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SINOPSE
a

Nas praias de Kenia chaman “sugar
mamas” ás europeas que, a cambio
dun pouco de amor, aseguran a sub-
sistencia a mozos africanos. Teresa,
unha  austríaca  cincuentona  e  nai
dunha filla adolescente, decide irse
de vacacións a ese paraíso do exo-
tismo.  Busca amor,  pero  pasa dun
“beach boy” a outro, de desilusión
en desilusión, e acaba por renderse
ante a evidencia: nas praias de Ke-
nia, o amor é un produto comercial.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xorde a idea dunha triloxía?
A decisión  de  facer  tres  películas
tomouse na mesa de montaxe. Tiña
máis de 90 horas de material  gra-
vado.  Unha  soa  película  duraría  6
horas, pensei que poderían ser dúas
pero seguía sendo demasiado longo.
Un filme realmente comeza a exis-
tir  na sala de montaxe, aí  é onde
tomas  as  decisións  definitivas  e
adoita ser moi distinto ao que pla-
nearas orixinalmente. 

Que lle empuxou a escoller os te-
mas da súa triloxía Paraíso?
Son  tres  mulleres  namoradas  que
van ter unha decepción. A que vai a
Kenia busca amor ou sexo, e a súa
viaxe  é  unha  decisión  consciente
despois de anos de decepcións. 

A  acción  de  Amor parece  moi
libre, case improvisada.
Non é do todo exacto. A historia de
Kenia empezou sendo a máis exten-
sa e a que máis detallada estaba no
guión. As localizacións in situ reali-
záronse ao longo de dous anos, pero
como  en  todas  as  miñas  películas
houbo modificacións  durante a  ro-
daxe.  Modificacións  profundas.  Ao
principio  tratábase  da historia  du-
nha muller que xa tiña un amante
en  Kenia  e  volvía  para  velo.  Pero
despois  de  escoller  a  Margarethe
Tiesel  para o papel protagonista e
de  ensaiar  cos  actores  africanos,
cheguei  á  conclusión  de que sería
máis interesante traballar a historia
dunha muller branca que entra en
contacto  con africanos durante un-

ha primeira viaxe. Por outra banda,
tiña a dous candidatos para o papel
protagonista  masculino  e non con-
seguía  decidirme. Non podía  equi-
vocarme, xa que tería que rodar es-
cenas íntimas e físicas que debían
parecer reais. Por iso empecei a ro-
dar con ambos actores, e a planifi-
car  a  rodaxe  seguinte  segundo  os
resultados do día. No entanto, res-
pectamos en gran medida o guión.

Sempre traballa mesturando acto-
res profesionais con non profesio-
nais. En Amor, os mozos das praias
de Kenia son profesionais ou non?
Foi difícil convencelos para rodar?
Non  foi  nada  difícil  coñecelos.  Ao
contrario. Abonda con pór o pé nu-
nha praia  de Kenia  para  estar  ro-
deado, asediado mesmo en todos os
idiomas. O máis delicado foi atopar
bos actores e convencelos. Precisei
tempo. Gústenos ou non, en Kenia
todo é cuestión de cartos. Os habi-
tantes  consideran  que  un  europeo
branco ten diñeiro e actúan en con-
secuencia. 

Pode dar algún exemplo?
Por  exemplo,  cómpre  pagar  para
que un beach boy vaia a un cásting.
Tratándose de diñeiro, os kenyanos
teñen  unha  imaxinación  desbor-
dante. Algunhas das escusas ás que
recorren para sacarnos cartos pode-
rían  calificarse  de  mentiras,  pero
aprendín a apreciar a súa inventiva.
Un  beach  boy  kenyano  considera
normal  tentar  convencer  a  alguén
en tres días de que un membro da
súa familia está enfermo, que a ou-
tro lle mordeu unha serpe, que un
dos seus irmáns ten malaria e que a
súa avoa acaba de morrer. 

Por que escolleu a Margarethe Tie-
sel como protagonista?
Sempre pensei nunha actriz profes-
ional  para  o  papel  principal,  pero
debía satisfacer unha longa de lista
de esixencias. Entre outras, ter 50
anos e non corresponder aos canons
da beleza occidental; por exemplo,
ter  sobrepeso.  Ademais,  para  ser
compatible co meu método de ro-
daxe, debía ser capaz de improvisar
sen perder autenticidade. Pero que-

daba o máis difícil, as escenas se-
xuais  con mozos  africanos.  O  cás-
ting durou máis dun ano e tivemos a
sorte de atopar a Margarethe. 

Que significan para vostede a cor-
poralidade e a sexualidade? 
A corporalidade ten un papel impor-
tante no meu cinema. Gústame fil-
mar aos actores moi de preto; amo-
salos tal como son, sen maquillaxe.
A  beleza volve  xurdir  en  ausencia
de artificios. Un dos grandes para-
doxos da nosa sociedade é que por
unha  banda  o  corpo  das  mulleres
xúlgase  segundo  uns  criterios  per-
versos: a necesidade de estar del-
gadas. Mentres, a xente está cada
vez máis gorda. Para min, a beleza
atópase no que non é belo.

Aínda que se fale da triloxía  Pa-
raíso, cada unha das tres películas
posúe calidades estéticas e narra-
tivas propias. A que se debe?
A miña forma de rodar, é dicir, de
concibir imaxes e o seu contido na-
rrativo, baséase por unha banda no
que atopo in situ e, por outra ban-
da, nas circunstancias da rodaxe. O
ambiente  da historia  que vai  con-
tarse ten un papel de suma impor-
tancia. En Kenia, por exemplo, un
país tremendamente ruidoso, o mar
as  palmeiras  e  a  praia  confiren  á
película unha verniz de exotismo e
liberdade.  Pensara  rodar  noutros
países  onde  tamén  van  as  sugar
mamas, como a República Domini-
cana  e  certos  lugares  do  Caribe.
Decanteime  por  África  porque  me
interesaba a tensión social, as feri-
das procedentes da época colonial.
África  enmeigoume  pola  diversi-
dade e as contradicións, o horror e
a beleza, a miseria e a riqueza pro-
cedente do turismo, sendo este úl-
timo unha forma moderna de colo-
nialismo.  Paréceme  un  continente
dunha infinita inspiración visual.

Amor é unha película de ficción,
está de acordo?
Non. A triloxía  Paraíso conta histo-
rias  ficticias,  efectivamente,  pero
baséase  en  encontros  ou  obser-
vacións do mundo real. Reinventa a
realidade.
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