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CHEVALIER

FICHA TÉCNICA

Chevalier. Grecia, 2015. Cor, 99 min. Xénero: Comedia negra |  Dirección: 
Athina Rachel Tsangari | Guión: Efthymis Filippou, Athina R Tsangari | Produ-
ción: M  Hatzakou,  C  Konstantakopoulos  (Faliro  House  Prod.,  Greek  Film 
Center, Haos Film) | Fotografía: Christos Karamanis | Montaxe: M Johnson, Y 
Mavropsaridis  |  Intérpretes:  Panos Koronis (Yorgos),  Yiorgos Kendros (dou-
tor), Vangelis Mourikis (Josef), Makis Papadimitriou (Dimitris), Sakis Rouvas 

SINOPSE
a

No mar Exeo, un xogo de pesca leva 
a seis homes a unha viaxe nun luxoso 
iate,  onde loitarán porque haxa un 
único vencedor. O xogo levará a to-
dos  os  concursantes  a  pórse  a  mal 
entre eles. Todos serán xulgados por 
cada cousa que fagan na travesía e 
os puntos iranse acumulando no seu 
contador.  Ao  final  do  día,  cando  o 
xogo termine, o home que gañe será 
“o mellor home” e alzarase co anel 
do Chevalier. Quen conseguirá o pre-
mio? 

NOTAS DO DIRECTOR

Chevalier  é un  filme  moi  concep-
tual. De onde veu a idea inicial?
Fixera  unha  película  chamada  The 
Capsule cun elenco feminino. Era un 
filme  gótico  de  vampiros  baseado 
nun guión que escribira  coa artista 
polaca Aleksandra Waliszewska sobre 
un grupo de mozas pechadas nunha 
institución empolicada nunha rocha. 
Foi fascinante ver como as personali-
dades das actrices influían nos per-
sonaxes, e viceversa. Así que pensei 
que sería interesante tentar este ex-
perimento cun elenco masculino nun 
barco, como unha contorna ineludi-
ble. Tamén é algo moi grego o dos 
homes que van en viaxes  de pesca 
cos amigotes para reforzar vínculos. 

O guión estaba pechado de todo?
Era  bastante  preciso  en  termos  do 
xogo, pero non tan preciso en ter-
mos dos personaxes, polo que o pro-
ceso de casting levou un tempo. Non 
implicaba ler liñas nin audicións. Ti-
ñamos longas conversas sobre a vida 
en  xeral,  sobre  eles  mesmos,  tra-
tando de crear un mapa das enerxías 
entre eles.  Ensaiamos mes e medio 
no barco, e as personalidades e a di-
námica de poder entre os actores fo-
ron  o  que  fixo  os  personaxes  máis 
exactos.

Como  espectadores,  nunca  chega-
mos a ver os criterios cos que se 
xulgan uns a outros. Escribiu esas 
regras?
Non! Decidimos que sería máis inte-
resante e máis próximo á realidade 
que non houbese criterios. A idea de 

decidir quen é o mellor en xeral é 
ridícula e imposible. A cousa é que 
a forma en que xulgamos é sempre 
moi subxectiva. Chevalier é en rea-
lidade un xogo que todos xogamos 
todo o tempo, subconscientemente. 
Estamos sempre avaliando a outros, 
dándonos puntos. E non hai regras 
sobre como facemos iso á parte do 
gusto persoal e os valores. Ao final 
é  irrelevante  quen gañe.  Deixouse 
un pouco ambiguo na película, polo 
que a metade do público polo xeral 
non está seguro de quen realmente 
gañou. O máis importante é que es-
tes  homes  xogaron  o  xogo,  e  que 
estaban a xogar máis contra si mes-
mos que contra os demais.

Moitos  deben  sorprenderse  ao 
descubriren que un filme tan re-
velador sobre a masculinidade mo-
derna foi dirixido por unha muller.
Colaborei co meu elenco, e tiven un 
co-guionista  masculino.  Foron  moi 
xenerosos; traballamos xuntos como 
un equipo. Non quería que isto fose 
a película dunha muller sobre os ho-
mes. Hai moitas preconcepcións so-
bre a ollada feminina, esa conversa 
é un canellón sen saída. As mulleres 
fan cinema. Máis nada.

Como foi co-escribir con Filippou?
Foi divertido, era case como xogar 
xa que non estabamos a escribir un 
guión cunha estrutura de tres actos. 
Levounos  seis  meses.  Reuniámonos 
unha vez por semana para discutir; 
Efthymis escribía as escenas e revi-
sabámolas.  Ao final  tivemos moito 
material, tres veces máis do preci-
so. Nos ensaios, os actores trouxe-
ron  as  súas  ideas,  creando  moitas 
escenas que non existían no guión.

Rodar toda a película no barco de-
beu ser un gran desafío.
Era  moi  apertado,  como  traballar 
nun cárcere. Había regras que tiña-
mos que obedecer. Era un equilibrio 
moi fráxil, e a situación  podía ex-
plotar se a xente estaba irritada de 
máis.  Había  moita náusea a  causa 
da marea, e era inverno. Quixen fil-
mar  en  inverno  para  que  houbese 
ese tipo de luz gris ominosa, o con-
trario do clixé de Grecia.

Pero  foi  xenial.  Fixémonos  todos 
amigos e seguimos traballando xun-
tos, así que descubrimos unha forma 
de facelo sen falar demasiado. Todas 
as conversas e negociacións estaban 
diante da cámara. Detrás da cáma-
ra, era case unha coreografía silen-
ciosa, acomodando aos actores. E o 
director  de  fotografía  fixo  un  tra-
ballo  incrible.  Elixira  o  barco  por 
mor  das  paredes  brancas  reflecto-
ras, pois quería retratalo como unha 
nave espacial, pero era un pesadelo 
para  el  iluminalo.  Calquera  move-
mento dos que están detrás da cá-
mara podería verse nas paredes.

Os problemas económicos de Gre-
cia  afectaron a rodaxe?
Foi  relativamente  sinxelo  para  nós 
porque  conseguimos  financiamento 
da academia grega de cinema e da 
televisión. Tamén tivemos un copro-
dutor alemán que nos axudou cunha 
gran parte do orzamento. Así que foi 
unha  feliz  combinación  de  cousas. 
Pero mirando cara ao futuro, estou 
moi preocupada: pola sociedade gre-
ga  en  xeral,  e  tamén  polo  cinema 
grego.  Artística  e  creativamente  é 
próspero,  pero  financeiramente  é 
cada vez máis difícil. Antes había un 
interese moito máis vital do noso go-
berno, porque o cinema é un peque-
no investimento que ten un enorme 
retorno,  e  foi  un  embaixador  moi 
positivo para o país  nos últimos 10 
anos.  Así  que é realmente irritante 
que agora ao estado non lle importe 
unha merda o cine.

Pensa nas expectativas do público 
e como reaccionará ao filme?
Teño un certo público en mente. É a 
xente que coñezo, e mentres escribo 
ou monto, tento pescudar que pen-
saría cada persoa en particular, co-
mo reaccionarían. É bo ter un recep-
tor real ou imaxinario. Axúdame, e 
realmente impórtame o que o públi-
co sente. Pero non hai un único pú-
blico,  hai  millóns  de  espectadores 
diferentes.  Non  me  propoño  facer 
películas  populares  que  atraian  a 
grandes audiencias.  Non me impor-
taría, pero ao dirixirte a moita xente 
tendes a facer moitas concesións, e 
non quero facelo agora mesmo.
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