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OH BOY

FICHA TÉCNICA

Oh  Boy. Alemaña,  2012.  B&N,  83  min.  Xénero:  Comedia  dramática  |
Dirección  e  guión: Jan  Ole  Gerster |  Produción: Julianne  Friedrich
(Schiwago Film, Chromosom Filmproduktion) | Fotografía:  Philipp Kirsamer
|  Montaxe: Anja Siemens |  Música: The Major Minors, Cherilyn MacNeil |
Intérpretes:  Tom  Schilling  (Niko),  Friederieke  Kempter  (Julika),  Marc
Hosemann (Matze), Katharina Schüttler (Elli),  Justus von Dohnányi (Karl),
Andreas Schröders (psicólogo)

PREMIOS
a

Premios do Cine Alemán 2012
Mellor  Película,  Dirección,  Guión,
Actor, Actor Secundario e Música
Premios do Cine Europeo 2013
Premio Discovery 

SINOPSE
a

A sorte  parece  darlle  as  costas  a
Niko  Fischer,  trintaneiro  soñador,
antiheroe  sen  solución.  A  noiva
cansou  das  súas  parvadas,  o  pai
ningunéao e o psicólogo declarouno
emocionalmente inestable.  Nin  se-
quera pode conseguir  unha mísera
cunca de café coa que substituír o
alcol  que  antes  afogaba  os  seus
medos. Talvez a esperanza de achar
o seu sitio no mundo empúrrao ao
vagabundeo  por  un  Berlín  a  ritmo
de jazz. Niko vivirá unhas 24 horas
de lugar  en lugar,  de encontro en
encontro, cada cal máis pintoresco.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Oh Boy comeza como un filme da
Nouvelle Vague. Que relación ten
con este tipo de cinema? 
Inserira  numerosas  referencias  no
guión, sobre todo a Truffaut, pero
no último momento elimineinas. Foi
unha  casualidade  que  a  actriz  se
parecese a Jean Seberg. Rimos moi-
to rodando, pensei que ninguén se
decataría.

A paisaxe  urbana  xoga  un  papel
importante no seu filme. Que as-
pecto de Berlín quería mostrar? 
Mudeime  a  Berlín  hai  13  anos.  É
unha cidade moi artística e dinámi-
ca, en calquera recuncho de Berlín
hai historia. En  Oh Boy non quería
que  Berlín  parecese  unha  postal,
pero tampouco resaltar o ambiente
alternativo da cidade. Non se trata
dun  retrato  xeracional,  aínda  que
haxa  marcas  do  presente;  quería
capturar o Berlín intemporal.

Por iso filmou en branco e negro? 
Fíxeno  de  forma  instintiva,  e  son
moi  consciente  de  que  non  son  o
primeiro cineasta que roda unha ci-
dade así. O branco e negro crea un-

ha especie de distancia que me ani-
mou a escribir o guión a partir de
elementos persoais. Deixando atrás
un certo naturalismo, o espectador
pode  elixir  entre  identificarse  ou
non co protagonista, entre observar
ou compartir as  experiencias. 

Por que a música jazz? 
Xurdiu  cando  a  película  estaba  a
editarse e despois de probar con to-
dos  os  xéneros  musicais,  agás  a
música electrónica. Quería traballar
con  músicos  auténticos,  non  con
compositores de bandas sonoras.
O son é un personaxe máis. O jazz
ten un transfondo irónico que con-
trarresta o carácter melancólico do
filme. É como unha apostila da ci-
dade.  Un  mes  antes  da  primeira
proxección nun festival,  aínda non
atopara a música axeitada. Pero lo-
go tiven a ocasión de coñecer a ca-
tro estudantes de jazz. Pasaron só
dúas  semanas  desde  as  primeiras
maquetas ata a gravación final. Eu
presioneinos  dicíndolles  que  Miles
Davis escribiu a partitura de Ascen-
sor para o cadalso en tres días...

Canto ten de autobiografía? 
Trátase dunha historia persoal, aín-
da que non revelo a miña vida pri-
vada. Eu escribo para min mesmo,
pero tamén trato de pensar na au-
diencia, para levala a un lugar no
que descubrirse a si mesmos e co-
nectar  cos  personaxes.  Baseei  o
meu guión en cousas que vin ou ex-
perimentei nunha época en que me
sentía desconectado do mundo, en
que estaba a buscar respostas. 

A narración é fragmentaria, cons-
trúese cos encontros de Niko. 
Ao principio, cando escribía guións,
pensaba  principalmente  no  argu-
mento. Segundo fun adquirindo ex-
periencia, decateime de que era o
máis aburrido. O que me interesa é
o ambiente, as emocións. Este é un
verdadeiro  problema  do  cine  ale-
mán contemporáneo, que segue os
mesmos patróns inspirados na tele-
visión.  As  fitas  da  Nouvelle  Vague
permitíronme respirar, ver que era
posible centrarse nun estado aními-

co. Tamén pensei moito na estrutu-
ra  periódica  das  road movies.  Son
unha bonita metáfora: estar ao fi-
nal da estrada, onde un se dá conta
do seu potencial tras vivir múltiples
experiencias. 

Como foi o casting? 
Tom Schilling é amigo meu de toda
a vida, pero non pensei nel durante
a fase de redacción. Nese intre, hai
uns catro anos, el estaba a preparar
un papel de adolescente nunha pe-
lícula.  Eu  buscaba  a  alguén  máis
maduro, xa entrado na trintena. Pe-
ro tras ler o guión, púxose pesado
con que lle dese o papel. Namen-
tres procuraba un produtor e orza-
mento, Tom converteuse en pai. Fí-
xose algo menos xuvenil, polo que
ao final non me arrepinto da miña
escolla.  O  resto  do  cásting  com-
ponse  de  actores  do  meu  barrio,
moitos descoñecidos, e de celebri-
dades alemás que accederon a vir e
rodar por un día. 

Búrlase do cine alemán, en espe-
cial dos filmes da Segunda Guerra
Mundial... 
Hai tantas producións sobre este te-
ma que acaban dándolle voltas ao
mesmo, e déixannos fronte a unha
auténtica crise artística. Para min,
é máis interesante analizar o lugar
que ocupa a historia nas nosas vi-
das.  É  como  unha  pantasma  para
esta xeración nova que ten que so-
portar  este  enorme  peso  mentres
encarna unha nova Alemaña. Interé-
same a forma en que se asimila es-
te recordo, sobre todo no cine. Hai
respecto, pero tamén moito temor. 

De onde vén o título? 
Eu  escoitaba  continuamente  aos
Beatles mentres escribía o guión. A
Day in the Life empeza coas verbas
I read the news today oh boy... Oh
Boy... Este profundo e sincero quei-
xume  converteuse  no  meu  título
provisional e así quedou até o final,
impoñéndose  aos  títulos  alemáns
que se me ocorreron máis adiante.
No póster, coido que a combinación
do título e a cara de Tom é clara, o
que eu estaba a tentar expresar. 

Luns 26: ONCE I ENTERED A GARDEN | Mércores 21: MOITO RUÍDO E POUCAS NOCES


