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Mandy. Estados Unidos, 2018. Cor, 128 min. Thriller | Dirección: Panos Cosmatos | Guión: Panos Cosmatos, Aaron
Stewart-Ahn  |  Fotografía: Benjamin  Loeb  |  Música: Jóhann  Jóhannsson  |  Elenco:  Nicolas  Cage  (Red),  Andrea
Riseborough (Mandy), Linus Roache (Jeremiah), Bill Duke (Caruthers) | Produción: Piccadilly Pictures, Son Capital
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Festival de Sitges 2018
Mellor Dirección

SINOPSE
a

1983, Red Miller e Mandy Bloom vi-
ven illados do mundo no bosque. As
súas  vidas  veranse truncadas  cando
Jeremiah Sand,  líder  dunha sinistra
seita  relixiosa,  se  obsesione  con
Mandy  e  a  secuestre.  Esnaquizado
por perder ao amor da súa vida, Red
decidirá  vingarse  e  sairá  en  busca
dos membros desta seita, para aca-
bar con eles un a un.

NOTAS DO DIRECTOR

Gústame  pensar  que  Mandy pode
considerarse unha obra de arte naï-
ve. É como unha alusión aos recor-
dos  que teño sobre  arte,  música  e
películas de cando era neno. A idea
de  Mandy ocorréuseme á vez que a
da  miña  primeira  película,  Beyond
the Black Rainbow, xusto despois da
morte do meu pai. Nese momento, o
mundo que coñecía desapareceu por
completo.  Tras superar a pena pro-
vocada pola morte da miña nai unha
década antes, esta vez a dor era aín-
da  máis  intensa.  Beyond  the  Black
Rainbow trata sobre os meus senti-
mentos de culpabilidade e arrepenti-
mento, e sobre como non debemos
aferrarnos ás cousas que non se po-
den cambiar. Mandy xira ao redor da
ira e a impotencia que sentes a con-
tinuación. En Beyond the Black Rain-
bow tentei conterme a min mesmo
en case todas as decisións para crear
un  universo  totalmente  definido  e
controlado. En Mandy deixeime levar
e incorporei os meus fetiches artísti-
cos, as miñas paixóns e a miña per-
sonalidade para facela aflorar dunha
maneira máis vistosa dentro do seu
propio  contexto.  Beyond  the  Black
Rainbow era como unha inhalación,
e  Mandy sería  a  súa  exhalación.  A
miña nai fomentou a miña creativi-
dade, mentres  que o  meu pai  ensi-

noume conceptos  cinematográficos
máis pragmáticos. Deste xeito, am-
bos están presentes nesta película.
De feito, hai moitísimo da miña nai
e do meu pai en ambos os dous fil-
mes. Son as dúas metades dun todo.

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

Mandy é a suma de dúas películas:
unha historia de amor e unha de
vinganza. Como fixo para crear a
atmosfera delicada e subxugante?
Foise formando nas primeiras fases
da concepción. Sempre quixen que
o filme tivese unha parte importan-
te onde pasásemos tempo con Red e
Mandy, como se vivísemos no Edén
con eles. No transcurso da edición,
a película dividiuse en dúas meta-
des e terminou funcionando ben. 

Como xurdiu a química entre Nico-
las Cage e Andrea Riseborough? 
Penso  que  o  modo  de  abordar  os
personaxes  permitiu  que  ocorrese.
Decidimos expor a Red como un ser
danado,  un  home que se  permitiu
ser  fráxil  por  primeira  vez  na  súa
vida  en  presenza  dela.  Queriamos
que Mandy fose un personaxe cuxas
decisións guían sutilmente ao públi-
co a conectar con ela, de modo que
se senta como unha perda real can-
do ela xa non está na película. 

Cage  é  o  actor  perfecto  para  os
personaxes exasperados? 
Creo que é extremadamente preci-
so.  Os  espectadores  teñen  a  per-
cepción de que el esaxera, de que
está  toleando  ou  algo  polo  estilo.
Pero  é  extremadamente  reflexivo
sobre como se expresa o seu perso-
naxe. 

O filme xoga coas expectativas do
público,  subvertendo  o  xénero  e
os estereotipos machistas.
Era moi importante para min. Non
quería amosar un home guiado pola
testosterona,  quería  unha  película
coa que todo o mundo puidese co-
nectar a nivel persoal. Desde aí, de-

buxei a relación coa miña muller, os
momentos nos que estamos felices,
xuntos  e  sós.  Non  quería  dirixirme
aos machirulos.  Se hai  persoas que
queren só gozar da violencia teñen
que gañarse o modo de facelo; pasar
tempo  con  Red  e  Mandy,  conectar
con eles a todos os niveis. 

As secuencias de acción son incri-
bles. Pasou moito tempo deseñan-
do as pelexas e os disfraces?
Os disfraces xurdiron na fase de con-
cepción, que para min é moi impor-
tante  visual  e  musicalmente; tento
reformular  artefactos  da  cultura
pop.  Gústame a  idea  de  que  unha
historia  moi  simple  poida  construír
un universo tan rico ao redor dela.
En canto ás escenas de loita,  tive-
mos  a  sorte  de  contar  cun  sor-
prendente  coreógrafo,  Ben  Cooke,
que  traballara  nas  sagas  de  James
Bond e  Jason Bourne.  Conversamos
por extenso sobre o estilo da pelexa.

A  música  de  Jóhann  Jóhannsson
dálle outra dimensión ao filme. Tí-
ñao en mente desde o comezo?
Non pensei inmediatamente nel co-
mo unha opción, pero seica el  vira
Beyond the Black Rainbow e quería
traballar comigo, o que foi unha sor-
presa.  Tras  falar  con  el,  fun  cons-
ciente da súa sensibilidade e do tipo
de persoa e artista que era. O seu
traballo ten todo para emocionarme.

Mandy sucede en 1983, pero dis-
que  buscou  a  forma  de  que  non
parecese algo retro.
Para min, o 1983 da película é a for-
ma na que penso, non ten compo-
ñentes reais ou históricos. 1983 é o
nome  que  lle  dou  á  paisaxe  dos
meus recordos e emocións da infan-
cia, non o ano per se. 

Algunha vez consideraron un desti-
no diferente para Mandy?
Non, sempre quixen que ela  tivese
esa natureza operística, tráxica e un
pouco mitolóxica. Para que iso suce-
da, o seu destino debe ser o que foi.
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