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FICHA TÉCNICA

Futatsume no mado. Xapón, 2014. Cor, 110 min. Xénero: Drama | Dirección
e guión: Naomi Kawase |  Produción: Takehiko Aoki, Naomi Kawase (Eddie
Saeta,  Kumie) |  Fotografía: Yutaka Yamazaki |  Montaxe: Tina Baz, Naomi
Kawase  |  Música:  Hashiken |  Intérpretes:  Nijiro  Murakami  (Kaito),  Jun
Yoshinaga (Kyoko), Makiko Watanabe, Hideo Sakaki, Tetta Sugimoto, Miyuki
Matsuda, Jun Murakami, Fujio Tokita

SINOPSE
a

Os habitantes da illa de Amami viven
en  harmonía  coa  natureza,  están
convencidos de que en cada árbore,
cada  pedra  e  cada  planta  vive  un
deus.  Unha  tarde  de  verán,  Kaito
descobre o corpo dun home flotando
no mar. A súa amiga Kyoko axudarao
a descifrar o misterio. Crecerán xun-
tos, aprendendo a ser adultos, des-
cubrindo os ciclos da vida, a morte e
o amor. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Vostede creceu nunha contorna ru-
ral. Que hai no filme da súa expe-
riencia como adolescente?
A película foi rodada en Amami e as
miñas raíces proceden da illa, pero
eu crecín en Nara, lonxe de océano,
así que nunca fun nadar como Kyoko.
O que comparto cos meus persona-
xes é unha sensibilidade similar fron-
te  os  conflitos  da  puberdade.  Os
meus  pais  biolóxicos  divorciáronse
antes de nacer eu e non crecín con
eles.  Kaito  ten  pais  divorciados  e
Kyoko está a piques de perder á súa
nai; para desenvolvelos psicoloxica-
mente reflectín as miñas propias ex-
periencias  de  nena.  Podo  entender
tamén o resentimento de Kaito coa
súa  nai:  eu  nunca  vivín  coa  miña,
que casou 4 veces e tivo fillos con
diferentes maridos.

O filme empeza como un thriller,
pero pronto abandona a trama do
cadáver. Que buscaba conseguir?
Contar unha historia é como crear un
quebracabezas. O público atopa pe-
za tras peza para ir completando o
relato segundo avanza, e así seguir a
“viaxe” até o final. Coloquei inten-
cionalmente  o  cadáver  ao  comezo
para lanzar unha pregunta ao públi-
co e deixala suspendida.

A aceptación da morte é unha das
súas obsesións recorrentes.
Si. Fixen a película para afrontar a
morte da miña nai adoptiva e expre-
sar a gratitude e o respecto cara a
ela. En todo caso non é un filme so-
bre o loito, é sobre a vida e a alegría
de vivir. Desde que nacemos estamos

destinados a morrer. Recibimos a vi-
da e logo transmitímola; por iso non
deberiamos  temer  a  morte  senón
abrazala e tela presente co fin de
levar vidas máis plenas.

A natureza ten un valor simbólico,
case relixioso. Que significado ten
para vostede o mar? E a tormenta?
Para min o mar simboliza a mater-
nidade:  a  auga  é  unha  presenza
amorosa que abraza a todas as for-
mas de vida; provimos do mar, é o
noso fogar e a nosa nai. Con todo,
non podemos vivir baixo a auga xa;
nese sentido, o mar representa ta-
mén a morte para nós. Ese era un
dos desafíos aos que me enfronta-
ba: tratei de representar a comple-
xidade  do  mar  como  reflexo  da
complexidade humana.
Respecto aos  tifóns,  para  min  son
elementos de destrución, pero para
os insulares son parte do seu ciclo
vital. Chegan, arrincan árbores ve-
llas e deixan que a luz solar entre
no  bosque  para  que  crezan  novas
plantas.  Neste  sentido,  tamén son
signos de renacer. 

Os protagonistas son naturais aín-
da que representan emocións in-
tensas. Como traballou con eles?
Todo o equipo de técnicos e os ac-
tores chegamos á illa un mes antes
do comezo da rodaxe, e a parella
protagonista  viviu  no  mesmo  am-
biente que os seus personaxes. Fo-
ron ao mesmo instituto e saían en
bicicleta como fan no filme. Unha
regra  que  poño  nas  miñas  produ-
cións  é  que todo o  mundo chame
aos actores polo nome dos seus per-
sonaxes,  intento  que  vivan  coma
eles  mesmo  coa  cámara  apagada.
Para min é moi  importante o pro-
ceso no cal os actores teñen tempo
de crear e fermentar as súas pro-
pias  emocións.  Ambos  eran  debu-
tantes: Kyoko fixera algún papeliño
para televisión, pero nunca de pro-
tagonista; para Kaito era a primeira
experiencia  actoral.  Tiveron  que
loitar, pero ao final  eu estaba tan
agradecida pola súa personalidade,
que fun quen de mesturala ben coa
forte presenza da natureza na illa.

A fotografía  de  Kamazaki  engade
un  compoñente  dramático  esen-
cial. Como traballou con el?
Empezamos a traballar xuntos na mi-
ña  ópera  prima,  Shara,  en  2003.
Desde entón, aínda que case ten 70
anos, non cambiou as súas fortes as-
piracións na vida; esa é unha das ra-
zóns polas que me sinto moi próxima
a el, pola súa enerxía.

O gran protagonista é  Amami.  Que
é o que máis lle fascinou da illa? 
Atopei fascinante e marabilloso que
a xente crese no animismo, e con-
templei a súa modestia ao enfrontar-
se á todopoderosa presenza da natu-
reza.  Para  representar  algo  da  súa
cultura propia, incluín unha cerimo-
nia de danza tradicional e dúas esce-
nas de sacrificios de animais. Dalgún
modo, con estes elementos podemos
ver  a  vida  moderna  desde  outra
perspectiva, pensei que podían pro-
porcionarnos algún tipo de pista para
solucionar os problemas aos que nos
enfrontamos.  Non xulgo que é  me-
llor; o importante é coñecer as dife-
renzas, saber o feito de que existen
diferentes vidas e valores.

Definiu  Augas  tranquilas como  a
súa obra mestra. Por que?
Porque  é  un  compendio  dos  temas
que me interesan, como a comuñón
entre o home e a natureza e o pro-
ceso de transmisión entre xeracións.
Non digo que sexa a miña mellor pe-
lícula, pero si a máis lograda en can-
to a técnica e interpretación; menti-
ría se negase que, ao facela, non me
sentín como un chef que cociña cos
mellores ingredientes.

Pensa que a mirada feminina ache-
ga un elemento diferencial? 
Penso que en xeral as mulleres sen-
timos máis a presenza do invisible.
Tamén percibimos e falamos de xeito
diferente do sexo. Aínda que as mu-
lleres cineastas son minoría nesta in-
dustria, as súas perspectivas son ne-
cesarias  para  compartir  e  apreciar
unha maior diversidade na forma de
ver as cousas. Pero persoalmente eu
non trato de situar a miña feminida-
de de maneira consciente ou inten-
cional cando fago unha película.

Luns 26: TESOURO DE CORCOESTO · Dir. Cora Peña | Mércores 28: PAPUSZA · Dir. Joanna Kos-Krauze


