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MR. TURNER

FICHA TÉCNICA

Mr. Turner. Reino Unido, 2014. Cor, 149 min. Xénero: Biopic | Dirección e
guión:  Mike Leigh  |  Produción: Georgina Lowe (Focus Features, Film4)  |
Fotografía:  Dick Pope |  Montaxe:  Jon Gregory |  Música: Gary Yershon |
Intérpretes: Timothy Spall (JMW Turner), Dorothy Atkinson (Hannah Danby),
Marion Bailey (Sophia Booth), Paul Jesson (William Turner), Lesley Manville
(Mary Somerville), Ruth Sheene (Sarah Danby)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Mellor Actor
Festival de Sevilla 2014
Mellor Director, Mellor Actor
Círculos Críticos Nova York 2014
Mellor Actor
Premios do Cinema Europeo 2014
Mellor Actor

SINOPSE
a

Biografía sobre os últimos 25 anos
da vida do excéntrico pintor inglés
J.M.W.  Turner  (1775-1851).  Artista
recoñecido, ilustre membro da Ro-
yal  Academy  of  Arts,  é  amigo  de
aristócratas,  visita  bordeis  e viaxa
frecuentemente en busca de inspi-
ración. A pesar da súa fama, tamén
é vítima das burlas do público e do
sarcasmo  da  sociedade.  Profunda-
mente afectado pola morte do seu
pai, Turner decide illarse e intima
coa dona dunha casa de hóspedes
canda ao mar, para acabar vivindo
con ela de forma secreta en Chel-
sea, onde acabará os seus días.

NOTAS DO DIRECTOR

Co cambio de século, ao estrearse
Topsy-Turvy, escribín o seguinte co-
mentario: “Trátase dun filme sobre
todos os que sufrimos no noso em-
peño de facer rir aos demais.”

Agora, de novo a cámara vira cara a
nós. Cara a todos os que tentamos
ser artistas e os esforzos que esixe
a  nosa  vocación.  Con  todo,  facer
rir,  coa dificultade que iso  supón,
non ten nada que ver con conseguir
que a xente entenda o que é estar
vivo neste mundo. Para isto último
hai que saber transmitir o profun-
do, sublime, espiritual, épico e te-
rrorífico.  A pesar de que moitos o
tentan, moi poucos o conseguen. 

Turner conseguiuno. Foi un xigante
entre artistas. Cunha mente privile-
xiada e intransixente, Turner foi ex-
traordinariamente prolífico, revolu-
cionario, moi hábil no seu oficio e
cunha gran clarividencia. 

Con  todo,  Turner  o  home  era  un
personaxe excéntrico, anárquico,  

vulnerable,  imperfecto,  errático  e
ás veces basto. Podía ser egoísta e
falso, malvado pero á vez  xenero-
so,  capaz  de xerar  unha paixón e
unha poesía desbordantes.

Mr. Turner trata sobre as tensións e
os contrastes entre un home mortal
e a súa obra atemporal, entre a súa
fraxilidade e o seu poder. É tamén
un intento de evocar os dramáticos
cambios no seu mundo ao longo dos
últimos 25 anos da súa vida

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que lle levou a facer unha pelícu-
la sobre William Turner?
Trátase, naturalmente, dun gran ar-
tista,  un  dos  mellores  pintores  de
todos os tempos pero tamén un dos
máis radicais e revolucionarios. Pa-
receume que se podía facer un fil-
me fascinante sobre el. Hai tensión
entre o Turner mortal e a súa inspi-
ración, o seu traballo épico e espi-
ritual,  a  súa  forma  de  captar  o
mundo, e todos sentimos durante a
preparación do filme a  inspiración
que desprenden os seus cadros.

Traballou  como  de  costume  sen
guión, repetindo e improvisando,
ou ao tratar unha figura histórica
mudou a forma de traballar?
Esta película non é distinta no que
ten que  ver  cos  preparativos.  Mr.
Turner ten un punto en común con
Topsy-Turvy:  había  que  presentar
aos personaxes recreando a atmos-
fera daquela época pero con liber-
dade, de maneira que non fose un
documental. Investigamos, si, pero
logo está o que ocorre ante a cá-
mara.  Temos  que  crear  un  perso-
naxe de carne e óso no momento da
rodaxe. E sen guión, coma sempre!

Séntese próximo ao pintor? Como
definiría a espiritualidade da pelí-
cula, co tema da morte?
Xa me preguntaron en varias  oca-
sións se esta fita era unha especie
de autobiografía. Non, non o é, pe-
ro cando un fai unha película sobre
alguén, hai que achegarse a el, ne-
cesariamente. Ademais, ao tratarse
dun artista,  enténdese o territorio
do film. En canto a definir a espiri-

tualidade,  é  complicado.  Eu  diría
que un pintor pinta o que ve: se es-
tá sobre un cantil, pinta o ceo e o
mar. Moitas persoas fano, incluídos
os  que  van  coas  cámaras  fotográ-
ficas. Con todo, cando Turner pinta,
ve máis aló do mar e do ceo e mós-
tranos  no seu cadro a  experiencia
que vive e que excede a superficie
das cousas. Iso tamén ten que ver
coa vida e a morte.

O tema do filme é a expresión ar-
tística e emocional do personaxe.
Como equilibrou os dous aspectos?
En todas as miñas películas preocú-
pome  por  esa  tensión,  que  todos
coñecemos, entre o que somos e o
que queremos ser, entre a realidade
e os seus soños. É esta tensión, esta
especie de yin e yang, o tema da
película.

A luz inspírase en cadros concre-
tos do propio Turner?
Os temas que investigamos, por moi
superficiais  ou  profundos  que  se-
xan,  terminan  impregnando  a  psi-
que. Absorbémolo todo e tomamos
as decisións de maneira inconscien-
te, sen pensar neste ou aquel cadro
en particular.

Cre que esta obra é moi distinta a
outras que dirixiu anteriormente?
Cando penso no conxunto dos meus
traballos, hai certa coherencia, un
estilo e unha preocupación comúns.
O que me gusta é facer probas con
cada película distinta sen saírme do
xénero de sempre.

Mr.  Turner é  a  primeira  película
que roda en formato dixital.
Si. O que está a suceder na indus-
tria do cinema é impresionante. Os
laboratorios tradicionais  pechan, o
medio  cambia  completamente.  A
principios do século XIX pasou algo
similar: as fábricas pechaban, miles
de persoas quedaban sen emprego.
O reto é o mesmo que na época de
Turner: tratar de entender o move-
mento.  Agora  como  entón,  claro,
haberá quen se opoña ao progreso.
Eu mesmo dixen que as cámaras di-
xitais eran o demo. Ás veces podo
ser moi estúpido.
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