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O CARTEIRO DAS NOITES BRANCAS

FICHA TÉCNICA

Belye nochi pochtalona Alekseya Tryapitsyna. Rusia, 2014. Cor, 100 min.
Xénero: Drama |  Dirección: Andrei Konchalovsky |  Guión: Elena Kiseleva,
Andrei Konchalovsky |  Produción: Andrei Konchalovsky,  Evgeniy Stepanov |
Fotografía: Aleksandr Simonov | Montaxe: Sergey Taraskin | Música: Eduard
Artemev |  Intérpretes:  Aleksey Tryapitsyn (Lyokha),  Irina Ermolova (Irina)
Timur Bondarenko (Timur), Viktor Kolobkov (Kolobkov), Viktor Berezin (Vitya)
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Mellor Director

SINOPSE
a

Os habitantes do lago Kenozero viven
do mesmo xeito que, durante sécu-
los, viviron os seus antepasados. Ne-
sa pequena comunidade, onde todos
se coñecen, só se produce o necesa-
rio para a supervivencia. Só se comu-
nican co exterior grazas á lancha do
carteiro; pero cando alguén lle rou-
ba o motor da embarcación e, ade-
mais, a muller que ama escapa á ci-
dade,  o  carteiro  emprenderá  unha
viaxe de autodescubrimento que lle
axudará a comprender  que non hai
nada mellor que o fogar.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  coñeceu  esta  pequena  co-
munidade do lago Kenozero tan re-
mota?
Coñecín ao protagonista da película
e despois  ao  resto  da comunidade.
Houbo un frechazo: eu ámoos, eles
ámanme. Chegamos a un acordo. 

Os personaxes interprétanse a eles
mesmos. Houbo guión previo ou foi
creando a historia mentres avanza-
ba?
Tiñamos un guión e fómolo cambian-
do durante a rodaxe.

E ten o filme algo de documental?
Non. Eu nin quero nin podo comen-
tar a realidade. A miña película só é
unha obra de arte, espero.

Ofrece unha mirada moi tenra so-
bre esta xente pero evita a nostal-
xia ou a idealización. Como o fixo?
Non evitei nada. Só trato de contar á
xente  as  miñas  reflexións  e  senti-
mentos cara a estas persoas.

O ton é moi peculiar, triste pero ta-
mén moi cálido e humano. Que ton
quería darlle?
Exactamente o que ten.

Sorprenden os elementos fantásti-
cos coma o gato múltiple ou o fo-
guete. Concíbeos como metáforas

ou símbolos?
O que vostede prefira. Cada espec-
tador  debe  sacar  as  súas  propias
conclusións.

Como  traballou  con  actores  non
profesionais?
Coma se fosen nenos ou animais sal-
vaxes.

A paisaxe adquire unha gran carga
emocional. Como traballa este as-
pecto?
Non sei contestar a preguntas deste
estilo, non o sei.

O personaxe  máis  intrigante  é  o
de Irina, da que o protagonista es-
tá namorado. Vea como unha vilá
ou seica é a máis espilida?
Nunca  podes  saber  quen  é  bo  ou
quen é malo.

A mirada do neno é fundamental,
ábrenos  os  ollos  a  un  mundo  de
maxia e fantasía.
Tes razón, hai un neno.

O vodka é unha constante no fil-
me, asociado a escenas na que os
personaxes expresan a súa angus-
tia. É todo iso moi ruso?
Non vexo  moito  vodka  na película
pero si vexo a xente bébeda. Cando
vives cada año sete meses de duro
inverno,  asegúroche  que  o  vodka
pode salvar a túa vida. Os rusos be-
ben  para  emborracharse,  buscan
ese efecto, non polo pracer do pro-
ceso coma os españois. Nese senti-
do, os rusos beben coma os irlande-
ses ou os ingleses.

Fixo  películas  en  Estados  Unidos
como Tango e Cash, en case toda
Europa, e fixo ópera e teatro. Que
lle leva aos proxectos? 
Máis nada que o feito de que queira
facelos. 

Arrepíntese de algo?
Non  cambiaría  nada,  os  erros  son
inevitables naqueles que fan algo.

Comezou  a  súa  traxectoria  con
Tarkovski, que recordos ten del?
Tarkovski era o meu amigo e os dous
estabamos influídos por Kurosawa e
Bresson.

Comenta  co  seu  irmán  Nikita
Mikhalkov os seus proxectos?
É un talento enorme. Vexo con moi-
to interese o seu traballo.

Dirixiu hai poucos meses o docu-
mental  Bitva za Ukrainu  sobre o
conflito en Ucraína. Que aprendeu
con el?
Véxao. Todo o que teño que dicir es-
tá na película. Por favor, véxao.

En Europa  obsérvase  con  preocu-
pación  a  deriva  de  Putin.  Avanza
Rusia cara á ditadura?
Amólame profundamente que a opi-
nión dos  europeos  estea  tan  mani-
pulada  pola  propaganda  Estados
Unidos.

Por iso se negou a que o filme re-
presentase a Rusia nos Oscars?
Nos últimos anos critiquei duramen-
te a “hollywoodización” do mercado
ruso, as malas influencias do cinema
comercial estadounidense na forma-
ción dos gustos e as preferencias dos
nosos  espectadores.  Loitar  por  re-
cibir un premio de Hollywood paré-
ceme ridículo. Non o lamento o máis
mínimo. Eu non fago películas para a
xente que come flocos de millo. Non
se pode apreciar  un  filme mentres
se está a comer.

Non lle gustan os premios, logo?
Claro que me gustan, significan que
alguén aprecia o meu traballo, máis
aló de eu mesmo.

Que lle diría ao público que vai ver
a película?
Hai  poucos  anos  comecei  a  pensar
que o cine moderno trata de impedir
que o público se concentre na con-
templación. Durante ese tempo vivín
na incerteza de saber se realmente
comprendera a  esencia  do  cinema.
Creo que este filme é o meu intento
por descubrir as novas posibilidades
que ofrecen as imaxes en movemen-
to unidas  polo son. Un intento por
estudar a vida sen ningunha présa. A
contemplación é o momento no que
asumir a unidade co Universo.

Está a pensar xa no seu legado?
Deus non me deixa xubilarme.
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