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PARAÍSO: FE

FICHA TÉCNICA

Paradies: Glaube. Austria, 2012. Cor, 113 min. Xénero: Drama | Dirección:
Ulrich Seidl | Guión: Ulrich Seidl, Veronika Franz | Produción: Ulrich Seidl
(Société  Parisienne  de  Production,  Tatfilm)  |  Fotografía:  Ed  Lachman,
Wolfgang Thaler | Montaxe: Eva Roth | Intérpretes: Maria Hofstätter (Anna
Maria), Nabil Saleh (Nabil), Natalya Baranova (rusa), Rene Rupnik (Rupnik)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2012
Premio Especial do Xurado
Festival de Sevilla 2012
Mellor Guión, Premio Eurimages
Premio do Cine Europeo 2013
Mellor Deseño de Son 

SINOPSE
a

Para Anna Maria, unha especialista
en raios X, o paraíso é Xesús. Dedi-
ca as súas vacacións a predicar, in-
do de porta en porta por toda Viena
cunha figura da Virxe María de 40
cms. Pero un bo día, despois dunha
ausencia de anos, o seu marido, un
musulmán exipcio en cadeira de ro-
das, regresa a casa e a vida de Anna
Maria descarrila. Os berros únense
aos himnos e os rezos.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Nas dúas primeiras partes da súa
triloxía, a procura do paraíso pasa
por unha desilusión sexual. É ese
o punto en común dos filmes?
As tres películas expoñen diferentes
niveis  e a sexualidade é un deles,
porque  creo  que  unha  muller  que
busca  a  plenitude  do  seu  desexo
tentando  romper  o  illamento  no
que se atopa, está a buscar o amor,
e  ese  amor  pasa  necesariamente
pola sexualidade. O sexo é unha das
forzas  motrices  máis  importantes
na vida. O verdadeiro tema central
da triloxía é a busca da felicidade.

Fe inclínase máis cara ao grotesco
e cómico da  situación que  Amor.
Era esa a súa intención? 
Non. A miña intención non era facer
unha película grotesca nin divertida
e sorprendeume moito  que  a  pro-
xección fose catalogada como gra-
ciosa e mesmo aclamada. Creo que
se debe ao tema do filme e á propia
concepción  que  cada  espectador
ten da fe ou da relixión en xeral.
Esta reacción di moito dun público
que non se toma moi en serio a reli-
xión actualmente, pero ese non é o
meu caso.  Eu crecín nunha estrita
tradición católica e realicei moitas
procuras e entrevistas a crentes en-
tusiastas  ao  dirixir Jesus You Know

para poder asegurar que ese non é
o caso de moitísimas persoas. Con
todo, encántame mesturar drama e
comedia. Talvez o faga inconscien-
temente.

Por que decidiu presentar un ca-
tolicismo radical fronte a un isla-
mismo  moderado  invertendo  a
concepción que a maioría dos oc-
cidentais teñen desas relixións? 
A devoción extrema existe en todas
as relixións e na actualidade temos
unha  tendencia  a  esquecelo  por
mor dun feixe de fanáticos islami-
tas  que  non  son  representativos.
Por outra banda, sorpréndeme que
o público se exalte coa escena na
que  se  tira  ao  chan  o  retrato  do
Papa. Seica interpreta un xesto que
o mesmo público querería realizar?

A súa posta en escena é bastante
radical  para  quen non a  coñece.
Ten ás veces a impresión de rodar
un material tan extremo que non
o conserva na montaxe final? 
Son o meu primeiro espectador. De-
cido o que quero amosar e só me
fixo os límites que se impoñen can-
do rodo unha escena. Se parece na-
tural e correcto, non teño ningunha
razón para quitala. Se dá a impre-
sión de que é falso, volvo comezar
ou rodo outra cousa que me pareza
máis auténtica e apropiada para a
película.

Sendo o seu primeiro espectador,
a improvisación dos actores aché-
galle tamén as súas primeiras sor-
presas durante a rodaxe? 
Fixo aos meus actores un marco li-
mitado  no  que  poden  improvisar,
pero eses límites son suficientes pa-
ra que a película vaia na dirección
que  eu  desexo  sen  sorprenderme.
Adoitamos repetir e realizar varias
tomas da mesma escena. Pode ha-
ber  algunha  sorpresa  nalgún  mo-
mento, pero sigo rodando ata que
consigo o que quero.

Traballa con Maria Hofstätter des-
de  Días  de  cans (2001).  Nestes
anos,  cambiou  algo  a  forma  de
traballaren xuntos?
A Maria e a min únenos unha déca-
da de confianza.  Ambos somos per-

feccionistas no noso traballo. O no-
so método sempre depende da in-
tención e dirección de cada papel.
Desde o principio Maria soubo que
lle custaría moito interiorizar e en-
carnar este personaxe, precisamen-
te porque tivo unha educación reli-
xiosa moi estrita.

Deu o papel do marido de Maria a
un  actor  non  profesional.  Onde
descubriu a este home con tanta
presenza e unha voz incrible?
Debo dicir que estabamos aterrados
durante o cásting coa idea de que
non atopariamos á persoa axeitada
para  o  papel.  Debía  ser  un  home
duns 50 anos de orixe musulmá. Pe-
ro tamén debía integrarse en Aus-
tria e ter experiencia con mulleres
austríacas. Ademais, debía transmi-
tir autenticidade, saber improvisar.
E debía ter o tempo e as ganas de
estar dispoñible. Tivemos moita sor-
te  ao  atopar  a  Nabil  Saleh.  Ade-
mais,  e tras de meses  de traballo
con  fisioterapeutas,  logrou  encar-
nar á perfección a un parapléxico,
até tal  punto que o montador,  ao
ver o copión, non sabía se finxía.

Como atopou as casas e as histo-
rias para a película?
Compramos unha figura dunha Virxe
e fomos de casa en casa, de porta
en porta.  Chamabamos e tentaba-
mos facer o mesmo que viramos e
aprenderamos durante a preprodu-
ción cando acompañamos a "autén-
ticas" mulleres que levaban á Virxe
Itinerante. Rezamos coa xente.

Como explica a onda de películas
austríacas que destacan no pano-
rama cinematográfico europeo?
Eu preguntaríame máis ben cal é a
razón de que non haxa películas co-
mo a miña noutros países. Non en-
tendo por que o resto de directores
se negan a tratar os temas que eu
trato de forma máis directa e rea-
lista. Quizais sexa porque o feito de
que nós, os austríacos, teñamos que
vivir en represión numerosas cousas
debido ao noso pasado fai que ac-
tualmente sintamos o desexo de ir
máis  aló  dunha aparencia  estética
para descubrir a realidade tal e co-
mo é.

Mércores 29: OSLO, 31 DE AGOSTO · Dir. Joachim Trier | Luns 4:  PARAÍSO: ESPERANZA · Dir. Ulrich Seidl


