syvään ja päästää
irti. Vaikka vain viisi minuuttia. Ne ovat päivän tärkeimmät
minuutit. Tykkään myös tutustua ympäristöön pyörän selässä tai
kävellen. Suosikkiurheiluni on sellaista, joka ei tähtää tuloksiin
vaan stressin lievittämiseen ja sisäisen rauhan löytämiseen.
KUINKA RENTOUDUT?
Kuumassa kylvyssä. Remontoin juuri New Yorkin -asuntoni
kylpyhuoneen. En ole koskaan remontoinut aikaisemmin, mutta
nyt minulla on maailman uskomattomin kylpyamme, jonka yllä
roikkuu kattokruunu. Kynttilöitä on joka puolella.
VOISITKO KUVAILLA JOTAIN ONNEN HETKEÄ
ELÄMÄSSÄSI?
Koin sellaisen vastikään. Takana oli huikea vuosi. Ajattelin,
että vau, tämä tosiaan tapahtuu minulle. Minulla on myös hyvin
tiivis ystäväpiiri. Paras ystäväni on näyttelijä ja toinen ohjaaja,
mutta kumpikaan heistä ei ollut vielä saavuttanut kunnon
menestystä. Menimme yhdessä Toronton elokuvafestivaalille The
Disappearence of Eleanor Rigby -leffan vuoksi. Olin mukana siinä
tuottajana ja näyttelijänä. Meillä ei ollut kovin suuria odotuksia,
mutta heti ensimmäisen näytöksen jälkeen saimme positiivista
palautetta. Muistan, kuinka seisoin ystävieni kanssa lavalla. On
ihanaa, kun omat unelmat toteutuvat, mutta vielä erityisempää ❯

VIISI NOPEAA:
MITÄ LAITAT JOKA-AAMUISEEN SMOOTHIEESI?
Puolikkaan omenan, nipun pinaattia, vähän
kookosvettä ja puolikkaan jäisen banaanin.
MIKÄ ON SUOSIKKIKIRJASI?
Harper Leen Kuin surmaisi satakielen (1960).
KENEN KANSSA HALUAISIT TEHDÄ ROMANTTISEN
KOHTAUKSEN?
Elviksen! Nuoren Elvis Presleyn kanssa.
MIKÄ OLI LAPSUUDEN SUOSIKKIELOKUVASI?
Victor Flemingin Ihmemaa Oz (1939).
MINKÄ MUSIIKIN TAHTIIN TANSSIT MIELUITEN?
Swingin! Rakastan lindy hop -paritanssia.
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on, kun se tapahtuu jollekin, jota rakastaa. Se hetki oli yksi
elämäni onnellisimmista. En unohda sitä koskaan.
KUINKA LÖYDÄT TASAPAINOA KIIREISEEN ARKEESI?
Tiedätkö, mikä on mahtavaa? Eläimet! Jos teen elokuvan tai
tienaan paljon rahaa tai voitan vaikka Oscarin, eläimiä ei voisi
vähempää kiinnostaa. Minulla on kolmijalkainen koira Chaplin,
joka auttaa laittamaan asiat mittasuhteisiinsa, oli oma elämäntilanteeni sitten millainen tahansa. Oloni on aina tasapainoinen,
kun ympärilläni on eläimiä.
KUINKA SINUSTA TULI VEGAANI?
Olen ollut vegaani noin seitsemän vuotta. Kaikki alkoi terveydestä. Olin hyvin väsynyt, eikä mikään auttanut. Kokeilin kahden viikon vegaanikuuria. Oloni oli mahtava! Kun kuuri loppui,
en ajatellut alkaa vegaaniksi. Mutta kun söin ravintolassa kalaa,
olo huononi heti. Tiedäthän, kuinka sen voi tuntea kropassa?
Kehoni yritti kertoa minulle jotakin, joten päätin alkaa kuunnella
sitä. Sinä hetkenä tiesin olevani vegaani.
MIKÄ ON SUOSIKKIRUOKASI JA -JUOMASI?
Vihreä tee. Rakastan myös aasialaista durio-hedelmää. Duriota
kutsutaan haisevaksi hedelmäksi. Agenttini Nicole vihaa sitä,
koska pakotan hänet syömään ”maailman kuvottavinta asiaa”.
Durio näyttää ananakselta, se on piikikäs ja vaikea avata. Koostumus muistuttaa avokadoa mutta maku tuo mieleen ananaksen, avokadon ja valkosipulin. Tulen onnelliseksi sitä syödessäni,
koska se on niin outoa. Duriota ei saa tuoda hotelliin, koska sen
löyhkä leviäisi joka paikkaan.
MISSÄ NÄET ITSESI KYMMENEN VUODEN PÄÄSTÄ?
Toivottavasti näyttelen edelleen ja saan tehdä töitä sellaisten
ihmisten kanssa, joita kunnioitan ja ihailen. Haluaisin myös
jatkaa elokuvien tuottamista ja edesauttaa naisten aseman
kohenemista filmiteollisuudessa. Toivoisin saavani perheen.
KENEN OHJAAJAN KANSSA UNELMOIT
TYÖSKENTELEVÄSI?
Rakastan Paul Thomas Andersonia ja Spike Jonzea, jonka
mahtavan Her-elokuvan näin juuri. Menisi vuosia, jos listaisin
kaikki ohjaajat, joiden kanssa toivon työskenteleväni. Uskon
silti, että asioita voi ennakoida. Muistan, kun eksyin katsomaan
Pianonopettaja-elokuvaa pieneen teatteriin Minnesotassa.
Minulla ei ollut aavistustakaan, kuka Isabelle Huppert oli,
mutta hänen roolisuorituksensa oli uskomattomin koskaan
näkemäni. Ja nyt Isabelle näyttelee äitiäni elokuvassa The
Disappearance of Eleanor Rigby (2013). ■

JESSICA CHASTAIN, 36
● Yhdysvaltalainen Jessica on elokuva-, televisio- ja
teatterinäyttelijä.
● Hänen tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa
Piiat (2011) ja Zero Dark Thirty (2012).
● Vuonna 2012 Time-lehti nimesi Jessican yhdeksi
maailman sadasta vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä.
● Jessica on myös Yves Saint Laurent’in uuden
Manifesto-parfyymin kasvo.

