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a

A veterana cineasta Àgnes Varda e o
artista gráfico urbano e fotógrafo JR
(Jean  René)  percorren  as  rúas  de
Francia na furgoneta na que traballa
o segundo co obxectivo de coñecer
xente coa que intercambiar ideas e
de paso fotografar. Deste xeito, am-
bos os artistas poderán desenvolver
e ampliar a súa colección de imaxes
e experiencias. 

ENTREVISTA AOS DIRECTORES 

Como sucede esta película? Por que
quixeron realizar un filme xuntos? 
Agnès: A miña filla Rosalie creu que
o noso sería un encontro agradable.
Gustounos a idea. 
JR: Eu dei o primeiro paso. Fun a ver
a Agnès á rúa Daguerre. Fotografei a
lendaria fachada da súa vivenda. To-
meille instantáneas co seu gato. 
Agnès: Ao día seguinte fun a velo ao
seu estudo. Retrateino varias veces,
e deseguido decateime de que non ía
sacarse os lentes de sol. 
JR: Vímonos ao día seguinte e tamén
ao seguinte para tomar un té.
Agnès: Sentín  inmediatamente  que
fariamos algo xuntos.
JR: Primeiro falamos dunha curta.
Agnès:  ...un  documental.  Parecía
claro que o teu hábito de pendurar
grandes fotografías de xente nas pa-
redes magnificándoos por medio do
tamaño, e o meu costume de escoi-
talos e de pór en relevo canto din ía
levarnos a algo. 
JR:  E  quixemos  pórnos  en  marcha
xuntos. Nin Agnès nin eu codirixíra-
mos un filme antes. 

Por que centrarse no campo?
JR: Agnès  quería  apartarme  das
cidades. 

Agnès: Así é, porque ti es un autén-
tico artista urbano. E a min encán-
tame  o  campo.  Rapidamente  oco-
rréusenos a idea das vilas. Alí ato-
pariamos xente, e iso foi o que pa-
sou. Saímos pitando na túa incrible
furgoneta fotográfica. Ela é a actriz
do filme, sempre en escena. 
JR:  Usei  esa  furgoneta  desde  hai
anos en incontables proxectos. 
Agnès: Divertímonos moito indo po-
la Francia rural nesa furgoneta.

Había  algún  plan,  un  itinerario?
Como facer unha película que se
basea no azar, en encontros?
Agnès: Ás veces, un de nós coñecía
a  alguén  nunha  vila  ou  tiña  algo
concreto  en  mente.  Entón  iamos
comprobalo. Como sempre pasa nos
documentais  (e  fixen  moitos),  tes
unha idea, pero pronto o azar entra
en  escena,  e  de  súpeto  as  cousas
lévante  a concentrarte nunha per-
soa ou lugar específicos. En verda-
de,  abrazamos  o  azar,  incorporá-
molo como axudante!
JR:  Tamén involucramos a vida, xa
que a película tamén é a historia do
noso  encontro.  Chegamos  a  coñe-
cernos na estrada por medio do pro-
xecto e da divertida experiencia de
traballar  como  tándem.  Estou  a
aprender a comprender a Agnès un
pouco mellor, o que ve e como o ve,
e  tamén  ela  procura  entender  o
meu  proceso  artístico.  Falamos
moito e probamos ideas. Entón con-
cibimos o filme. 
Agnès: E aí é cando Rosalie tomou
as rendas para producila. 

Como era a rodaxe? 
Agnès: Faciamos un ou dúas viaxes
e  parabamos,  pois  xa  non  teño  a
forza  para  rodar  oito  semanas  se-
guidas, de pé nos campos. Rodaba-
mos de dous a catro días por mes.
JR: Creo que iso foi ben. Permitía-
nos  sopesar  cousas,  reflexionar  e
ver cara a onde iamos. Comezamos
a montaxe. Falabamos durante ho-
ras  para saber  onde ir  e como.  Eu

ras  para  saber  onde ir  e como.  Eu
descubrín un lado máis improvisador.
“Probemos e vexamos se funciona”.
Agnès, doutra banda, pensaba a se-
cuencia enteira e uns poucos planos
concretos.  Iso  reforzou  a  dinámica
da nosa codirección. 
Agnès: Hai un salto xeracional entre
nós. De feito, non pensamos en ab-
soluto niso, eramos modelos para o
outro. Así o sentía porque ao filmar
o modo en que traballas,  logramos
tamén un retrato teu e do teu tra-
ballo. E a ti tamén che interesaban
os meus ollos vacilantes. 
JR: Así é; tratamos de mostrar o que
lles ocorre aos teus ollos. Quería ver
por ti, mellor ca ti, que ves borro-
so... Fotografei de moi preto os teus
ollos,  e mostreinos de lonxe. E ta-
mén as túas dedas! 
Agnès:  Sempre  chanceabas;  pero
compartiamos o desexo de explorar
lugares e rostros.
JR: Todo o que atopamos, ensínanos
algo. E viceversa. De feito, a pelícu-
la é un collage.  
Agnès:  Gústame  a  idea  de  que  o
proceso de montaxe é como un co-
llage con xogos de palabras e imaxes
que arraigan. Ás veces visualizaba a
composición como unha serie de pa-
labras que riman (en francés), como
caras  (visages),  vilas  (villages),  co-
llages, compartir (partage)... Espero
de verdade que sorprendamos ao pú-
blico coa nosa relación e coas sor-
prendentes historias persoais que re-
compilamos.  Xamais  esquecerei  al-
gunhas das cousas que dixo a xente. 

O final da película sorprende. 
Agnès:  É unha sorpresa que experi-
mentamos,  unha  que  non  desexo
comentar. 
JR: Unha vez no tren, non sabía on-
de me levaba Agnès. Ese era o xogo.
Entón, deixamos de xogar e todo se
fixo real, unha aventura. E miramos
ao lago Leman... 
Agnès: ...coas  súas  augas  apraci-
bles, e aí deixamos a película.
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