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Rai. Rusia,  2017.  B/N,  130  min.  Xénero:  Drama  |  Dirección:  Andrei
Konchalovsky | Guión: Elena Kiseleva, Andrei Konchalovsky | Produción: An-
drei Konchalovsky, Florian Deyle (DRIFE Productions) | Fotografía: Aleksandr
Simonov | Montaxe: Ekaterina Vesheva | Música: Sergei Shustitskiy | Intér-
pretes: Julia Vysotskaya (Olga), Christian Clauss (Helmut), Philippe Duquesne
(Jules), Peter Kurth (Krauze), Jakob Diehl (Fogel)

PREMIOS
a

Festival de Venecia 2016
Mellor Dirección
Festival de Xixón 2016
Mellor Actriz, Fotografía e Premio do
Xurado Novo

SINOPSE

1942.  Olga  é  unha  aristócrata  rusa
membro da Resistencia Francesa que
é  arrestada  pola  policía  nazi  por
ocultar a un neno xudeu ás autorida-
des. No cárcere coñece a Jules, un
funcionario  francés  colaboracionista
encargado de investigar o seu caso.
Pero a muller é trasladada a un cam-
po de concentración, onde se reen-
contra  con  Helmut,  un  alto  oficial
das SS que antes do conflito fora o
seu amante.

NOTAS DO DIRECTOR

A Historia está chea de grandes tra-
xedias, moitas das cales permanecen
na nosa  memoria  como feitos  deli-
tuosos que xamais poderían replicar-
se nos tempos actuais.  Un dos mo-
mentos máis terroríficos comezou co
xurdimento do partido nazi  e a ex-
terminación de millóns de xudeus e
xentes doutras razas que non encai-
xaban nos ideais nazis dun ideal “pa-
raíso  alemán”.  Estas  atrocidades
reafirmaron  as  profundas  capacida-
des para o mal dese grupo político e
aínda que sucederon no pasado, ese
odio profundo e desmesurado segue
vixente nos nosos días e continúa a
ameazar as vidas e as seguridades de
moitos seres humanos.

Paraíso é  o  reflexo  dun  século  XX
cheo de grandes ilusións, pero trans-
formado en ruínas polos perigos desa
atroz  retórica  do  odio.  É  impres-
cindible  por  iso  que a  Humanidade
utilice o poder do amor para triunfar
sobre  a  malignidade.  O  sucedido  é
unha advertencia que debe ser con-
tinuamente  lembrada.  Foi  posible
que sucedese e é posible que volva
ocorrer  en  calquera  momento  e  só
poderemos previla mediante o coñe-
cemento.  O  perigo  reside  na  nosa
incapacidade por indagar, na urxen-
cia  por esquecer  e na incredulidade

de que iso realmente fose posible.

As palabras do filósofo alemán Karl
Jaspers están unidas de maneira in-
disoluble co tema central de Paraí-
so, que nos urxe a non esquecer as
verdades da historia sen importar-
nos o tráxicas e horribles que foron
para non volver repetilas.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que segue sendo necesario fa-
cer cinema sobre o Holocausto? 
Porque temos o vicio de esquecer o
pasado. Hai xente que mesmo nega
que  aquel  xenocidio  sucedese.  Só
pasaron  70  anos  e  volvemos  estar
sumidos  na  histeria  racista.  Non
aprendemos nada. Así que é impor-
tante falar diso, especialmente pa-
ra lembrar aos novos o perigoso que
é pórse cegamente ao servizo dun
ideal ou unha utopía, como fan os
yihadistas.  Nesas  promesas  falaces
reside o mal.

A abundancia de filmes sobre o te-
ma fai  que custe abordalo desde
enfoques novos. Como afrontou o
reto? 
Fixándome nun aspecto que non se
explorou abondo: o carisma e a ca-
pacidade de sedución do mal. Nor-
malmente,  nas  películas  os  malos
son moi malos, e non resultan cri-
bles.  A maioría  dos  soldados  nazis
non eran uns psicópatas senón xen-
te normal, decidiron facer o mesmo
que facían todos os demais ao seu
redor  porque  pensaban  que  era  o
correcto.  Poderíanos  pasar  a  nós.
Na  vida  real,  os  viláns  non  excla-
man “que malo son” cada vez que
se miran ao espello. Quen bombar-
dea Siria cre estar a loitar pola li-
berdade e a democracia.

Paraíso está baseada nunha histo-
ria real.
Si, hai 30 anos descubrín a historia
dunha emigrante  rusa  que partici-
para  na  Resistencia  Francesa.  A
xente  adoita  pensar  que  a  aristo-
cracia rusa era antisemita, pero al-
gúns deles xogáronse a vida por sal-
var a nenos xudeus. Tiña ganas de
contar esta película dun modo inti-
mista.  Sempre pensei  que é moito

máis proveitoso mirar  polo ollo du-
nha fechadura que abrir as portas de
para en par.

Paraíso propón  un  exercicio  de
memoria ao espectador.
Non tiña a intención de facer unha
película educacional no sentido clá-
sico. Para aprender datos e datas, o
mellor é ir á escola e ler libros. Para
min, a única educación real pasa po-
los  sentimentos:  o  amor,  a  fe  e  a
aceptación dos propios erros. É posi-
ble amar a alguén que comete actos
terribles. Ao protagonista de  Paraí-
so, un oficial nazi que comete actos
atroces, non podo evitar amalo, é o
heroe da miña película. Se pensas no
Joker de Batman, é divertido, pero a
súa vilanía é obvia, nada problemáti-
ca. É moito máis interesante tentar
entender un personaxe ambiguo co-
mo Fausto.

Custoulle moito preparar o guión?
O guión foi  completado nun tempo
relativamente curto, un par de me-
ses, aínda que requiriu un profundo
traballo  de  investigación  histórica
que estivo a cargo de estudosos da
Segunda  Guerra  Mundial,  a  ocupa-
ción francesa, a Resistencia, a ideo-
loxía  nazi,  a  orde  militar  alemá  e
mesmo a organización da vida diaria
nos  campos  de  concentración.  O
equipo de produción traballou inten-
samente  coas  crónicas  da  época,
utilizando gran cantidade de mate-
riais  daquel  entón  e  tamén co im-
prescindible soporte fotográfico gar-
dado en arquivos privados.

Formalmente, Paraíso é unha pelí-
cula moi estilizada e mesmo fermo-
sa. Haberá quen diga que de máis,
considerando o tema que trata. 
Non estou de acordo.  O inaxeitado
sería cebarme na fealdade e o ho-
rror. Moioas filmes conteñen escenas
rodadas a toda cor, nas que vemos
centos  de  persoas  delgadísimas  en
pixama; iso é obsceno. Creo que ho-
xe en día o terror e o sufrimento do
Holocausto  banalizáronse,  con toda
esa imaxinaría escabrosa dos barra-
cóns e os fornos. Paréceme morboso.
A miña intención foi estilizar o Holo-
causto sen facelo algo vistoso.
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