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Martes 26 EN TRÁNSITO
(Christian Petzold, 2018, 101 min.)

PROGRAMACIÓN EN COLABORACIÓN CO CGAI

Mércores 27 OS AMANTES CRUCIFICADOS
(Kenji Mizoguchi, 1954, 102 min.)

HIGH LIFE
Título orixinal High Life Dirección Claire Denis Ano 2018 Idioma orixinal Inglés 
Duración 110 min. Guión Claire Denis, Jean-Pol Fargeau Fotografía Yorick Le Saux 
Montaxe Guy Lecorne Dirección de arte Bertram Strauß Vestiario Judy Shrewsbury 
Música Stuart A. Staples Son Andreas Hildebrandt Reparto Robert Pattinson, Juliette 
Binoche, Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek, Claire Tran, Ewan 
Mitchell, Gloria Obianyo, Victor Banerjee Distribución Karma Films 
Sinopse Espazo profundo. Monte e a súa filla Willow viven completamente illados a 
bordo dunha nave espacial. Pero non sempre estiveron sós: eran parte dun grupo de 
condenados a morte que aceptaron conmutar as súas sentenzas por participar nunha 
misión con destino ao burato negro máis próximo á Terra. 
Festivais e galardóns Premio Fipresci en Donostia 2018, Sección Oficial en Sitges 
2018, Premio Georges Delerue en Ghent 2018.
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Que referencias ou inspiracións tiñas? Non tiña ningún filme de ciencia ficción 
recente na mente. Todos teñen o mesmo lustre nasa: bonitos, civilizados, hixiéni-
cos; kens e barbies flotando en naves espaciais que semellan xoguetes. O gran pro-
blema en canto a referencias é 2001: A Space Odyssey, de Kubrick. Se decidimos 
contar a historia dunha nave espacial que abandona o sistema solar, 2001 vénnos 
á mente coma unha demoníaca caixa sorpresa; haino que esquecer, por moi in-
crustado que estea nas células do noso cerebro, nos nosos corpos. Tamén hai que 
esquecer Solaris, de Tarkovsky. Preto do estudio onde rodamos había un estanque 
con salgueiros choróns. Alí pensaba en Stalker, tamén de Tarkovsky. A diferenza 
de Kubrick, Tarkovsky non bloquea a imaxinación: ábrea, aviva as chamas. Solaris 
e mais Stalker son os meus filmes amuleto de boa sorte.

Por que o número 7 nos uniformes de traballo dos pasaxeiros da nave? É o 
número da nave espacial, coma se o levasen tatuado no corpo. Isto implica que 
a nave é unha máis nunha serie. Nun intre importante do filme, a nave atraca a 
canda outra nave, a número 9, en que os únicos sobrevivintes son cans. Quería 
mostrar con isto ese encontro coa animalidade, un espello de nós mesmos, un reto 
para a nosa pseudo-humanidade e o macabro destino que lles reservamos ás que 
chamamos mascotas. A primeira criatura viva que foi enviada ao espazo foi unha 
cadela rusa, Laika, que non sobreviviu no seu regreso á Terra.

Cales foron as instrucións para o deseño de espazos? Foron moi sinxelas. Tráta-
se dun cárcere, unha especie de casa ocupada, gris, sucia, pouco iluminada. Hai un 
corredor principal e celas a ambos os lados. No piso de abaixo hai un laboratorio 
médico, un depósito de cadáveres e un xardín nun invernadoiro. Estaba decidida 
a ter ese xardín. Como podes manter a esperanza de regresar se a terra non forma 
parte da viaxe? Esta terra é a súa Terra, o único que lles lembra que son terrestres. 
Para o laboratorio da doutora quería a mesma simplicidade, o mínimo imprescin-
dible: tubos de análises, algún instrumento, unha cadeira para exames xinecolóxi-
cos. Nada do atrezzo de ciencia ficción típico: pistolas láser, desintegradores, apa-
ratos de teletransporte... De feito, quería evitar o inferno dos efectos especiais. E o 
mesmo coa ingravidez. Non cómpre ter ingravidez porque a nave está acelerando 
case á velocidade da luz. A gravidade terrestre (a gravidade en todos os sentidos) 
restablécese, é o efecto da aceleración. Se tivese que filmar actores pendurados de 
cables nunha pantalla verde, nunca faría o filme. Con esta case ausencia de efectos 
especiais, agardo que o filmne teña un «efecto especial» no público.

A forma da nave espacial 7 non se corresponde cos criterios típicos da ciencia 
ficción. Dixéronme que a nave parecía unha caixa de mistos. Realmente fíxome 
graza. Mais non é un capricho. Aprendín que cando deixas o espazo solar existe 

resistencia cero, así que a nave pode ter calquera forma sempre que estea equipada 
cunha fonte de enerxía que faga que continúe movéndose. A forma aerodinámica 
que semella un mísil tórnase inútil ou absurda. Así que un rectángulo paralelepí-
pedo estaba ben.

A música no filme non é tipicamente intergaláctica... Non, compúxoa Stuart 
A. Staples, de Tindersticks. Tamén deseñou o son. Fixen varios filmes con el, así 
que sabía que non ía ser a música dun filme épico ou algo parecido á pirotecnia 
wagneriana. A música que creou Stuart é amable, chea de sutilezas de baixa fre-
cuencia. E ao final da historia, un extra: a canción Willow, cantada polo propio 
Robert Pattinson.  

Influíu rodar en Colonia? Si, tróuxome lembranzas. Para min sempre existirá 
Berlín e mais O ceo sobre Berlín, xa que fun a axudante de Wenders en 1986. Doce 
anos máis tarde rodei 35 Rhums en Lübeck, en Schleswig-Holstein, a cidade de 
Thomas Mann, onde se ambienta Os Buddenbrook. Lübeck é tamén a cidade de 
Günter Grass. E non moi lonxe de Lübeck, as cidades ao longo do mar Báltico, 
tranquilas ao tempo que violentas. Mais Colonia é distinta a Berlín ou Lübeck. 
O noso hotel estaba na praza, preto da estación e da Catedral. Alí sentíame coma 
na casa. O ir e vir constante dos trens era tranquilizador. En Colonia existen dous 
tipos de estudios: un enorme, onde rodou Jim Jarmusch; e outros máis pequenos, 
onde Lars von Trier fixo algúns dos seus filmes. É mellor un estudio pequeno 
para un filme que pretende ser íntimo. Tamén Fassbinder escolleu Colonia para a 
súa incrible miniserie Oito horas non fan un día. Todo isto debíao ter na cabeza... 

A sexualidade está presente en High Life, mais abórdase dun xeito fúnebre... 
Sexualidade, non sexo, non pornografía. No cárcere non é posible a sexualidade 
normal. E se o cárcere é tamén un laboratorio destinado a perpetuar a especie 
humana, a sexualidade vólvese máis abstracta aínda. Durante a rodaxe comecei a 
ler «As confesións da carne», o libro cuarto d’A historia da sexualidade, de Michel 
Foucault, que aborda, entre outros, os casos do matrimonio e a virxinidade. Antes 
do cristianismo, o matrimonio tiña unha finalidade: a procreación. A sexualidade 
ten que ver cos fluídos. Así que comezamos a notar a sexualidade, sabemos que 
todo ten que ver cos fluídos: sangue, esperma... Prohibinme a min mesma calque-
ra escena de espidos. Fixémolo doutro xeito. Para min, a escena máis erótica é esa 
en que un mozo interno se masturba mentres mira como Juliette seca o cabelo 
diante dunha saída de ventilación. High Life fala só de desexos e de fluídos.

Entrevista publicada en karmafilms.es. Tradución ao galego: Cineclube pontevedra.


