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O QUE FACEMOS NAS SOMBRAS

FICHA TÉCNICA

What We Do in the Shadows. Nova Zelandia, 2014. Cor, 86 min. Xénero:
Comedia | Dirección e guión: Taika Waititi, Jemaine Clement | Produción: E
Michael, T Waititi, C Winstanley (Unison Films, Defender Films) | Fotografía:
Richard Bluck, DJ Stipsen | Montaxe: T Eagles, Y Gorskaya | Música: Plan 9 |
Intérpretes:  Jemaine  Clement  (Vladislav),  Taika  Waititi  (Viago),  Jonathan
Brugh (Deacon), Cori Gonzales-Macuer (Nick), Stu Rutherford (Stu) 

PREMIOS
a

Festival de Toronto 2014
Mellor Película (Midnight Madness)
Festival de Sitges 2014
Premio do Público

SINOPSE
a

Viago,  Deacon  e  Vladislav  son  tres
vampiros que comparten piso en No-
va Zelandia. Fan o posible por adap-
tarse á sociedade moderna: pagan o
aluguer, reparten as tarefas domés-
ticas e tentan que os conviden a en-
trar  nos  pubs.  Unha  vida  normal,
agás  por  unha  pequena  diferenza:
son  inmortais  e  teñen  que  alimen-
tarse  de  sangue  humano.  Cando  o
seu compañeiro do soto, Petyr, con-
verte  en  vampiro  a  Nick,  deberán
ensinarlle como funciona todo na súa
estreada vida eterna.

ENTREVISTA A JEMAINE CLEMENT

En que parte do panteón de filmes
de vampiros encaixa esta película?
De neno estaba obsesionado cos fil-
mes  de  vampiros  e  sempre  quixen
facer un. Por iso somos moi respec-
tuosos  coa  mitoloxía  vampírica  e
tentamos non romper as regras. Non
é unha parodia tipo Scary Movie.

A idea orixinal xurdiu hai 12 anos.
Como evolucionou o proxecto?
Ao principio  o  filme era sobre  tres
vampiros rivais que vivían en distin-
tas partes do mundo, un pouco como
Os inmortais. Despois Taika quixo fa-
cer  un  falso  documental  diferente
dos  mockumentaries que  se  facían
por  aquel  entón.  En  2005  pedimos
unha  subvención  para  facer  unha
curta de 20 minutos que non ensina-
mos a ninguén, pois non queríamos
que nos copiasen a idea. Pero logo
houbo outros filmes sobre o tema co-
ma o belga  Vampires, que non qui-
xemos ver. Moito do material vén de-
sa curta, como meter ao noso colega
Stu. É informático na vida real, pero
tiña unha enerxía peculiar ao non es-
tar pendente da cámara que o facía
destacar. Tamén incluímos cousas no-
vas, coma o personaxe de Petyr e al-
gúns sustos máis.

O filme ten moito de improvisado.
Como de pechado estaba o guión?
Había unha estrutura pechada; an-
tes de rodar cada escena sabíamos
como  empezaba  e  como  acababa.
Pero deixábamos que os actores fo-
sen ao seu aire,  non lles escribía-
mos os diálogos. Ás veces quedaba
a  cámara  acesa  e  xurdían  cousas,
como cando nos puxemos a tocar a
canción que sae na banda sonora.

E  con  tanta  improvisación,  como
conseguiron que o filme non fose
unha serie de gags inconexos?
Houbo un esforzo por darlles un ar-
co argumental aos personaxes, para
que o público empatizase con eles.
Influíunos  moito  a  obra  de  Chris-
topher  Guest,  sobre  todo  This  is
Spinal Tap. Hai unha gran cantidade
de chistes, pero tamén algo de  his-
toria. É bo ter liberade, pero tamén
ter certo relato; se só hai chistes, a
xente desconecta.

E custoulles dar co ton correcto?
Tentamos  axustalo  no  guión,  pero
tamén tivo que ver co elenco esco-
llido. Acabamos traballando con có-
micos, aínda que chegamos a consi-
derar a actores dramáticos para al-
gúns  papeis.  Pensabamos  en  facer
que os  lobishomes metesen medo,
pero logo cambiamos de idea e es-
collemos actores graciosos.
O máis duro foi a montaxe, porque
había  demasiado  material,  unhas
120 horas. Eu fixen a primeira ver-
sión, que me levou un mes; era ca-
se todo chistes, e o público rema-
taba por aburrirse. A seguinte fíxoa
Taika; era sobre todo historia e tiña
pouca  graza.  A comedia  é  compli-
cada  porque  mentres  que  o  triste
sempre é triste, o cómico non fun-
ciona igual con todo o mundo, hai
que darlle máis voltas. Ao final, tra-
ballamos cun montador para a ver-
sión definitiva. 

Aparte dos filmes de Guest, tive-
ron algunha outra influencia?
Vimos  unha  chea  de  documentais
da canle Historia,  con material  de
arquivo.  Foi  unha  mestura  diso  e
doutras cousas coma o Gran Irmán
ou os docudramas da BBC.

Como foi co-dirixir con Taika Wai-
titi? Separaron as tarefas ou traba-
llaron a  catro mans?
Taika e eu xa temos dirixido varias
cousas xuntos, sobre todo obras de
teatro. Eu adoito dirixir aos actores
e el  encárgase da parte técnica,  o
que nos acae ben pois a min non me
interesa nada iso. Cando me pregun-
tan  que  tipo  de  cámaras  usamos,
case non sei responder. Prefiro cen-
trarme en falar cos actores. 

Como  deseñaron  os  personaxes
que querían interpretar?
Eu mesturei o Antonio Banderas de
Entrevista co vampiro e o Gary Old-
man de Drácula de Bram Stoker, pe-
ro  sen  o  atractivo  deles.  A idea  é
que o tío vive para sempre pero vai
quedando  atrasado  psicoloxicamen-
te, desconectado desta época. Coido
que  Taika  quixo  interpretar  unha
versión vampírica da súa nai.

Para contar cun orzamento limita-
do, apañáronse para ter unha chea
de efectos especiais e dixitais.
Temos a sorte de vivir en Wellington,
onde tamén vive Peter Jackson e hai
toda unha industria dos efectos es-
peciais. Pedimos uns cantos favores,
e  son  unha  xente  moi  xenerosa.
Mentres  traballaban  n'O  Hobbit,
aproveitaban  as  pausas  do  almorzo
para facernos os efectos. 

A película  ten  unha  sensibilidade
neozelandesa difícil de traducir?
Seica, aínda que eu non me dou con-
ta diso. En Nova Zelandia din que é
moi neozelandesa. E o público inter-
nacional reacciona de forma distinta
ante pequenos detalles.  Cousas co-
mo que un dos personaxes sexa nazi:
en  Nova  Zelandia  houbo  unha  boa
gargallada  con  ese  chiste,  pero  en
Estados Unidos un silencio sepulcral.
A ver como lles senta noutros sitios.

Son certos os rumores de que es-
tán pensando facer unha secuela?
Relativamente. Temos un par de ide-
as para outro filme, se decidimos fa-
celo:  un  documental  centrado  nos
lobishomes.  Ou ben acompañar  aos
vampiros de volta a Transilvania. Pe-
ro tardaremos 10 anos en ter tempo.
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