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A VENUS DAS PELES

FICHA TÉCNICA

La  vénus  à  la  fourrure. Francia,  2013.  Cor,  96  min.  Xénero:  Comedia
dramática | Dirección: Roman Polanski | Guión: Roman Polanski, David Ives
|  Produción: Robert  Benmussa,  Alain  Sarde (R.P.  Productions,  Les  Films
Alain Sarde) | Fotografía: Pawel Edelman | Montaxe: Margot Meynier, Hervé
de Luze |  Música:  Alexandre Desplat |  Intérpretes:  Emmanuelle Seigner
(Vanda), Mathieu Amalric (Thomas)
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Premios César 2013
Mellor Director 

SINOPSE
a

Despois dun día de audicións a ac-
trices para a súa nova obra, Thomas
laméntase  da  mediocridade  das
candidatas;  ningunha  ten  o  nivel
necesario  para  o  papel  principal.
Nese  momento chega Vanda, unha
bulebule  chea de enerxía  que en-
carna todo o que Thomas detesta: é
vulgar, sen miolos e non se deterá
ante nada para obter o papel. Pero
cando Thomas a deixa probar sorte,
queda perplexo e cativado pola súa
metamorfose: comprende perfecta-
mente o personaxe e memorizou o
guión. Mentres a proba se alonga, a
intensidade increméntase e o mozo
obsesiónase con ela.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que escolleu un teatro a porta
pechada como escenario?
A obra de David Ives pareceume es-
mendrellante e souben ao instante
que tiña que levala ao cinema. Está
ambientada nunha sala de ensaios.
En  Francia,  ao  contrario  do  que
ocorre en Estados Unidos e en Nova
York  en  particular,  o  cásting  faise
nos teatros. Eu crecín nun teatro en
Polonia  e  pensei  que  este  sería  o
marco ideal para a historia.  Cons-
truímos o teatro do filme, o que da-
ba a posibilidade de desprazarse no
seu interior: non se tiña a impresión
de claustrofobia como cando esta-
mos  pechados  nun  mesmo  lugar.
Quería  un  teatro  un  tanto  decré-
pito, non un teatro bonito que xa-
mais acollería unha obra ou un di-
rector deste tipo.

Cal foi o principal desafío á hora
de adaptar a obra?
Corriamos o risco de aburrir ao es-
pectador con tan só dous persona-
xes. Era algo delicado. Tiñamos que
conseguir  que  ao  público  lle  que-
dase bafo ao longo de toda a obra,
o que supón un reto en grao sumo
natural.  Encantoume  lidar con ese

problema. A orixe do texto non ten
ningún interese; o que conta é o re-
sultado,  proveña  dun  libro,  unha
obra  de  teatro  ou  un  cabalo,  dá
igual. Se o texto é bo, o texto é bo,
e este é extraordinario. Aos actores
sempre lles parece un pouco estra-
ño porque un non é o personaxe e,
con todo, asimílao cada vez máis e
un convértese nel e sorpréndese de
súpeto  da  cantidade  de  propostas
que  lle  xorden  para  cambiar  este
aspecto ou aqueloutro do texto. Un
é o texto, absorbeuno.

Que lle  atraeu  da  idea  de  ter  a
dous actores no mesmo espazo?
Era o meu soño desde facía moito
tempo.  Na  miña  primeira  película
non  había  máis  que  tres  persona-
xes. Que fosen só dous era todo un
desafío. Veño dunha escola de cine-
ma e aos  alumnos encántanlles  os
retos. Este texto deume a posibili-
dade de facelo e non teño ningún
problema  para  facer  este  tipo  de
cinema. 

Sorprendeulle  o  papel  de  Emma-
nuelle Seigner?
Ao ler o texto pensei: "mira, isto é
para Emmanuelle".  Con todo, para
que puidese levalo a cabo, tiña que
ser en francés e en Francia. Unha
vez  asimilado  o  texto,  si  me  sor-
prendeu. No entanto, hai que dicir
que  non  lle  entusiasmou  especial-
mente o texto en inglés e tiven que
convencela un pouco.

ENTREVISTA Á ACTRIZ

Como se traballa con Polanski?
Confío nel, sei que non vai mostrar-
me de mala maneira. E, desde logo,
é mellor estar con alguén que ten
talento que baixo as ordes dun idio-
ta. Especialmente en Francia, onde
non hai demasiados directores bos.

Que lle ensinou o seu marido?
Moitísimas cousas. Disciplina, sobre
todo. En Francia, a miúdo temos a
tendencia de non esforzarnos e de
pensar que somos xeniais. Compor-
támonos de xeito un tanto arrogan-
te. Roman ensinoume que para fa-
cer algo bo cómpre traballar. Iso foi

unha gran lección, porque ás veces
rodo en Francia e os meus compa-
ñeiros aprenden o papel  na sesión
de maquillaxe. É mediocre.

Entón, por que tardou tanto tem-
po en volver filmar con el?
Porque sentiamos que tiña que vivir
as miñas propias experiencias, e así
ocorreu.  Necesitaba  facer  cousas
por min mesma e tampouco daba-
mos co papel axeitado. Non iamos
rodar  xuntos  só  polo  feito  de  fa-
celo. Queriamos atopar un bo mate-
rial e eu prefería que fose un pro-
xecto  de  baixo  orzamento,  algo
máis íntimo.

Que achegou esa  sinxeleza á  ro-
daxe?
Gravamos en 27 días,  en xornadas
de  12 horas.  Foi  unha  especie  de
urxencia,  como un filme realizado
por  xente  nova.  Era  duro  e  esgo-
tador,  pero  moi  divertido.  Necesi-
taba estar emocionada todo o tem-
po, porque se non, derrubaríame de
cansazo. En ocasións, cando tes un
orzamento folgado,  unha caravana
e  tempos  mortos,  adormentas.  En
certo xeito, envelleces. Aquí foi co-
ma se Roman estivese a filmar a súa
segunda película.

Cal foi a súa primeira reacción ao
ver o guión?
Cando lin a obra de teatro, dixen:
"Ai,  Deus,  canto  texto  teño  que
aprender".  Pensei  que  non  sería
quen. Pero o traballo de adaptación
simplificouno e volveuno cinemato-
gráfico. 

Xa  traballara  antes  con  Mathieu
Amalric.
Encántame. É moi bo actor, xenero-
so,  posúe  swing.  Hai  intérpretes
con ritmo e el teno. O primeiro día
de  rodaxe  deume  a  biografía  de
Fanny Pistor, a muller que inspirou
a novela. Foi moi interesante.

Hai  bos  papeis  para  actrices  de
mediana idade?
Non existen grandes personaxes pa-
ra mulleres, independentemente da
idade. Talvez algúns para as mozas
máis novas. Habemos de cambialo.

Luns 27: PARAÍSO: FE · Dir. Ulrich Seidl | Mércores 29: OSLO, 31 DE AGOSTO · Dir. Joachim Trier


