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SINOPSE

Na década dos 90, o movemento da
música electrónica avanza a gran ve-
locidade. Na excitante vida nocturna
parisiense, Paul dá os seus primeiros
pasos como DJ. En compañía do seu
mellor amigo crea un dúo chamado
Cheers  co  que  non tarda en lograr
éxito.  O bulebule  da fama provoca
que  Paul,  cegado  pola  súa  paixón,
descoide a súa vida persoal.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal foi a súa intención de partida?
A idea de relatar o percorrido dun DJ
durante  20  anos,  inspirado  na  vida
do  meu  irmán,  era  unha  forma de
dar continuidade ás miñas películas
anteriores:  outro  retrato.  Ademais,
quería facer unha fita que presenta-
se unha época concreta,  cun grupo
de  artistas  que  encarnasen  a  súa
esencia. Sentín que non se represen-
taron  aínda  nin  ese  personaxe  nin
esa época no cine. Tiña a oportuni-
dade de aventurarme nun territorio
que me parecía bastante virxe.

As súas historias adoitan estender-
se moitos anos. Que lle atrae tanto
destas narracións?
Danme a posibilidade de facer inter-
actuar o presente e o pasado, enri-
quecendo o presente.  Eden podería
terminar perfectamente en 2001 coa
aparición de Daft Punk pero non era
o que me interesaba.

O  guión  está  co-escrito  polo  seu
irmán. Como foi a experiencia?
É a primeira vez que fago un guión
tan aberto: tiña algunhas imaxes que
quería  usar,  pero  non  sabía  real-
mente  onde  ía.  Quería  facer  unha
película sobre o meu irmán e tentar
extraer o sentido da súa vida. Canto
máis escribía máis o involucraba, e
rematou  sendo  unha  co-escritura,
pero sempre mantiven a responsabi-
lidade do storyline e os personaxes.
Sven deume total liberdade, mesmo
mantivo certa distancia coa súa pro-
pia historia porque a rexeitaba, que-
ría librarse dela e pasar páxina. Por
iso  faloume  dos  seus  recordos  sen
censura. En ningún momento tentou
falar de si mesmo como un heroe.

Novamente aborda o tema da de-
silusión, do fracaso.
Sempre  tiven  a  impresión  de  que
nos  meus  filmes  sempre  hai  unha
porta  que  se  abre,  una  perseve-
ranza que perdura fronte ao duelo.
Eden conduce ao final á liberdade,
á soidade de alguén que é si mes-
mo. Iso a emparenta máis cunha na-
rración  iniciática  que  coa  desilu-
sión. Cando Paul fracasa non é algo
espectacular.  Podía  ser  peor,  pero
xa hai moitas películas así e prefe-
ría facelo dun modo distinto.

Por que optou por un actor des-
coñecido para o protagonista?
Era un elemento coherente no pro-
xecto artístico: buscar unha forma
de verdade un tanto espida. Traba-
llar cun actor de moda pareceume
inapropiado, case memo ridículo; e
os que se interesaron pola obra e a
financiaron déronse conta perfecta-
mente de que a verdadeira estrela
da película é a música.

Seica Eden sufriu  problemas  de
produción e tivo que modificarse.
A produción foi  un pesadelo,  pero
milagrosamente  nunca  deixei  de
crer na película. Eu escribira unha
historia de tres horas en dúas par-
tes, o que eran esencialmente dous
guións, e isto fixo as cousas máis di-
fíciles. Os meus produtores trataron
de conseguir o financiamento, pero
non  houbo  quen  nos  apoiase,  así
que tiven que recortar a película e
modificar o concepto. Foi moi im-
portante  para  nós  gravar  en  Nova
York e en varias tempadas para que
puidésemos ter verdadeiro inverno.
Estas  situacións  causáronnos  pro-
blemas, pero fomos teimudos.

Con  que  directrices  encarou  a
posta en escena?
O primordial era estar sempre mo-
véndose  e  probar  cunha  chea  de
cousas diferentes. Por iso hai esce-
nas filmadas coa cámara ao ombrei-
ro,  outras en travelling,  planos fi-
xos, etc. Non houbo nada mecáni-
co, quería unha elegancia formal a
través  de  certa  fluidez  de  move-
mentos,  que  a  película  non  fose
nunca pura fachada, mero impacto
como noutras sobre clubs.

Quería poder manifestar a sensación
real da pista de baile, amosar a éx-
tase que vén da experiencia de bai-
lar. Tiven que conseguir os dereitos
da música antes de gravar, pero así
sabía o que usariamos para cada es-
cena  e  puiden  traballar  de  forma
moi precisa. Era importante non imi-
tar o estilo da música, porque senón
convértese  nun  videoclip.  Hai  mo-
mentos nos que os personaxes falan
dentro dos  clubs e deixamos o son
real para facelo máis realista. 

Cre  que  a  música  electrónica  re-
duce o alcance da película? 
A xente  espera  que  nunha  película
sobre a música electrónica  fales de
David Guetta e Eden fala dun tipo ao
que ninguén  lembra,  pero  a  través
da súa historia podes contar as ou-
tras. É máis interesante penetrar na
vida dunha persoa que non pasar su-
perficialmente  pola  de  todos.  Para
algúns públicos a música é un obstá-
culo para entender o filme. Non creo
que teñas que amar toda a música,
pero espero que a xente teña a hu-
mildade de aceptar,  aínda que non
lle guste a electrónica, que foi im-
portante para unha xeración, que a
definiu e que non foi en balde.

Como definiría á mocidade dos 90?
Para min era moi sorprendente que á
xente daquela época non lle preocu-
paban  exclusivamente  os  cartos,  o
que  lle  interesaba  era  a  diversión.
Podes dicir que eran irresponsables.
Non  pensaban  no  futuro  e  tiveron
que pagar un prezo por iso anos des-
pois. E, aínda así, había unha beleza
e inocencia en todo iso. Non quero
soar  como  unha  vella  en  plan  “os
meus  tempos  eran  mellores”,  pero
creo que había  algo  especial  neses
anos que agora xa non existe.

Como está o seu irmán Sven agora?
Empezou a estudar de novo. Está a
facer un mestrado en Literatura. Lé-
vanlle  publicando  relatos  curtos  e
tamén quere ser profesor. Segue es-
tando sensible e en bancarrota, pero
espero  que  vivir  esta  aventura  ex-
traordinaria cambiase a súa historia.
Non digo que todos os seus proble-
mas terminasen, pero si que o filme
foi o comezo dunha nova vida.
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