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Amour. Austria, Francia, 2012. Cor, 127 min. Xénero: Drama | Dirección e 
guión: Michael Haneke |  Produción:  Margaret Menegoz, Stefan Arnd, Veit 
Heiduschka,  Michael  Katz (Les  Films  du  Losange) |  Fotografía:  Darius 
Khondji  |  Montaxe: Nadine  Muse,  Monika  Willi |  Música: Schubert, 
Beethoven,  Bach |  Intérpretes:  Jean-Louis  Trintignant  (Georges), 
Emmanuelle  Riva  (Anne),  Isabelle  Huppert  (Eva),  Alexandre  Tharaud 
(Alexandre), William Shimell (Geoff)

PREMIOS
a

Oscars 2012
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Festival de Cannes 2012
Palma de Ouro á Mellor Película
Premios César 2012
Mellor Película, Mellor Director
Globos de Ouro 2012
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios do Cinema Europeo 2012
Película, Director, Actor e Actriz
Premios BAFTA 2012
Mellor Película Estranxeira, Actriz
Premios Independent Spirtit 2012
Mellor Película Estranxeira

SINOPSE
a

Georges  e  Anne,  cos  80  anos 
cumpridos,  son dous profesores de 
música clásica xubilados que viven 
en  París.  Un  día,  Anne  sofre  un 
infarto.  Ao  volver  do  hospital,  un 
lado do seu corpo está paralizado. 
O amor que uniu á parella durante 
tantos anos verase posto a proba.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que decidiu falar do amor?
Quixen  falar  da  fin  do  amor,  do 
modo en que se  reacciona ante o 
sufrimento  unido  á  perda  dunha 
persoa  amada.  É  unha  situación  á 
que todos acabaremos enfrontándo-
nos  nun  momento  da  nosa  vida. 
Pode  tratarse  dos  nosos  avós,  os 
nosos pais, a persoa coa que convi-
vimos, mesmo os nosos fillos. Pasei 
e sigo a pasar por situacións compa-
rables,  aínda que non sexan idén-
ticas á que se describe na película. 
Ademais,  teño  70  anos,  polo  que 
me vexo obrigado a mirar a posibili-
dade  de  fronte.  Fálase  do  que se 
coñece e inspireime no que sabía. 
As persoas de 30 anos falan do amor 
que nace, eu do amor que acaba. 

Tras  A  cinta  branca,  rodada  en 
alemán,  regresa  a  Francia.  Por 
que este país e non noutro? 
Hai tempo que quería traballar con 
Jean-Louis  Trintignant.  Por  iso  es-
cribín Amor e rodeina en Francia.

Foi o mesmo proceso que en Caché, 
quixen escribir para Daniel  Auteuil 
e  acabei  escribindo  unha  historia 
arraigada  á  historia  do  país.  Ade-
mais, necesitaba dous actores fóra 
de  serie.  Un intimismo semellante 
entre  dúas  persoas  non  pode 
funcionar con calquera. Son cousas 
moi difíciles de interpretar.
a

Cando  pensou  en  Emmanuelle 
Riva para facer da súa esposa?
Tras rematar o guión. Coñecíaa polo 
seu papel en Hiroshima mon amour, 
que  me  conmoveu  ao  estrearse, 
pero non seguira a súa carreira ao 
non  vivir  en  Francia.  Recuperei  a 
súa imaxe cando empecei a buscar 
unha  intérprete  capaz  de  dar  a 
réplica a Trintignant. Fíxenlle unha 
proba. É un papel que podería facer 
Annie Girardot noutra época. 

E en Isabelle  Huppert  para  facer 
de filla da parella de anciáns?
Isabelle  é  unha  amiga;  estamos 
afeitos  a  traballar  xuntos.  Sería 
parvo de contratar  a outra actriz, 
sobre todo porque é perfecta para 
o papel, aínda que sexa secundario. 
Sospeito que aceptou para compra-
cerme, e agradézollo.

Soe escribir pensando en actores?
Ás veces ocorre, e nese caso facilí-
tame a tarefa porque sei até onde 
podo chegar, que límites non debo 
superar.  Así,  non podería ter  feito 
Funny Games sen Suzanne Lothar.

Os actores sofren nos seus filmes?
Tento crear da maneira máis eficaz 
posible e coa mirada fría.  O feito 
de pensar que fai falla unha rodaxe 
triste para conseguir unha película 
tráxica é unha idea romántica. Non 
se trata de que os actores sufran, 
senón de que estean concentrados.
As xornadas de rodaxe eran longas 
e  algunhas  das  escenas  con  Jean-
Louis foron esixentes para el a nivel 
físico. En todo caso, sempre tento 
que  os  actores  estean  cómodos. 
Proveño dunha familia de actores e 
gozo estando na súa compañía. Cos 
meus técnicos adoito ser máis duro, 

máis  esixente.  Polo  xeral,  gozo 
moito  da  escritura  do  guión  e  da 
posproducción,  pero  a  rodaxe  é 
estresante,  sobre  todo  debido  aos 
contratempos  relacionados  con as-
pectos técnicos. Durante a rodaxe, 
os únicos que me sorprenden grata-
mente son os actores.

O proceso dexenerativo que sofre 
Anne é dun verismo sobrecoxedor.
Para min, era crucial representar a 
enfermidade  coa  maior  precisión 
posible. Sabía que moitos  especta-
dores  pasarían  por  circunstancias 
parecidas  e  non  podía  fallarlles. 
Para preparar o guión, pasei moito 
tempo  investigando  en  hospitais  e 
en sesións de terapia. Para algunhas 
escenas relacionadas coa deteriora-
ción física da muller, pedín asesora-
mento a unha enfermeira e escribín 
seguindo as súas indicacións.

O  apartamento  é  un  personaxe 
máis; como o pensou visualmente?
Tiña na miña cabeza o apartamento 
dos meus pais en Viena e en certa 
medida  transporteino  a  París.  Foi 
de  gran  axuda  ter  o  set  pensado 
para  poder  definir  o  movemento 
dos actores e poder imaxinar clara-
mente como facer certas cousas.

Moitas  persoas  non  queren  ver 
Amor porque lles parece un tema 
moi  duro.  Que  lles  diría  para 
facelos cambiar de opinión?
Tratar de convencer á xente de ver 
algo que non lles interesa paréceme 
un  erro.  A televisión  funciona  así, 
pero non é o que eu quero. Fago o 
que  fago  porque  me  interesa  o 
tema, e espero que á xente lle inte-
rese  tamén.  Pero  non  hai  unha 
receita máxica para chegar á xente.

Que  pode  comentar  sobre  a 
pomba que entra e sae da casa?
Unha pomba é unha pomba. Entra 
pola xanela e sae pola xanela. Non 
me gusta  dar  as miñas interpreta-
cións  desas  cousas,  prefiro  que  o 
espectador pense por si mesmo. Se 
opino  reduzo  o  espazo  do  público 
para atopar as súas respostas.

E a semana que vén: HOLY MOTORS | Dir. Leos Carax | 29/05/13 | 18/20:30/23 h Cinebox


