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A IDEA DUN LAGO

FICHA TÉCNICA

La idea de un lago. Arxentina, Suíza,  2016. Cor, 82 min. Xénero: Drama |
Dirección e guión: Milagros Mumenthaler | Produción: V Bava, D Epiney, E
Mumenthaler, R Martínez Ribero (Alina Film, RT Suisse, Ruda Cine) | Fotogra-
fía: Gabriel Sandru | Montaxe: Gion-Reto Killias | Intérpretes: Carla Crespo,
Rosario Bléfari, Malena Moiron, Juan Barberini, Juan Greppi, Joaquin Pok

SINOPSE
a

Inés  é  unha  fotógrafa  embarazada
que está a atravesar un difícil  mo-
mento na súa vida. A modo de tera-
pia decide reunir nun libro poemas
persoais  e  fotografías.  Segundo  vai
agrupando as imaxes, explora o seu
pasado e reflexiona sobre a relación
que tiña coa súa nai e o seu irmán, a
desaparición do seu pai en 1977 du-
rante a ditadura e a importancia que
tivo  para  ela  a  casa  de  verán  que
tiñan no sur.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

A idea  dun  lago está  baseado  en
Pozo de aire. En que momento lle
pareceu que había un filme no poe-
mario de Guadalupe Gaona? 
Sempre pensei que algo había pero
non sabía nun principio se era unha
curta, media ou longametraxe. Hou-
bo  unha  primeira  etapa  na  que  o
guión eran varias secuencias de ima-
xes que me viñeron á cabeza ao ler o
libro. Eran imaxes sensoriais e oníri-
cas, case experimentais, onde o ma-
terial fílmico estaba manipulado. 
Logo  houbo  unha  segunda  etapa,
cando tomei a decisión de que ía ser
unha  longa.  Había  un  compromiso
importante ao ser un libro autobio-
gráfico no que a autora fai memoria
do seu pai desaparecido na ditadura.
Había  dous  eixos  que  traballar,  un
relacionado co documentado e outro
coa memoria. O documentado foi  a
través de longas charlas con Guada-
lupe e máis  tarde con persoas  que
viviron situacións similares de desa-
parecidos, para construír o guión de
forma  máis  profunda.  Tamén  me
acheguei  ao  Equipo  Arxentino  de
Antropoloxía Forense. Este lado máis
documental cóase a través da escolla
do  elenco  e  de  certos  recursos  de
posta en escena. En canto á memo-
ria,  é  o  tema  central  da  película,
desde ese lugar onde os recordos e a
imaxinación se mesturan e irrompen
no  presente,  os  distintos  niveis  da
memoria  íntima  de  calquera,  pero
tamén a memoria como dereito cívi-
co e político.
Cando empezo a traballar pensando
no  filme,  aí sinto  a  necesidade  de

afastarme do libro e de Guadalupe
para armar  unha ficción.  Aí empe-
zo unha etapa de investigación máis
propia  para  desenvolver  os  meus
personaxes e traballar nos conflitos
polos que transitan.

O filme toca  o  tema da ditadura
pero non o aborda directamente.
Como tratou este aspecto?
A min non me interesaba contar os
feitos porque creo que xa se coñe-
cen e pensei que agora había que
abordar o tema desde un lugar máis
íntimo e non colectivo.  O que me
interesaba era a intimidade do per-
sonaxe,  como se enfronta á  situa-
ción. Neste sentido si que creo que
a película se abre a algo universal,
creo que é practicamente imposible
que un espectador non conecte con
Inés e co que lle sucede. 

Lembrar é bo? 
Creo que a memoria é un salvavi-
das. Lembrar fai ben, tanto no in-
dividual como no colectivo.  

Como foi o traballo coas actrices?
Traballei moito con Carla Crespo e
Rosario Bléfari. Se ben non son tan-
tas as escenas nas que están xuntas
no filme, para min esas escenas son
fundamentais  porque  nelas  entén-
dese o vínculo nai-filla e como foi
durante as súas vidas. Así que fomos
buscando  as  escenas  no  traballo
continuo, pensando en como miran
esa nai e esa filla, como reaccionan
cada  unha  ás  situacións,  que  hai
detrás desas miradas, deses xestos
e das palabras.

A súa gran capacidade para retra-
tar mulleres ten que ver coa súa
proximidade cos personaxes?
Os meus personaxes non son auto-
biográficos pero é innegable que in-
troduzo moito de min mesma neles.
Traballo de forma intuitiva, os per-
sonaxes nacen de xeito moi xenuí-
no. Para min é máis natural contar
historias de mulleres, pero iso non
significa  que  non  decidirei  un  día
concentrarme en homes. Talvez fa-
go  simplemente  o  que  sinto  máis
natural. Certamente as miñas pelí-
culas falan de mulleres, de mundos
interiores, pero non de feminismo.

A paisaxe parece ser un personaxe
máis. Como traballou a fotografía?
A illa onde Inés pasara as súas vaca-
cións é importante porque aí sacou a
única foto que ten co seu pai. É un
lugar cargado de significado para Vi-
toria e Inés. Ao contrario que a me-
moria,  constantemente  en  move-
mento do pasado ao presente e ao
futuro,  a natureza ten unha condi-
ción  eterna,  e interesábame traba-
llar niso. Á vez, a natureza convér-
tese  en  espazo  reflexivo  para  os
personaxes.  En  canto  á  fotografía,
optamos por unha preparación bas-
tante realista, non quería evidenciar
as diferenzas entre as épocas. Dito
isto, quería aínda así facer intelixi-
ble o feito de que houbese un pasa-
do e un presente (a través das gra-
vacións máis caseiras en VHS). Estas
imaxes  máis  íntimas,  menos  elabo-
radas, alimentan moito os recordos.

Pareceume detectar un certo tem-
po oriental no seu cinema.
É posible, creo que certo cinema la-
tinoamericano  está  máis  preto  de
Oriente  que  de  Estados  Unidos  ou
Europa.

Cales  son  as  súas  principais  in-
fluencias?
Non teño influencias directas. Admi-
ro moito a Visconti, Buñuel, Renoir,
Tarkovski,  Leonardo Favio,  e cando
estudaba  algúns  filmes  de  Lynch,
Carax ou Kramer sorprendéronme e
emocionáronme moito. De Mia Han-
sen-Løve gústanme máis as súas pri-
meiras películas, pero tampouco en-
tendo por que nos comparan tanto,
o seu cinema é máis mainstream que
o meu. 

Como ve o cinema arxentino nestes
momentos? 
A situación  do  cinema  arxentino  é
complexa e para reflexionar. Eu  vé-
xoo ben en termos de realización. O
problema é a exhibición,  sempre o
foi, e agora súmase outro, o da pou-
ca visibilidade. As seccións de espec-
táculos están copadas polos famosos
da televisión en detrimento do cine-
ma arxentino máis autoral. Paréce-
me que se está a asentar a idea de
que á xente non lle interesa moito o
cinema e eu creo que non é así.

Mércores 22: O amante dobre · François Ozon | Luns 27: Lume no mar · Gianfranco Rosi


