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SINOPSE

Dos DJs radicais (Otomo Yoshihide) 
aos innovadores do portátil (Numb), 
pasando  polos  devotos  dos 
instrumentos  clásicos  (Sakamoto 
Hiromichi),  a  vangardista  escena 
musical  de  Toquio  é  recoñecida 
internacionalmente  pola  súa 
valentía.  Ademais  de  presentar 
algúns  dos  mellores  músicos  desta 
escena,  este  documental  ofrece 
unha visión calidoscópica de Toquio, 
enfrontando música e ruído, son e 
imaxe, realidade e representación. 

ENTREVISTA A CÉDRIC DUPIRE, 
UN DOS DIRECTORES

Como xurdiu a idea de facer  We 
Don't Care About Music Anyway…?
Ao  pouco  de  facer  a  miña  ópera 
prima,  o  meu  amigo  Noa  García-
Kisanuki,  que  é  medio  xaponés  e 
medio francés, decidiu instalarse en 
Xapón.  Cando  descubriu  a  escena 
musical  underground  de  Toquio 
chamoume e díxome que fose vela, 
que podía facer unha película sobre 
ela.  Así  que  fun  e  quedei 
sorprendido  coa  improvisación,  a 
creatividade,  a  enerxía  crúa  e  o 
son.  Durante  a  estadía  en Toquio, 
coñecín  a  Gaspard  Kuentz,  que 
estudara  dirección  de  cine  alí. 
Decidín  escribir  un  guión con  eles 
dous e rodar o filme con Gaspard. 
Gaspard está máis preto da ficción 
e  eu  do  documental,  e  os  nosos 
enfoques  enfrontáronse durante a 
rodaxe.  Foi  moi  interesante,  pero 
tamén deu problemas ás veces. 

Pero  enfrontar  as  nosas  actitudes 
diferentes  permitiunos  descubrir 
horizontes novos e inesperados.

As actuacións musicais teñen unha 
forte  presenza  teatral.  Isto  é  o 
habitual en Tokio ou escolleron os 
músicos que fosen máis visuais?
Interesábanos  principalmente 
contar  con  grupos  que  usasen 
técnicas diferentes e que fosen bos 
improvisadores. A súa improvisación 
é  a  miúdo  moi  física,  mesmo 
primitiva.  Coido  que  tamén  foi 
importante  a  idea  de  rodar  as 
actuacións  de  maneira  novidosa. 
Colocamos aos músicos en espazos 
decrépitos  e  desolados.  Para  eles 
non  era  algo  habitual.  Tocar  en 
sitios  novos  e  descoñecidos 
obrigábaos a plasmar certa tensión 
directamente no lugar, a adaptarse 
e  reaccionar  ante  a  localización. 
Creo que atopamos espazos xeniais 
que reforzaron esa teatralidade.

Con  que  criterios  se  elixiron  as 
localizacións?
Buscamos  lugares  interesantes 
cunha atmosfera que correspondese 
ao estilo musical particular de cada 
grupo. Atraíannos especialmente os 
espazos baleiros, as ruínas que eran 
a antítese do consumismo nas rúas 
de Toquio. Toquio é unha cidade de 
contrastes:  está  chea  de  ruído  e 
información  no  centro,  pero  as 
aforas son moi tranquilas.  O tema 
da  destrución  foi  moi  importante 
para  nós,  tanto  no  contexto  do 
consumismo como no da creación. 
(…)  Ao  escribirmos  o  guión,  unha 
das ideas era pensar que faciamos 
un filme de ciencia ficción, onde o 
mundo  se  destrúe  e  os  únicos 
sobreviventes son os músicos.

Estes  músicos  son  coñecidos  en 
Xapón?
Non  son  moi  coñecidos,  agás  en 
pequenos círculos. Otomo Yoshihide 
(un  músico  de  free  jazz  e  noise 
rock) é famoso internacionalmente, 
pero  a  maioría  só  se  moven  por 
Xapón. Non adoitan gravar álbums, 
pero  actúan moito  en directo:  hai 
un público que os vai ver tocar tres 
veces por semana ou así.  (…) A nós 
poden  parecernos  marxinais,  pero 
móvense  por  todo  tipo  de 
ambientes.  O  público  en  Xapón  é 
curioso  e  aberto  de  mente,  está 
disposto a ir ver cousas diferentes, 
sexa noise ou música convencional.

Cre que o  público  conectará  coa 
música noise do filme? 
Queriamos  que  quedase  clara  a 
relación entre a acción musical e os 
instrumentos, que a xente puidese 
ver  como  se  produce  o  son.  No 
filme,  os músicos  explican as súas 
intencións e as súas técnicas, polo 
que  coido  que  o  público  poderá 
entender a súa música e escoitala 
dun xeito máis accesible. Pero non 
sei se irán comprar os seus discos!

E MAÑÁ: CONCERTO
2 grupos deste filme en directo!
Umi No Yeah!! + Kirihito
24 de marzo 22:00 h, gratis
Café Cultural Auriense

E A SEMANA QUE VÉN:
>> Revolution + Sixty tolos
29 marzo 19:00 h, gratis
Salón Multiusos Campus Ourense
>> O concerto
Dir. Radu Mihaileanu
30 de marzo 20:30 + 23:00 h 
Cinebox Ourense


