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Mustang. Francia, Turquía,  2015. Cor, 97 min. Xénero: Drama |  Dirección:
Deniz Gamze Ergüven | Guión: Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour | Pro-
dución: Charles Gillibert (CG Cinéma) |  Fotografía: David Chizallet, Ersin
Gok | Montaxe: Mathilde Van de Moortel | Música: Warren Ellis | Intérpre-
tes:  Günes  Sensoy  (Lale),  Doga  Zeynep  Dogusl  (Nur),  Tugba  Sunguroglu
(Selma), Elit Iscan (Ece), Ilayda Akdogan (Sonay), Nihal Koldas (avoa)

PREMIOS
a

Seminici de Valladolid 2015
Mellor  Película,  Premio  do  Público,
Premio FIPRESCI, Premio Pilar Miró
Festival de Sevilla 2015
Premio do Público
Premios Goya 2015
Mellor Película Europea
Premios César 2015
Mellor Ópera Prima, Guión, Montaxe
e Música
Premios do Cinema Europeo 2015
Prremio Discovery (Ópera Prima)

SINOPSE

Nunha  aldea  ao  norte  de  Turquía,
cinco irmás orfas de idades entre os
12 e os 16 anos pasan o verán nun
xardín  paradisíaco de risas  e  xogos
inocentes sobre as ondas do Mar Ne-
gro cos mozos da escola. Con todo, a
condición da muller no país non tar-
dará en provocar rumores de inmora-
lidade e escándalo das rapazas,  así
que os seus familiares,  a través da
avoa e o tío, deciden facerse cargo
do asunto; isto é, preparalas e preci-
pitalas cara ao seu destino de futu-
ras esposas. 

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Que é Mustang, unha crítica social
ou un retrato de adolescencia? 
Ambas as  cousas.  O meu obxectivo
inicial foi criticar a incapacidade da
sociedade turca para percibir ás mu-
lleres como máis nada que obxectos
sexuais, tiña moitas ganas de relatar
en  que  consiste  ser  muller  en  Tur-
quía. A primeira secuencia, cando as
nenas xogan no mar montadas enriba
dos mozos, é algo que eu vivín e po-
lo que me mortificaron sen parar. O
proxecto  naceu  da  vontade  de  pór
de  manifesto  todas  as  cousas  que
quería facer e dicir dando aos perso-
naxes a coraxe que eu nunca tiven.

É en parte cinema social, pero po-
súe certo aire de conto de fadas.
A película presenta situacións reais.
Que as mozas sexan levadas ao xine-
cólogo por non sangrar na súa noite
de vodas é algo moi frecuente. Pero
quixen dar ao filme un aire mítico,

converter  ás mozas en superheroí-
nas cheas de coraxe, intelixencia e
perseveranza.

A imaxe  que  ofrece  de  Turquía
non é moi amable. Preocúpalle? 
Seino e até certo punto laméntoo,
porque  lembro  o  modo  en  que  O
expreso de medianoite pisou a ima-
xe do meu país  e o insultada que
me sentín. Pero que podo facer? Ac-
tualmente  Turquía  sofre  un  grave
déficit  democrático.  Dóeme  moito
contemplalo. A xente ten medo de
expresar  as  súas  opinións  en  pú-
blico. Os dereitos e os logros sociais
son vulnerados, especialmente para
as mulleres.

Durante a rodaxe, temeu posibles
represalias? 
Tiven que tomar precaucións e ro-
dear  a  rodaxe  dun  gran  segredo.
Lembro  unha  escena  na  que  unha
das mozas fai o amor enfronte dun
banco;  rodámola  nunha  zona  moi
conservadora, e a algúns membros
do equipo case lles deu un infarto.
Recibo mensaxes de xente que me
insulta  e  me  ameaza,  chámanme
“inimiga  da  nación”.  Pero  o  meu
deber como artista e cidadá é cues-
tionar certas actitudes. Esconder a
roña  baixo  a  alfombra  non  a  fai
desaparecer.

Como  quixo  xogar  coa  suxestiva
atmosfera para dar osíxeno a unha
trama que transcorre entre catro
paredes?
Xa en fase de guión decidimos afas-
tarnos do naturalismo. O tío é unha
especie de minotauro; as fillas, co-
mo unha hidra, como un corpo de
cinco  cabezas  con  temperamentos
moi dispares que me permitían con-
tar como a través dun calidoscopio
os cinco destinos posibles para unha
mesma muller.  Para  os  decorados,
atopamos un lugar ideal cunha na-
tureza inquietante,  unha arquitec-
tura  particular  con  grandes  man-
sións que lembraban ás dos contos
de fadas e tradicións locais como as
de enterrar aos mortos nos xardíns,
cunha dimensión  fantástica.

Que intencións tiña en relación á

posta en escena?
Algo un pouco amplo e luminoso ao
principio  da  fita,  cunha  escuridade
progresiva  a  medida que  a  historia
se desenvolve e unha posta en esce-
na  moi  dinámica  porque  as  mozas
están sempre en movemento. Tamén
crearamos un espazo no interior da
casa que me daba a posibilidade de
construír planos de todo tipo,  múl-
tiples perspectivas e vistas desde as
xanelas  a  elementos  moi  concretos
(a estrada, outras casas). Tiña xusto
a  casa  de  bonecas  que  necesitaba
para poder xogar con elas.

A  produción  resultou  ser  cando
menos tumultuosa.
Reuninme  con  Charles  Gillibert  ao
saír da [escola de cine] Fémis, era o
primeiro  produtor  ao  que  lle  fixen
ler  o  guión  de  Mustang.  Por  aquel
entón,  nin  sequera  fundara  a  súa
propia empresa. O proxecto compro-
meteuse, por tanto, con outra com-
pañía  francesa.  Ao  cabo  de  dous
anos  nos  que  todo  se  sucedeu  co-
rrectamente, démonos conta, a tres
semanas de empezar a rodar, que o
financiamento non era en absoluto o
necesario.  Chamei  entón  a  Charles
e, tres días máis tarde, aceptou re-
tomar  o  proxecto.  Rapidamente,
mudou de distribuidora en Francia e
de axencia de vendas internacionais
e conseguiu financiamento adicional
das televisións francesas. Tivo unha
determinación  e  unha  serenidade
imperturbables.

Ten esperanzas de que Mustang fa-
voreza  algún  progreso  social  en
Turquía? 
En  Turquía  e  no  resto  do  mundo.
Cando  proxectamos  a  película  por
primeira vez en Cannes, mulleres de
países  sen  relación  xeográfica  ou
cultural con Turquía dixéronme que
así  é tamén a  experiencia das mu-
lleres  en  Corea,  ou  en  Israel,  en
moitos outros lugares. O problema é
que ás veces nós mesmas resignámo-
nos  a  aceptar  a  discriminación e a
reproducir códigos patriarcais. Paré-
ceme terrible  que o  simple  uso  da
palabra  feminismo  estea  mal  visto
en moitos países, considérase feo.

Luns 2: BENJAMIN SMOKE · Dir. Jem Cohen | Mércores 4: EDEN: LOST IN MUSIC · Dir. Mia Hansen-Løve


