
Ciclo Andrómeda
Sesión do 23 de marzo de 2022     IA peor persoa do mundo
 n

Verdens verste menneske. Noruega, 2021. Cor, 121 min. Dramedia | Dirección: Joachim Trier | Guión: Joachim Trier,
Eskil Vogt |  Fotografía: Kasper Tuxen |  Música: Ola Fløttum |  Elenco: Renate Reinsve (Julie), Anders Danielsen Lie
(Aksel), Herbert Nordrum (Eivind), Maria Grazia Di Meo (Sunniva), Hans Olav Brenner (Ole) | Produción: Oslo Pictures

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2021
Mellor Actriz
Festival de Sevilla 2021
Premio do Público
Seminci de Valladolid 2021
Premio FIPRESCI

SINOPSE
a

Julie está en plena crise existencial.
A piques de cumprir 30 anos, aínda
non sabe se a súa vida ten sentido.
O seu noivo Aksel, un exitoso nove-
lista gráfico maior que ela, quere for-
mar unha familia, pero ela non está
disposta. Unha noite nunha festa co-
ñece  ao  novo  e  encantador  Eivind.
Tardará pouco en romper con Aksel e
embarcarse nunha nova relación coa
esperanza de que a súa vida adquira
unha nova perspectiva. Con todo, te-
rá que darse conta de que xa é  tar-
de para certas opcións vitais.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Ten tres protagonistas.  Cal  se  lle
ocorreu primeiro e quen é a peor
persoa do mundo?
Esa é a gran pregunta! En realidade,
os dous primeiros foron Julie e Aksel,
xunto coa súa relación. Aksel foi un
personaxe fácil de escribir para min e
para Eskil Vogt. Do mesmo xeito que
el, somos dous tipos de 40 anos, e a
través de Aksel  podiamos ser auto-
críticos, pero tamén abordar proble-
mas  máis  serios  como a  perda  de
tempo e identidade. Posteriormente,
descubrimos  de  forma  gradual  que
Julie era a máis importante. As súas
experiencias  e  emocións  están  co-
nectadas con moitos problemas cos
que  sentimos  identificados:  ter  ou
non ter fillos, sentirse adultos ou non,
problemas existenciais  que se  con-
verteron no tema central da obra. Ata
que aparece Eivind e pon todo patas

arriba. Ao final do día, os tres sén-
tense como a peor persoa do mun-
do, esa é a miña conclusión.
a

Cre que o filme sería diferente de
non escribilo dous homes?
Iso deben decidilo outros. Hai situa-
cións na película que tratan indubi-
dablemente  sobre  ser  unha  muller
na actualidade. De todos os xeitos,
sempre escribo personaxes cos que
non teño a obrigación de identificar-
me. Por sorte.
a

É unha historia específica de No-
ruega, ou podería ambientarse en
calquera outra parte?
A cidade de Oslo é moi concreta. A
beleza dunha noite en St. Hanshau-
gen Park...  É unha cidade moi rica
en  relatos,  e  sempre  tento  buscar
novos ángulos. Cando escribes un
guion ambientado no lugar onde te
criaches,  aparecen  intuitivamente
imaxes e lugares concretos, pois to-
do ten un valor determinado; trátase
do lugar que alberga os teus recor-
dos e experiencias. Teño a certeza
de algo moi concreto e especial. 
a

Os seus filmes e os de Eskil Vogt
presentan a miúdo un deseño cla-
ramente  noruegués:  a  ilumina-
ción, as imaxes, o son...
É unha boa reflexión. Creo que, dal-
gún xeito, a contorna fíltrase no no-
so  ADN,  sen  importar  canto  trate-
mos de controlar as cousas. Recen-
temente,  codirixín  un  documental
sobre  Edvard  Munch,  The  Other
Munch, co escritor Karl Ove Knaus-
gaard. Resultoume estraño que Karl
comparase as imaxes de Munch co
meu cinema, atopando certas simili-
tudes. E o que é aínda máis estraño,
entendín o que quería dicir.
a

Esta é a terceira parte dunha trilo-
xía que iniciou con Reprise e Os-
lo, 31 de agosto?

Cada vez teño máis ganas de facer
unha cuarta parte.  Talvez dentro de
dez anos. Moi probablemente.
a

Renate Reinsve está recibindo me-
recidos  eloxios  pola  súa  actua-
ción. Como foi ver esa viaxe?
Non podería ser máis feliz. É asom-
broso! Eskil e eu escribimos esta pe-
lícula para ela.  Creo que é incrible.
Para ser sincero, cando gañou o pre-
mio en Cannes, e vin que a película
ía despegar, tiña este pequeno demo
dentro de min dicindo: “Díxencho!”.
Un director non pode estar máis feliz
que cando os actores cos que ten a
sorte de traballar son eloxiados. Es-
tou moi orgulloso dela.
a

A estrutura e a simetría da película
é xenial,  con dispositivos narrati-
vos lúdicos como a voz en off ou o
efecto  de  parada  de  tempo.  Foi
ese un equilibrio difícil  durante o
proceso de escritura?
Chámolle formalismo desordenado e
jazzístico. Gústame xogar. Todo está
baseado nos personaxes e nas súas
mentes. Temos a viaxe dos cogome-
los, na que se enfronta ao seu pai e
aos seus ex-noivos. É divertido xo-
gar con enfoques formais. Aí está o
encontro do principio. Dúas persoas
coñécense nunha festa e din:  “Non
quero ser infiel, os dous temos pare-
lla,  pero podemos facer  algo  ao  lí-
mite?”. Onde está a fronteira? Cal é
o límite? Crear escenas conceptuais
que teñan unha forte base de ideas,
en troques de ter só un tipo de es-
cenas narrativas e argumentadas, é
o  que  me  gusta  facer.  A  fragmen-
tación  é  o  que  me  gusta.  Podes
estar nos momentos. Sempre imaxi-
no que unha película é un disco con
cancións diferentes e quero que to-
das sexan éxitos. Tentamos montar a
estrutura  das  escenas,  en  lugar  de
tan só crear unha trama.
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