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Globos de Ouro 2021
Mellor Película de Fala Non Inglesa
Premios Gotham 2021
Mellor Película Internacional

SINOPSE
a

A pesar de non ser quen de recupe-
rarse dun drama persoal, Yusuke Ka-
fuku, actor e director de teatro, acep-
ta montar a obra Tío Vania nun festi-
val de Hiroshima. Alí, coñece a Misa-
ki, unha moza reservada que lle asig-
naron  como  chofer.  A  medida  que
pasan  os  traxectos,  a  sinceridade
crecente das súas conversas obríga-
os a enfrontarse ao seu pasado. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que o levou a adaptar o conto ori-
xinal de Haruki Murakami?
Todo  empezou  co  meu  produtor,
que suxeriu pasar un conto de Mura-
kami no cinema. Sempre pensei que
o  traballo  de  Murakami  é  difícil  de
adaptar  só polo  contido,  con moita
imaxinación. Hai moito tempo lin Dri-
ve My Car, e decateime, como é bas-
tante realista, de que sería máis fácil
facelo película.

Por que prestou tanta atención á
obra Tío Vania e ao seu proceso de
posta en escena?
A resposta sinxela sería que namorei
da obra por si mesma. Tamén quería
amosar  o  traballo  estaba  a  realizar
Kafuku.  Tío  Vania está  incluída  na
historia orixinal, pero ao reler a obra
sentín que había situacións e diálo-
gos  que  resoaban  co  que  Kafuku
sentía, pero non podía expresar. Así
que  cada  vez  que  había  unha  liña
potente recollíaa e púñaa na película,
para que resoase en Kafuku. 

Como expandiu este proxecto?
Drive My Car fora publicado no libro
Men without Women, no que tamén
aparecían  relatos  como  Schehera-
zade e  Kino,  que tamén incluín  na
película;  e  tamén  usei  Tío  Vania.
Tiven en mente que cando Muraka-
mi  escribe  unha  novela  longa  ten
unha certa estrutura, cun raio de es-
peranza ao final, e quixen ter iso en
mente ao expandir a película. 
a

Incorporar  persoas  moi  diversas
no elenco: un xordo que usa lin-
gua  de  signos,  unha anciá,   es-
tranxeiros, xente nova... 
Está a miña experiencia en Estados
Unidos, e indo a festivais internacio-
nais, onde puiden coñecer a moitas
persoas diferentes mesturadas. Tras
esta  experiencia,  pareceume  máis
realista ter esta situación onde moi-
tas  persoas que falaban diferentes
idiomas puidesen compartir o mes-
mo momento.  Respecto ao elenco
plurilingüe para o rol  de  Tío Vania,
esta é só unha nova forma de ac-
tuar  que quería experimentar.  Creo
que baseámonos nas palabras para
entendernos,  pero  sen  elas  temos
que depender dos demais sentidos
e isto fainos estar máis concentra-
dos. Isto é o que quería amosar.
a

A chofer é un personaxe moi inte-
resante  e  entretido.  É  como  se
tentase ocultar a súa feminidade.
O feito de que a chofer usase unha
chaqueta de home ou que fumase é
algo que estaba na historia orixinal,
e  quixen respectalo.  Sabía  que ao
darlle o papel a Tôko Miura, que é
bastante baixiña, daría  a imaxe de
que  trata  de  ser  tomada en  serio,
pero non foi a miña intención.
a

Oto é guionista, coma vostede, e
no filme móstrase o seu proceso
de escritura. Usa eses métodos?

Creo que o teño en común con Oto é
que trato de escribir sen pensar moi-
to. Claro que precisas ter unha chea
de  elementos  e  detalles  ben  aliña-
dos, pero despois,  cando teño que
escribilos  nunha  historia,  trato  de
non pensar moito niso. Mentres es-
cribo xa atoparei o camiño dalgunha
forma. O feito de que Oto narre as
súas historias cando está a ter sexo
é unha forma de contar historias de
maneira inconsciente, porque é des-
pois do sexo, e esa parte da incons-
ciencia cando escribes unha historia
é  algo  que  eu  comparto.  Tamén  é
algo que Haruki Murakami di que fai.
a

A intuición é un elemento esencial
na  prosa  de  Murakami.  Ata  que
punto é  esencial  no seu proceso
de dirección?
Non  sei  se  ese  aspecto  intuitivo  é
lido igual  por  min e por  Murakami.
Para min, o que os actores están a
sentir cando actúan é algo que sem-
pre se reflicte na cámara, e iso é algo
qao que lle  dei  importancia.  O que
podo facer como director é crear ese
ambiente  onde  sexa  posible  sentir
algo e talvez o feito de que estou a
tentar captar o que realmente senten
non só os personaxes, senón como
actores, é esta calidade do intuitivo
que se lle dou ao meu traballo.
a

Como  se  relaciona  persoalmente
coas historias que relata no filme?
Cando  fixen  esta  película,  non  só
quería pasar o texto a imaxes. Que-
ría  entregar  algo  novo,  pero  tamén
respectando o que Murakami pensa-
ba cando escribiu a historia. Así que
constantemente  tiña  en  mente  non
facer algo que cando o vise  Muraka-
mi dixese: “non me gusta”. Pero, co-
mo tiven en mente este marco de re-
ferencia, fun quen de ter novos tipos
de  encadres  e  situacións  que  non
creara até agora. 

A programación regular do Cineclube regresará despois do Entroido


