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SINOPSE
a

Johnny Marco é unha estrela de cine 
que  vive  nun  hotel  de  Hollywood, 
conduce un Ferrari e sae con belas 
mulleres  sen  comprometerse  con 
ningunha,  pero  a  súa  vida  de 
excesos cambia por completo cando, 
sen previo aviso,  preséntase a súa 
filla Cleo, de once anos, froito dun 
matrimonio fracasado.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Sorprende a frecuencia coa que 
saen hoteis nas súas películas. 
É certo, mesmo Versalles era  tamén 
como  un  hotel  cando  fixen  María 
Antonieta. De nova, indo co meu pai 
ás rodaxes, pasabamos moito tempo 
neles,  era  interesante  ver  a  xente 
que se aloxaba neles.  Créase todo 
un mundo propio dentro dos hoteis.

Como se relaciona ou influencia 
este lugar ao protagonista? 
Ao escribir, normalmente empezo co 
personaxe  e  logo  coa  localización, 
así que comecei con Johnny Marco. 
Decidín  que  viviría  no  Chateau 
Marmont  porque  todos  os  actores 
novos  que  coñezo  teñen  unha 
historia  alí,  é  como un ritual.  Tiña 
que ser o Chateau, non había plan 
B, era esencial. Afortunadamente, os 
donos abrírono para nós.

Pode explicarnos o título? 
Somewhere ('algures') era un título 
temporal,  pero  quedoulle.  Quería 
que o filme tivese un ton como de 
poema  actual  sobre  a  vida  do 
personaxe, que aínda que necesita ir 
a algures, non sabe onde. 

En  termos  de  loxística,  este 
parece un filme máis sinxelo de 
facer que María Antonieta. 
Tras tanto vestiario e tantos extras 
en María Antonieta, foi liberador ter 
un equipo máis pequeno, algo máis 
próximo á miña experiencia con Lost 
in  Translation.  Foi  a  rodaxe menos 
estresante  que  tiven  nunca.  Para 
min, foi un bo experimento centrar o 
filme en só  dous  personaxes  e  na 
súa historia íntima. 
a

No  filme  non  hai  un  romance, 
senón o amor dun pai pola súa 
filla. Até que punto se identifica 
co personaxe de Cleo? 
Cleo  está  inspirada  na  filla  dun 
amigo desa idade, pero tamén nos 
meus propios recordos ao ter un pai 
polo  que  a  xente  se  vía  atraida  e 
que facía cousas fóra do ordinario. 
Non  é  todo  sobre  min,  pero  hai 
cousas da miña infancia. 
Tras  Lost  in  Translation,  este  é  o 
meu único guión orixinal,  e ambos 
son os  meus filmes  máis  persoais, 
porque os enchín coas miñas ideas e 
experiencias. Admiro o cine persoal, 
películas  que  veñen  do  punto  de 
vista único da persoa que as fai. Así 
que tento facer iso.
a

E co personaxe de Johnny? 
Quería entrar na cabeza de Johnny, 
porque é un home e as miñas outras 
películas foron máis sobre mulleres. 
Pregunteille a Stephen unha chea de 
cousas,  pero tamén tiña unha idea 
de Johnny por xente que coñezo e 
e historias que escoitei.  Os actores 
novos,  ou  ben maduran  e  deciden 
ter familias, ou elixen ser playboys e 
non evolucionar. Quería que Johnny 
estivese  nese  punto  da  súa  vida 
onde  ten  que  analizarse  e  decidir 
que tipo de persoa vai ser, o que é 
algo co que todo o mundo se pode 
identificar.  Houbo  coñecidos  que 
pensaron que Johnny eran eles. 

Escribiu  o  guión  con  Stephen 
Dorff xa en mente? 
Traballando noutro guión,  veume o 
personaxe e vin a Stephen desde o 
principio. Coñecíao e quería velo en 
algo que non fixera aínda,  mostrar 
unha parte que non lle amosou ao 
público.  Stephen ten reputación de 
ser  extravertido  coas  mozas,  pero 
ten unha irmá pequena da idade de 
Cleo e está moi unido a ela.
a 
Como reparou en Elle Fanning? 
O meu produtor executivo víraa en 
O curioso caso de Benjamin Button  
e díxome que tiña algo especial, que 
debía coñecela. Pensaba “oh, vai ser 
a  típica  nena  actriz  de  Hollywood 
superprofesional, e non é o que teño 
en  mente”,  pero  coñecémonos  e 
realmente conquistounos. Estaba na 
idade exacta, e ten esa faísca, está 
chea de vida, dálle moito ao filme. 
Tentei non interferir co que ela facía, 
porque é moi boa, moi instintiva. 
a

Un dos puntos fortes  do filme é 
a súa estética. 
Definitivamente, a estética tiña que 
ser sinxela e minimalista para poder 
centrarnos en Johnny. O director de 
fotografía e mais eu non estabamos 
atados  polo  tempo ou o equipo,  e 
puidemos ser  libres na maneira de 
rodar.  Encantoume a súa forma de 
filmar con luz natural. Non son dos 
que o teñen todo planeado, gústame 
probar cousas e ir vendo como saen 
segundo  traballo,  e  Harris  traballa 
así tamén. Ademais, eu sempre rodo 
en 35mm. Ao meu pai gústalle o HD 
e faille gracia que o meu irmán e eu 
sexamos  tan  sentimentais,  pero  o 
celuloide ten unha calidade única.
O xogo de lentes que usamos foron 
coas que o meu pai rodara  Rumble 
Fish en  1983;  restaurámolas.  Son 
lentes Zeiss, que son moi suaves e 
dan unha sensación máis romántica 
que a fotografía superdefinida.
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