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UNHA MULLER FANTÁSTICA

FICHA TÉCNICA

Una mujer fantástica. Chile,  2017. Cor, 104 min. Xénero: Drama |  Direc-
ción: Sebastián Lelio | Guión: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza | Produción: J
Larraín, P Larraín, S Lelio, G Maza  (Fabula, Komplizen Film) |  Fotografía:
Benjamín Echazarreta | Montaxe: Soledad Salfate | Música: Mathew Herbert
| Intérpretes: Daniela Vega (Marina), Francisco Reyes (Orlando), Luis Gnecco
(Gabo), Aline Küppenheim (Sonia), Amparo Noguera (Adriana)
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Festival de Berlín 2017
Mellor Guión, Premio Teddy
Premios Fénix 2017
Mellor Película, Dirección e Actriz

SINOPSE

Marina é unha moza camareira e as-
pirante a cantante; Orlando é dono
dunha imprenta.  Ambos planean un
futuro xuntos. Cando Orlando morre
repentinamente, Marina vese obriga-
da a enfrontarse á súa familia e á so-
ciedade para demostrar o que ela é:
unha muller complexa, forte, hones-
ta... fantástica.

NOTAS DO DIRECTOR

Concibo  Unha muller fantástica co-
mo unha película de esplendor esté-
tico, de vigor narrativo, de tensión e
emoción.  Politonal,  multiexperien-
cial,  multiemocional.  Unha  película
que é ao mesmo tempo exaltación e
exame da súa personaxe central: Ma-
rina Vidal. Que é o que o espectador
ve cando ve a Marina? Ve un ser hu-
mano que cambia todo o tempo fron-
te aos seus ollos, que flúe, vibra e
modifícase. O que están a ver non é
precisamente o que están a ver e esa
condición  fai  de  Marina  un  vértice
que atrae as fantasías e desexo dos
espectadores, convidándoos a explo-
rar os límites da súa propia empatía.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como concibiu o filme?
Gústame pensar  que a película,  do
mesmo xeito que Marina, a súa per-
sonaxe central, non lle teme ao pra-
cer e que, tal como ela, posúe unha
superficie  rechamante  e  relucente.
Tenta combinar o pracer narrativo e
o pracer visual en xogos de aparen-
cias que buscan cativar,  unha sorte
de cabalo de Troia cargado de huma-
nidade. 

Cal  é  a  súa  cruzada,  cal  é  o  seu
desafío como director? 
Gustaríame que o espectador acabe
intimamente  unido  a  Marina.  Que,
máis aló das súas crenzas, valores ou
visión de mundo, de tanto observala,

termine sentindo como ela, e que
de tanto sentila, queira vela sobre-
vivir e prevalecer. O cinema conví-
danos a sentir como outros, a expe-
rimentar emocións  que moitas  ve-
ces nos resultan novas e estes acha-
dos ocorren non tanto nas películas,
senón nos espectadores mesmos. O
cinema aprovisiónanos para a vida e
permítenos explorar a nosa elastici-
dade  espiritual.  Gustaríame que  o
espectador se entregue a unha via-
xe desafiante e que o faga de bra-
zos abertos. Tamén querería que o
espectador sinta que viu algo belo,
que estivo en contacto coa beleza. 

Cal foi o percorrido desde  Gloria
ata Unha muller fantástica? 
Sinto que, dalgunha forma, este fil-
me é  unha construción  máis  com-
plexa que  Gloria porque  é  moitas
películas ao mesmo tempo. Pero a
pesar de que UMF existe nun terri-
torio cinematográfico distinto, que
opera moito máis alá do realismo,
ten,  do  mesmo  xeito  que  Gloria,
máis  inclinación  polas  preguntas
que polas respostas, e a un mesmo
tempo examina e exalta a un perso-
naxe feminino poderoso, pero  UMF,
por varias razóns, é moito máis que
unha película sobre unha muller. 

Gloria e Marina teñen algo en co-
mún, a procura da súa dignidade.
Ambas as personaxes son máis gran-
des que a propia vida. Son realistas,
pero teñen un aire moi peliculeiro.
É o efecto Gena Rowlands. Gústame
seguilas, velas felices, pero tamén
polas a proba, e ver se son quen de
superar os seus problemas.

Como chegou Daniela Vega ao pro-
xecto? 
Recomendáronme  que  falase  con
ela.  Durante un ano estivo a axu-
darnos a través de Skype. Resolvía
as  nosas  dúbidas  e  compartía  as
súas experiencias. Moito de Daniela
acabou  no  guión.  Cando  termina-
mos de escribir, deime conta de que
só ela  podía  facer  de  Marina.  Era
linda, desafiante. Tiña algo de ex-
periencia como actriz e sabía can-
tar lírico. Envieille o guión... e lan-
zouse.

Estivo sempre claro que a protago-
nista tiña que ser transxénero? 
Non  teño  ningún  problema  con  A
moza danesa ou a serie Transparent,
pero  a  miña  intuición  dicíame que
facer iso sería un erro. Como nas ori-
xes  do  cinema,  cando  os  brancos
pintaban  a  cara  para  facer  de  ne-
gros. Agora velo e é doloroso.

Os directores Maren Ade (Toni Erd-
mann) e Pablo Larraín (Neruda) son
produtores da película.
Pablo e o seu irmán Juan son amigos
meus  desde  hai  moitos  anos.  Cre-
cemos  dunha  forma paralela.  O  de
Maren ocorreu porque lle encantou
Gloria. Ela soubo que vivía en Berlín,
e quedamos un día. Quería producir
a miña seguinte película. A partir de
aí xurdiu unha amizade.

Nun momento no que o tema trans-
xénero  se  discute  no  mundo,  en
que lugar se sitúa o filme? 
A min cústame filmar xulgando, cús-
tame  filmar  mirando  para  abaixo,
sentindo  que  os  personaxes  están
equivocados ou que son inferiores a
min. Eu preciso situarme nun lugar
onde poida entendelos,  mesmo aos
antagonistas.  Cando  empezamos  a
escribir  esta  película  o  tema trans
non explotara na cultura popular co-
mo o fixo hai un ano e medio. De sú-
peto a figura  do trans  desprazouse
desde unha marxinalidade malenten-
dida ata instalarse nun lugar central
do imaxinario actual. Eu creo que a
película  comunga  intimamente  coa
identidade do seu personaxe. En es-
pañol a palabra que se usa para re-
ferirse  a  a  identidade  sexual  é  a
mesma  que  se  usa  para  aludir  ao
estilo narrativo: xénero. Nese senti-
do a película mesma é transxénero.
É unha película romántica, de pan-
tasmas, de fantasía, de humillación
e vinganza,  un documento do real,
un estudo de personaxe. A identida-
de da película mesma oscila, non se
fixa, non se detén e non permite ser
reducida a unha soa cousa. O feito
de que non poida ser explicada du-
nha soa maneira é talvez un dos tra-
zos  máis  contemporáneos  de  Unha
muller fantástica. 

Luns 5: Cristal escuro · J Henson & F Oz | Mércores 7: 120 pulsacións por minuto · Robin Campillo


