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Your Sister's Sister. Estados Unidos, 2011. Cor, 90 min. Xénero: Comedia 
romántica |  Dirección e guión:  Lynn Shelton |  Produción:  Steven Schardt 
(Ada  Films) |  Fotografía:  Benjamin  Kasulke | Montaxe: Nat  Sanders | 
Música: Vince  Smith  |  Intérpretes:  Emily  Blunt  (Iris),  Rosemarie  DeWitt 
(Hannah), Mark Duplass (Jack) | V.O.S.
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Jack  perdeu  ao  seu  irmán  hai  un 
ano  e  desde  entón  non  levanta 
cabeza.  Iris,  a  súa  mellor  amiga, 
decide  levalo  pasar  uns  días  á 
cabana  familiar,  pero  esta  está 
ocupada pola súa irmá Hannah, que 
tamén  busca  esquecer  as  súas 
penas. Todo cambia tras unha noite 
tola de moito tequila.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal é a orixe da película?
O meu eterno interese como artista 
é  o  individuo,  a  percepción  que 
temos  de  nós  mesmos  e  o  que 
ocorre  cando  nos  enfrontamos  ao 
feito de que a nosa percepción non 
sempre concorda coa realidade, ese 
tipo de situacións nas que abrimos 
os  ollos  e  tomamos  conciencia.  A 
miúdo  ocorre  cando  nos  topamos 
con outros seres humanos. E neste 
caso  gustoume  poder  explorar  as 
relacións entre irmáns. No filme hai 
dúas relacións fortes,  pero un dos 
irmáns  está  morto.  Jack  está 
conmocionado polo feito de non ter 
unha relación moi  próxima co seu 
irmán cando faleceu, e por iso non 
consegue  superar  a  súa  morte. 
Parte  do  seu  proceso  de  curación 
pasará  por  unir  de  novo  ás  dúas 
irmás. Iso permítelle perdoarse.

A comedia xorde de forma natural 
a partir das situacións dramáticas.
Si.  Non  tento  que  sexa  gracioso, 
senón  contar  unha  historia  e  o 
humor  despréndese  de  algo  moi 
contextual. Baséase nos personaxes 
e  as  situacións,  non  hai  chistes. 
Creo  que  as  maiores  gargalladas 
xorden  dos  días  máis  serios  de 
rodaxe. Cando as cousas se volven 
máis incómodas e intensas para os 
personaxes,  é  cando  o  público  ri, 
porque  recoñecen  esas  situacións: 
“É a cara que pon a miña muller ao

tomarlle  o  pelo!”.  Os  personaxes 
resultan reais, auténticos. É a gran 
diferenza que hai entre alguén que 
tenta ser gracioso a posta e eu. 
a

Como  traballa  cos  actores  para 
obter interpretacións tan cribles, 
que parecen sacadas da vida real?
Para a miña primeira longametraxe 
escribín un guión, fixen un casting e 
despois rodei a película, e nalgúns 
casos foime difícil  facer cadrar ao 
actor  co  personaxe  que  escribira. 
Percibín esa tensión e inspiroume a 
tentar  algo  distinto.  Pensei:  “E se 
parto  de  persoas  coas  que  quero 
traballar  e  deseño  un  personaxe 
para  elas?".  Así  creei  un  proceso 
que me dá moita flexibilidade para 
traballar  con  actores  inexpertos, 
mesmo con non actores. 
a

Como constrúe os  personaxes  en 
colaboración cos actores?
En cada novo filme vou traballando 
con máis actores  veteranos.  A súa 
habilidade radica,  máis aló de ser 
eles mesmos, en crear personaxes. 
E  ofrecen  unha  dose  extra  de 
honestidade se poden participar no 
desenvolvemento.  Falamos  moito 
antes  da  rodaxe.  Construímos 
historias  para  cada  personaxe: 
experiencias  específicas,  onde  se 
coñeceron e cal é a relación entre 
eles.  Todos  acabamos  contando 
historias  sobre  as  nosas  vidas  ou 
sobre amigos que o contan todo.
a

Esta é a súa segunda colaboración 
con  Mark  Duplass.  Fai  que  a 
improvisación pareza algo sinxelo.
A Mark  encántalle  experimentar  e 
darche  o  máximo  número  posible 
de opcións na sala de montaxe. Así 
que con cada toma pode saír algo 
diferente. O nivel de confianza de 
Mark  como  improvisador  é  alto  e 
moi contaxioso. Non só é quen de 
guiar  unha  escena,  tamén  é  moi 
xeneroso. Infundía confianza ao seu 
redor.  Para  el  a  rodaxe tamén foi 
distinta  sesta  vez.  Rose  e  Emily 
achegaron  un  enfoque  distinto  ao 
material, foi un reto novo para el. 
Cada un sacaba algo do outro. 

Todos poñen algo sobre a mesa e 
xeran ideas que fan que aumente 
a implicación de todos.
Sen dúbida. E como directora teño 
que  improvisar  tanto  coma  eles. 
Debo estar  lista  para  o que veña. 
Aínda así, está todo previsualizado 
en canto á estrutura da historia: en 
cada escena teñen que pasar certas 
cousas para que todo teña sentido.
a

Nesta  película  dá  todo  un  salto 
como realizadora.
Creo  que  é  unha  evolución  do 
método e do meu enfoque visual. O 
meu filme anterior,  Humpday, está 
rodada  case  exclusivamente  con 
primeiros planos e o 95% está feito 
coa  cámara  ao  ombreiro.  Nesta 
película  hai  máis  planos  abertos, 
planos de dous e estáticos. Non só 
tiven  en  mente  a  historia  e  o 
personaxe, senón a experiencia de 
vela  no  cinema.  E  a  presenza  de 
Rose  e  Emily,  sen dúbida,  elevaba 
dalgún modo a película.
a

Fálenos  do  que  hai  detrás  das 
eleccións visuais.
É  marabilloso  ter  dúas  cámaras 
cando traballas  con improvisación, 
así  tes  cobertura  instantánea e os 
actores  nunca  teñen  que  repetir 
unha toma exactamente igual. Para 
Humpday elixín  un  único  encadre 
para  todas  as  tomas,  de  maneira 
que puidese mesturar e unir as que 
quixese. Con este filme quería unha 
maior  variedade  de  tomas  para 
elixir  na  sala  de  montaxe.  Quería 
darlle á xente un sentido de lugar, 
ademais  de  marcar  os  cambios  de 
ton  dentro  da  historia.  No  cine 
tradicional  empezas  con  planos 
abertos  e  vas  achegándote  de 
maneira  que  para  cando  fas  un 
plano  curto  de  cada  actor,  xa 
tiveron tempo abondo para atopar a 
escena.  Coa  improvisación  pasa  o 
contrario, porque ás veces o que fas 
primeiro é o mellor e non tes outra 
oportunidade de capturalo. Así que 
decidín empezar con planos curtos 
e, unha vez dabamos coa forma da 
escena,  facía  tomas  con  planos 
máis abertos.

A semana que vén: AS SESIÓNS | Dir. Ben Lewin | 13/03/13 | 18/20:30/23 h Cinebox 


