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Sesión do 20 de maio de 2019                                                            Rostros (Faces)

Faces. Estados Unidos, 1968. B/N, 130 min. Drama | Dirección e guión: John Cassavetes | Fotografía: Al Ruban | 
Música: Jack Ackerman | Elenco: John Marley (Richard), Gena Rowlands (Jeannie), Lynn Carlin (Maria), Fred Draper 
(Freddie), Seymour Cassel (Chet), Dorothy Gulliver (Flo), Val Avery (Jim) | Produción: Walter Reade Organization

PREMIOS
a

Festival de Venecia 1968
Copa Volpi ao Mellor Actor

SINOPSE
a

Richard Forst, un home de negocios 
de  mediana  idade  e  casado,  ten 
unha aventura cunha rapariga e in-
mediatamente  pídelle  o  divorcio  á 
súa muller, á que abandona para irse 
vivir coa súa amante. Mentres tanto, 
a  súa muller  coñece a un tipo nun 
bar e pasa a noite con el. Á mañá se-
guinte, Richard volve á súa casa.

NOTAS - CATÁLOGO DE ARTIUM

Temática
A  temática  favorita  de  Cassavetes 
era o amor,  e non só o de parella: 
tamén o amor dun amigo, o amor ao 
teatro. É o motor máis forte na vida 
da xente e el quería explorar todas 
as súas variacións.

Título
O título fai referencia ao que a pelí-
cula amosa, varios retratos de per-
soas e o que lles sucede ao longo du-
nha  noite.  Cassavetes  retrata  esta 
galería de rostros facendo que a cá-
mara nos mostre as súas emocións e 
conflitos internos. 

Planos e encadres
En  Faces Cassavetes  deu moita  im-
portancia aos primeiros planos, bus-
cando encadrar os rostros desde moi 
preto, e conseguir así captar a má-
xima expresividade dos actores. Ou-
tro dos aspectos máis novos do filme 
foi o encadre que estaba limitado a 
un mínimo de personaxes e obxectos 
para  conseguir  total  atención  por 
parte do espectador.

Posta en escena
Os filmes de Cassavetes non seguen 
a narrativa tradicional; se considera-
ba que algún elemento era moi im-
portante para o espectador, non du-
bidaba  en  prolongar  esa  escena  o 
que fose preciso, a diferencia de ou-
tros directores.

Fotografía
Cassavetes pedía aos seus directo-
res de fotografía que nas localiza-
cións  só  houbese unha iluminación 
xeral co fin de que os actores pui-
desen  desprazarse  polo  escenario 
sen ter que estar pendentes da súa 
colocación na zona iluminada.

Financiamento
Cassavetes rodou  Faces totalmente 
afastado da industria de Hollywood. 
O financiamento correu a cargo del, 
mesmo hipotecou  a  súa  casa  para 
poder  facer  o  filme.  A xente  que 
traballou  no proxecto fíxoo gratis, 
coa promesa de repartir os benefi-
cios que dese a fita.

Escenarios
Os medios económicos cos que con-
taba Cassavetes eran moi limitados, 
e iso fixo que as casas da súa sogra 
e a súa propia aparecesen como es-
cenarios  principais.  Un  clube  pri-
vado, o Loser's Club, e o Whiskey a 
Go Go foron outras localizacións.

Rodaxe
A película  filmouse  practicamente 
de noite, xa que polo día a maioría 
dos  actores  e  técnicos  traballaban 
noutras  actividades  para  poder  le-
var  a cabo o proxecto.  Algúns dos 
técnicos da película viviron durante 
un tempo en casa de Cassavetes.

Actores non profesionais
Moitos dos actores que traballaron 
en  Faces non tiñan experiencia no 
cinema; a Cassavetes parecíalle un 
reto traballar con eles e conseguir 
as  mellores  interpretacións.  Lynn 
Carlin, que era a secretaria de Ro-
bert  Altman  e  á  que  coñeceu  por 
casualidade, chegou a estar nomea-
da a un Oscar por este traballo. Na 
escena do club a maioría da xente 
eran amigos  do matrimonio  Cassa-
vetes, que acudiran ao seu reclamo 
de participar na fita.  

A dirección de actores
As orixes como actor de Cassavetes 
axudaron  durante  a  rodaxe.  O  di-
rector  deixaba total  liberdade  aos

actores,  limitábase  a  describir  os 
personaxes que ían representar.  Ca-
ssavetes  era  moi  perfeccionista  e 
chegaba a  repetir  varios  centos  de 
veces  unha  mesma escena,  até  lo-
grar o resultado que quería.

Montaxe
A rodaxe de  Faces foi moi longa no 
tempo, en total máis de tres anos de 
traballo. A película tamén tivo pro-
blemas  na  fase  de  postprodución. 
Chegáronse a ter preto de 115 horas 
de  material  rodado,  que  foron  re-
ducíndose progresivamente até che-
gar  ás  dúas  horas  de  montaxe.  As 
condicións de traballo non foron as 
mellores xa que os editores usaron o 
garaxe  do  director  para  traballar. 
Nesta fase Cassavetes tivo que tra-
ballar como actor para conseguir fi-
nanciamento, participando en varios 
filmes tan coñecidos como  Doce do 
patíbulo ou A semente do diaño.

A carreira comercial do filme
Unha vez montada a  película deci-
den levala a Canadá para estreala no 
New Yorker Theatre. Proxectárona a 
medianoite para que a xente non ti-
vese que pagar. Daquela o filme du-
raba 220 minutos. Con todo, e ante 
o asombro do propio director, á xen-
te  gustoulle  tanto  que á  saída 200 
persoas querían volver vela, e fíxose 
un 2º  pase  cara  as  4  da mañá.  De 
volta a casa decidiron que había que 
acurtar a metraxe.
Ante este éxito, foron convidados a 
pasala  no  Festival  de  Venecia.  Por 
entón non contaban nin con dobraxe 
nin  con subtítulos,  o  que provocou 
que  aos  25  minutos  de  empezar  a 
xente comezase a erguerse e berrar 
porque non entendía a película. Con 
todo, a fita gañou cinco premios no 
festival.
Tras  presentala  no  New  York  Film 
Festival, estaría 19 semanas en car-
tel no Little Carnegie Theatre. Des-
pois  pasaríase  por  toda  América, 
conseguindo  unhas  críticas  marabi-
llosas. Máis tarde e despois do éxito 
de público, chegarían os premios.

Mércores 23: Crulic · A Damian | Luns 27: O asasinato dun corredor de apostas chinés · J Cassavetes


