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sinopse
Hai millóns de anos, antes da  
aparición do homo sapiens, uns 
primates descobren un monolito  
que os conduce a un estadio de 
intelixencia superior. Millóns  
de anos despois, outro monolito,  
soterrado nunha lúa, esperta o  
interese dos científicos. Por último, 
durante unha misión da nasa, hal 
9000, unha máquina dotada de 
intelixencia artificial, encárgase  
de controlar todos os sistemas dunha 
nave espacial tripulada.

filmografía seleccionada
Eyes Wide Shut, 1999
La chaqueta metálica, 1987
O resplandor, 1980
La naranja mecánica, 1971
¿Teléfono rojo? Volamos hacia  
Moscú, 1964
Senderos de gloria, 1957
Atraco perfecto, 1956

premios e festivais
Cannes Classics 2018, Oscar 1968 
(Mellores efectos especiais e 4 
nominacións), David di Donatello 1968 
(Mellor produción estranxeira),  
BAFTA 1968 (Mellor banda sonora, 
fotografía e dirección artística) «O filme máis polémico, 

magnético e xenial de Kubrick. 
A elipse do óso-espazo, o 
monolito e o enmudecemento 
de Hal forman parte da 
iconografía do século» 
Luis Martínez, EL PAÍS
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“Recuperamos as cores  
do analóxico e o esplendor 
dos 70mm de 2001”
Entrevista con Christopher Nolan. 
Responsábel da transferencia  
do negativo orixinal en 70mm  
ao dixital en 4K 
Por Axel Cadieux

Canto tempo leva a traballar nisto? Foi 
unha cantidade inxente de traballo, e a 
cousa xurdiu un pouco por casualidade. 
O verán pasado, logo da estrea de 
Dunkerque (Christopher Nolan, 2017), 
presenteime no laboratorio da Warner 
para remasterizar todos os meus filmes 
en 4K HDR. O proceso foi longo e, un día, 
mentres tomaba un café con Ned Price, 
preguntoume se quería ver algunhas 
bobinas de 2001: Unha odisea do espazo 
sacadas do negativo orixinal e gardadas 
nun baúl. Así, como quen non quere 
a cousa, para matar o tempo! O meu 
director de fotografía, Hoyte van Hoytema 
e máis eu aproveitamos a ocasión. E, 
a medida que avanzaba a conversa, 
decateime de que aquela xente fixera o 
que se coñece como «IP», un interpositivo 
da fita, a finais dos anos noventa. 
Pregunteille a Ned: «Pero... isto significa 
que podemos facer un novo negativo do 
filme?» Respondeume: «Exactamente». 
Sen pensalo dúas veces fun ver os xefes da 
Warner para lles presentar o proxecto e 
así naceu a restauración.

Así que, en realidade, foi idea súa, non 
da Warner... Si, eles só tiñan previsto 
unha edición en 4k hdr. O que me 

entusiasmou por completo foi poder 
traballar en 70 mm.

Aínda así, tomou algunhas decisións 
importantes... É certo, puxen unha 
condición: que fixeramos o que eu chamo 
unha «versión non restaurada». En 
resmo: son un enorme defensor da forza 
do analóxico, do celuloide. Tento que 
a xente comprenda que o dixital non é 
precisamente o mesmo medio. Con esta 
versión do filme de Kubrick quero sentir 
o paso do tempo. Si, hai algúns brillos, 
algúns empalmes romperon... Pero, 
sinceramente, a quen lle importa unha 
marca de po? En especial cando a cambio 
recuperamos as cores do analóxico e o 
esplendor dos 70mm. 

Parece ir a contracorrente de moitas 
prácticas en vigor. Subestímase a 
complexidade do ollo humano, a maneira 
en que este pode desenvolverse e mudar 
conforme ao modo en que o nutrimos 
de imaxes. Cos efectos especiais non 
temos dereito a trabucarnos, baixo pena 
de ver que as nosas fitas envellezan 
sumamente mal.Sucede o mesmo coas 
restauracións dixitais que pululan por aí: 
hoxe parécennos unha marabilla, pero xa 
veredes o que, dentro duns anos, nos din 
os nosos ollos. Na miña opinión moitos 
filmes están a ser sobrerrestaurados 
dixitalmente sen ningunha razón. 
Eliminan todo, a menor mota de po ou 
sucidade. Todo se volve «limpo», moito 
máis que cando se estrearon esas fitas. É 
algo que me supera.

Vostede é un dos últimos cineastas en 
activo que, canda Quentin Tarantino 
ou Paul Thomas Anderson, defende 

o celuloide... É unha mágoa. Peléxome 
por ensinar as particularidades deste 
material, a súa unicidade. É preciso 
comprender que nada ten que ver 
co dixital, pódese trazar unha liña 
clara entre ambos. Coller unha gran 
longametraxe, escaneala e deste modo 
modificala está prohibido. Hai outro 
problema; a conservación das peliculas 
filmadas en dixital. Isto é algo que non 
existe. É imperiosamente necesario 
trasladalas a celuloide, se non, dentro 
de cen anos, xa non existirán. Un dos 
xenios máis importantes de Silicon Valley 
chegou un día coa palabra cloud para nos 
facer crer que todo está aí almacenado, 
na nube. Pero esta non é máis que unha 
morea de discos duros que, co tempo, 
deixarán de funcionar.

Lembra o seu descubrimento de 
2001? Vino nun cinema de Londres, 
en Leicester Square, cando a volveron 
estrear, xusto despois da primeira Star 
Wars (George Lucas, 1977), da que eu era 
moi fan. Tiña 7 anos e xamais esquecerei 
aquela sesión. Foi unha experiencia 
sobrenatural, completamente tola e 
trascendente. É un filme que pode 
apreciarse a calquera idade, como El rey 
león (Rob Minkoff, Roger Allers, 1994), 
Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) 
ou El mago de Oz (Victor Fleming, 1939), 
por motivos diferentes. Gustaríame 
que esta restauración permitise outras 
epifanías do mesmo tipo, porque grazas a 
esta a ciencia ficción se converteu nunha 
fascinación para min.
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