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SHIRLEY: VISIÓNS DUNHA REALIDADE
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Palacz |  Música: Christian  Fennesz  |  Intérpretes:  Stephanie  Cumming,
Christoph Bach, Florentin Groll, Elfriede Irrall, Tom Hanslmaier

SINOPSE
a

Trece  pinturas  de  Edward  Hopper
cobran  vida  para  contarnos  a  his-
toria  dunha  muller  que  vive  unha
realidade que non acepta. Shirley é
unha muller atractiva, carismática,
comprometida  e  emancipada  que
querería cambiar o curso da histo-
ria, unha muller que non acepta a
realidade da época que lle tocou vi-
vir: América entre 1930 e 1960.

NOTAS DO DIRECTOR

Como punto de partida deste filme,
centrado na escenificación da reali-
dade e o diálogo entre a pintura e o
cinema, seleccionei a obra pictórica
de  Edward  Hopper,  que  por  unha
banda estaba influenciada polo cine
negro  -na  súa  escolla  da  ilumina-
ción, os temas e os encadres, como
pode  verse  en  obras  como  Night
Windows (1938),  Office  at  Night
(1940),  Room in New York (1932) e
as  súas  referencias  directas  a
películas  como   New  York  Film
(1939) e Intermission (1963)- e que
por  outra  banda  influenciou  a
cineastas  como  Alfred  Hitchcock,
Jim  Jarmusch,  Martin  Scorsese  e
Wim Wenders.

Baseándome na miña convicción de
que a Historia se compón de histo-
rias persoais e baixo a influencia da
triloxía de novelas USA de John Dos
Passos nas que as vidas e destinos
duns poucos son representativos da
historia pública e cultural da maio-
ría social de Estados Unidos, esco-
llín a unha actriz como protagonista
do filme: Shirley.  A través dos seus
reflexivos  e  contemplativos  monó-
logos  interiores  experimentamos  a
vida en Estados Unidos desde come-
zos da década de 1930 até media-
dos dos anos 60.

Velaquí  tres  décadas  que  viron
grandes trastornos a todos os niveis
-político,  social  e  cultural-  que
cambiaron o país e a súa xente para
sempre: Pearl  Harbor e a Segunda
Guerra Mundial, a bomba atómica e
a "conquista do espazo", McCarthy e
a Guerra Fría, o asasinato de John
F. Kennedy e o comezo da guerra de
Vietnam, Duke Ellington e as gran-

des bandas de swing, Billie Holiday
e o blues sureño, Elvis Presley e o
rock 'n' roll, Bob Dylan, Joan Baez e
a  canción  protesta,  The  Group
Theatre, The Living Theatre, o  Mé-
todo Stanislavski, o Actor's Studio e
as  súas  estrelas  de  cinema  como
Anne  Bancroft,  Marlon  Brando,
James Dean, Marilyn Monroe, a gran
crise do 29, a Depresión, o Fordis-
mo e estradas interestatais, os dis-
turbios raciais e o Ku Klux Klan, a
Marcha cara a Washington e Martin
Luther King. Estes acontecementos,
nomes e lendas, que están inscritos
na nosa memoria colectiva, evocan
imaxes e estados de ánimo. Shirley
experimenta e reflicte todo isto co-
ma unha actriz emancipada e com-
prometida coas políticas de esquer-
da. Gústalle o jazz, escoitar a radio
e saír de marcha, e encántalle o ci-
nema. Ela  é unha muller  con opi-
nións  formadas  e  os  pés  sobre  o
chan,  mesmo  en  tempos  de  crise
persoal ou profesional. É atractiva,
carismática e gústalle interpretar a
outsiders como a prostituta Francie
da  obra  de  Sidney  Kingsley  Dead
End. Ademais da arte, tamén lle in-
teresan temas sociopolíticos. Como
membro do Group Theatre, combi-
na a arte coa súa militancia.

Mentres que Shirley e o seu compa-
ñeiro Stephen, un reporteiro gráfico
do  New  York  Post,  comparten  un
apartamento  en  só  dúas  ocasións
durante estas tres décadas, as súas
vidas privadas e profesionais están
profundamente  conectadas:  o  de-
semprego  como  consecuencia  da
Gran Depresión,  a  decepción trala
traizón  dos  membros  do  Group
Theatre ante o comité de McCarthy,
a represión como consecuencia do
seu  teatro  de concienciación  polí-
tica,  renunciar  á  carreira por mor
dunha parella enferma, a perda da
parella,  retirarse  ao  campo  e  o
cuestionamiento da eficacia da ar-
te, a emigración a Europa: destinos
persoais que se perseguen e depen-
den  de  acontecementos  que  cam-
biaron o mundo, revolucións cultu-
rais e trastornos sociopolíticos.

A  Historia  componse  de  historias
persoais.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Até agora, creou moitas das súas
obras procurando ou actuando so-
bre material de arquivo. Esta vez
o  "obxecto  atopado"  é  Edward
Hopper. Que lle interesa del?
Hai dúas cousas sobre Hopper que
descoñecía e me fascinaron: era un
ávido  cinéfilo  ao  que  lle  influen-
ciou o cinema negro na súa forma
de iluminar e encadrar os suxeitos,
e el tamén tivo unha forte influen-
cia  en  cineastas.  Cando  Hitchcock
rodou  Psicose,  estaba  claramente
marcado polo cadro  House by the
Railroad. En segundo lugar, Hopper
considérase un pintor realista, algo
que eu non vin nunha análise máis
detallada das súas pinturas. Hopper
non retrata a realidade, senón que
a escenifica. A posta en escena e a
montaxe  da  realidade  é  tamén  a
natureza do cine.

Tamén  mudou  os  ensaios  e  as
obras  experimentais  pola  ficción
narrativa. A que se debe?
Estaban  as  pinturas.  Aínda  que  os
cadros non tiñan contexto.
Na  miña  obra  anterior,  establecín
unha conexión entre imaxes de dis-
tintos filmes. Por medio da monta-
xe, arranxeimas para crear signifi-
cados  contextuais  tentando descu-
brir  algo  que  non  era  a  intención
orixinal dos cineastas.
Quería narrar historias novas, e isto
tamén pasa con Shirley. Conto "ou-
tras"  historias  coas  imaxes  de Ho-
pper. Por medio dun personaxe, que
para Edward Hopper é xeralmente
unha muller, tiña a intención de na-
rrar 30 anos de historia estadouni-
dense,  o  mesmo período  da  crea-
ción das imaxes: a través das refle-
xións e dos ollos desta muller. Dese
xeito,  podo  introducir  elementos
que non se amosan nas imaxes.  O
fascinante de Hopper é que os seus
protagonistas experimentan ou ob-
servan  algo  que  non  comparten
connosco,  porque  non  se  repre-
senta.  Moitas  mulleres  que  miran
pola xanela, ven algo, reaccionan a
algo e non sabemos o que é, e iso é
algo que podo inventar e introducir
a través do son ou do monólogo.
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