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PERSONAL SHOPPER

FICHA TÉCNICA

Personal Shopper. Francia, 2016. Cor, 106 min. Xénero: Drama fantástico |
Dirección  e  guión: Olivier  Assayas |  Produción:  Charles  Gillibert  (Arte
France Cinéma, CG Cinéma, Vortex Sutra, Sirena Film) |  Fotografía: Yorick
Le Saux |  Montaxe: Marion Monnier  |  Intérpretes:  Kristen Stewart (Mau-
reen), Lars Eidinger (Ingo), Nora von Waldstätten (Kyra), Anders Danielsen
Lie (Erwin), Sigrid Bouaziz (Lara), Hammou Graïa (detective)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2016
Mellor Dirección (ex aequo)

SINOPSE
a

Maureen, unha moza norteamericana
que  reside  en  París,  traballa  como
asistente persoal dunha muller rica e
poderosa que viste nas mellores ten-
das  da  capital  francesa.  Pero  Mau-
reen convive con pantasmas. Os seus
poderes  psíquicos  son unha estraña
calidade que compartiu co seu irmán
xemelgo antes de que este falecese
en estrañas circunstancias. Maureen
comeza entón a recibir no seu móbil
estrañas mensaxes anónimas.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Haberá algún traballo máis estúpi-
do có de “personal shopper”? 
Non sei se será o máis estúpido, pero
sen dúbida é o máis alienante. Era
xusto o que me cumpría para a pelí-
cula.  Interésame  falar  dun  conflito
moi común na nosa sociedade. Moita
xente pasa os días facendo traballos
que  non  ofrecen  ningunha  satisfac-
ción porque teñen que pagar o alu-
guer,  pero  doutra  banda  aspiran  a
cousas  máis  elevadas  e  pensan  en
abstraccións. Esa dualidade é a base
sobre a que construín a Maureen. É
unha muller que perdeu a súa outra
metade  e  ten  que  reconstruírse,  e
cuxa relación coa industria da moda
pertúrbaa. A través dela quixen falar
da tensión entre unha sociedade que
é cada vez máis materialista e per-
deu a fe, por unha banda, e a nece-
sidade que todos temos de lidar con
sentimentos coma o sufrimento e a
dor, pola outra.

Pode  considerarse  a  súa  primeira
incursión no cinema de terror?
A película  retrata  unha  muller  que
debe sobrepórse á dor, e para amo-
sar as súas emocións con intensidade
pensei  que  sería  útil  usar  métodos
propios  dos  filmes  de  terror,  que
adoitan lograr unha comunicación fí-
sica directa co espectador. Pero non
diría que é cinema de terror. Non o é
máis que as miñas outras películas.

Viu moitos clásicos do xénero para
preparar esta película?
Vin moitos filmes ao longo da miña
vida.  Sempre  admirei  os  cineastas
independentes que se dedicaban ao
xénero en Estados Unidos cando eu
empezaba  no  mundo  do  cinema,
nos  anos  70:  John  Carpenter,  Wes
Craven, David Cronenberg...

Cre na vida tras a morte? 
Gustaríame,  pero  non.  Con  todo,
creo que tras morrer seguimos vivos
nas nosas obras e no noso legado, e
nos recordos dos nosos seres queri-
dos. De cando en vez todos temos
conversas internas con familiares e
amigos que faleceron. Chamámolos
pantasmas, ou espíritos. Sempre es-
tiveron canda a nós, desde o prin-
cipio da humanidade. E en todo ca-
so  creo  que  o  mundo  vai  alén do
ámbito  físico.  Somos  moito  máis
que aquilo do que somos conscien-
tes. A nosa imaxinación e os nosos
sentimentos  constantemente  nos
deixan claro que a nosa existencia
está rodeada de misterio. O obxec-
tivo do artista é captar o misterio.

Por que as mulleres adoitan ser o
centro das súas historias?
Son feminista. Aínda que rodei ta-
mén historias de homes, o que me
inspira  das  mulleres  é  o  xeito  en
que se adaptan á súa nova posición
no mundo moderno. Creo que é o
acontecemento que define o século
XX e o século XXI.

Asegura  que  Kristen  Stewart  é  a
mellor actriz da súa xeración. 
Ela  é  totalmente  responsable  de
moitas  das  escenas  da  película.  O
filme ten moito que ver co que ela
creou e achegou por si mesma. Creo
que  goza  ao  rodar  comigo  porque
atopa  unha  liberdade  como  actriz
que  non  dan  as  superproducións.
Por  exemplo,  sorprendeuse  moito
ao descubrir  que todas as escenas
que  rodara  en  Viaxe  a  Sils  Maria
aparecían  na  montaxe  final.  Está
afeita a que en Hollywood se rode o
dobre do que se ve. É algo que non
ten que ser malo, pero non reflicte
o traballo que fixeron os actores. 

Roda en inglés e con estrelas esta-

dounidenses para deixar de ser in-
dependente?
Non me gustaba a idea de quedar-
me encallado nun tipo determinado
de cinema, sen a posibilidade de re-
inventarme como creador. Ademais,
interésame rodar o modo en que as
culturas se conectan entre si  neste
mundo moderno e globalizado. É un
tema que poucos directores tratan.
Recorrer a actores estranxeiros per-
míteme logralo. 

Os seus filmes son moi diferentes.
Proponse filmar sempre algo total-
mente distinto ao anterior?
Si, non quero volver pór os meus pés
nas  miñas  propias  pegadas.  Se  as
películas  non  son  un  desafío,  son
aburridas.  Se  empezo  unha e  sinto
que  sei  como  facela,  está  morta.
Preciso ter medo.

En Cannes gañou o premio a mellor
director,  pero  tamén  foi  apupado
na función de prensa. Como lida co
rexeitamento e coa aceptación?
Nunca fago películas para xerar con-
senso. Para min, facer cinema é to-
mar riscos, filmar de maneira ines-
perada. Para que unha película sexa
relevante, ten que ter certo grao de
provocación. O mundo do cinema in-
dependente  é  moi  convencional,  e
eu  veño  loitando  contra  iso.  Alé-
grome cando me dan premios, pero
non fago filmes para gañalos. Cannes
foi sempre moi amable comigo.

Vostede deixa que o público com-
plete  o sentido das  películas.  Su-
bestímase moito aos espectadores?
Si, gran parte do cinema e  a televi-
sión mainstream desprezan ao públi-
co,  pensan  que  son  idiotas  pasivos
aos que bombardear con ruídos e co-
res. Para gañar o respecto do públi-
co, tes que respectalo. Sempre esti-
ven convencido de que non hai arte
se  non  hai  diálogo.  Cando  miras
unha pintura,  decides  canto tempo
vas quedar diante, e como circulan
os teus ollos por ela. Aportas algo,
es activo. O mesmo cando les. A túa
mente pensa sobre o que se di e co-
mo  resoa  na  túa  experiencia.  Así
deben verse as películas. Se non, hai
cero arte.

Mércores 24: Lady Macbeth · William Oldroyd | Luns 29: Your Name · Makoto Shinkai


