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THE PARTY

FICHA TÉCNICA

The Party. Reino Unido,  2017. B/N, 71 min. Xénero: Comedia dramática |
Dirección e guión:  Sally Potter | Produción:  Kurban Kassam, Christopher
Sheppard  (Adventure  Pictures)  |  Fotografía: Aleksei  Rodionov |  Montaxe:
Emilie Orsini, Anders Refn | Música: Dustin O'Halloran, Adam Wiltzie | Intér-
pretes: Kristin Scott Thomas (Janet), Timothy Spall (Bill), Patricia Clarkson
(April), Bruno Ganz (Gottfried), Emily Mortimer (Jinny), Cherry Jones (Matha)

PREMIOS
a

Premios BIFA 2018
Mellor Actriz Secundaria

SINOPSE

Janet convida os seus amigos a unha
festa para celebrar que acaba de ser
nomeada ministra do goberno britá-
nico.  Con todo,  os  seus  amigos  ta-
mén  teñen  noticias  sorprendentes,
aínda  que  a  maior  sorpresa  será  a
que revelará o esposo de Janet, Bill.

NOTAS DA DIRECTORA

The  Party é  unha  comedia  envolta
en  traxedia,  na  que  unha  celebra-
ción  amigable  convértese  en  cues-
tión de segundos nun violento encon-
tro.  Unha  semana  pode  ser  moito
tempo en política, pero uns minutos
poden  ser  cruciais  nunha  relación
persoal. Baixo unha presión extrema
nun  ambiente  de  confianza,  os  se-
gredos  máis  recónditos  saen á boia
sen filtros. Este é o abismo que eu
investiguei  como  escritora.  Quería
convidar ao espectador á gargallada
sendo testemuña (a través do inqui-
sitivo lente da cámara) deste grupo
de persoas que penden dun fío para
preservar  o  seu propio  partido,  os-
cilando constantemente entre o mo-
ralmente correcto e o politicamente
aceptado. 
The Party  concibiuse como un filme
reducido  aos  elementos  esenciais,
para min o feito de traballar nun só
espazo  e  en  tempo  real  era  unha
virtude. Ademais, rodamos en branco
e negro e sen efectos especiais. Es-
tas ferramentas, aparentemente tan
sinxelas,  levaban  o  peso  de  contar
toda a película.  Con esta forma de
traballo, os elementos están moi ex-
postos. Non hai lugar onde agocharse
cando  se  traballa  con  ingredientes
tan  primarios  como  a  historia,  os
personaxes, o branco e negro, as vo-
ces e a música. A cámara entra nas
sombras  e  mira  fixamente ás  caras
duns personaxes en pleno momento
de crise,  unha crise  que  empuxa  a

cada un a contar a verdade. Estou
moi agradecida xa que o elenco foi
magnífico, uns actores que se lan-
zaron ao proceso creativo con amor
e disciplina. No momento actual on-
de  os  acontecementos  do  mundo
fannos a todos querer chorar, tive-
ron a valentía de pórse ao servizo
da risa e o seu poder curativo.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

A película podería converterse fa-
cilmente  nunha  obra  de  teatro.
Cal era a súa intención inicial?
Desde o primeiro momento, conci-
bina como unha película. Porén, é
certo  que  a  estrutura  ten  raíces
profundas  nese  cinema  ligado  a
unha tradición teatral orientada ao
xogo dos actores, o desenvolvemen-
to de personaxes e de historias. En
primeiro  lugar,  quería  facer  unha
comedia, pero tamén atopar o xeito
de  que  fose  puramente  cinemato-
gráfica, que se vise e sentísese todo
a  través  do  obxectivo  da  cámara;
que houbese, por suposto, un lado
teatral, pero que os personaxes pui-
desen  revelarse  por  completo  nun
espazo moi comprimido e nun tem-
po moi reducido, para que puidése-
mos concentrarnos no importante e
non perder moito tempo no que non
o é tanto. Tamén é unha especie de
antídoto  aos  orzamentos descomu-
nais,  con millóns de efectos espe-
ciais  que ao final  establecen unha
ausencia de sentido. Eu quería fa-
cer  algo  completamente  oposto  a
ese espírito do “máis é máis” para
así profundar no humano en pouco
tempo e facendo rir.

En que fase do proxecto  decidiu
que o filme sería en branco e ne-
gro?
Moi cedo. Paréceme que o branco e
negro proporciona un espazo incri-
ble  para  a  cor  emocional,  porque
non nos distrae unha aparencia de
realismo. Iso abre moito espazo na
mente. E como moitos dos meus fil-
mes favoritos son en branco e negro

tamén  é  agradable  inscribirse  nesa
liñaxe.  É  tremendamente  máxico
que a mente humana poida percibir
as  cousas  de  diferentes  maneiras,
pero, en realidade, desde un punto
de vista absoluto, o mundo abstracto
resúmese en luz e escuridade. Como
a  historia  se  movía  nos  extremos,
decanteime moi pronto polo branco
e negro.

Como foi o traballo co director de
fotografía?
Aleksei  Rodionov,  que é ruso,  é un
magnífico  operador  en  xefe  con
quen xa tiven a oportunidade de tra-
ballar por primeira vez hai uns anos,
en Orlando. Entón descubrín que non
lle facía falla un material moi sofis-
ticado,  porque  ante  todo  traballa
coa súa imaxinación. A súa forma de
rodar está moi orientada ao guión e
os  actores.  Nunca fai  estética  pola
estética, senón que se entrega a un
traballo de escoita moi en profundi-
dade. E ademais practica a tradición
rusa de aclarar os rostros para real-
zar  o  aspecto  dramático  das  esce-
nas.

De onde vén o seu agudo sentido
do diálogo?
Creo  que  se  trata  de  escoitar  con
moita  atención  o  modo  en  que  a
xente fala e, en particular, que é o
que se lles escapa, que lles gustaría
non pensar ou que pensan non poder
dicir.

Quería facer un filme político?
En certo sentido, toda a película é
unha  comedia  política,  pero  cunha
mirada luminosa e chea de amor ao
estado  de  Inglaterra,  que dalgunha
maneira é unha Inglaterra rota. Pero
ante todo, o filme é unha reflexión
sobre  un  tema,  porque  a  política
está en todas partes, particularmen-
te nas relacións humanas. O princi-
pal é a linguaxe da verdade e o po-
der curativo do amor para superar as
traxedias, aínda que haxa que pres-
tar  atención  a  que  non  haxa  unha
pistola cargada escondida no bombo
da roupa sucia.

Filme con audiodescrición dispoñible mediante a aplicación gratuíta da Fundación ONCE AudescMobile,
descargable desde Google Play. Só hai que instalar a app no móbil, baixar a audiodescrición do filme, conectar

os auriculares e reproducir o arquivo. A audiodescrición sincronizarase automaticamente coa película.

A programación regular do Cineclube regresará despois de Semana Santa


