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OLLOS NEGROS

FICHA TÉCNICA

Oci ciorne. Italia, 1987. Cor, 118 min. Xénero: Drama romántico | Dirección:
Nikita  Mikhalkov  |  Guión: Alexander  Adabachian,  Nikita  Mikhalkov,  Suso
Cecchi | Produción: Carlo Cucchi, Silvia D'Amico (Excelsior, RAI) | Fotogra-
fía:  Franco di Giacomo |  Montaxe: Enzo Meniconi |  Música:  Francis Lai |
Intérpretes: Marcello Mastroianni (Romano), Silvana Mangano (Elisa), Marthe
Keller (Tina), Elena Safonova (Ana), Pina Cei (nai), Vsevolod Larionov (Pavel)

PREMIOS

Festival de Cannes 1987
Mellor Actor
Premios David di Donatello 1987
Mellor Actor, Mellor Actriz

SINOPSE
a

Un italiano, Romano Patroni, relata a
súa  desgraciada  vida  sentimental  a
un cabaleiro ruso a bordo dun barco.
Patroni, a pesar da súa orixe humil-
de, consegue terminar a carreira de
arquitectura e casa cunha rica her-
deira. Anos despois, coñece nun bal-
neario a Ana, unha moza rusa da que
namora e á que persegue por toda
Rusia.

ENTREVISTA EN LA TIMES (1987)

Ollos  negros pode  non ser  obra  de
Federico Fellini, pero para o director
Nikita Mikhalkov e o actor Marcello
Mastroianni, trátase dunha homena-
xe  ao  cineasta  italiano.  A  mesma
presenza  de  Mastroianni  lémbranos
os seus papeis inesquecibles nas fe-
llinianas 8 1/2 e La dolce vita.

Traballar con Mastroianni foi a culmi-
nación do profundo amor de Mikhal-
kov por Fellini: “8 1/2 é o meu filme
favorito,  e Marcello é a verdadeira
encarnación da infancia e a nostal-
xia. Cando empezo unha nova pelí-
cula, volvo ver 8 1/2 co equipo”.

Mikhalkov escribiu o guión de  Ollos
negros para Mastroianni porque o ac-
tor expresara o desexo de traballar
con el cando descubriu a súa adapta-
ción da novela  Oblómov de Goncha-
rov,  un papel que Mastroianni sem-
pre  devecera:  “Estaba  furioso  por-
que fixera Oblómov sen min”.

Mastroianni comentoulle á produtora
Silvia D'Amico que lle gustaría cola-
borar  con Mikhalkov.  Ela  escribiulle
ao cineasta en Moscú, e os tres reu-
níronse  en  París  e  logo  en  Rusia.
Acordaron  que  o  punto  de  partida
para unha produción italiana serían
os  contos  de  Chekhov;  segundo Mi-
khalkov, “unha forma de reter a rea-
lidade  rusa  que  coñezo”.  A  fonte
principal foi A dama do canciño, ins-
pirándose adicionalmente en A miña

esposa, A festa de aniversario e Ana
subxugada.

Ao preguntarlle pola mestura de Fe-
llini  e Chekhov, o director  respon-
de:  “Gustaríame pensar  que  a  in-
fluencia de Fellini foi notoria; a es-
cena dos  convidados  ricos metidos
en augas minerais e baños de lama
mentres  a  orquestra  do hotel  (cu-
nha cantante ben repoluda) toca un
valse bebe moito del”. De seguido
cita máis influencias: “Jean Renoir
é  moi  importante  para  min...  Ta-
mén me gusta o paradoxo da acción
en Hitchcock, a profundidade psico-
lóxica de Bergman, a orixinalidade
rusa  de  Dovzhenko  e  a  escala  de
Kurosawa”. 

Mastroianni di que durante a rodaxe
de 13 semanas (7 en Rusia e 4 en
Italia) atopou poucas diferenzas en-
tre a forma de dirixir de Fellini  e
Mikhalkov: “A súa técnica é similar
á de directores italianos; por exem-
plo, adoitaba dar suxestións aos ac-
tores en plena filmación das esce-
nas. Coido que nos Estados Unidos é
diferente; mentres os actores actú-
an,  o  director  non fala.  Mikhalkov
compórtase coma no teatro; está na
escena  cos  actores  e  vai  dicindo
'forte, menos, mira aquí'. Sentinme
como na casa”.

E  engade:  “Tamén  había  bastante
confusión  e  falta  de  cartos,  coma
no meu país. De feito, o único dife-
rente era a paisaxe e o idioma. Ese
é un dos milagres do cinema, pode-
mos  entendernos,  non  hai  frontei-
ras. Mikhalkov fala castelán porque
de cativo tivera unha neneira espa-
ñola, e eu podo entender o caste-
lán, así que non houbo problema”. 

Mastroianni  rexeitou  calquera  tipo
de preparación para o papel: “Non
creo que os actores deban estudar,
con libros. Un actor é un animal, un
camaleón...  unha especie de neno
de 60 anos. Para entrar no persona-
xe, debes espirte ou purificarte e,
axudado polo director e a historia,
meterte nel. Mikhalkov sempre está
de brincadeira, encirrando ao actor
para que dea o mellor de si mesmo.
Nesa  forma  que  ten  de  engaiolar
lémbrame a Fellini; cos dous, o ac-

tor fica enfeitizado e vive a mesma
sensación de fantasía creativa”.

Mikhalkov,  que  tamén  actúa  (saíu
en máis de 25 filmes, en particular
os do seu irmán Andrei Konchalov-
sky), profesa amor pola improvisa-
ción:  “Para  min,  o  guión  é  só  un
pretexto para desenvolver a pelícu-
la. Gústame o que podería chamar-
se  improvisación  ben  preparada.
Odio a improvisación se o actor non
sabe que ten que facer;  só cunha
improvisación ben preparada ten li-
bertade. Non pode permitirse facer
experimentos  na rodaxe,  pero  po-
de ir máis aló do concibido inicial-
mente”.

Segundo Mastroianni, “Ollos negros
é  como  unha  ensalada  rusa  feita
con  ingredientes  italianos”.  O  ton
da película, unha ironía afectuosa,
provén do mesmo Chekhov, así co-
mo a nostalxia por un mundo fráxil
que deixaría  de  existir  despois  da
Primeira Guerra Mundial.

“A nostalxia pode atoparse en todos
os meus personaxes”, admite o di-
rector. “É moi natural, sempre que-
remos  máis  o  que  xa pasou.  Che-
khov dixo que os rusos aman o seu
pasado, odian o seu presente e te-
ñen  medo  do  seu  futuro.  É  unha
frase bastante triste, pero non tan-
to se pensas que o futuro ao que lle
tes medo converterase no presente
que desprezas, e finalmente no pa-
sado que tanto che gusta”.

Aínda que sexa unha produción ita-
liana,  Mikhalkov  afirma que  a  súa
identidade é  indeleblemente rusa:
“O máis más ruso que hai nas miñas
películas son eu mesmo. Adoitamos
equivocarnos  ao  responder  a  pre-
gunta de que hai de específico en
termos de nacionalidade. O nacio-
nal no se atopa en cousas concre-
tas, senón na atmosfera, nos espa-
zos entre palabras, en todo o que
non pode expresarse con palabras.
Pode estar no cheiro da herba, nun
solpor, nunha canción, nun paxaro.
Seica pénsase que se hai  caviar  e
un oso, algo é ruso, pero iso son cli-
xés.  Todo o que é querido para min
é de  Rusia...  Todo  o  que  sinto,  e
como o sinto”.


