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PARAÍSO: ESPERANZA
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Johanna Schmidt (Hanni), Michael Thomas (adestrador)

SINOPSE
a

Melanie asiste a un estrito campa-
mento  para  mozos  con  problemas 
de  sobrepeso.  Entre  as  clases  de 
ximnasia e os consellos dietéticos, 
as pelexas de almofadas e o seu pri-
meiro  cigarro,  Melanie  namora  do 
médico, un home 40 anos maior que 
ela. Ámao coa entrega do primeiro 
amor e tenta seducilo con absoluta 
inxenuidade. O médico loita contra 
a  culpabilidade  dese  amor,  cons-
ciente da súa imposibilidade. Pero 
Melanie  imaxinara  un  paraíso  moi 
diferente.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como  se  lle  ocorreu  o  nome  da 
triloxía, Paraíso?
Nun sentido bíblico, o paraíso é a 
promesa  dun  estado  de  felicidade 
permanente,  pero  na industria  tu-
rística  converteuse  nun  termo  so-
breutilizado  que  evoca  un  desexo 
de sol, mar, liberdade, amor e sexo. 
Neste sentido, a palabra é aplicable 
ás tres historias, xa que describen a 
tres mulleres que tentan facer rea-
lidade os seus soños. 

Como encaixa a noción de paraíso 
cunhas  adolescentes  nun  campa-
mento para adelgazar?
O paraíso non é o decorado, senón 
o  devezo do paraíso,  como ocorre 
nas outras dúas películas. Aquí des-
críbense os soños e desexos dunhas 
mozas pubescentes sobre a vida, o 
amor e a sexualidade. Melanie está 
gorda e por iso non se sente segura 
de  si  mesma,  cre  que o  home do 
que  namora  rexéitaa  polo  seu  as-
pecto físico. 

Isto lévanos á cuestión dos ideais 
de beleza actuais. 
Gústame filmar preto da pel, ensi-
nar  os  corpos  sen  adornos.  Sinto 
que a beleza se atopa no que non é 
belo. Logo está a cuestión das per-
versas presións sociais. Que se fan 
as mulleres e os homes para que os 
seus  corpos  encaixen  coas  normas 
que prescribe a sociedade? 

Como realizador e  home, que lle

molesta do ideal social da beleza?
Non quero que outros  me digan o 
que é belo.  Moléstame a homoxe-
neización da noción de beleza. Mo-
léstame a presión social  e a hipo-
crisía  que  a  rodea.  E  sobre  todo, 
moléstame que os criterios actuais 
de beleza proveñan de persoas e in-
dustrias cuxo único interese é gañar 
diñeiro. 

Amor,  Fe,  Esperanza. Como deci-
diu a orde da triloxía?
Durante  bastante  tempo,  mentres 
estabamos a montar, cría que Espe-
ranza debía ser a segunda historia 
para que Fe, a máis poderosa e difí-
cil, fose a última. Pero un día visio-
namos as películas nunha orde dife-
rente,  con  Esperanza pechando  a 
triloxía, e foi como unha liberación. 
De súpeto, a triloxía funcionaba. 

En certo xeito, pode verse en Es-
peranza unha  variación  sobre  o 
tema da Lolita de Nabokov?
Houbo  un  momento  en  que  foi  o 
punto  central  da  historia.  O  tema 
de Nabokov sempre me interesou e 
mesmo pensei  en  facer unha obra 
de teatro. Con todo, hai unha gran 
diferenza  entre  Lolita e  a  nosa 
historia, e é a perspectiva. Tanto no 
guión (onde a moza mesmo se cha-
maba Lolita) como na obra de tea-
tro, o reto residía en contar a his-
toria desde o punto de vista dunha 
adolescente.  Melanie  é  a  protago-
nista absoluta da historia.

Desenvolve os seus guións a través 
da  improvisación.  Que  significou 
isto para as escenas entre Melanie 
Lenz e Joseph Lorenz?
Non resultou fácil, pero os dous fo-
ron  moi  “profesionais”.  Ao  princi-
pio, a relación entre eles era real-
mente distante e non cambiou moi-
to durante a rodaxe. Sinceramente, 
non  me  fixo  feliz.  Está  claro  que 
era  a  súa  forma  de  protexerse. 
Nunca  falaban  fóra  dos  decorados 
ou durante os descansos. Pero de-
bían  interpretar  unha  historia  de 
amor  prohibido  e  un  desexo  pro-
hibido entre un home e unha me-
nor.

Como foi traballar cun elenco no-
vo  e non profesional?
Xenial. É imposible obter unha cola-
boración  mellor.  A miúdo,  despois 
de  rodar  non  me  sinto  satisfeito, 
como se estivese convencido de que 
podería  estar  mellor.  Pero  nunca 
me pasou coas mozas e os mozos. 
En todo caso, podería reprocharme 
ser  demasiado  coidadoso  con  eles 
porque sabía que eran nenos. Pero 
non esquezamos que antes da roda-
xe houbo un longo proceso (case un 
ano)  de  cásting  e,  como  sempre, 
pagou a pena. 

Como recreou o campamento?
Practicamente montamos un campo 
de dietas virtual con máis de vinte 
mozos, persoal  cualificado con ex-
periencia  neste  campo...  Era  moi 
importante  que  os  personaxes  se 
mantivesen dentro do papel e nesa 
atmosfera,  especialmente  cando 
traballas con actores tan novos. Es-
te tipo de campamentos non exis-
ten en Austria exactamente así, pe-
ro  si  como  concepto.  Hai  moitos 
métodos para tratar as desordes ali-
mentarias,  cun  programa  de  ali-
mentación,  deportes,  etc.  Trátase 
de  buscar  a  verosimilitude.  Vin 
unha serie de imaxes dun diet camp 
en Estados Unidos e impactáronme 
moito. 

Está  de  acordo  coa  idea  de  que 
non  sente  ningunha  compaixón 
polos seus personaxes?
Os  filmes  tratan  temas  que  me 
afectan e me conmoven profunda-
mente. Hai moito humor en todo iso 
e se parece que non hai compaixón, 
talvez é porque eu son así. 

Coa  triloxía  Paraíso conseguiu 
presentar tres películas a concur-
so nun ano nos tres festivais prin-
cipais,  Cannes,  Venecia  e  Berlín. 
Que significa para vostede?
Claro que me enorgullece conseguir 
algo  que  ningún  outro  director  fi-
xera até agora, pero sobre todo sig-
nifica que cos tres filmes de Paraí-
so conseguimos crear controversia e 
dar  pé  a  un  debate  nun  contexto 
internacional amplo.
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