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O TEITO DO MUNDO

FICHA TÉCNICA

Tout en haut du monde. Francia,  2015. Cor, 81 min. Xénero: Aventuras |
Dirección:  Rémi Chayé | Guión:  Patricia Valeix, Claire Paoletti, Fabrice de
Costil |  Produción:  R Dyens, CT Kjae, H Magalon (Sacrebleu Productions,
Maybe Movies, France 3) | Montaxe: Benjamin Massoubre | Música: Jonathan
Morali | Intérpretes: Christa Théret (Sasha), Thomas Sagols (Katch), Féodor
Atkine (Olukin), Rémi Caillebot (Larson), Audrey Sable (Nadya)
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1882. San Petersburgo. Sasha é unha
nova  aristócrata  rusa  que  estivo
sempre  fascinada  pola  aventureira
vida do seu  avó,  Olukin,  un explo-
rador famoso que non volveu da súa
última  expedición  á  conquista  do
Polo Norte. Sasha, lonxe de satisfa-
cer os seus pais, que concertaron a
súa voda, rebélase contra este desti-
no e decide saír cara ao Gran Norte
á procura do seu avó.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como naceu o proxecto? 
En 2005, na escola de La Podrière,
coñecín  a  Claire  Paoletti,  que  tiña
un proxecto de longametraxe sobre
unha  aristócrata  rusa  que  marcha
buscar ao seu avó, perdido na ban-
quisa. Un tempo antes eu lera o dia-
rio de navegación de Ernest Shakle-
ton,  quen  organizara  unha  expedi-
ción para cruzar a Antártida dun ex-
tremo a outro. O barco quedou atas-
cado no xeo durante un inverno pre-
coz. Sobreviviron 22 meses en condi-
cións extremas. Unha historia huma-
na incrible. Por iso, cando Claire me
falou dun barco atrapado no xeo, a
idea  cativoume.  Tamén  me  atraía
moito facer unha película que trans-
corre no século XIX. Interésame moi-
to a historia dese século, as películas
de época, as novelas de Jules Verne,
os gravados de Gustave Doré ou as
litografías de Daumier. Gústame moi-
to a pintura da escola de Barbizon.
Pero tamén os pintores rusos do XIX;
Repin,  que  pinta  como  os  deuses.
Puiden visitar a galería Tretiakov de
Moscova en diversas ocasións e admi-
rar a magnífica pintura daquela épo-
ca. En definitiva, o proxecto tiña to-
dos  os  elementos  para  que  eu  me
lanzase de cabeza a el. Empezamos
intercambiando ideas.  Eu mandába-
lle imaxes, ela mandábame  os  seus
textos.  Para atopar  un  produtor  e
financiamento,  tivemos  que  facer
uns 40 ou 50 dossiers diferentes.

Como se montou a produción? 
En  2008,  Claire  e  eu vímonos  con
Ron Dyens de Sacrebleu no Festival
de Annecy e puxémonos a traballar
con el  para  atopar  financiamento.
Henri  Magalon,  de  Maybe  Movies,
chegou despois,  para a reescritura
do  guión.  No  Cartoon  Movie  de
2012, cun piloto de 3 minutos, con-
vencimos a France 3 e a Canal  +.
Normalmente, cun orzamento de 6
millóns de euros hai que subcontra-
tar con Asia: en Corea, o minuto de
animación é 10 veces máis barato!
Pero insistimos en que se fixese to-
do en Francia: montamos o estudo
en París, con 15 debuxantes de la-
yout, 20 animadores e 20 debuxan-
tes  de  animación.  Organizámonos
segundo a paridade home/muller en
cargos  iguais  ou  equivalentes.  Eu
tamén insistín niso. 

O estilo gráfico do filme é moi par-
ticular.  Todo  é  en  tintas  planas,
que  por  intres  rozan  a  abstrac-
ción. Como chegou a el?
Utilicei un método gráfico barato e
con poucos debuxos, pero todos moi
precisos. Os movementos inspíranse
na  animación  xaponesa  e  sitúanse
nas antípodas das producións ameri-
canas. Desexaba conseguir un estilo
gráfico fácil de animar que puxese
en marcha o imaxinario do especta-
dor. Un día borrei algúns dos trazos
dos  contornos  dos  meus  debuxos.
Así é como apareceu o estilo.

Dá problemas traballar así? 
Naturalmente. Esta escolla compli-
ca bastante as cousas: unha man ou
un rostro feito só cunha mancha de
cor precisa dun debuxo distinto. Os
animadores traballan coma sempre
co trazo do debuxo. Pero os debu-
xantes de animación, os que acaban
os debuxos dándolles o aspecto fi-
nal  que  vemos  na  pantalla,  tiñan
que  reinterpretalos.  Creamos  dúos
animador/debuxante  de  animación
que tentamos manter na medida do
posible  para  que  se  puxesen  de
acordo, discutisen e atopasen a me-
llor  forma  de  traballar.  Contamos
cun equipo con talento e motivado.

 Pero o barco si que se fixo con 3-D.

Si. O que busco é a emoción. Quero
que  os  animadores  se  esforcen  en
conseguir as emocións do personaxe,
non quero que dediquen horas a tra-
zar detalles ou poleas. Por iso o es-
tilo  gráfico  é  tan  simple.  Non  hai
botóns nin laciños na roupa. Para o
barco, o tren, as zorras e as calesas,
construímos obxectos 3-D. 

A galería de personaxes é notable,
empezando pola propia Sasha.
É fascinante  seguir  a un personaxe
como Sasha porque está en cambio e
movemento continuos. Desde o pri-
meiro  momento  da  película,  está
disposta  a  irse  de  casa  e  a  viaxar
lonxe. Só necesitaba a faísca que lle
fixese  emprender  o  camiño,  unha
crise que a levase a correr rumbo ao
norte. Sasha marcha abríndose paso
a través das expectativas dunha so-
ciedade que tenta retela, das restri-
cións  que  o  século  XIX  impuña  a
unha moza que quería achar o seu
lugar no mundo. Estaba convencido
que Sasha é un personaxe moderno e
que tiña que contar a súa historia.
Pero o mérito polos personaxes é de
Fabrice  de  Costil.  El  inventouse  a
Olga,  así  como  a  tensión  fraternal
entre Larson e Lund, que non existía
na primeira versión. Todo iso condu-
ce a unha serie de conflitos nos que
Sasha atopa o seu sitio. Fabrice leva
aos personaxes tan lonxe como po-
de.  Tenta  moitas  cousas  e  observa
como  funcionan.  Crea  situacións
produtivas ou, no noso caso, leva a
Sasha onde quere que vaia, expón as
súas motivacións. O que Fabrice pre-
tendía era que Sasha aprendese al-
gunha  cousa  sobre  o  ser  humano
nesta aventura. Por oposición á de-
terminación cega do seu avó, quería
que Sasha medise a importancia da
cohesión do grupo. 

Que nos conta da banda sonora? 
Tiña ganas de traballar con Jonathan
Morali, o compositor de Syd Matters,
un grupo de pop francés que canta
en inglés. Desde un inicio, a idea era
un contrapunto musical que non imi-
tase nin o ambiente ruso nin a músi-
ca dos “filmes de aventuras”. A di-
rección pop-folk da banda sonora é
totalmente buscada. 
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