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Hikari (Radiance). Xapón,  2017. Cor, 101 min. Xénero: Drama romántico |
Dirección e guión: Naomi Kawase |  Produción:  N Kinoshita, M Sawada, Y
Takebe (Kumie, Comme des Cinémas, Kino Films) | Fotografía: Arata Dodo |
Montaxe:  Tina  Baz |  Música: Ibrahim  Maalouf  |  Intérpretes:  Masatoshi
Nagase (Masaya), Ayame Misaki (Misako), Tatsuya Fuji (Kitabayashi), Kazuko
Shirakawa (Yasuko), Mantarô Koichi (Akitoshi), Misuzu Kanno (Tomoko)
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Festival de Cannes 2017
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SINOPSE

Misako  é  unha  apaixonada  locutora
de películas para invidentes. Nunha
proxección coñece a Masaya, un fo-
tógrafo maior ca ela que está a per-
der a súa vista lentamente. Misako
pronto  descubrirá  as  fotografías  de
Masaya, que a transportarán a algúns
recordos  do  seu  pasado.  Xuntos
aprenderán a ver de forma resplan-
decente o mundo que antes era invi-
sible aos seus ollos.

NOTAS DA DIRECTORA

Sen luz, non existen cores. Sen luz,
non existen imaxes. Sen luz, é impo-
sible poder facer unha película. Case
podería dicirse que a luz é o cinema.
Bañámonos en luz. Pero só me deca-
tei  do seu significado cando descu-
brín a existencia da cámara. O acto
de fixar  a  luz  na película é  tamén
unha forma de reducir o tempo. De
poderen ver os cegos o cinema, de
poderen escribir unha historia sobre
os  que os  rodean, a película  resul-
tante podería gustar a todas as per-
soas que estean fascinadas pola ma-
xia do cinema. Esa foi  a miña idea
inicial para esta película.

ENTRVISTA Á DIRECTORA

A protagonista, Misako, atopa no ci-
nema unha vía de escape, de sen-
tirse ben. Que significa facer pelí-
culas para vostede?
A posibilidade de ter a miña propia
identidade  e  de canalizar  as  miñas
inquietudes creativas.  Sempre tiven
a necesidade de crear cousas, pero
non sabía moi ben como. Gustoume
debuxar, despois atopei a fotografía
e por último o cinema. O cinema fí-
xome ser eu mesma.

Por que escolleu para Misako o tra-
ballo de escribir descricións de au-
dio en películas para inivdentes? 
Cando revisei a descrición de audio
da miña anterior película a petición
dos escritores dos audiocomentarios,

sentín que eles poderían ter un co-
ñecemento aínda máis completo e
máis  profundo  do  cinema  que  os
propios cineastas. E instintivamente
decateime de que quería facer un
filme  cuxo  heroe  fose  unha  desas
persoas,  aínda  que  foi  moi  difícil
para min facer unha película sobre
o cinema. Ata o final estiven ator-
mentada por como podía vincular a
miña película  Cara á  luz co filme
dentro  do  filme.  Ao  final,  deime
conta de que esa fusión debía oco-
rrer nese escuro auditorio.

O filme fala do difícil que pode ser
atopar o equilibrio entre palabras
e silencios para comunicar algo. É
vostede moi estrita na fidelidade
ao guión á hora de rodar?
Gústame deixar ao espectador que
pense e reflexione, concederlle un
espazo  para  a  súa  creación.  Creo
que isto se consegue de moitas for-
mas,  unha  delas  é  permitir  unha
parte de improvisación aos actores,
deixarlles  crear  e  chegar  ao  seu
personaxe.

Como describiría a relación entre
Misako e Nakamori? Cre que as re-
lacións  son  máis  interesantes  ao
partir dun rexeitamento inicial?
Non necesariamente. Aínda que Mi-
sako e Nakamori parecen ter valo-
res  opostos e repélense, no fondo
teñen  moitas  cousas  en  común.  A
súa relación real nace ao mergullar-
se na profundidade de cada un. E
non é nada menos que o poder do
cinema que os fai apegarse.

Unha pastelaría en Tokio e  Cara
á luz contan historias de almas fe-
ridas que se atopan, a través da
comida nunha e do cinema na ou-
tra. Que papel xogan as artes na
vida dos seus personaxes?
Unha viaxe para descubrir algo real
nunca debe ser esaxerada. Debería
aparecer de forma natural  despois
dunha autodecisión  seria.  As  artes
danche a oportunidade de decatar-
te diso tamén. Non son fáciles de
entender  ou  necesariamente  visi-
bles. Non sabemos onde están, pero
existen. Os meus personaxes ás ve-
ces  magóanse,  ás veces  pérdense.

Pasan por unha viaxe que se atopa
coas artes, unha viaxe chamada vi-
da. O cinema pode dar forza ás vidas
dos personaxes, coma un raio de luz.

A luz mesma é moi importante na
película, tanto empírica como me-
taforicamente. Como de desafiante
foi rodar a luz natural da película?
Era imposible filmar longas escenas
de luz natural no outono en Xapón.
Houbo moitos días bos, pero as horas
de luz solar foron curtas. De todos os
xeitos, logramos, por suposto, foto-
grafar facendo o máximo uso das ho-
ras de luz, sen interromper a tensión
entre  os  actores,  usando  principal-
mente luz natural e tratando que a
fonte de luz fose o máis próxima po-
sible  á  luz  natural.  Hai  bastantes
escenas nocturnas na película, pero
ao  usar  luces  subliminares  recha-
mantes, desenvolveuse un deseño de
luz equilibrado, que non está só di-
rixido aos seres humanos.

Repite de novo con Masatoshi Na-
gase. Como lle axudou a prepararse
para este papel?
Como  o  papel  implicaba  que  aca-
baría completamente cego, antes de
empezar a rodaxe pedinlle que pa-
sase  tempo  na  súa  vida  cotiá  con
lentes protectores que o fixesen ce-
garse. Isto permitiulle experimentar
canto  medo  enfrontan  as  persoas
con discapacidade visual na súa vida
cotiá, como cando unha bicicleta pa-
sa  repentinamente  ao  teu  carón
cando camiñas  pola  rúa;  ensinoulle
que  para  as  persoas  con  discapa-
cidade visual  non é nada fácil vivir
na sociedade. Despois  disto,  empe-
zamos a crear o illamento de Naka-
mori.  O  equipo  da  película  tamén
creaba constantemente unha contor-
na  que  axudase  a  desenvolver  as
emocións do seu personaxe.

Unha das frases máis emotivas do
filme di: “Nada é máis fermoso que
o que desaparece xusto diante dos
nosos ollos”. Está de acordo?
As cousas  que non vemos,  que nos
fan dubidar, o vento, a luz... teñen
algo dentro, e iso é o que quero ato-
par e expresar nas miñas películas.
Esa é a esencia do meu cinema.
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