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IKARIE XB 1 (VIAXE Á FIN DO UNIVERSO)

FICHA TÉCNICA

IKARIE XB 1. Chescolovaquia, 1963. B/N, 88 min. Xénero: Ciencia ficción |
Dirección: Jindrich Polák | Guión: Jindrich Polák, Pavel Jurácek |  Produ-
ción: Rudolf Wolf (Filmové Studio Barrandov) | Fotografía: Jan Kalis | Mon-
taxe:  Josef  Dobrichovský  |  Música: Zdenek  Liska  |  Intérpretes:  Zdenek
Stepánek (Cap. Abajev), Frantisek Smolík (Hopkins), Dana Medrická (Kirova),
Irena Kacírková (Brigitta), Radovan Lukavský (Com. MacDonald)

SINOPSE
a

No ano  2163,  a  bordo  da  nave  es-
pacial  Ikarie XB 1, unha tripulación
diríxese  cara  á  constelación  Alfa
Centauri para buscar nela unha nova
forma de vida extraterrestre. Aínda
que a  viaxe  non dura máis  que  28
meses, cando a misión chegue ao seu
destino na Terra xa pasarían 15 anos.
Durante a viaxe, 40 científicos de to-
dos os países aprenden a vivir xuntos
e afrontan varias peripecias, como o
encontro  cun  aparello  espacial  do
século  XX,  a  inestabilidade  mental
dun dos pasaxeiros e a aparición de
síntomas ligados a unha estrela ne-
gra radioactiva.

NOTAS DA PELÍCULA

O primeiro foguete en poñer un saté-
lite en órbita arredor da Terra, o R-7
Semiorka, foi lanzado en outubro de
1957.  Ese mesmo mes,  o Sputnik  2
enviaba ao espazo á cadela Laika e,
en abril de 1961, Yuri Gagarin era o
primeiro  home posto  en órbita.  No
contexto da Guerra  Fría,  estes  pri-
meiros éxitos soviéticos na conquista
do espazo foron vividos como un au-
téntico fracaso polos Estados Unidos.
O Partido Comunista de Checoslova-
quia  desexaba  celebrar  o  éxito  e,
posto  que  Lenin  afirmara  que  de
todas as artes o cinema era a máis
importante, decidiron poñer en mar-
cha un filme grandioso, ambicioso e
custoso  na  honra  da  supremacía
científica soviética.

A elección fíxose  rapidamente: tra-
taríase  da  adaptación  dun  libro  do
novelista Stanislaw Lem, un dos pou-
cos autores de ciencia ficción tole-
rados no Bloque do Leste: A nube de
Magalhães. Por aquel entón, Jindrich
Polák era considerado polos xerarcas
dos estudios de produción de Barran-
dov como un artesán fiable,  antigo
axudante  de  Otakar  Vávra  no  mei-
rande  éxito  cinematográfico  checo
de ciencia ficción, Krakatit (1948), e
xa acumulara méritos abondo como
director de filmes de aventuras.

A escrita do guión confíaselle ao mo-
zo prodixio Pavel Jurácek, figura cla-
ve da Nova Onda checoslovaca. O or-

zamento  previsto  para  o  filme  é
duns 6 millóns de coroas, unha su-
ma considerable para a época tendo
en  conta  que  o  orzamento  dunha
longa en Checoslovaquia era de 2,5
millóns. Juracek e Polák van xuntos
a  Polonia  para  atopase  con  Lem,
que  lles  pide  non figurar  nos  cré-
ditos pois odia as adaptacións cine-
matográficas das súas obras.

Polák puido dar renda solta ao seu
perfeccionismo encarnizado: todo o
que sexa froito da imaxinación do
seu  equipo  deberá  ter  unha  base
científica boa e unha función lóxi-
ca. O elenco reúne varias das gran-
des estrelas da época: Zdenek Ste-
pánek e Frantisek Smolík fan parte
dos pioneiros do cinema checo, Da-
na  Medrická  é  unha  estrela  desde
inicios dos 40, Radovan Lukavský é
un  dos  máis  brillantes  actores  de
teatro do momento...

O Partido Comunista non se andou
con reparos e empregou en  Ikarie
XB-1 aos mellores artistas da época.
Así, para o deseño das armas con-
trataron a Josef Istler, un dos gran-
des  pintores  do seu  país,  líder  do
surrealismo checoslovaco. O fogue-
te  principal  xurdiu  da imaxinación
de  Jan Zazvorka,  que  era  fillo  do
principal arquitecto dos monumen-
tos  comunistas  checoslovacos.  En
realidade, agás Milos Forman e Jiri
Menzel, o resto dos grandes nomes
da  Nova  Onda  do  cinema  checo
participaron na película.

Porén,  o  filme  non  atopou  o  seu
público.  Só  aos  poucos  se ha con-
verter nun auténtico filme de culto.
Esta acollida máis ben morna pode
interpretarse como un paradoxal lo-
gro  artístico  se  lembramos  que  o
filme debía servir como ferramenta
de propaganda. De feito, a dimen-
sión ideolóxica non está ausente e
provén do libro de Lem: o futuro é
evidentemente descrito como unha
sociedade  socialista  ideal,  sen  ca-
pitalistas,  sen  propiedade privada,
o xefe da tripulación é un ruso, os
malvados son uns americanos ricos
e  corruptos...  Que  a  crítica  non
pensara en sinalar ningún destes as-
pectos é  revelador.

No estranxeiro, en cambio, o éxito é
inmediato.  No  Festival  de  Trieste
comparte o premio a Mellor Película
xunto  a  outro  mito  da  ciencia  fic-
ción, La Jetée de Chris Marker. Um-
berto Eco a encomiará na súa cróni-
ca: “En  Ikarie XB 1 somos testemu-
ñas do máis verosímil twist do futu-
ro, bailado polos cosmonautas no sa-
lón dun foguete espacial”. O diario
británico Financial Times defínea, na
súa estrea en Reino Unido, como “a
obra de ciencia ficción máis impor-
tante desde o final da guerra”. 

En  Estados  Unidos  cómpraa  para  a
súa distribución American Internatio-
nal  Pictures,  que  a  bautiza  como
Viaxe á fin do universo. Remóntaa e
recórtaa, substitúe os títulos de cré-
dito  con  nomes  anglófilos  (Polák
convértese  en  Jack  Pollack)  e  va-
ríanlle o final: na versión estadouni-
dense  pegouse un plano con tomas
aéreas de Manhattan e a Estatua da
Liberdade, un peche que catro anos
despois se repetiría n'O planeta dos
simios.

Desde  2001:  Una odisea  no espazo
(Stanley Kubrick, 1968) até  Alien, o
oitavo  pasaxeiro (Ridley  Scott,
1979), ou mesmo Interstellar (Chris-
topher Nolan, 2014), a influenza de
Ikarie XB 1  foi  considerable. Cando
Gene Roddenberry lle propuxo o seu
concepto de convoi espacial aos di-
rixentes da Paramount para a serie
Star Trek tiña en mente dous filmes:
Planeta prohibido (Fred M. Wilcox,
1958) e sobre todo este, do que ti-
rou a idea dun equipo de persoas de
idades, sexos e nacionalidades diver-
sas que traballan xuntas en perfecta
harmonía.  E  por  suposto,  queda  o
seu paralelismo con  Solaris (Andréi
Tarkovski, 1972), xa que ambas na-
cen de senllas novelas de Lem.

Durante décadas o seu visionado foi
case  imposible,  ata  que en 2016 o
festival de Cannes estreou unha co-
pia  restaurada  dixitalmente  polos
arquivos  nacionais  de  cinema  de
Praga e Budapest, e esa nova versión
é a que se estrea hoxe, coas súas ex-
quisitas composicións de cámara, es-
pectaculares decorados e convincen-
tes efectos especiais.

Martes 17: Outubro · Eisenstein | Mércores 18: A arca rusa · Sokurov | Xoves 19: Doutor Zhivago · Lean


