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NO SOTO

FICHA TÉCNICA

Im Keller. Austria 2014. Cor, 81 min. Xénero: Documental | Dirección: Ulrich
Seidl | Guión: Veronika Franz, Ulrich Seidl | Produción: Ulrich Seidl (Coop99
Filmproduktion,  MMK  Media)  |  Fotografía:  Martin  Gschlacht |  Montaxe:
Christoph Brunner |  Participantes:  Alessa Duchek, Gerald Duchek, Manfred
Ellinger, Inge Ellinger, Walter Holzer, Cora Kitty, Alfreda Klebinger, Fritz Lang

SINOPSE
a

Que se agoacha no malsán imaxina-
rio austríaco, ese que exploraron Je-
linek  ou  Bernhard  na  literatura,  e
Haneke ou o propio Seidl no cinema?
Este documental mergúllanos nas en-
trañas  de Austria  para  mostrar  que
esconden os seus habitantes nos seus
sotos. Nazis nostálxicos, coleccionis-
tas de bonecas, amantes das armas
ou  sadomasoquistas  que  deixan  a
Christian Grey á altura dun domador
de ratos son algúns dos  personaxes
que  se  pasean  ante  a  cámara  sen
apreciar a aceda mirada coa que son
observados.  A realidade sempre su-
pera á ficción.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

O soto como metáfora podería re-
presentar  toda  a  súa  obra,  pois
sempre  busca  espazos  agochados
na alma humana. E desta vez, o seu
equivalente físico.
O soto é un lugar onde pode haber
segredos e crimes, ou tamén felici-
dade cunha cave de viños  ou unha
despensa. O filme non o inspirou o
caso de Natascha Kampusch, senón a
miña  investigación  para  Dog  Days,
onde visitei varios adosados dos su-
burbios buscando localizacións e re-
parei no espazosos que son. A xente
pasa o tempo libre neles, dedícanse
a hobbies ou obsesións, van ser quen
queren ser. Os sotos son o abismo, o
oculto, unha dobre vida. 

Custoulle moito atopar os protago-
nistas e os sotos deste documental?
Ese foi o principal desafío. Era sinxe-
lo atopar sotos cucos e banais de co-
leccionistas ou amadores, pero des-
cubrir lugares intrigantes que a xen-
te quixese manter secretos deu moi-
to traballiño. Levounos meses de pe-
tar  en portas  e  deixar  anuncios  en
áreas residenciais. Menos mal que a
sorte estivo do noso lado: por exem-
plo, o “museo nazi” xurdiu por com-
pleta casualidade.

Mesmo atopando os lugares, debeu
ser difícil  que a xente compartise
os segredos fronte á cámara.
As dúas cousas van da man. Ao dei-
xarche entrar na casa,  implica que

son accesibles. Toda a vila coñecía
a existencia do soto nazi, non son o
único que o vira. A cámara é o ver-
dadeiro  obstáculo,  pois  ao  vela  a
xente decátase de que van saír por
televisión e dálles medo o que van
pensar deles. Hai que confiar na fir-
meza das súas crenzas.

No filme,  os  sotos  aparentan ser
zonas exclusivamente masculinas.
A idea inicial era facer unha pelícu-
la en torno aos homes, despois da
triloxía Paraíso sobre tres mulleres.
Pero logo mudei  de idea e quixen
que houbese mulleres  de  peso ta-
mén: de aí a coleccionista de bone-
cas, a masoquista e a dominatrix.

Como foi  a  relación cos  protago-
nistas durante a rodaxe?
A miña relación cos meus suxeitos é
sempre boa, nunca os forzo a nada.
En  moitos  documentais  todo  está
atado e ben atado. Eu en troques ía
escollendo xente que coñecía e me
parecía interesante. A diferenza das
miñas outras películas, No soto case
non  ten  secuencias  de  cámara  en
man,  a  maioría  das  escenas  están
estruturadas  e  preparadas  para  a
cámara. De feito non sei se o eti-
quetaría como documental: é máis
ben un ensaio cinematográfico, que
contén certos detalles ficcionais.

Foille  difícil  permanecer  como
mero  observador  das  situacións
que ía presenciando, sen xulgalas?
Non considero que a miña obra sexa
pura observación; eu sempre tento
entender por que os meus suxeitos
fan o que fan.  Con algúns  é  máis
sinxelo que con outros. E tamén se
trata de descubrir o propio abismo
interior, descubrirse a un mesmo a
través dos demais. Sería superficial
xulgar  a  estas  persoas  como raros
ou estremos; esa é a primeira im-
presión.  Se  cadra  ti  non  azoutas
unha muller, pero ao reflectirte ne-
les  debes  admitir  que  hai  cousas
agochadas  en  ti  mesmo  que  che
custa  aceptar.  Todos  temos  lados
escuros, mesmo racistas ou machis-
tas; a cuestión é como tratamos con
eles. Eu non quería amosar un des-
file de malvados; no fondo todos so-
mos coma eles, pero sen ensinalo.

O interesante é ver como a xente da
vila sabe que o tío ten un soto nazi e
porén seguen a reunirse con el; iso
di moito de Austria.

No soto tenta visibilizar o invisible.
Interésalle  “desenterrar”  imaxes
nunca vistas antes?
É o que procuro facer sempre. Non
busco o exótico nin procuro ensinar
cousas que a xente non coñeza, pois
a  estas  alturas  xa  debe estar  todo
visto; mási ben prefiro aportar unha
perspectiva novidosa a cousas talvez
xa vistas. 

Adoitan dicir que a súa obra é en-
tre cínica e irónica. É esa a súa vi-
sión do mundo? 
Xa  non  o  din  tan  a  miúdo,  menos
mal.  Esa  apreciación  vén  de xente
que non coñece ben a miña obra e
non evolucionaron como persoas. 

O público do filme pode empezar
rindo, pero segundo avanza sénte-
se  cada  vez  máis  incómodo,  pois
obrígaos a seguir mirando cando a
cousa xa non ten graza.
Non son un voyeur; paso tempo cos
meus  protagonistas,  tento  coñece-
los sen xulgalos, mantemos unha re-
lación. Retrátoos tal e como son, por
iso  non  tiven  problemas  con  eles
cando  o  filme  viu  a  luz.  Gústame
que a audiencia reaccione de formas
tan  diversas,  mesmo  opostas,  ante
as mesmas escenas: o que a un lle
fai graza a outro pode anoxalo. Non
procurei espertar ningún sentimento
especial  nin  manipular  os  especta-
dores. Coido que a vida ás veces é
absurda e ridícula, e a risa é un me-
canismo de defensa  ante  iso.  Se  o
público só vén ao cinema para rirse
da xente que sae en pantalla, en fin,
problema deles.

Seica é un gran admirador da estre-
la do cinema mudo Erich von Stro-
heim. Que teñen en común?
Aínda  que  pertencen  a  un  mundo
moi distinto, fascínanme as súas pe-
lículas. Tratamos os mesmos temas:
o desexo, a morte, a vida privada.
Seguramente  o  seu  perfeccionismo
non se diferencie moito do meu. El
tamén  se  agochaba  baixo  unha  fa-
chada, co seu uniforme.
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