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PETEY & GINGER

FICHA TÉCNICA

Petey & Ginger. Dinamarca, Estados Unidos, 2012. Cor, 58 min. Xénero: Documental |
Dirección  e  guión: Ada  Bligaard  Søby  |  Produción: Morten  Kjems  Juhl  (Beofilm,
Silverosa  Film) |  Fotografía:  Adam Nilsson |  Montaxe: Charlotte  Munch Bengtsen |
Música: Thee Oh Sees | Participantes: Petey Dammitt, Ginger Partington
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SINOPSE
a

Petey (traballa nun sex-shop, toca no gru-
po de garaxe Thee Oh Sees) e Ginger (ex
moza de compañía, bota o tarot), son po-
bres coma ratas nun país arruinado. Ambos
viven  nunha  Gomorra  moderna,  rodeados
de tristeza, tolemia, violencia e perdición.
Pero hai esperanza no pesadelo americano.
Nunha sociedade dividida entre millonarios
e servos, nun país en bancarrota cheo de
xente soa e desesperada, arránxanse para
manter a esperanza, verlle o lado bo á vi-
da,  conservar os seus soños e querer aos
seus amigos. E todo iso seguindo o seu pro-
pio camiño.

NOTAS DO DIRECTOR

Canto tiña vinte e poucos anos, vivín en Es-
tados  Unidos  e  coñecín  a  unha  chea  de
xente xenial. Alí hai un certo caos que me
encanta e que me inspira, xa que veño de
Escandinavia, unha realidade socialista cun
goberno moi organizado.

Sempre me interesou ter unha perspectiva
persoal sobre a vida, e tiña moitas ganas
de contar historias, así que empecei a fa-
cer películas  sobre os meus  amigos ameri-

canos.  Petey & Ginger é  a terceira,  tras
American Losers e Black Heart.

Decidinme  a  facer  un  filme  sobre  estes
dous ante todo porque me encanta pasar
tempo con eles, e tamén porque coido que
se enfrontan á vida dun xeito similar,  na
forma de relacionarse  co  mundo e  entre
eles. Non teñen moito, pero tratan de fa-
cer o que poden co que teñen, compren-
dendo o absurdo que é o mundo.

Atópoo  inspirador  e  creo  que  mostrar  as
súas vidas en paralelo, aínda que están se-
parados e nunca se ven, é unha loita con-
tra  a  soidade  universal.  Todos  loitamos
contra  os  mesmos  sentimentos,  así  que
nunca estamos sós, pero a maioría  sentí-
monos sós.

Nunca  quixen  facer  unha  película  sobre
unha banda de rock, non sei por que. Tal-
vez porque eu sempre fun de moverme en-
tre bastidores. Ese mundo é atractivo, pe-
ro non tan misterioso para min. Encántan-
me Thee Oh Sees e todo o que represen-
tan, pero cando empecei este proxecto ha-
bía moitos temas e ideas que eran xeniais,
e as cousas acabaron saíndo como saíron.
Deixei que a película me guiase a min, en
vez de dirixir eu á película.
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