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Le concert. Francia, 2009. Cor, 119 min. Xénero: Comedia, musical | 
Dirección:  Radu  Mihaileanu  |  Guión: Radu  Mihaileanu,  Matthew 
Robbins  e  Alain-Michael  Blanc  |  Produción: Alain  Attal  (Oï  Oï  Oï 
Productions / Les Productions du Trésor) | Fotografía: Laurent Dailland 
| Montaxe: Ludovic Troch | Música: Armand Amar | Intérpretes: Alexei 
Guskov  (Andrei),  Mélanie  Laurent  (Anne-Marie),  Dimitri  Nazarov 
(Sacha), Valeri Barinov (Iván), Miou-Miou (Guylène), François Berléand 
(Olivier),  Anna  Kamenkova  (Irina)  |  Distribuidora: Vértigo  Films  | 
Versión orixinal con subtítulos en castelán. 

PREMIOS 

Premios do Cinema Europeo 2010
Nomeada ao Mellor Guión

SINOPSE

En  tempos  de  Brezhnev,  Andrei 
Filipov  era  o  mellor  director  de 
orquestra  da  Unión  Soviética  e 
dirixía a banda do Bolshoi, pero ao 
negarse a despedir aos seus músicos 
xudeus foi represaliado. Trinta anos 
despois,  segue  a  traballar  no 
teatro,  pero  como limpador.  Unha 
noite,  recollendo  o  despacho  do 
xefe,  atopa  un  fax  convidando  á 
orquestra oficial ir dar un concerto 
a  París.  Como  desquite,  Andrei 
decide  reunir  aos  seus  antigos 
músicos, que malviven como poden, 
e  levalos  a  París  facéndoos  pasar 
pola banda do Bolshoi.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu o proxecto? 
O produtor propúxome unha sinopse 
escrita  por  dous  autores  novos: 
unha falsa orquestra do Bolshoi que 
se presenta en París. Gustábame  a 
idea principal, pero non o resto, así 
que pedín que me deixasen  facer o 
meu propio guión, e aceptaron.

Como foi a escritura do guión?
En  2002  funme  dúas  semanas  a 
Rusia co meu cómplice Alain-Michel 
Blanc para coñecer ás persoas nas 
que se inspirarían os personaxes, e 
xurdiron moitos diálogos e escenas. 
Pensabamos rodar o filme en inglés 
con  actores  americanos,  pero  por 
sorte non saíu así e reaxustamos o 
guión  recuperando  os  idiomas 
orixinais: o francés e o ruso. 

Volvemos  atopar  n'O  concerto o 
tema da impostura positiva.
É un tema que me persegue ao meu 
pesar dende que o meu pai tivo que 
cambiar de apelido para sobrevivir 
nos  réximes  nazi  e  estaliniano: 
mudou  de  Buchman  a  Mihaileanu. 
Hai en min un conflito entre estas 
dúas  identidades,  sufrín  durante 
moito tempo por ser considerado un 
estranxeiro tanto en Francia como 
en Romanía, aínda que hoxe véxoo 
como  un  elemento  enriquecedor. 
Seguramente  por  iso  os  meus 
personaxes  fanse  pasar  polo  que 
non  son,  para  liberárense  de  si 
mesmos  e  tratar  de  tender  unha 
ponte cara os demais.

A través da metáfora do concerto, 
o filme fala das relacións entre o 
individuo e a colectividade.
Esta metáfora reside tamén na peza 
tocada no filme: o  Concerto para 
violín e orquestra de Tchaikovski. 
Para soar harmonioso, o violín e a 
orquestra  deben  complementarse: 
se  o  violín  non  se  toca  ben,  a 
orquestra pérdese, e ao revés.  Os 
dous  son  indisociables.  A relación 
entre individuo e colectividade ten 
que ser moi forte e, para atopar a 
harmonía, hai que tratar de tocar o 
máis ao unísono posible.

Esta harmonía tamén se forxa coas 
conversas  entre  rusos,  xitanos  e 
franceses, que teñen unha visión 
do mundo moi diferente
É o chamado "diálogo intercultural": 
é moi enriquecedor aínda que non 
estea  exento  de  dificultades.  No 
filme atópanse unha cultura eslavo-
oriental e unha cultura occidental, 
rica e cartesiana.

Ao principio, o choque é explosivo: 
os  "bárbaros"  do  Leste  chegan  a 
casa  dos  "civilizados",  que  temen 
polos  seus  dereitos  adquiridos  e 
dálles medo que non se respecten 
as normas tal e como as definiron. 
Pero  a  pesar  da  fricción,  xurdirán 
deste encontro a beleza e a luz. 

Como definiría o humor do filme?
Para  min  o  humor  é  unha  arma 
marabillosa  e  intelixente  contra  a 
barbarie  e  a  morte,  unha escisión 
da  traxedia  (que  é  a  súa  irmá 
xemelga).  No  filme,  o  humor  vén 
dunha  ferida  que  se  produciu  hai 
trinta  anos,  na URSS de Brezhnev. 
Daquela,  os  intelectuais  foron 
humillados  e  botados  por  terra.  A 
súa vontade de volver pórse de pé e 
de recuperar a súa dignidade esixe 
tamén unha boa dose de humor.

Como se desenvolveu a rodaxe?
Ao  principio,  os  actores  rusos 
botáronme  un  pequeno  pulso: 
chegaban  moi  seguros  da  súa 
superioridade  e  querían  que  me 
sometese á súa vontade. Só era un 
xogo,  unha  maneira  de  pórme  a 
proba. De seguida entenderon o que 
quería  e  a  partir  de  aí  estiveron 
fantásticos.

E A CONTINUACIÓN:
CINE E MITEU

Fausto - O camiño do momento
Dir. Laurentiu Damian
3 de abril 20:30 h (2 €)
Auditorio Municipal
Capitalismo una historia de amor
Dir. Michael Moore
6 de abril 20:30 + 23 h (4 €)
Cinebox Ourense


