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SINOPSE

Thierry  Guetta,  un  excéntrico 
francés  residente  n’Os  Ánxeles, 
está  obsesionado  con  facer  un 
documental  sobre  arte  urbana  e 
sobre  Banksy,  o  grafiteiro  máis 
famoso  do  mundo,  que  até  agora 
sempre  quixo  permanecer  no 
anonimato.  Pero  cando  o  coñece, 
viran as tornas e convértese el no 
protagonista da historia.
a
O ENIGMA BANKSY
A

Todo o que se sabe do provocador 
artista é que se trata dun home de 
raza branca nado en Bristol.
As súas primeiras obras apareceron 
entre 1992 e 1994 nas rúas da súa 
cidade  natal,  e  dende  entón 
estendéronse  por  todo  o  mundo, 
aínda  que  a  maioría  están  en 
Londres.  Son  pezas  satíricas  sobre 
política, cultura pop, moralidade e 
etnias,  feitas  con  stencils  que 
combinan escritura e grafitis.
Desde que saíu á luz  que famosos 
como  Brad  Pitt  ou  Angelina  Jolie 
compraran as súas obras, a súa arte 
revalorizouse  moito,  e  agora 
ademais de decorar muros coas súas 
imaxes de protesta anticapitalista, 
vende os seus cadros por ducias de 
miles de euros en casas de poxas.
 A
ENTREVISTA AO DIRECTOR
A

Herdou  a  metraxe  arbitraria  de 
Thierry  Guetta,  que  levaba  anos 
gravando a artistas da rúa. Que lle 
fixo pensar que podería facer un 
documental con iso?

O que me levou a afrontar este reto 
foi non ter nin idea de como facer 
unha película.  Tratábase  dun novo 
tipo de arte que estaba a emerxer, 
un  verdadeiro  movemento  global 
que  había  que  gravar  para  poder 
lembralo con precisión no futuro. E 
esa é a película que eu non fixen.

O filme defende a idea de que a 
arte da rúa é comparable á que se 
exhibe en museos e galerías?
Debería o grafiti xulgarse do mesmo 
xeito  que  a  arte  moderna?  Claro 
que non: é moito máis importante 
ca  ela!  Espero  que  a  arte  urbana 
deixe de estar  de moda pronto:  o 
modo máis rápido de cargarse unha 
boa idea é poñela de moda.

Que é máis subversivo: facer arte 
comprometida para sacar á xente 
do seu estupor,  ou ser  pagado e 
facerse famoso con ela?
Non me gustaría ser lembrado como 
o tipo que contaminou unha forma 
de protesta artística e lexítima con 
diñeiro  e  celebridades.  Ás  veces 
pregúntome  se  eu  son  parte  da 
solución ou do problema.  (…)  Non 
hai  nada  malo  en  vender  o  teu 
traballo:  só  un  idiota  podre  de 
cartos diríache o contrario. O difícil 
é saber até onde podes chegar. Non 
consumo cultura  feita  por  persoas 
no seu tempo libre, e o vandalismo 
que miro non debería ser diferente: 
quero  que  estea  feito  polos 
mellores profesionais.

Deben criticalo por esa opinión.
A xente pregúntame que tal durmo. 
A verdade é que moi  ben, porque 
son alcohólico.

É  hoxe  máis  difícil  ser  anónimo 
que ser famoso?
Na cultura actual si. A xente expón 
a súa vida privada e esquece que a 
invisibilidade é un superpoder.

Definiu  o  filme  como  “unha 
película  de  desastres  sobre  o 
street art” e dixo que non quedou 
satisfeito co resultado.
Sorprendeulle  entón a  estupenda 
acollida  que  tivo  en  Sundance  e 
en Berlín?
Realmente  non  penso  nas  críticas 
nin  na  recadación  comercial. 
Simplemente  quería  facer  unha 
película  coa  que  os  meus  amigos 
gozasen.  Desgraciadamente  todos 
os meus amigos son idiotas.

Que opina da teoría de que tanto 
Mr. Brainwash como a súa arte son 
unha montaxe promovida por este 
filme?
Durante a rodaxe nunca pensei que 
a  xente  puidese  crer  que  nin  a 
película  nin  Thierry  fosen  algo 
falso. En certo xeito iso diminúe o 
poder  da  película.  Pero  doutra 
banda, montar unha farsa dese tipo 
faime parecer  intelixente,  así  que 
gústame que se pense.

Por  que  elixiu  ese  muro  en  tan 
mal estado para o último plano?
Se  cadra  representa  a  arte  de 
atopar a beleza na vida diaria. Ou 
talvez sexa un símbolo conmovedor 
dos  soños  dunha  xeración  que  se 
veñen  abaixo.  Ou  se  cadra 
simplemente é un muro que está a 
caerse.  En  resumo,  a  moral  da 
historia é que ás veces as historias 
non teñen moral.

Que será o próximo?
Estou a pensar en deixar o mundo 
da arte. Quero facer algo que sexa 
un pouco máis creativo.

E A SEMANA QUE VÉN:

I'm Still Here
Dir. Casey Affleck
8 de xuño 20:30 + 23 h 
Cinebox Ourense


