
Radiografías
Sesión do 11 de febreiro de 2015                                                                                         a

WINTER SLEEP (SOÑO DE INVERNO)

FICHA TÉCNICA

Kis uykusu. Turquía, Francia, Alemaña, 2014. Cor, 196 min. Xénero: Drama |
Dirección: Nuri  Bilge  Ceylan |  Guión: Nuri  Bilge  Ceylan,  Ebru  Ceylan  |
Produción: Zeynep Ozbatur Atakan (Zeynofilm, Memento Films, Bredok) |
Fotografía:  Gökhan Tiryaki | Montaxe: Nuri Bilge Ceylan, Bora Göksingöl |
Intérpretes:  Haluk  Bilginer  (Aydin),  Melisa  Sözen  (Nihal),  Demet  Akbag
(Necla), Ayberk Pekcan (Hidayet), Serhat Mustafa Kiliç (Hamdi), Nejat Isler

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Palma  de  Ouro  á  Mellor  Película,
Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Aydin,  un antigo actor,  rexenta un
pequeno  hotel  en  Anatolia  central
coa axuda da súa nova esposa Ni-
hal, da que se distanciou sentimen-
talmente, e da súa irmá Necla, que
acaba de divorciarse. A medida que
o inverno avanza e a neve cobre a
estepa, o hotel convértese nun re-
fuxio,  pero  tamén  nun  lugar  sen
saída  no  que  se  avivan  os
resentimentos.

NOTAS DO DIRECTOR

Como xurdiu a  idea de rodar na
zona montañosa de Capadocia?
Inspireime  en  tres  historias  curtas
de Chekhov. Tamén é certo que te-
ño  este  proxecto en  mente  desde
hai 15 anos. Non mencionarei os tí-
tulos das historias para non falsear
a lectura do filme, pero a calquera
que estea familiarizado coa obra do
escritor seralle fácil descubrir cales
son. Con todo, cambiámolas moito
e engadimos cousas. Para empezar,
en principio non iamos rodar en Ca-
padocia  porque  as  paisaxes  pare-
cíanme demasiado espléndidas para
a historia. Pero non atopamos outro
hotel tan apartado do mundo, era o
lugar  perfecto  onde  afastar  total-
mente  aos  personaxes.  Ademais,
quería que houbese uns cantos tu-
ristas, algo perfectamente crible en
Capadocia, xa que a xente visita a
rexión  mesmo  no  inverno.  Cando
por fin decidimos as  localizacións,
mudamos  a  historia.  Pode  dicirse
que os decorados influíron no que
se conta. 

A súa esposa é a coguionista, co-
mo traballan xuntos?
Primeiro  centrámonos  en  construír
a narración e logo pasamos aos diá-
logos. Cada un traballa polo seu la-
do e reunímonos para falar do que
escribimos. Cando chega o momen-
to de decidir discutimos moito, mes

mo berramos, pero axúdanos a es-
coller a opción máis axeitada. Non
pasamos  moito  tempo  escribindo,
pero si falando. Ao ser o realizador,
empéñome en ter a última palabra,
pero  Ebru  sempre  acaba  por  con-
vencerme.  É moi boa elaborando a
trama.  Ao  escribirmos  Había  unha
vez na Anatolia atopou a solución á
maioría dos problemas. É máis de-
sapiadada ca min ao xulgar o noso
traballo. Ás veces síntome como Ay-
din  nos  seus  enfrontamentos  con
Necla, unha persoa moi intransixen-
te. Creo que a lóxica de Ebru axuda
aos nosos filmes; está ancorada no
presente, na realidade.

Tiña  pensado  desde  o  comezo
rodar un filme de 196 minutos?
Ao  acabarmos  o  guión,  decatámo-
nos conta de que sería unha pelícu-
la longa porque tiña 163 páxinas en
lugar das 96 do último, pero non me
preocupou moito. Creo que necesi-
to a mesma liberdade que un autor
que, mentres escribe, non se pre-
gunta cantas páxinas terá a novela.
Só son restricións comerciais as que
obrigan ao realizador a cinguirse a
un formato de 90 ou 100 minutos.
Nunca o pensei antes de embarcar-
nos nesta aventura.

Estaban todos os personaxes na si-
nopse ou foron aparecendo a me-
dida que escribían o guión?
Empezamos coa parella; entón apa-
receu a irmá e, aos poucos, todos
os que lles rodean no hotel. Os últi-
mos en chegar foron o imán, o seu
irmán e o neno. A primeira escena
que rodamos non foi a do neno rom-
pendo o portelo do coche cunha pe-
dra. A primeira secuencia era Aydin
enfrontándose  á  súa esposa Nidal.
Logo ocorréusenos establecer unha
conexión entre a parella e a vila de
máis abaixo, e creamos a familia do
imán.  Todo  xurdiu  porque  lembrei
algo que me pasou de neno. Estaba-
mos nunha aldeíña co meu pai, que
trouxera un coche de Estados Uni-
dos. Debía ser o único coche da al-
dea. Un neno tirou unha pedra con-
tra o portelo. O meu tío baixou do
coche, foi polo neno e levámolo á

súa casa, como fan na película.

Como ve aos personaxes femininos
en comparación a Aydin? Parecen
máis sólidos, fanse moitas menos
ilusións  e  non recorren  ás  falsas
aparencias como el.
Para  crear  uns  personaxes  femini-
nos tan fortes, inspireime na miña
nenez. Vivía coa miña tía e as súas
dúas fillas, tres mulleres con carác-
ter.  Os  homes  non  pasaban  moito
tempo en  casa.  Ían  e  viñan,  e  as
tres  mulleres  non  calaban  as  súas
opinións. Inspireime nelas.

As dúas escenas principais, entre
Aydin e a súa irmá e entre Aydin e
a súa esposa, filmadas con planos
e contraplanos, lembran a intensi-
dade do cine de Ingmar Bergman.
É verdade, na historia do cinema el
é o gran mestre dos conflitos de pa-
rella, da resolución de disputas, e é
un dos meus directores preferidos.
Non quixen buscar outra forma ci-
nematográfica  para  esas  dúas  se-
cuencias; partín do estilo máis sin-
xelo co fin de realzar a confronta-
ción entre os personaxes. Calquera
outro enfoque diminuiría a emoción
latente neses dous duelos. Rodei as
escenas cunha soa cámara, pero fi-
xemos moitas tomas.

Como escolleu a música, sobre to-
do a sonata nº 20 de Schubert?
Probamos con diversas pezas, pero
estaba empeñado nesta sonata por-
que Schubert repite o mesmo tema
con  pequenos  cambios,  variacións
infinitesimais. É unha peza moi co-
ñecida. Logo descubrín que Bresson
xa a usara, pero deume igual.

Como traballou cos actores?
Non direi que lles dei moita liber-
dade. Quería que dixesen os diálo-
gos tal como estaban escritos. Con
todo,  cando  xa  tiña  a  toma  axei-
tada, deixáballes improvisar por se
achegaban algo máis. Deime conta
de que engadían pequenos detalles,
pero  non  adoitaban  afastarse  do
texto.  Pasamos  moito  tempo  fil-
mando os ensaios nos decorados pa-
ra  conseguir  o  que  quería.  Logo
tentei melloralo.

A semana que vén non haberá proxeccións; que teñan unhas boas vacacións de Entroido!


