
   Sesión 31 de outubro de 2012   AMERICAN SINGERS

a

LET'S GET LOST

FICHA TÉCNICA

Let's Get Lost. Estados Unidos,  1988. Cor, 120 min. Xénero: Documental 
musical  |  Dirección, guión e produción:  Bruce Weber |  Fotografía:  Jeff 
Preiss | Montaxe: Angela  Corrao |  Música: Chet  Baker,  varios  | 
Participantes: Chet Baker, Carol Baker, Vera Baker, Dick Bock, Paul Baker, 
William Claxton, Flea, Chris Isaak, Lisa Marie, Andy Minsker, Jack Sheldon | 
Versión orixinal con subtítulos en castelán
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Festival de Venecia 1988
Premio Cincecritica

SINOPSE
a

Documental  sobre  o  trompetista  e 
cantante de jazz  Chet Baker, unha 
das  figuras  máis  destacadas  do 
mundo da música do século XX, que 
xorde  da  enorme  fascinación  de 
Weber por este xenio. Inicialmente 
a  idea  era  facer  unha  serie  de 
fotos,  pero  trala  relación  xurdida 
entre  ambos,  o  director  rematou 
por  facer  un  filme  sobre  Baker  e 
dúas  das  súas  grandes  paixóns:  os 
coches e as mulleres. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  se  sente  reencontrándose 
con Let's Get Lost 20 anos despois 
de rodala? Hai algo que faría hoxe 
doutra maneira?
Cada  vez  que  vexo  a  película 
descubro  moitas  cousas  novas,  á 
vez  que  o  fai  o  espectador.  Unha 
chea  de  cousas  que  esquecín,  ou 
que  non  vin  nese  momento  por 
erro...  Pero  o  que  eu  encontro 
realmente  interesante  é  que  o 
filme  está  aínda  moi  vivo,  é  moi 
orgánico, se podo usar este estraño 
termo. Pero así era, porque nunca 
sabiamos  onde  nos  dirixiamos.  A 
xente di  que non é un verdadeiro 
documental,  porque  é  algo  tan 
persoal...  Pero  non  había  outra 
maneira en que puidese mostrar o 
tempo  que  pasei  con  Chet  Baker 
sen facer unha película persoal.
Sempre  me  gustou  a  xente 
complicada  e  el  o  era,  e  moito. 
Todo  o  mundo  tiña  a  súa  historia 
sobre Chet e eu quería vivir a miña. 
Así  que  un  grupo  de  mozos 
pegámonos  a  el  e  seguímolo  polo 
mundo. Era nas súas horas baixas, o 
seu  peor  momento,  e  dalgunha 
maneira creo que o axudamos. Para 
nós foi toda unha experiencia vital.

Chet Baker era un home cun gran 
magnetismo.  El  debía  sabelo  e 
parece sentirse moi cómodo ante 
a  cámara.  Cre  que  se  mostrou 
sincero  durante  a  rodaxe  ou 
estaba a actuar todo o tempo?
Moitas  persoas  ás  que  entrevistei 
(xornalistas,  ex noivas,  músicos...) 
preguntábanme  se  cría  que  Baker 
estaba  a  contarme  a  verdade.  A 
verdade de alguén é unha cousa un 
día e outra distinta ao día seguinte. 
Creo  que  ás  veces  me  dicía  a 
verdade e ás veces non. E iso é algo 
duro  para  un  cineasta,  porque  lle 
dás moitas voltas e pensas moito se 
realmente estás a contar a historia 
do  xeito  correcto.  Pero  a  miña 
película  non  trata  tanto  sobre  se 
Chet dicía a verdade ou non sobre 
onde  nacera  ou  sobre  as  súas 
relacións. A miña verdade é que o 
meu  equipo  e  eu  experimentamos 
algo coñecendo a este home, e por 
tanto  esa  é  a  verdade  para  nós. 
Estou aquí sentando e pódoche dicir 
que  son  francés  en  lugar  de 
americano, e ti sabes que non é así, 
pero estás a gravar iso para amosar 
a  túa  experiencia,  e  non  tanto  a 
miña. 

Como foi a rodaxe con Baker?
Foi unha rodaxe tola, non podía ser 
doutra  maneira  con  Chet.  El  non 
tiña  casa  e  nós  seguiámolo.  Chet 
non se comportaba como un home 
maior  porque  el  nunca  se  sentiu 
maior. Ante a cámara tiña a mesma 
actitude  que  cando  era  novo  e 
guapo.  Fotografei  a  moita  xente 
maior  e  nunca  vin  a  ninguén  con 
esa  actitude,  por  iso  a  cámara 
adorábao. Vivir ao seu lado non era 
fácil,  sempre traía problemas; con 
todo, había algo nel que o salvaba 
das peores situacións. Por exemplo, 
nos  aeroportos  sempre  tiñamos 
problemas coa policía polas drogas. 
Os  cans  descubrían  a  maleta  de 
Chet, aínda que logo eses mesmos 
cans namorábanse del. Mesmo foi e

adoptou algún deles, era incrible.

O  filme  ten  un  estraño  ritmo 
sexual, contaxiado por Baker.
É o que ocorre cando un empeza un 
documental  sobre  un  personaxe 
real;  é  imposible  calcular  a 
dimensión  que  pode  ter  o  filme, 
non hai guión, non hai nada, só un 
personaxe  disposto  a  deixarse  ver 
ou non. A Chet gustáballe a cámara 
porque  para  el  era  como  cantar, 
sempre seducindo, e por iso o filme 
creceu case sen propoñérmolo.

Mais o filme deixa un pouso triste.
É  o  que  el  cantaba  en  Love  and 
Fascination.  El  provocaba  esa 
ilusión,  puro  romanticismo,  pura 
dozura,  pero  esa  mesma  ilusión 
tornábase  desilusión  porque  Chet 
non podía comprometerse con nada 
nin con ninguén. Era unha roda que 
non deixaba de virar e que ninguén 
podía  suxeitar.  Ti  só  podías 
contemplalo cando te deixaba, pero 
non  podías  pedirlle  máis.  Chet 
provocaba puro romanticismo, pura 
dozura, e logo desilusión.

A súa mirada trala cámara de cine 
é  diferente  da  súa  visión  tralo 
obxectivo fotográfico?
Non sabería dicir se as miñas cintas 
teñen un selo diferente ou especial 
ao  das  fotos,  pero  todas  veñen 
dunha cámara, unha mente tola e 
unha vida intensa.

Ademais  de  Chet  Baker,  dedicou 
filmes aos irmáns Dillon, á actriz 
escocesa  Angela  McCluskey  e  ao 
boxeador Andy Minsker. Hai algún 
fío  conector  nestes  retratos  tan 
variados? Cal é a mensaxe da súa 
filmografía?
Unha mensaxe? Non teñas  medo a 
ser  diferente.  Non  tes  que pensar 
certas cousas só porque os demais 
as  pensan.  Eu  era  malo  nos 
deportes  pero  nas  clases  de  arte 
aprendín  a  expresarme  por  min 
mesmo.

Retomaremos a programación tralo Festival de Cine · Máis información nas canles habituais  


