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Sous le ciel d'Alice. Francia, 2020. Cor, 120 min. Romance | Dirección: Chloé Mazlo | Guión: Yacine Badday, Chloé
Mazlo |  Fotografía: Hélène Louvart |  Música: Bachar  Khalifé |  Elenco: Alba Rohrwacher (Alice),  Wajdi  Mouawad
(Joseph), Jade Breidi (Tony), Hany Tamba (Georges) | Produción: Moby Dick Films, arte, CNC, Indéfilms, Cinémage 14

SINOPSE
a

1950.  Alice  deixa  as  montañas  da
súa  amada  Suíza  para  ir  vivivir  ás
costas de Beirut, no Líbano. Alí  na-
morará perdidamente de Joseph, un
astrofísico que quere situar o país na
carreira  espacial.  Xuntos  forxarán
unha relación perfecta, pero a guerra
civil fará que a súa preciosa estabili-
dade e o seu fogar se desmoronen
gradualmente.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Cal foi o punto de partida do filme?
A miña familia, sobre todos os meus
avós, sempre me describiron o Líba-
no de antes da guerra un paraíso on-
de levaron a dolce vita. Cando esta-
lou a guerra civil, o seu mundo des-
moronouse e nunca lograron superar
esta parte máis fermosa da súa exis-
tencia. Crecín coa historia deste con-
flito, que me contaron como unha lea
surrealista,  unha  tolemia  fratricida
carente de lóxica, na que se mestu-
raban e bromas e cadáveres.
Estes mitos alimentaron a miña fasci-
nación por este país. En 2009, a mi-
ña primeira curta,  Deyrouth, contaba
a miña viaxe iniciática á terra das mi-
ñas raíces. Co tempo, tamén me in-
teresaron os destinos dos meus fa-
miliares, os seus recordos do confli-
to. Para a miña primeira longa, quería
asociar  as  súas  anécdotas  coa dor
da ruptura familiar.

A historia cóntase a través dos re-
cordos de  Alice.  Como desenvol-
veu este personaxe?
Alice  está  inspirada  na  miña  avoa
suíza,  que foi  a  Beirut  como enfer-
meira  nos  anos  50  e  namorou  do
país e do meu avó. Por fuxir do seu
país  natal,  polos  seus  impulsos  ro-
mánticos,  pero tamén pola  súa ne-
gativa a saír  do Líbano,  pareceume
sempre intrigante, oscilando entre li-

berdade e rixidez. A súa experiencia
suscitou máis preguntas que se fo-
se libanesa, pois tiña a posibilidade
de marchar. Non creo que puidese
comprender os seus sentimentos de
non termos falado. Durante a escrita
foi o referente, precisaba que a base
emocional da historia fose real.
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Como escolleu a factura visual da
película?
Pareceume importante que o públi-
co acompañase a Alice no descu-
brimento  e  na  construción  do  seu
paraíso para entender mellor o sufri-
mento de ver o seu país destruírse.
É  por  iso que a primeira  parte  da
película  baséase  nunha  posta  en
escena  vistosa  e  fantasiosa,  case
pictórica,  visualmente  rechamante.
Estas extravagancias van diminuín-
do gradualmente ao longo do filme,
aínda  que  permanecen.  A  medida
que nos achegamos cada vez máis
á traxedia de Líbano, Alice e Joseph
sofren a falta da lixeireza e a inocen-
cia do seu pasado.
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Pensaba incluír  animación desde
o principio?
Era  obvio  que con esta  historia,  a
mestura  de  técnicas  tiña  todo  o
sentido. Non podía facer toda a pe-
lícula  en  stop-motion,  porque  esta
técnica  ten un aspecto demasiado
burlesco  que  pode  marcar  distan-
cias e dificultar a emoción. Así que
decidín usala só cando fose preci-
so, como un efecto especial, e non
de  forma  sistemática.  Espero  que
esta variedade de técnicas e o seu
aspecto  artesanal  faga gozar  máis
da película. Creo que tamén axuda
a facer a Alice e Joseph aínda máis
entrañables.
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Como de importante era traballar
en celuloide?
Dende  as  miñas  primeiras  conver-
sas con Hélène Louvart, fixemos do

uso  de  Super  16  unha  prioridade.
Queriamos achegarnos ao arquetipo
da foto  de familia  dos anos 70, en
planos e luz. O uso de celuloide axu-
doume a loitar contra o lado natura-
lista e hiperrealista do filme: o Super
16  fai  desaparecer  a  sensación  de
rixidez e deixar espazo para o que os
italianos chaman “sfumato”: un con-
torno difuso, cores suavizadas,  que
axudaron  a  actores,  decorados  e
vestiario  a  mesturárense.  A  fita  ta-
mén obriga a un número de tomas
máis limitado que o dixital, e invita a
un enfoque diferente da rodaxe.
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Como escolleu aos actores prota-
gonistas? Como foi dirixilos?
Alice e Joseph son unha parella moi
lunar e modesta, e eu buscaba acto-
res  carismáticos  pero  mansos,  que
puidesen dicir moito sen falar dema-
siado. Alba Rohrwacher foi unha es-
colla “sensible”, do corazón. Descu-
bríraa nos filmes da súa irmá, Alice
Rohrwacher,  e quedei  impresionada
pola  súa  habilidade  para  expresar
unha profunda gravidade cunha sua-
vidade inmensa. Wajdi Mouawad foi
máis  unha  opción  “intelectual”:  as
súas obras de teatro e os seus libros
eran un referente  dende hai  moitos
anos,  fixéronme  medrar,  esclarecé-
ronme as  miñas orixes.  Así  que en
certo modo, xa formaba parte da mi-
ña  familia,  dende  o  punto  de  vista
“artístico”. Tiven a gran sorte de que
ambos aceptasen, e ademais do seu
innegable talento, trouxeron consigo
a súa humildade, que marcou o ton
da rodaxe.
No momento de filmar, decateime de
que  vixiaba  cada  movemento  dos
actores  para  conducilos  cara  aos
acenos  máis  refinados  e  precisos
posibles.  Desde  a  escritura,  tamén
reducín ao mínimo o diálogo, porque
teño máis confianza nas imaxes e na
verdade dos xestos.
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