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Persona. Suecia, 1966. B/N, 81 min. Drama | Dirección e guión: Ingmar Bergman | Fotografía: Sven Nykvist | Músi-
ca:  Lars  Johan Werle  |  Intérpretes: Liv  Ullmann (Elisabeth),  Bibi  Andersson (Alma),  Margaretha  Krook  (médica),
Gunnar Björnstrand (Vogler), Jörgen Lindström (fillo) | Produción: Svensk Filmindustri

PREMIOS
a

Premios Guldbagge 1967
Mellor Película e Actriz

SINOPSE
a

Elisabeth, unha importante actriz tea-
tral, é hospitalizada tras perder a voz
durante  unha  función  de  Electra.
Despois  de someterse a unha serie
de probas, o diagnóstico é bo. Con
todo,  como  segue  sen  falar,  debe
permanecer  na  clínica.  Alma,  a  en-
fermeira encargada de coidala, tenta
romper o seu mutismo falándolle sen
parar.  A irrupción do marido de Eli-
sabeth  complicará  a  relación  das
dúas mulleres.

NOTAS DA PELÍCULA

Segundo Bergman, o proxecto tivo a
súa  orixe  nun  encontro  casual  coa
súa  ex-parella  e  colaboradora  Bibi
Andersson nunha rúa de Estocolmo.
Andersson,  que estaba con Liv Ull-
mann, presentoulla a Bergman. Este
atopou un  “extraño  parecido”  entre
as actrices, e sentiuse inspirado: di-
xo  que  se  formaba  na  súa  mente
unha imaxe das dúas mulleres fusio-
nándose,  e  dedidiu  que  quería  tra-
ballar nun filme con ambas. 
a

Bergman escribiu  Persona en 9 se-
manas mentres se recuperaba dunha
pneumonía, e gran parte do seu tra-
ballo realizouno no hospital  Sophia-
hemmet.  Con  este  proxecto,  aban-
donou  a  súa  práctica  de  escribir
guións  completos  antes  da  rodaxe,
permitindo que a historia se desen-
volvese  a  medida  que  avanzaba  a
produción.
a

Bergman pediulle ao cineasta Kenne
Fant que financiase o proxecto; Fant
asumiu que a película sería barata e
aceptou. Consideraron os títulos So-
nat för två kvinnor (Sonata para dúas

mulleres),  Ett  stycke  kinematografi
(Un anaco de cinematografía), Opus
27 e Kinematografi, pero Fant suxe-
riu algo máis accesible.
a

A rodaxe tivo lugar na illa de Fårö
(en  Langhammars,  cos  seus  rauks
ao fondo, e na propiedade de Berg-
man  en  Hammars)  e  nos  estudios
Råsunda de Estocolmo. Comezou o
19 de xullo de 1965 e rematou o 15
de setembro. A rodaxe inicial de Es-
tocolmo viuse  afectada por  actua-
cións incómodas e dirección pouco
preparada,  polo  que o  equipo  op-
tou por retirarse a Fårö, onde o tem-
po era ideal, e alí refixeron gran par-
te  das  imaxes  filmadas  na  capital,
recreando a casa de verán e usando
un museo como hospital.
a

Andersson  e  Ullmann  non  lle  pre-
guntaron a Bergman que significaba
cada escena, e acordaron interpre-
tar os seus papeis como lados di-
ferentes  da  mesma  personalidade,
que  asumiron  que  era  a  de  Berg-
man. O director de fotografía Sven
Nykvist  tampouco  fora  informado
das intencións do director e tivo que
traballar intuitivamente.
a

Para a escena na que Andersson e
Ullmann  se  atopan  no  dormitorio
pola noite e se superpoñen as súas
caras, empregouse unha gran can-
tidade  de  fume  no  estudio  para
facer un plano máis borroso. Berg-
man usou un espello para compo-
ñer as tomas. 
a

A  banda  sonora  é  do  compositor
Lars  Johan  Werle,  máis  coñecido
polas  súas  óperas  Drömmen  om
Thérèse e  Resan. Coñeceu a Berg-
man cando compuxo a música para
a produción de Sjöberg do  Hipólito
de Eurípides no Teatro Nacional de
Suecia, pois daquela era o director
da institución. As notas de Bergman
eran precisas: sabía exactamente o

que quería. Estas limitacións na súa
liberdade  artística  non  preocuparon
a Werle. Ademais da súa partitura, o
cineasta incluíu o Concerto para vio-
lín en mi maior de Bach.
a

Caracterizada por elementos de te-
rror psicolóxico, Persona foi obxecto
de  moita  análise  crítica,  interpreta-
ción e debate. A forma en que o fil-
me explora da dualidade, a tolemia e
a identidade interpretouse como un
reflexo da teoría junguiana da “per-
sona”,  ademais de tratar  outros te-
mas coma o cinema, o vampirismo,
o lesbianismo,  a  maternidade ou  o
aborto. Dela destacouse taméno es-
tilo experimental do seu prólogo e a
narración. Segundo o profesor Tho-
mas Elsaesser, a película “é para crí-
ticos e eruditos o que subir ao Eve-
rest é para os montañeiros: o desafío
profesional definitivo. Xunto con  Ci-
dadán Kane, é o filme máis aborda-
do do canon”. O crítico Peter Cowie
dixo  que  “todo  o  que  se  di  sobre
Persona pode ser contradito”. 
a

Bergman  dixo  que,  aínda  que  tiña
unha idea do  significado da historia,
non o compartiría porque sentía que
o público debía sacar as súas pro-
pias  conclusións.  Esperaba  que  a
película se sentise máis  do que se
entendería.
a

Cando se estreou,  Persona tivo que
editarse por mor do seu controverti-
do  tema.  Recibiu  críticas  positivas;
gañou o trofeo a Mellor Película nos
4os Premios Guldbagge e foi a can-
didata  de  Suecia  aos  Oscar  dese
ano.  O  contido  censurado  recupe-
rouse  na  restauración  de  2001.  Na
enquisa  da  revista  Sight  &  Sound
sobre os mellores filmes da historia,
ocupaba o 5º posto en 1972 e o 17º
en  2012.  Foi  unha  gran  influencia
para  moitos  directores  posteriores,
como Robert Altman e David Lynch.
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