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Annette. Francia, 2021. Cor, 140 min. Musical | Dirección: Leos Carax | Guión: Ron Mael, Russell Mael | Fotografía:
Caroline Champetier | Música: Sparks | Elenco: Adam Driver (Henry), Marion Cotillard (Ann), Simon Helberg (director),
Devyn McDoweell (Annette), Angèle, Natalia Lafourcade | Produción: CG Cinéma, ARTE France Cinema
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Henry é un monologuista cómico de
humor  incisivo.  Ann,  unha  cantante
de renome internacional.  Centro  de
todas as olladas, forman unha parella
feliz  rodeada  de  encanto.  O  nace-
mento da súa primoxénita,  Annette,
unha nena misteriosa cun destino ex-
cepcional, cambiaralles a vida.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proecto?
Annette viu a luz por primeira vez hai
8 anos, cando o dúo musical Sparks
veu a min cunha idea que implicaba
15 cancións. Cando máis tarde deci-
dimos que a película sería unha úni-
ca canción, os números musicais su-
biron até os 80 e, finalmente, conser-
vamos uns 40. Oito anos foi o tempo
que  tardamos  en  atopar  o  diñeiro
que necesitabamos e o elenco axei-
tado.  A  película  está  ambientada
n'Os Ánxeles, pero realmente rodou-
se  en  varias  cidades  e  teatros  de
Bélxica e Alemaña.

Como escolleu ao elenco?
Normalmente  cando  penso  nunha
película  fágoo  cos  actores  xa  en
mente. O proceso de casting non é
natural, é mellor imaxinar unha pelí-
cula  para  alguén  en  particular.  Non
coñecía nin a Marion Cotillard nin a
Simon Helberg  antes  de  facer  este
filme, pero Adam estivo alí  dende o
principio.  Mantívose fiel  a este pro-
xecto, mesmo cando non tiñamos os
cartos  que necesitabamos.  Normal-
mente non ensaio con actores antes
de rodar,  pero  neste  caso,  viaxei  a
Nova York varias veces para traballar
o lado musical das cousas con el.

Coñecino hai varios anos nunha se-
rie chamada Girls e, en canto o vin,
decidín que sería unha criatura moi
interesante  para  capturar  co  meu
obxectivo. Hai varios niveis de am-
bigüidade dentro desta película, que
Adam é quen de desenvolver.
a

Os actores tiveron que cantar as
súas propias cancións.
Todas as cancións que se escoitan
na película son en directo, cantando
directamente  no plató.  Cando Ma-
rion canta ópera, a súa voz natural
solápase coa dunha soprano. Sabía
que se algunha vez facía un musi-
cal, tería que ser antado en directo,
porque é unha sensación marabillo-
sa  facer  e  ver  unha película deste
xeito, deixando pouco espazo para
as palabras e dándolle á música o
papel dominante.

O filme  ábrese  con  vostede  e  a
súa filla, Nastya, á quen lle dedica
a película. Canto hai da súa rela-
ción no filme?
A  película  vai  sobre  unha  relación
entre un pai e unha filla, na que el é
un mal pai. Talvez esa foi unha das
razóns polas que dubidei en facer o
filme cando mo propuxeron Sparks,
pois é o seu proxecto orixinal. A mi-
ña filla tiña 9 anos e sentín que po-
dería haber confusión entre a vida e
a ficción. Pero mentres escoitaba as
primeiras demos que me enviaron,
Nastya tamén as escoitou e gustá-
ronlle. Preguntoume por que escoi-
taba esas cancións. Expliqueille que
eran para un proxecto, e sentín que
entendía a diferenza entre o cine e a
vida  real.  Ao  facer  unha  película,
creo que pos nela os teus medos e
dúdidas, polo que esta non reflicte
tanto quen es, senón o que te preo-
cupa, o que temes. Todo o mundo
ten medo de ser un mal pai, e está
ben exploralo a través da arte.

O personaxe  de  Annette  está  in-
terpretado por un monicreque.
Non son un gran fan da posprodu-
ción,  así  que  tento  traballar  dentro
da  realidade;  por  iso  acabamos
empregando  un  boneco  para  facer
de Annette. Cando Sparks me suxe-
riron  o  proxecto,  non  tiñamos  as
ideas claras; parecía unha tarefa im-
posible.  Tiñamos  que  atopar  unha
nena de entre 0 e 5 anos que pui-
dese  cantar,  algo  imposible.  Non
quería usar efectos dixitais e un ro-
bot sería unha solución antiemocio-
nal. Así que buscamos titiriteiros en
Estados Unidos e  Xapón e ao final
atopamos un axeitado en Francia.
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Se  tanto  lle  gustan  os  musicais,
por que non fixera ningún antes?
Cando era novo, quería facer pelícu-
las con música, pero a música dei-
xoume de lado. Cría que o mellor ti-
po  de  vida  era  o  de  compositor,
cantante ou músico. Non estudei ci-
nema, non sei como actuar, non sei
facer música. Para este tipo de tra-
ballos,  é  importante  que  te  rodees
de persoas que poidan proporcionar
as materias primas que non posúes.
O meu traballo  é  unha mestura  de
caos  e  precisión,  todo  comeza  co
caos que teño na cabeza: vexo ima-
xes e por sorte hai xente ao meu re-
dor que pode entender  ese caos e
convertelo en algo específico.
a

Annette vai ser distribuída case si-
multaneamente en salas e en pla-
taformas dixitais.
Canto máis cara é unha película, ma-
ior  número  de  persoas  ricas  nece-
sitas e, cando as atopas, pode oco-
rrer que tamén acabes nas platafor-
mas.  Nestes  días,  as  plataformas
son como a Covid: queren que todos
quedemos na casa.  O cinema real-
mente  quere  o  contrario,  pero  este
parece ser o novo camiño.
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