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ALANIS

FICHA TÉCNICA

Alanis. Arxentina, 2017. Cor, 82 min. Xénero: Drama | Dirección: Anahí Ber-
neri | Guión: Anahí Berneri, Javier Van de Couter | Produción: Anahí Berne-
ri, Diego Dubcovsky (Varsovia Films) |  Fotografía: Luis Sens |  Montaxe: D
Castagnino, A Estrada |  Música:  Nahuel  Berneri  |  Intérpretes:  SofÍa Gala
(Alanis),  Dante  Della  Paolera  (Dante),  Santiago  Pedrero  (Santiago),  Dana
Basso (Gisela),  Silvina Sabater (Andrea), Carlos Antonio Vuletich (Román)

PREMIOS
a

Festival de San Sebastián 2017
Mellor Dirección, Mellor Actriz
Festival da Habana 2017
Mellor Película, Mellor Actriz

SINOPSE
a

Alanis é traballadora sexual, ten un
fillo  e  comparte  piso  no centro  de
Bos Aires  con Gisela.  Ambas coidan
do bebé e reciben aos seus clientes
no apartamento. Todo cambia cando
dous inspectores municipais deteñen
a Gisela. Expulsada do seu piso, Ala-
nis trasládase temporalmente a casa
da súa tía. Coida ao seu fillo e ofre-
ce  na rúa o  que sabe facer.  Alanis
debe pelexar por atopar o seu lugar.

NOTAS DA DIRECTORA

Tres días na vida dunha prostituta e
o seu pequeno fillo. O corpo sexual e
o corpo de nai como desafío actoral.
A intimidade de Sofía Gala Castiglio-
ne co seu fillo Dante: as súas mira-
das, o seu trato animal, as tetas, as
risas e prantos que me deixaron cap-
turar.  Unha  Bos  Aires  multirracial,
marxinal e inmigrante. As prostitutas
dominicanas  que  chegaron  engana-
das cun futuro mellor, as pelexas por
gañar un lugar na rúa e os aparta-
mentos “privados”.  O baleiro legal,
a persecución e a vergoña de quen
exerce un traballo,  son vítimas du-
nha forma de escravitude ou simple-
mente atoparon unha forma de so-
brevivir.  Alanis é  un filme urxente,
rueiro, carnal, amoroso e político.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Por que decidiu pór o foco nunha
prostituta? 
Alguén ten que facelo. No meu país
o Estado tenta facelas desaparecer,
escondelas como fai cos esmoleiros.
Arxentina  non  persegue  a  prostitu-
ción nin a pena, pero non existen lu-
gares autorizados onde exercela, así
que a efectos prácticos o oficio está
nun limbo. O Estado ten a potestade
sobre o corpo da muller. En Arxenti-
na contémplanse a liberdade de xé-
nero e o matrimonio homosexual pe-
ro, por exemplo, o aborto é ilegal.

No cinema as  prostitutas  adoitan
retratarse como vítimas, pero Ala-
nis rexeita ese enfoque. 
Totalmente. Pensar que toda muller
que se prostitúe ten detrás a alguén
que a explota, porque se non nunca
elixiría  a  prostitución,  aparta  a
ollada  dunha  realidade  máis  com-
plexa. Iso é o que fai a lei de moi-
tos países, que de forma moi hipó-
crita trata de equiparar as traballa-
doras sexuais coas vítimas de trata.
Hai mulleres para as que vender o
seu corpo é preferible a facer ou-
tros  traballos  nos  que  se  senten
máis explotadas, e deberían ter os
mesmos dereitos e a mesma protec-
ción institucional. Hai que deixar de
mudar de beirarrúa cando as cruza-
mos pola rúa, de tratalas como se
fosen inmorais.

Por  que  decidiu  que  Alanis  fose
nai ademais de prostituta? 
Porque  o  70%  das  mulleres  que
exercen a prostitución no meu país
son nais. O insulto máis grave que
pode  pronunciarse  é  “fillo  de  pu-
ta”: perpetúase unha imaxe da nai
que ten que ver coa virxe. Os nenos
edúcanse  impedindo  que  vexan  á
súa nai como un ser sexual. Por iso
unha  nai  puta  é  algo  tremendo  e
inconcibible.  Eu  quería  que  Alanis
non só fose nai senón que estivese a
aleitar, e aí foi que vimos que Sofía
acababa de ter un bebé e pensamos
nela. Parece que non pero ás mu-
lleres co tema da prostitución cús-
tanos tomar unha posición, de feito
é un tema que divide ao feminismo.

Canto tivo que ver a elección de
Sofía  Gala  na  conformación  do
personaxe?
O guión xa estaba escrito cando llo
propuxemos,  a  proposta  concreta
foi  traballar  co  seu  fillo.  Houbo
moitas situacións de escenas cotiás
co fillo nas que ela me dicía “mira,
fai isto”, “se eu fago así vaime dicir
tal cousa”; entón iamos por aí. Fi-
xemos traballo de mesa de todo o
guión e conversámolo moito, todo o
que eu investigaba íallo pasando e
discutiámolo para a construción do
personaxe.  Ela  ten  unha  postura
mesmo máis radical cá miña.

Como pensaron a presenza do cor-
po desde a posta en escena?
Hai un privilexio do corpo con res-
pecto ao primeiro plano ou ao ros-
tro; de feito hai moitos planos onde
está cortada a cabeza do personaxe.
E como son poucos planos e traba-
llamos  con encadres  fixos,  non hai
movemento de cámara, sempre é o
corpo o que está a xerar tensión no
cadro co visto ou o non visto dos ou-
tros corpos. Así, na escena de sexo
co cliente,  traballamos con marcas
no chan e no espazo para xerar ten-
sión, e a cámara está nunha posición
que non é normal, máis baixa, á al-
tura do peito. Ela ten moitos hema-
tomas  no  corpo,  filmamos  sempre
sen  maquillaxe,  quixemos  polos  en
primeiro termo. O corpo sempre es-
tá a compor e dar beleza e ritmo ao
encadre.

A pesar de ser ficción, a posta en
escena é moi documental.
Eu  traballo  o  realismo.  Hai  moitos
non actores no filme, contamos con
travestis,  con prostitutas  dominica-
nas. Fixemos un traballo de campo e
deixamos que a realidade entre na
película. A intención era que dentro
da ficción o realismo non se perde-
se, que nada parecese forzado.

Considera  que  ten  unha  “ollada
feminina” como directora?
Eu teño unha ollada que é desde o
xénero, si, miro co meu corpo que é
distinto que o corpo dun home. Se é
feminina  ou  non?  Eu  creo  nunha
ollada que poña o acento no xénero,
pero iso non é necesariamente unha
ollada  feminina.  Pero  sempre  que
viaxo tócame algunha charla respec-
to diso: fálase todo o tempo sobre a
cantidade de mulleres que filman no
mundo, que é mínima con respecto
aos homes. Non deixo de dicir que
sinto  orgullo  por  Arxentina  neses
termos, hai máis mulleres dirixindo
que en case calquera outro país do
mundo.  Paréceme que ten que ver
coas escolas de cinema. Iso fala moi
ben  de  nós  como  sociedade,  que
haxa tantas voces, tantas olladas fe-
mininas  distintas.  Non  me  molesta
falar do tema, paréceme que empo-
dera a outras mulleres.

Mércores 14: Terra de Deus · Francis Lee | Luns 19: Sesión de Curtas Galegas


