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Festival de San Sebastián 2016
Premio Novos Directores
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a

Unha década despois da celebración
dos Xogos Olímpicos de 2004, a Vila
Olímpica de Atenas é un lugar en es-
tado de total degradación e abando-
no. Un grupo de mozos deambula en-
tre as ruínas, interpretando versións
distorsionadas  dos  Xogos  e  sacando
diñeiro de onde poden. Dimitri tenta
saír desa dinámica, pero a sociedade
non lle dará ningunha oportunidade.

ENTREVISTA Á DIRECTORA 

De onde veu a idea de usar  a Vila
Olímpica de Atenas?
Quería retratar a un grupo de mozos
que vivisen nun lugar illado e sen es-
peranza. Precisaba un espazo extem-
poráneo, sen vínculos coa realidade,
que puidese estar en calquera parte
do mundo. A Vila Olímpica represen-
taba o que estaba a buscar porque
ten un gran significado simbólico pa-
ra  Grecia:  as  Olimpíadas  de  2004
proporcionaron unha gran esperanza
para o país, pero finalmente marca-
ron o seu colapso. Somos testemuñas
de algo parecido en Río de Xaneiro:
inmensos espazos convertidos en dis-
topías modernas por mor dunha gran
celebración e non dunha guerra  ou
de forzas da natureza. Creo que re-
presenta como funciona Occidente a
día de hoxe.

Park ten imaxes moi potentes. Cal
foi o seu proceso de traballo? 
Cheguei á idea dun grupo de mozos
nun lugar abandonado de forma in-
tuitiva. A partir de aí, fun anotando
as imaxes soltas que me viñan á ca-
beza: un rapaz a carón dunha piscina
cuspindo, unha moza con feridas ba-
ñándose...  Sentía  que  esas  escenas
eran  importantes.  Gústame  que  no
cinema podes amosar imaxes sen ter
que  explicalas cos diálogos.  Tras ler

o  guión,  a  miña  produtora  estaba
preocupada porque isto parecía un
filme mudo, e tiven que explicarlle
que o son sería un elemento impor-
tante, pero non tanto o diálogo. Os
mozos expresan mellor as súas emo-
cións berrando e asubiando.

O filme está cheo de simbolismo.
Así, os cans parecen unha metáfo-
ra dos propios rapaces.
Unha das primeiras ideas que tiven
foi a imaxe de dous mozos supervi-
sando o apareamento dos cans; ao
principio non reparara no importan-
te que era para a historia, pero ca-
da vez empezou a ter máis sentido.
Os mozos están orfos nun Iugar que
os  torna  agresivos,  como se  fosen
cans de palleiro: empecei a a debu-
xar  paralelismos  entre  ambos.  Ta-
mén quería amosar como os rapaces
coidan dos cans aínda que eles non
teñen  quen  os  coide,  pensei  que
axudaría  ao  público  a  entender  a
profundidade das súas emocións.

Pode falarnos do seu estilo de rea-
lización, tan particular?
A película ten un realismo moi in-
tenso,  puro  e  provocativo,  mesmo
lírico, que tentei conseguir con to-
dos os medios que tiña ao meu al-
cance:  fotografía,  actuación,  mes-
turas de son, todo. Porén, ao mes-
mo tempo quería  manter  ese  tipo
de momentos de observación onde
o espectador sentise que todo é fic-
ción, que non hai un enfoque docu-
mental.  O  máis  importante  para
min  é  que  o  público  entendese  o
que é vivir alí, de aí que puxese a
cámara tan preto dos mozos, ou a
forma en que os capturo no plano.
Tamén rexeitei unha narrativa máis
convencional onde os protagonistas
tivesen  grandes  soños  e  motiva-
cións. Se vives nun sitio así, non so-
ñas: o único que queres é escapar.

Conseguiu un traballo excepcional
de actores non profesionais.  Que
buscaba  no  elenco?  Improvisaron
moito?

Pasamos moito tempo buscando aos
protagonistas por escolas. Non tiñan
nin idea de cinema, así que facíamos
xogos para que se soltasen. Despois
pasamos ás audicións en grupo; que-
ría ver como interactuaban e detec-
tar dinámicas: quen era o gracioso,
quen  o  líder,  quen  o  violento.  Os
personaxes  estaban  no  guión,  pero
eu quería descubrir  os  mozos  reais
dentro  dos  arquetipos  e  nese  am-
biente.  Así  que permitín  moita im-
provisación na rodaxe, pero logo na
sala de edición foi complicado deci-
dir que material usar. Os nenos im-
provisaban  situacións  marabillosas,
pero non todo servía para construír
unha narrativa. Eles eran adolescen-
tes e a enerxía que esixía a película
xa estaba dentro deles, nos seus cor-
pos e na forma en que actúan, así
que eu só deixei que a expresasen e
tentei capturala coa cámara. Eu ta-
mén tiven que improvisar moito na
montaxe.  

Colaborou  coa  directora  de  foto-
grafía polaca Monika Lenczewska.
Coñecímonos no Sundance Director's
Lab.  Gustoulle  o  guión e  conversa-
mos sobre o uso da linguaxe cinema-
tográfica. A súa intuición era moi se-
mellante á miña perspectiva, así que
convideina a Grecia. Foi interesante
sendo  dúas  mulleres  dirixirmos  a
tantos  mozos  sobre  como  expresar
as súas emocións agresivas. Custou-
nos construír a autoridade axeitada.

Xa que logo, aínda é difícil ser mu-
ller na industria cinematográfica? 
Polo  menos  agora  fálase  máis  do
problema;  que  se  fale  implica  que
algo pode mellorar. Espero que algún
día deixe  de importar  o xénero do
cineasta, e o que cinema de mulle-
res  no se  considere  unha categoría
aparte, pero aínda queda moito ca-
miño por andar ata chegar a esa si-
tuación. Para min o cinema é unha
arte  colaborativa  que se  enriquece
da diversidade de ideas e persoas, e
cara aí debería moverse a industria.
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