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Ida. Polonia,  2013.  B&N,  80  min.  Xénero:  Drama  |  Dirección:  Pawel
Pawlikowski | Guión: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz | Produción:
Eric Braham, Piotr Dzieciol, Ewa Puszczynska (Opus Film, Phoenix Film) |
Fotografía:  Lukasz Zal, Ryszard Lenczewski |  Montaxe: Jarek Kaminski |
Música:  Kristian  Selin  Eidnes  Andersen |  Intérpretes:  Agata  Kulesza
(Wanda),  Agata  Trzebuchowska  (Anna),  Joanna  Kulig  (cantante),  Dawid
Ogrodnik (Lis), Adam Szyszkowski (Feliks), Jerzy Trela (Szymon)
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Anna é unha novicia que, na Polonia
de  1960,  e  a  piques  de  tomar  os
seus  votos  como  monxa,  descobre
un  escuro  segredo  de  familia  que
data da terrible época da ocupación
nazi. Canda á súa tía recentemente
atopada,  iniciarán  unha  viaxe  na
que ambas se enfrontarán coas con-
secuencias do seu pasado.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal é o punto de partida de Ida?
Digamos que veño dunha familia re-
pleta de misterios e contradicións e
que vivín nunha forma de exilio ca-
se toda a miña vida. Sempre estive-
ron  presentes  as  dúbidas  sobre  a
identidade,  a familia,  o sangue,  a
pertenza e a historia.  

Difire moito a primeira versión do
guión,  escrita  hai  máis  de  catro
anos,  da  que  seguiu  finalmente
para rodar a película?
Si,  o  primeiro  guión,  que  escribín
con Cezary Harasimowicz, tiña moi-
ta máis acción. Era máis melodra-
mático. Situárao en 1968, o ano das
protestas estudantís e as purgas an-
tisemitas  do  Partido  Comunista.  A
monxa era algo maior, e todo esta-
ba impregnado da política da épo-
ca. Pero para min a idea dunha pe-
lícula non termina nunca detrás dun
computador.  Teño unha historia,  a
estrutura, as secuencias,  pero non
me poño a fondo até que non em-
pezo e reescribo o texto varias ve-
ces. O traballo dos actores é tamén
moi importante. Eles achegan novas
ideas  que  eu  podo  incorporar  ou
non. Non teño medo deses cambios,
mesmo na fase de rodaxe.

Falando do casting, como atopou a
Agata Trzebuchowska?
Despois  de  percorrer  toda  Polonia
buscando entre as actrices novas e
as  estudantes  de  Arte  Dramática,
acabei  elixindo  a  unha  moza  que
xamais  actuara e  que nin  sequera
quere actuar. Unha directora amiga
miña, Malgosia Szumowska, que sa-
bía que se me botaba o tempo en-
riba, viu a Agata nunha cafetaría de
Varsovia.  Chamoume ao  momento.
Eu estaba en París, así que lle pedín
que  lle  fixese  unha  foto  ás  aga-
chadas co IPhone e que ma enviase.
Non era o que buscaba, unha recha-
mante moza sofisticada, pero si que
parecía  interesante  e  estaba  real-
mente  desesperado.  Resultou  que
Agata era unha militante feminista
e  a  priori  atea.  Na  audición  qui-
teille a maquillaxe, o pelo, os acce-
sorios  e  e  mireina  máis  de  preto:
era ela. Había algo atemporal nela
e  emotivamente  auténtico,  como
indiferente  ao  narcisismo  de  hoxe
en día. Algúns dos produtores tiñan
serias dúbidas á hora de contratar a
alguén  que  xamais  actuara  e  que
ademais  non  desexaba  ser  actriz.
Non  pararon  de  enviarme  e-mails
nos que mostraban a súa preocupa-
ción,  antes  e  durante  a  rodaxe,
pero ao final o risco valeu moito a
pena. Non podo imaxinarme a outra
persoa  neste  papel.  Creo  que  ela
tamén  gozou  a  experiencia,  aínda
que  está  moi  claro  que  preferiría
ser directora que actriz.

Para o outro papel crave, o da tía,
foi a elección máis fácil?
Agata Kulesza é unha muller cunha
forza e integridade extraordinarias.
Pero por outra banda é o oposto da
Agata nova. Un talento que mestu-
raba unha profunda formación tea-
tral cunha gran enerxía, entregada
por  completo  ao  seu  oficio.  Para
interpretar á perspicaz, maníaca e
melancólica Wanda, tiña que tocar
todos os rexistros, e á vez manterse
concentrada, contida e evitar a os-
tentosidade. Un equilibrio difícil de
conseguir.

A elección do formato en branco e
negro complicou o financiamento?
Cando  presentei  a  idea deste  for-
mato,  un  dos  investidores  díxome
chanceando: "Quieto aí, xa non es
un estudante", e case se desvincula
da película. Para min, este formato
era absolutamente axeitado para a
historia. Tiña unha visión moi clara:
branco e  negro,  tomas  longas  con
cámara fixa, encadres moi grandes
e personaxes situados fóra do cen-
tro. E funcionou. O filme impúxonos
ese modelo e non era posible rodalo
doutro xeito.  Co director  de  foto-
grafía falei  con moita intensidade.
Unha rodaxe é como unha danza do
director  cos  demais.  Cando  temos
un  bo  compañeiro,  un  bo  equipo,
obtemos un resultado de calidade. 

Impresiona  a  súa  dirección,  de
planos fixos e evitando os trave-
llings. Por que ese estilo?
As  últimas  escenas  rodáronse  con
cámara  ao  ombreiro.  Hai  moitos
motivos, pero quizais se trate dun-
ha  reacción  persoal  miña.  Nunha
película  con  imaxes  e  interpreta-
cións potentes os encadres adoitan
ser os mesmos. O público ten que
mirar moi coidadosamente. Supoño
que é por esa crise da mediana ida-
de  que  teño  e  porque  estou  abu-
rrido da gramática cinematográfica.
En canto aos encadres, se me poño
intelectual,  profundo,  reflexivo,
esa é a forma que mellor entendo
para reflectir o encarceramento dos
personaxes.  Literalmente  encerra-
dos dentro dunha toma, dun plano.
Só ao final  se producen eses dous
movementos: o da cámara e o dos
personaxes.

Ida é a súa primeira película reali-
zada por completo en Polonia.
Xa facía tempo que quería rodar en
Polonia, pero non era nada adecua-
do porque non coñecía a realidade
polaca. Pero sentín fortemente que
tiña a necesidade de volver ás pai-
saxes e ao ambiente da miña infan-
cia,  que  eu  conservaba  nos  meus
recordos. Quixen volver a Polonia e
aos anos 60, que idealizo. 
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