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SINOPSE
a

Brandon ten trinta e tantos anos e 
serios  problemas  para  controlar  a 
súa adición sexual. Pasa o día vendo 
páxinas  pornográficas  e  mantendo 
contactos  coas  solteiras  de  Nova 
York. A súa vida vese alterada pola 
imprevista  chegada  da  súa  irmá 
Sissy,  unha  moza  rebelde  e 
problemática, que o levará a perder 
o control sobre o seu propio mundo.

NOTAS DO DIRECTOR

O meu filme anterior, Hunger, falaba 
dun home privado de liberdade que 
usaba  o  corpo  como  instrumento 
político e a través dese acto creaba 
a súa propia liberdade.
Shame céntrase nunha persoa que 
goza  de  todas  as  liberdades 
occidentais e que, a través da súa 
aparente  liberación  sexual,  crea  a 
súa propia prisión.
Namentres  asistimos  -e  nos  imos 
insensibilizando-  á  constante  e 
continua sexualización da sociedade, 
como  podemos  orientarnos  neste 
labirinto  para  non  deixarnos 
corromper  polo  ambiente  que  nos 
rodea?  Tentei  explorar  todo  este 
fenómeno  que  finximos  ignorar, 
centrándome  nas  persoas,  porque 
cada persoa lévanos a un contexto e 
a un lugar diferente.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que  sabía  sobre  a  adición  ao 
sexo antes de facer a película?
Nada. A primeira vez que me falaron 

do  tema  boteime  a  rir.  Pero  logo 
descubrín  que  non  ten  nada  de 
divertido. A adicción ao sexo arruína 
vidas,  e  non ten nada que ver  co 
pracer. É dicir, a adicción ao sexo ten 
tanto  que  ver  co  sexo  como  o 
alcolismo coa sede.
a

Os  adictos  teñen  prohibido  o 
acceso á fonte da súa adicción, 
pero  Shame suxire que iso non 
é posible co sexo.
Esa é a idea. Un pode deixar o alcol, 
pero o sexo é parte das nosas vidas, 
como o aire que respiramos. É algo 
co que a sociedade debe aprender a 
lidar. Porque hoxe os adictos ao sexo 
son tratados como os seropositivos 
hai 30 anos.

Impúxose  algún  límite  nas 
escenas de sexo? 
Só decidín que non quería mostrar 
penetracións.  Non  me  interesaba 
facer unha película porno, ou que o 
sexo chamase moito a atención.  O 
máis importante para min era facer 
unha clara distinción entre escenas 
de  sexo  e  escenas  que  implicasen 
sentimentos  reais.  Facer  o  amor  e 
foder son cousas moi distintas.

Accedería a cortar o filme para 
facelo accesible a máis xente?
Nunca. É de tolos pensar que hai 40 
anos filmes como Gorxa profunda ou 
O último tango en París estaban nos 
cines,  e a min pídenme agora que 
recorte  Shame. Se queremos que o 
cinema sobreviva nestes tempos tan 
complicados,  é  preciso  falar  de 
temas candentes porque, a quen lle 
importan  os  dramas  de  época?  O 
cinema ten que ser máis que mero 
entretemento. Ten que ser como o 
rock'n'roll.

O título ('vergoña'), non suxire 
unha dimensión moralista?
Todos temos unha moralidade, pero 
a moralidade é como o comunismo:

unha gran idea que non funciona en 
absoluto.  Desde  nenos  sabemos  o 
que está ben e o que está mal,  e 
todas  as relixións  deixan moi  clara 
esa distinción. A moralidade está no 
noso código xenético. Actuamos de 
acordo  con  ela?  Non!  Eu  sei  que 
debería  perder  peso  e  deixar  de 
fumar, pero... O único que facemos 
é  romper  as  cousas  e  logo  tentar 
arranxalas. 
a

Gústalle  traballar  con  planos 
longos e continuados.  De onde 
lle vén ese estilo?
Non o sei.  Para min dirixir  é como 
entrar  nunha habitación coas  luces 
apagadas e ir facéndose unha idea 
da xeografía da sala; é cuestión de 
ir descubrindo as cousas.
a

Houbo críticas pola actitude do 
filme cara as mulleres.
Brandon  ten  serios  problemas  coa 
intimidade: para el ter unha relación 
íntima  con  outra  muller  significa 
deixar de controlar a situación. É un 
comportamento clásico dos adictos, 
para eles o sexo é ter o control, por 
iso  recorren  á  pornografía  e  ás 
prostitutas. É unha vida moi triste.
Quería  que a  xente vise que tenta 
intimar con Marianne, que trata de 
abrirse, pero non é quen de facelo. 
Dicir que este filme é sexista é como 
dicir que Taxi Driver é racista.
a

Por  que  escolleu  o  tema  New 
York,  New York  para a  escena 
da catarse no club nocturno?
Todo  o  mundo  o  coñece,  é  moi 
familiar, e se reparas na letra, verás 
que  é  un  blues.  Quería  que  Sissy 
fose  unha  cantante  de  soul-jazz  e 
que  se  expresase  a  través  da  súa 
arte. Ela interpreta a canción para el 
e así dille de onde veñen e como se 
sente. El vese obrigado a escoitar e 
finalmente  pode abrirse:  non  é  un 
monstro, nin un machista, só é unha 
persoa que ten un problema. 
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