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Retratos e Derivas
Sesión do 28 de febreiro de 2018                                                                                         a

SEN AMOR

FICHA TÉCNICA

Nelyubov. Rusia,  2017. Cor,  128 min. Xénero: Drama |  Dirección:  Andrey
Zvyagintsev | Guión: Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin | Produción: G Fetisov,
S Melkumov, A Rodnyansky (Arte France Cinéma, Why Not Productions) | Fo-
tografía: Mikhail Krichman | Montaxe: Anna Mass | Música: Evgueni  Galpe-
rine |  Intérpretes:  Maryana Spivak (Zhenya), Aleksey Rozin (Boris), Matvey
Novikov (Alyosha), Marina Vasilyeva (Masha), Andris Keishs (Anton)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2017
Premio do Xurado
Premios do Cinema Europeo 2017
Mellor Banda Sonora e Fotografía

SINOPSE

Boris e Zhenya están en proceso de
divorcio.  Aínda  que  separados,  as
discusións seguen sendo a tónica ha-
bitual  entre  eles.  Ningún  dos  dous
parece interesado en Alyosha, o seu
fillo de 12 anos que vive atormenta-
do  pola  falta  de  agarimo.  Ata  que
desaparece. Será entón cando a pa-
rella non terá máis remedio que unir
as  súas  forzas  para  atopar  ao  seu
fillo desaparecido. 

NOTAS DO DIRECTOR

Gustaríame dicir que existe un para-
lelismo entre  Sen amor e  Segredos
dun matrimonio de Ingmar Bergman,
transplantado  a  outra  época  e  con
personaxes diferentes: urbanitas ca-
rentes de complexos e de dúbidas, a
típica parella de clase media.
Ao cabo de doce anos de matrimo-
nio, un home e unha muller xa non
se  soportan  e  deciden  divorciarse.
Unha situación que non ten nada de
notable... Pero ambos teñen proxec-
tos.  Queren  pasar  páxina,  comezar
unha nova vida con outra parella, sa-
borear emocións novas que lles axu-
den a sentirse completos e esperan-
zados. Están algo desanimados pola
experiencia pasada, pero confían no
futuro.  Só  lles  resta  desfacerse  da
carga que hai entre eles e a felici-
dade: o seu fillo Alyosha, que se con-
verte  no  boneco  de  trapo  que  se
tiran á cabeza cando teñen ocasión.
“Cambiarei de vida. Non volverei co-
meter os mesmos erros que me leva-
ron  a  vivir  semellante  decepción.
Empezarei  desde  cero”.  Iso  pensan
as persoas que culpan a outras dos
seus fracasos. Pero só é posible cam-
biarse a si mesmo. Entón, o mundo
que nos rodea volverá brillar, e tal-
vez o único que o faga posible sexa
unha terrible perda. 
A nosa época posmoderna está habi-
tada por unha sociedade postindus-

trial  alagada  constantemente  por
un fluxo de información destinada a
persoas  cun  mínimo  interese  cara
aos demais, agás se lles son útiles.
Hoxe en día, ninguén pensa en nin-
guén. A única forma de saír desta
tremenda indiferenza é dedicarse a
outros, mesmo se son estraños, co-
mo fai  o coordinador do grupo de
procura que rastrexa a zona en bus-
ca do neno desaparecido. Non o fai
para obter unha recompensa, senón
porque é o seu obxectivo. E por iso,
cada un dos seus actos ten un signi-
ficado. Só así pode un loitar contra
a deshumanización e a confusión do
mundo actual. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cre vostede que, para un director
ruso, é posible facer películas que
non sexan políticas? 
A inquietude  que  quero  transmitir
con Sen amor ten que ver coa con-
dición  humana,  non  só  con  Rusia.
Sei que en moitas das súas escenas
ouvimos noticias sobre a crise ucra-
ína na televisión ou na radio, pero
son un mero pano de fondo. É certo
que a historia comeza en 2012 can-
do  no  meu  país  había  esperanzas
dun aperturismo político que final-
mente non se produciu,  e iso  ins-
taurou o desencanto e o fatalismo
entre a xente. Pero creo que a his-
toria é universal: lémbranos que o
capitalismo propagou a corrupción,
que as relacións humanas converté-
ronse en meras transaccións, e que
o narcisismo apoderouse da xente.
Iso pasa en todo o mundo.

En  todo  caso,  a  película  retrata
Rusia como un lugar no que as ins-
titucións son erradas. 
É unha película realista. Perdéronse
dereitos  como  a  liberdade  de  ex-
presión. A policía deixou de servir á
xente para converterse nun escudo
para protexer aos poderosos.  E en
xeral Rusia illouse do resto do mun-
do, e iso é terrible. Non quero que
Sen  amor sexa  entendida  como
unha  declaración  política.  Eu  non
son un político;  non leo a prensa,
nin  sequera  teño  televisión.  Agora
ben, se serve  para abrir  un debate

entre  aqueles  no  meu  país  que  se
negan a mirarse ao espello e aqueles
que  asumen a  necesidade  de  cam-
bios, paréceme ben.

É consciente de que os personaxes
de Sen amor son xente detestable? 
Sei  que  provocan  reaccións  negati-
vas,  pero  non  son  monstros  senón
xente  completamente  normal;  per-
soas que soñan con ser felices e que,
para logralo, están dispostos a rom-
per  coas  súas  obrigas.  O  seu  fillo
converteuse para eles nunha carga.
Ela é adicta aos móbiles e as redes
sociais, seica non lle pasa o mesmo a
moitísima  xente?  Terías  que  ver  a
cantidade de luces que se acendían
constantemente no patio de butacas
durante a proxección en Cannes.

Leviatán foi  duramente  criticada
polo  goberno  de  Putin.  Como  lle
afectou iso a nivel profesional? 
Non cambiou nada, non me meteron
no cárcere nin tentaron impedir que
rode o que me dea a gana. A única
diferenza é que Leviatán fora finan-
ciada en parte con fondos públicos e
Sen amor non contou con esas axu-
das, pero porque non as pedimos. En
Rusia hai unha lei que prohibe o uso
de palabrotas nos filmes, e Leviatán
está chea delas. Deume moita pena
que  o  público  ruso  tivese  que  ver
unha versión hixienizada da película.

Moléstalle que a prensa do seu país
o acuse de facer películas deseña-
das para a exportación?
As  fronteiras  nacionais  non  teñen
sentido ao falar de cinema. A min in-
terésanme  os  bos  directores,  sexa
cal for o país onde naceron ou onde
recibiron  financiamento.  Se  o  meu
cinema é ben acollido en Occidente,
iso significa que son quen de comu-
nicarme con todo  o  mundo  usando
unha  linguaxe  común.  A  causa  do
éxito que o meu cinema ten no es-
tranxeiro atacáronme por facer mala
publicidade  de  Rusia,  pero  iso  non
ten  ningún  sentido:  se  critico  ao
meu país é porque son un verdadeiro
patriota.  Pero  non  me  sorprende.
Calquera que non fale del en termos
inequivocamente eloxiosos é acusa-
do de facer propaganda antirrusa.

Luns 5: A orde divina · Petra Biondina Volpe | Mércores 7: Loving Vincent · D Kobiela & H Welchman


