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SINOPSE
a

Christine empeza a traballar venden-
do entradas nun cinema porno preto
de Times Square. En troques de dis-
tanciarse da natureza escura e eróti-
ca desta contorna, desenvolve unha
obsesión que comeza a consumir a
súa vida.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Explíquenos o proceso que levou á
creación de Variety.
En 1981 un espectáculo  no espazo
Artist  chamado  Emergency denun-
ciaba o recorte de fondos para artis-
tas por parte do Congreso. Pedíuse-
nos a 13 cineastas que participáse-
mos,  que  fixésemos  unha  película
que abordase esta emerxencia. Cada
un recibiu 75 dólares para rodar en
Super 8. Jim Jarmusch fixo unha. Es-
tiveron  implicados  James  Mares,
Mindy Stevenson e moitos outros. O
meu filme foi o xérmolo de Variety.
a

Atopouse o Variety Theatre.
Si, vinme alí unha noite. Basicamente
exploraba a cidade de Nova York e o
metro.  Tiña  esa  carteleira  de  neón
pasada de moda. Non podía deixar
de mirala.  Quería  investigar  o  cine-
ma. Antes fora un teatro de vodevil e
antes un establo para a familia Stuy-
vesant. Agora era un cinema porno.
Falei co proxeccionista para que me
colase no cinema para velo. Despois
coñecín ao dono e el dixo que podía
rodar os domingos pola mañá.
a

Tras obter o espazo físico, cal foi o
seguinte paso  creativamente?
Pedinlle  á  miña amiga Nancy  Reilly
que falase das súas fantasías porno
diante do cinema. E pedinlle ao meu
colega  Spalding  Gray  que  fixera  o
mesmo.  Esta  película  chamábase
Anybody’s Woman. Usei  Broken En-
glish e Why'd You Do It de Marianne

Faithful na banda sonora. Quería es-
coitar ás mulleres falar sucio e ver
que tipo de poder producía. Conver-
tín este filme de Super 8 no trata-
mento da miña película Variety. Ne-
cesitaba un colaborador.
a

É aquí onde entra Kathy Acker?
Kathy era subversiva. Estaba intere-
sada en expoñer os tabús da nosa
cultura,  desafiar  as  estruturas  de
poder  masculinas  da  linguaxe,  in-
vestigar a sexualidade das mulleres.
Era afouta e quería traballar con ela.
Pensei  na  miña  propia  obra  como
desafiante e subversiva. A linguaxe
foi  importante para a miña investi-
gación sobre o  desexo e o  pracer
feminino.
a

A onde a levou ese tratamento?
ZDF, a produtora de televisión alemá
que  apoiaba  a  directores  como
Wenders, Fassbinder e Jarmusch, ía
financiar a miña película en función
do meu tratamento. Pedinlle a Kathy
que escribise o guión comigo.
a

De que trata a película Variety?
Trata  dunha  muller  que  vende  en-
tradas  nun  cinema  pornográfico  e
comeza a seguir a un cliente. A fas-
cinación  convértese  en  fixación
mentres persegue ao home a través
das sex shops de Times Square e o
mundo masculino do diñeiro de Wall
Street.  Hai  momentos  na  historia
onde  lle  describe  ao  seu  mozo  o
que ve e oe no cinema. Estas son
as  historias  que  conta,  fantasías
sexy e pornográficas. Sabía que Ka-
thy sería quen escribiría estas histo-
rias.
a

Nos anos 80 Nova York era coñe-
cida  pola  súa  escena  artística.
Como era formar parte dese gru-
po de creadores?
Como cineastas, pintores, músicos,
escritores e artistas de performance

moitos de nós vivimos en barrios do
centro como Tribeca e East Village.
O espírito  de  colaboración  era  moi
forte;  atopar  amigos  cos  que  tra-
ballar  era  doado.  Naqueles  tempos
ninguén pensaba en cartos, só saías
e xuntabas amigos para facer arte.
a

A  música  é  esencial  en  Variety.
John Lurie fixo a banda sonora.
Variety,  que seguía os principios do
cine noir, con moitas escenas en ex-
teriores e rodaxe nas rúas, precisaba
dunha  música  jazz.  Encantoume  a
música  de  Chico  Hamilton  para
Chantaxe en Broadway e a partitura
de Elmer Bernstein, unha especie de
jazz criminal. A música era un perso-
naxe  máis  da  miña historia,  e  pre-
gunteille a John se compoñería para
a película.  John tiña unha sensibili-
dade visual (tamén é artista e cineas-
ta). Quería unha sensación nocturna
das rúas de Nova York,  unha mes-
tura  de  lixo  e  glamour.  John  com-
puxo  música  sedutora  para  que
coincidise coa imaxes sedutoras.
a

Nan Goldin foi outra persoa desta-
cada na creación de Variety que a
xente pode coñecer.
Estaba nun club de St. Mark's Place,
buscando dúas actrices para a miña
película  Empty Suitcases.  A escena
era de dúas mulleres que se fotogra-
faban  e  intercambiaban  roupa.  Co-
ñecín a Nan esa noite e pedinlle que
saíse na escena. E ela encantada, a
roupa  e  a  fotografía  eran  as  súas
dúas  cousas  favoritas.  Máis  tarde,
cando fixen Variety, Nan foi unha par-
te importante da película. Era cama-
reira en Tin Pan Ally, un lugar onde
rodaría dúas escenas. Nan facía da
mellor amiga da protagonista,  mes-
mo usei o seu nome. Foi fantástica,
mostrou  un  enorme talento  natural.
Ademais,  Nan  faría  as  fotos  fixas
mentres rodabamos.
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