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Elena. Rusia,  2011.  Cor,  109  min.  Xénero:  Drama  |  Dirección: Andrey 
Zvyagintsev  |  Guión: Oleg  Negin,  Andrey  Zvyagintsev  |  Produción: 
Alexander Rodnyansky (Non-Stop Production) | Fotografía: Mikhail Krichman 
| Montaxe: Anna Mass | Música: Philip Glass | Intérpretes: Andrey Smirnov 
(Vladimir),  Nadezdha  Markina  (Elena),  Elena  Lyadova  (Katerina),  Alexey 
Rozin (Sergey), Avgenia Konushkina (Tatyana), Igor Ogurtsov (Sasha)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2011
Premio Especial do Xurado, sección 
Unha Certa Mirada
Festival de Sevilla 2011
Mellor Actriz

SINOPSE
a

Vladimir  é  rico  e  frío;  Elena  é 
modesta e dócil. Coñecéronse tarde 
e  teñen  fillos  de  matrimonios 
anteriores.  O  fillo  de  Elena  non 
consegue manter á súa familia, polo 
que sempre pide diñeiro á súa nai. 
A filla de Vladimir é descoidada e 
ten unha relación distante co pai. 
Vladimir  sofre  un  infarto  e  dáse 
conta de que pode morrer, e decide 
deixarlle á filla todo o que ten. Ao 
dicirllo  a  Elena,  a  ama  de  casa 
tímida  e  submisa  decide  elaborar 
un plan para ofrecer ao seu fillo e 
aos seus netos unha vida mellor.

NOTAS DO DIRECTOR

Elena  permitiume  explorar  unha 
idea que ocupa un lugar importante 
na época actual: a supervivencia e 
a  procura  da  salvación  sen  que 
importe o prezo.
Este filme é un drama contemporá-
neo que tenta pór a proba ao ser 
humano  coas  eternas  preguntas 
acerca da vida e da morte.
No máis profundo do seu ser, cada 
individuo  atópase  totalmente  só. 
Esa soidade é o principio, o fin e o 
fío condutor de toda vida humana. 
No  noso  mundo  actual,  as  ideas 
humanistas  perden  valor  a  cada 
momento  que  pasa,  obrigando  ás 
persoas  a  repregárense  sobre  si 
mesmas e a volverse cara aos seus 
instintos máis ancestrais.
Unha  muller  coidadosa,  tenra  e 
feminina, chea de amor e dozura, 
convértese  nunha  asasina  fría  e 
calculadora  para  logo  arrepentirse 
nunha igrexa: non parece a imaxe 
apocalíptica da fin dos tempos?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É difícil para un estranxeiro deixar

de ver o seu filme como metáfora 
da Rusia actual. O contraste entre 
as clases sociais, o materialismo... 
É lexítimo ver Elena desta forma?
A primeira cousa que os xornalistas 
e críticos destacan do filme son os 
aspectos sociais e políticos, de loita 
de clases, pero eu só descubrín que 
o vían así tras numerosas conversas 
e entrevistas. Para min, o aspecto 
máis importante é a historia da súa 
protagonista,  Elena;  a  ruína  e  o 
colapso dos valores morais. Prefiro 
non  facer  consideracións  xerais; 
non  son  historiador  nin  político. 
Prefiro non facer comentarios sobre 
como nos últimos 20 anos os rusos 
loitamos  furiosamente  pola  nosa 
supervivencia  e  esquecemos  todo 
canto  non  fósemos  nós  mesmos. 
Sería fácil dicir que a fins dos anos 
80, ficamos alienados, perdemos a 
solidariedade.  Mais  non,  agora,  a 
situación  non  é  tan  fatalista.  Ao 
final,  as  persoas  movéronse  polo 
diñeiro ao longo de toda a historia 
da humanidade. Pero agora teño a 
sensación  de  que  o  único  no  que 
pensa a xente é nos cartos.  Antes 
había  outras  cousas  nas  súas 
cabezas:  valores,  metas,  soños... 
Estou  seguro  de  que  esta  historia 
non é só sobre a Rusia, é universal. 
Pero  no  contexto  ruso,  é  máis 
visible e actual.

Elena  parece  simbolizar  a  típica 
muller  rusa,  maternal,   submisa, 
mais  ao  mesmo  tempo  cun  gran 
sentido de supervivencia fronte a 
condicións adversas...
Cando  coñecín  a  actriz  entendín 
que  había  nela  algo  único  na  súa 
natureza; algo puramente ruso, da 
Rusia  rural,  cheo  de  dignidade  e 
nobreza, máis inherente á natureza 
escandinava. Por un lado ela é un 
rusa normal, a encarnación da Nai 
en  sentido  puro.  Por  outro,  ela  é 
unha  aristócrata  e  brilla  na  súa 
dignidade.  É  unha  combinación 
única e fantástica.

Os fillos no filme están dominados 
polo nihilismo e a indiferenza. É 
pesimista coas novas xeracións?

Prefiro miralo desde outro prisma: a 
familia está en crise porque a xente 
pensa  que  non  precisa  dela.  No 
mundo  contemporáneo  a  muller 
asume,  moitas  veces,  o  papel  da 
independencia  mentres  o  home  o 
da irresponsabilidade e o infantilis-
mo. A muller é quen de criar fillos 
soa. O individualismo volve gañar. 

O  filme  está  moi  ben  composto. 
Como preparou a súa estética?
Teño a sorte de ter uns produtores 
que me permiten ter tempo abondo 
para preparar o filme. Para  Elena, 
tiven oito meses para decidir cada 
escena, cada cor, cada luz... Podo 
visualizar a película na miña cabeza 
antes  de  comezar  a  rodala.  Podo 
ter  en  conta  todas  as  opcións  e 
escoller a que quero... Na primeira 
toma, xa está todo o filme dentro.

Tras presentar o filme en Cannes, 
como foi a resposta do público?
Prefiro  non  ser  moi  consciente  da 
reacción do público, porque o filme 
xa está feito e acabado. Non quero 
que as impresións dos espectadores 
inflúan  na  miña  propia  visión  de 
arte. Pero sorprendeume que unha 
parte  do  público  ruso  vise  Elena 
como anti-Rusia. Sempre hai xente 
que pensa que vive no mellor país 
do mundo e que só podes eloxialo 
en vez de retratar a realidade.
Esta película non é un documental, 
é imposible retratar  nela todos os 
lados da vida rusa. Eu diría que é un 
esbozo  da  natureza  humana.  Algo 
que  eu  quería  salientar  é  que  o 
diñeiro mudou a natureza humana. 
É  especialmente  visible  en  Rusia, 
porque  nunca  tivemos  isto  antes 
debido  ás  circunstancias  sociais. 
Todos tiñamos 120 rublos ao mes e 
de súpeto, 20 anos despois, fomos 
lanzados  sen  estar  preparados  ao 
capitalismo e ao consumismo.
Como  autor  debo  ser  neutral  cos 
meus  personaxes.  Pero  como  ser 
humano,  cústame  pensar  que  as 
accións de Elena sexan admisibles. 
Hai unha gran tentación por tentar 
xustificar  os  seus  actos.  Pero  hai 
sempre escolla.

E a semana que vén: THE MASTER | Dir. Paul Thomas Anderson | 17/04/13 | 18/20:30/23 h Cinebox


