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OSLO, 31 DE AGOSTO

FICHA TÉCNICA

Oslo, 31. August. Noruega, 2011. Cor, 95 min. Xénero: Drama | Dirección:
Joachim Trier | Guión: Joachim Trier, Eskil Vogt | Produción: Hans-Jørgen
Osnes, Yngve Sæther (Motlys) |  Fotografía:  Jakob Ihre |  Montaxe: Olivier
Bugge Coutté |  Música:  Ola Fløttum |  Intérpretes:  Anders Danielsen Lie
(Anders), Hans Olav Brenner (Thomas), Johanne Kjellevik Ledang (Johanne),
Ingrid Olava (Rebecca)

SINOPSE
a

Anders  finalizará  pronto  un  trata-
mento  nun  centro  de  desintoxica-
ción. Como parte da súa terapia pa-
ra deixar as drogas, autorízano a ir
á  cidade  para  unha  entrevista  de
traballo.  Aproveitando  o  permiso,
queda en Oslo e reúnese con vellos
amigos aos que non vira en moito
tempo.  Anders  está   traumatizado
polas  oportunidades  que  desapro-
veitou e polas  persoas  ás  que de-
cepcionou.  Só  ten  34  anos,  pero
sente que xa perdeu a súa vida. O
día remata e preséntase unha longa
noite na que os erros do pasado sus-
citarán a posibilidade do amor e a
esperanza  de  imaxinar  unha  nova
vida pola que loitar.

NOTAS DO DIRECTOR

Destinos diferentes
Oslo, 31 Agosto é a historia dunha
persoa chea de recursos pero cunha
mente  escura.  Involucreime  moito
no estudo dos personaxes desenvol-
vendo unha fascinación polo estilo
de vida da clase media. Sempre ti-
ven curiosidade polos destinos das
persoas que me rodeaban, como os
meus  amigos  da  adolescencia  cos
que facía skateboard. As súas vidas
tomaron diferentes camiños: algúns
fixéronse drogadictos e outros aca-
baron con carreiras brillantes.
Entristéceme escoitar  que  como a
vida en Noruega é tan cómoda, non
hai  boas  historias  que contar  pola
falta de conflitos. Non estou nada
de acordo xa que hai grandes traxe-
dias na vida da clase media.

O lume fatuo
O meu co-guionista Eskil Vogt e eu
coñeciamos o libro francés  Le Feu
Follet,  escrito  por  Pierre Drieu La
Rochelle en 1931. Parecíanos unha
historia atemporal que podía trans-
ferirse a outras cidades e culturas e
seguir sendo relevante. Fíxose unha
versión cinematográfica en 1963 di-
rixida por Louis Malle, cun protago-
nista  alcohólico.  Neste  filme  nós
decidimos manter ao personaxe co-
mo un drogadicto en recuperación,
como no libro orixinal.

Descaradamente existencial
A película céntrase nas experiencias
emocionais  e  físicas  dunha  crise
existencial, no estado de estar per-
dido e na soidade dese estado. O ci-
ne é unha arte marabillosa para fa-
lar da soidade: para ver un filme,
estamos sós na escuridade do cine-
ma, pero rodeados doutras persoas.

Complexidade emocional
Tardei 4 anos en escribir o guión da
miña  ópera  prima.  Oslo escribiuse
moito máis rápido. Buscabamos cla-
ridade e simplicidade pero manten-
do a complexidade emocional. Eskil
e  eu  eramos  escépticos  do  senti-
mentalismo fácil no que cae o cine.

Inspirada en Bresson
Quería avanzar cara a unha clarida-
de simplista na miña posta en esce-
na,  pero  a  miña  inquietude  como
director  fai  que  non  acabe  sendo
todo  o  purista  que  querería.  Aquí
quería usar máis o tempo real e in-
corporar algúns aspectos documen-
tais. Utilizamos Steadicam nas rúas
de Oslo entre persoas reais, non ex-
tras. Encántame o choque entre un-
ha posta en escena claramente pla-
nificada e o caos da vida real. Sem-
pre admirei a pureza dos filmes de
Robert Bresson. O seu estilo é im-
posible  de emular,  pero  o  espírito
do seu cine é moi estimulante.

Anders
A película  foi  escrita  con  Anders
Danielsen  Lie  en  mente.  Antes  de
comezar  o  guión,  ofrecémoslle  o
papel protagonista e afortundamen-
te aceptou. Anders non é un actor
de formación clásica. Estudaba Me-
dicina  cando  o  escollemos  para
Reprise. Agora é doutor. Ademais de
ser intelixente, é tamén moi emoti-
vo. En  Oslo, cambiou o seu físico,
engordando  varios  quilos.  Ademais
investigou  minuciosamente  a  vida
de adictos  ás  drogas  para  facer  a
interpretación máis realista.

Imprimindo personalidade
A maioría dos diálogos do filme es-
tán como foron escritos.  Ás  veces
deixo que os actores improvisen ao
redor dunha idea establecida, pero

non son un gran crente na improvi-
sación  libre.  Non  teño  un  método
de traballo  particular  cos  actores;
mesturo a actores profesionais con
amadores.  Gústanme estes  porque
non teñen unha gran necesidade de
mostrar a súa arte, só traballan du-
ro para facelo o mellor posible. Pa-
ra traballar cun actor teño que co-
ñecelo  antes  e  ter  unha  relación
con el. Hans Olav Brenner, que na
vida  real  é  presentador  dun  pro-
grama literario de TV, tiña todo o
que  precisaba  o  personaxe:  pode
pasar horas entrevistando a un es-
critor como Philip Roth, usando as
súas notas para guiar a conversa aos
lugares correctos. Demostrou saber
escoitar e, para min, iso é actuar.

Outono en Oslo
Quixen retratar  a Oslo a  finais  de
agosto,  principios  de  setembro.  A
cidade posúe unha certa melancolía
nesa época do ano. Preocupábame
que os tons fosen amarelos ou la-
ranxas de máis, pero creo que lo-
gramos capturar as cores esenciais
para a historia.

Documentar as cousas
Sempre tiven curiosidade pola rela-
ción entre a memoria e a identida-
de e a súa relación co espazo, con
quen somos e como crecemos. Fas-
cíname ver películas vellas de luga-
res que coñecemos e ver as rúas, os
coches e os edificios como adoita-
ban ser. Rodei en lugares específi-
cos para que anos máis tarde os es-
pectadores  fosen quen  de recoñe-
celos. Oslo é unha cidade moi cam-
biante, e crear un filme de ficción
que capte iso é gratificante e diver-
tido para min.

Influencia francesa
A miña cinefilia comezou como es-
pectador. O cine francés influíume
desde neno (a miña nai levoume ver
Mon Oncle de  Tati  con 7  anos).  A
Nouvelle  Vague  foime  importante,
sobre todo na miña dirección de ac-
tores. Aínda que non tentei copiar
as películas de Resnais ou  Godard,
subscribo o seu concepto dun cine
que xoga coa linguaxe e pode ser
tan intelectual como emocional. 
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