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Kynodontas. Grecia, 2009. Cor, 94 min. Xénero: Drama  |  Dirección:  Yorgos 
Lanthimos | Guón:  Efthymis Filippou, Yorgos Lanthimos  |  Produción: Yorgos 
Tsourgiannis  (Boo  Productions,  Greek  Film  Center)  |  Fotografía: Thimios 
Bakatatakis  |  Montaxe: Yorgos  Mavropsaridis  |  Música: Pascal  Mayer  | 
Intérpretes:  Christos Stergioglou (pai), Michele Valley (nai), Aggeliki Papoulia 
(filla  maior),  Mary  Tsoni  (filla  nova),  Christos  Passalis  (fillo),  Anna Kalaitzidou 
(Cristina) | Distribuidora: Avalon | Versión orixinal con subtítulos en castelán. 
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SINOPSE
a

Un  matrimonio  con  tres  fillos  vive 
nunha mansión afastada. Os mozos, 
que  nunca  saíron  da  casa,  son 
educados segundo os métodos que 
os seus pais xulgan máis apropiados 
e sen recibir ningunha influencia do 
exterior.  Cren  que  os  avións  son 
xoguetes  e  que  os  zombis  son 
pequenas flores amarelas. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como se lle ocorreu a tola idea 
dun  pai  despótico  que  illa  aos 
fillos da sociedade? 
O meu coguionista  Filippou  e mais 
eu  queriamos  facer  algo  sobre  o 
futuro da familia tradicional. Deime 
conta  de  que  estaba  a  piques  de 
desaparecer e de que seguramente 
habería  xente  que  non  quería  que 
iso sucedese. Pregunteime que sería 
capaz  de  facer  un  home  para 
manter esta idea de familia intacta. 
Pareceume  interesante imaxinar  a 
un  pai  que  protexe  aos  fillos  da 
realidade privándoos da posibilidade 
de distinguir o verdadeiro e o falso.  
A  familia  en  Grecia  é  aínda  un 
patriarcado,  e  tomei  elementos  da 
familia  tradicional  grega  para  o 
filme, como a tendencia dos fillos de 
non  irse  de  casa  até  moi  tarde, 
volvéndose demasiado dependentes, 
aínda que a  historia  podería  pasar 
en calquera lugar do mundo. 

É unha historia moi persoal?
Non, é xusto o contrario. Meus pais 
divorciáronse  sendo  eu  mi  novo  e 
crieime coa miña nai, e ela morreu 
tendo  eu  17  anos.  Dende  entón, 
estou só, e tiven que aprender a saír 
adiante moi cedo. Por iso, podo ver

os personaxes e a historia desde un 
punto de vista moi diferente. Aínda 
así, eu non sei que faría se fose pai. 
a

Documentáronse moito?
Non nos documentamos nada, pois 
pensabamos  que  era  unha  historia 
totalmente  surrealista.  Nos  ensaios 
coñecemos  a  noticia  do  home  en 
Austria que criara á súa filla no soto 
como un animal, empreñándoa. Pero 
era  unha  historia  moi  escura  e 
distinta da que nós queriamos facer.

O filme pode entenderse como 
unha alegoría que vai  máis aló 
da familia.
Si, se levamos o tema da educación 
á política ou á sociedade, podemos 
preguntarnos  até  que  punto  un 
home, un líder, pode transformar un 
grupo de persoas. O perigo non está 
só no seo da familia. A película pode 
ser  tamén un  comentario  indirecto 
sobre  a  ilusión  das  masas,  sobre 
como  os  líderes  mundiais  e  os 
medios  só  mostran  unha  parte  da 
información  á  xente,  moldeando  a 
súa forma de pensar sen que saiban 
o  que  pasa  ao  seu  redor...  Temos 
que evitar dar por sentadas as nosas 
certezas, todo é cuestionable.
a

As  críticas  compárano  con 
Haneke, Kubrick e Herzog.
Gústanme  estes  directores,  pero 
para min, as dúas persoas que máis 
me  inspiraron  son  Cassavetes  e 
Bresson. Revisito continuamente os 
seus  traballos,  e  cada vez  véxome 
dicíndolle á pantalla: "Como carallo 
foi  quen  de  facelo?"  Fascínanme 
realmente  eses  directores,  pero 
admito que non sempre os "pillo", e 
hai algo que me gusta diso.
a

Foi  sinxelo  facer  unha película 
como esta en Grecia?
En xeral non se rodan moitos filmes 
en Grecia, e os que se fan adoitan 
ser moi comerciais, con actores

famosos  da  televisión.  O  goberno 
deume unha pequena axuda para a 
produción,  pero  moita  xente  tivo 
que traballar gratis. Tiven que pedir 
moitos favores.
a

Tiña  unha  idea  clara  desde  o 
principio  de  como  abordar  o 
estilo visual da película?
Nunca tento visualizar unha película 
mentres escribo o guión ou fago o 
cásting; só comezo a pensala cando 
empezo os ensaios. Neste filme crín 
que  debía  rodalo  de  xeito  realista 
(por iso non hai moita iluminación e 
a  localización  é  real),  pero  cun 
encadre  moi  estrito  e  un  aspecto 
surrealista  que  acompañase  á 
narrativa.  Supoño que ten que ver 
coa miña filosofía xeral sobre o cine. 
Tamén procuro tentar ver sempre o 
lado  ridículo  das  cousas,  sen 
importar o tráxica que poida ser a 
situación. Co humor podes facer que 
a xente pense en moitas direccións 
diferentes ao mesmo tempo. 
Para  min,  se  tratas  de involucrarte 
moito na forma de rodar ou se lles 
pides aos actores que se impliquen 
emocionalmente,  resulta  falso.  Non 
me gusta forzar os sentimentos da 
audiencia, tento evitar ser didáctico.
a

O final  deixa o filme aberto ás 
máis  diversas  interpretacións. 
Si, creo que non hai unha maneira 
definitiva  de  ler  a  película,  e  iso 
gústame.  Creo  que  o  espectador 
debe completala  coas  súas  propias 
experiencias,  absorbela  para  logo 
afrontala  desde  unha  perspectiva 
crítica.  Á  fin  e  ao  cabo diso  vai  a 
película.  Unha  espectadora  díxome 
que se sentira moi culpable ao rirse 
de  todo  o  horror  que  desprega  o 
filme. Se cadra aí  está a clave, en 
sentirse  culpable  ao  rirse  disto.  O 
que eu pretendía, en definitiva, era 
facer  un filme divertido,  violento  e 
tráxico á vez.

E A SEMANA QUE VÉN: Declaración de guerra | Dir. Valérie Donzelli  | 23/05/12 | 18, 20:30, 23 h  Cinebox 


