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SINOPSE
a

Nora, unha tímida moza berlinesa de 14
anos, sempre lembrará un caloroso verán.
Rodeada de persoas de diferentes culturas
e  orixes,  encamíñase  á  idade  adulta:
namórase  doutra  moza,  aprende  a
defenderse por si mesma e rómpeselle o
corazón por primeira vez. Cando remate
o verán, as cousas nunca volverán ser as
mesmas para ela.

ENTREVISTA Á 
DIRECTORA

No  seu  segundo  traballo  para  a  gran
pantalla, a directora Leonie Krippendorff
volve  centrarse  nun  universo  feminino.
Nora,  unha  nena  que  no  verán  citado
converterase  nunha  muller,  comezará  a
descubrir  a  súa  identidade  e  todas  esas
cousas que lle encanta facer e aínda non
sabe nin que lle gustan.

A película  funciona  tamén porque pode
verse  como  unha  radiografía  actual  da
mocidade  berlinesa,  onde  coexisten
mozas  de  diferentes  países,  culturas  e
orixes  moi  diversas  e  totalmente
abducidas polo universo dixital onde todo
pasa por aí.

Podería  contarme  un  pouco
sobre o casting de Nora e as súas
acompañantes?

Traballei  con  Jella  Haase  (Romy)  na
miña  primeira  longametraxe  e  dinlle  o
novo  guión  so  por  curiosidade,  porque
somos  amigas  fóra  da  traballo  e
pregunteille  que  opinaba  del.  Ela  dixo
que realmente quería interpretar a Romy;
pensei que non ía funcionar, porque ten
xa vinte anos e a súa personaxe dezasete,
pero  insistiu.  Fíxenlle  unha  proba  de
lectura con Lena Urzendowsky (Nora na 

Película  final)  e  terminou  sendo  a
combinación correcta.
Non  traballara  antes  con  Lena,  pero
namorei  do  seu  rostro;  era  fermosa  e
transmitía realamente o amor entre elas.
Logo comecei buscar persoas que tivesen
algo dentro delas para agregar ao guión,
por  exemplo  fixemos  un  gran  casting
para atopar rapaces e rapazas con pouca
experiencia na actuación. Quería actores
e actrices que tivesen algo de experiencia
e  quizais  poidesen  liderar  un  pouco  a
escea,  pero  tamén  a crueza  dos  actores
sen experiencia previa para facer que as
historias  fosen  novas  e  vivas.  E
funcionou moi ben.

Quero  profundizar  no  lugar  de
rodaxe  da  película.  Como
capturou esa sensación local  de
Kottbusser  Tor  e  filmou  nese
barrio?

Si, Kottbusser Tor é un lugar que todos
en  Berlín  coñecen.  É  un  barrio  moi
vibrante,  moi  cultural,  pero  ten  tamén
unha alta taxa de criminalidade. Non é un
sitio  fácil  para  rodar  e  se os  residentes
ven un equipo de filmación, non sempre
son os máis  acolledores,  pero atopamos
varios  lugares  que  eran  “espazos
seguros”  e  resultou  moi  intenso  e
diferente; traballei moito coa xente local
porque  quería  ter  ese  elemento  case
documental dentro da película.

Hai moitas imaxes de bolboretas
no filme, como se as mascotas de
Nora estivesen reflectindo o seu
propio  crecemento  e
transformación.  Como  chegou
isto  a  ser  unha  parte  tan
importante da súa película?

Varias veces durante o proceso de edición

pensei que podería ter que cortar ou facer
que as bolboretas fosen menos relevantes
na historia; poderían ser demasiado torpes
como  metáfora  da  vida  de  Nora,  pero
gardeinas e remataron por ser un tema moi
orgánico.
Non  esquezamos  que  Nora  é  unha
adolescente  tímida  que  ve  o  mundo  a
través das bolboretas que cría e os diarios
en video que fai no seu teléfono móbil.
Por iso tamén hai un cambio de formato
cando  avanza  a  película:  dende  unha
forma  máis  inmediata  (cos  dispositivos
dos  adolescentes)  a  unha  pantalla  máis
ampla,  cunha  lente  de  cine  maís
tradicional.  A idea  é  que  Nora  necesita
máis  espazo  na  pantalla  porque  ocupa
máis sitio no seu corpo e no seu mundo.

Sei  que  isto  vai  máis  alá  do
alcance desta película e que non
todo  lle  sae  ben,  pero  cre  que
Nora será feliz se a volvemos ver
dentro de dez anos?

Si,  todo o que  está  pasando pode facela
máis rica como persoa, e tamén o dó e que
lle  rompan  o  corazón  poden  ser
sentimentos  moi  poderosos  para  superar
os momentos de dificultade. Creo que ela
poderá ser a persoa que é e non a que se
supón de debe ser pola sociedade ou polo
seu ambiente.
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