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Sesión do 2 de marzo de 2020           IUnha gran muller (Beanpole)

Dylda. Rusia,  2019. Cor,  130 min. Drama |  Dirección:  Kantemir  Balagov |  Guión: Kantemir  Balagov, Aleksandr 
Terekhov | Fotografía: Kseniya Sereda | Música: Evgueni Galperine | Elenco: Viktoria Miroshnichenko (Iya), Vasilisa 
Perelygina (Masha), Konstantin Balakirev (Stepan), Olga Dragunova (costureira) | Produción: Non-Stop Productions

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2019
Mellor Dirección – Un Certain Regard, 
Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Leningrado,  1945.  A II  Guerra  Mun-
dial devastou a zona, deixando os ci-
dadáns na miseria tanto a nivel físico 
como psíquico. Dúas mulleres novas, 
Iya e Masha, loitarán por reconstruír 
as súas vidas nunha cidade en ruínas.

NOTAS DO DIRECTOR

O libro  A guerra non ten rostro de  
muller da  premio  Nobel  Svetlana 
Aleksiévich foi a miña principal ins-
piración para esta película. Léndoo, 
decateime do pouco que sabía sobre 
a guerra e sobre o papel da muller 
na  guerra.  Segundo  os  datos,  a  II 
Guerra  Mundial  foi  o  conflito  con 
maior participación de mulleres. Co-
mo autor, estou interesado en saber 
que lle sucede a unha persoa que se 
supón que debe dar vida despois de 
pasar polas probas da guerra.

Leningrado  era  especialmente  im-
portante para min, xa que foi a ci-
dade que sobreviviu un terrible ase-
dio, e as consecuencias do asedio xo-
gan un papel crucial na película. Foi 
vital  para min sentir este espazo e 
este fondo no filme, e podes sentilo 
mesmo agora, na actual San Peters-
burgo. Sentimos as consecuencias da 
guerra  no  espazo  onde ten lugar  a 
acción e na gama cromática.

A película ten unha paleta de cores 
particular. Cando comecei a estudar 
os diarios das persoas que viviron ne-
se tempo, aprendín que a pesar de 
todas  as  dificultades  e  a  devasta-
ción, todos os días estaban rodeados 
de cores brillantes. Este conflito en-
tre as cores brillantes e a natureza 
da  vida de posguerra  tamén é  moi 
interesante para min.

Pero o máis importante é o destino 
das nosas heroínas.  Para min era im-

portante  mostrar  as  consecuencias 
da guerra  a  través  dos  rostros,  os 
ollos, os corpos das persoas, non só 
a  través  de  edificios  abandonados 
ou destruídos. Nun nivel superficial, 
Beanpole é unha palabra que des-
cribe os atributos físicos e a pers-
pectiva de Iya, xa que é unha mu-
ller moi alta. Pero para min  Bean-
pole refírese máis á torpeza e así é 
como os meus heroes senten e ex-
presan os seus sentimentos na pe-
lícula: son torpes, están a aprender 
a vivir de novo despois da guerra e 
resulta moi difícil para eles.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Quería falar no filme de como po-
demos  acabar  sendo  escravos  do 
sentimento de culpa?
O  sentimento  de  culpabilidade  é 
importante nesta historia, desde lo-
go. Pero tamén fala da soidade ou 
as relacións de dependencia...  Hai 
varias capas emocionais. Para min o 
máis  importante  era como elas  se 
complementan a partir dun trauma 
moi profundo que arrastran as dúas. 
Non poden vivir a unha sen a outra.

Que historias das que conta Alek-
siévich no seu libro lle inspiraron?
A principal  inspiración foi  a dunha 
artilleira nunha unidade de defensa 
antiaérea que perdera a capacidade 
para ter fillos porque os seus ósos 
pélvicos  se  contraeron  á  conta de 
estar sentada nesa arma. A partir da 
páxina 20, con todo, vimos que era 
unha rúa sen saída e engadimos a 
outra muller para que a historia ti-
vese máis capas.

Masha esixe á súa amiga que teña 
un fillo por ela. As feridas  profun-
das poden volvernos monstros?
Eu non quero dividir ás persoas en 
boas e malas. Non son quen de xul-
gar a Masha. Ao ler o libro foi inte-
resante  ver  que  moitas  mulleres 
querían ser nais porque despois de 
tanta morte querían volver crear vi-
da. A Masha a experiencia na fronte

deixoulle  como  secuela  desaxustes 
psíquicos moi severos.

É preciso seguir lembrando os ho-
rrores da II Guerra Mundial?
É  moi  importante  non  esquecer  os 
erros do pasado. Adoita quedar só o 
orgullo da vitoria e esquécese o es-
panto de todo o demais. A xente po-
de sentir que é algo polo que estar 
contento e que non hai que ter me-
do. Calquera película sobre a guerra 
ten que ser antibélica.

Traballa con postas en escena moi 
elaboradas que poden parecer “ta-
bleaux  vivants”.  Que  importancia 
lle dá á composición do plano?
A posta  en  escena  é  fundamental. 
Como  na  pintura,  trátase  dunha 
composición  á  que  lle  engades  un 
ritmo e unha tensión que son propias 
do cinema. Eu non traballo con story 
boards;  o  que  fago  é  un  preshoot 
moi elaborado. Antes de rodar hai un 
macroensaio  coa  operadora  de  cá-
mara no que imos puíndo os matices. 
Neste caso, interesábame moito tra-
ballar coa cor: investigando vin que 
a xente a usaba como mecanismo de 
defensa ante a guerra. Non sei por 
que os filmes sobre esa época se fan 
sempre en branco e negro.

Xa  en  Demasiado  preto viamos  a 
súa afección polos planos curtos e 
os espazos pechados.
En  principio  abordo espazos  estrei-
tos. Procuro combinar os planos xe-
rais, medios e primeiros para que o 
espectador  poida  ver  todos  os  ob-
xectos do plano. Nesta película que-
ría estar moi preto dos personaxes, 
que case respirásemos con eles. 

Na escena na que Masha se reúne 
cos pais do seu noivo sorprende o 
seu clasismo.
A casa de campo desa escena é unha 
dacha, e non pertence a esa familia. 
Neses  tempos  o  partido  comunista 
cedía estes espazos aos postos máis 
altos da administración. Isto sucede 
en calquera país, os dirixentes viven 
mellor que os demais.
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