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Tesnota. Rusia, 2017. Cor, 118 min. Drama social | Dirección: Kantemir Balagov | Guión: Kantemir Balagov, Anton
Yarush |  Fotografía: Artem Emelianov |  Elenco: Darya Zhovner  (Ilana),  Olga Dragunova (Adina),  Veniamin Kats
(David), Atrem Tsypin (Avi), Nazir Zhukov (Zalim) | Produción: Lenfilm Studios
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Festival de Cannes 2017
Premio FIPRESCI - Un Certain Regard
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a

1998, no norte do Cáucaso. Unha fa-
milia xudía recibe un día unha noti-
cia terrible: o fillo máis novo e a súa
moza  son  secuestrados.  O  rescate
que piden é tan alto que a familia se
ve obrigada a vender o seu negocio e
a buscar axuda á súa ao redor. Para
que outra familia lles preste os car-
tos para o rescate, a filla maior, Ila-
na,  debe  acceder  a  un matrimonio
pactado que ela non desexa. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que ten a institución familiar para
ser  unha  fonte  de  inspiración  re-
corrente para tantos cineastas?
O  filme  recompila  moitas  historias
que  pasaron  na  zona  na  que  vivo
cando eu era pequeno. Interesábame
a familia  como motor  da  trama,  a
asfixia  que  produce:  nunha  familia
caucásica e xudía como a de Ilana,
os  roles  están  marcados  e  non  hai
lugar para a liberdade. Tamén me in-
teresaba  a  reflexión  sobre  o  sacri-
ficio,  do moito que ten que deixar
de lado a protagonista para salvar á
familia.

Por que decidíu ambientala a me-
diados dos anos 90?
Para min tiña máis sentido se suce-
día ao mesmo tempo que a guerra de
Chechenia. As incertezas que xerou a
desintegración da URSS en pequenos
territorios e o clima bélico e a ten-
sión étnica que se respiraban na re-
xión atopan reflexo nos meus perso-
naxes. 

É por iso que decidiu incluír  eses
VHS con torturas e execucións?
Os vídeos que aparecen no filme cir-
culaban pola miña escola cando era
adolescente. Impactáronme moito e
pensei que tiña que ensinar esas cin-
tas  tal e como as vira.  As reaccións

dos  personaxes  inspíranse  nas  no-
sas.  Estabamos  como enfeitizados,
pegados  a  esas  imaxes:  era  a  pri-
meira  vez  que  me  enfrontaba  á
morte. Aínda que parezan clandes-
tinos, agora mesmo hai moitos de-
ses vídeos subidos a YouTube. 

Diría entón que se trata dunha his-
toria local ou universal?
A miña película  está  moi  ligada  á
cultura caucásica. Ao presentala en
Cannes preocupábame poder expli-
carlle ao mundo a singularidade da
rexión de onde procedo.  Para  min
era moi importante.

É estraño ver ao comezo e ao final
descricións tan persoais dos perso-
naxes. Como xurdiu esta idea?
Xurdiu  tras  dunha  proxección;  un
par de críticos rusos dixéronme que
carecían de contexto para entender
mellor a historia. Sokúrov suxeriu a
idea de insertos para pór a historia
en contexto: tempo, xeografía, na-
cionalidade...  Tamén me encantou
a idea porque vin a oportunidade de
amosar un momento de verdadeira
sinceridade ao público.

As  súas  eleccións  sobre  os  enca-
dres, o uso da cor e o son chaman
a atención.
Quería que a audiencia sentise, tan-
to na composición como na luz, o
contraste entre Ilana e a súa fami-
lia. Tamén a partir do uso de cores:
o azul, que ten que ver coa idea de
liberdad de Ilana, e o laranxa. Que-
ría que a cámara se sacudise ás ve-
ces, como se tivese un ataque, sen
ter  que  preguntarme se  sería  fer-
moso ou non. En canto ao son, fun
un firme defensor do son directo.

Onde rodaron? En Nalchik?
Por razóns orzamentarias, filmamos
case todo preto de San Petersburgo.
Un equipo mínimo foi a Nalchik pa-
ra rodar os exteriores, só 4 días. Ía
montando a película cada noite, en
paralelo coa rodaxe, para saber se
tiña que volver facer as tomas.  Fil-

mamos cunha cámara Alexa, da pri-
meira xeración dixital. O meu equi-
po era moi novo, era a primeira lon-
gametraxe para a maioría deles...

Como atopou os actores? Especial-
mente á fantástica Darya Zhovner.
Desde o principio insistín en que os
xudeus debían ser interpretados por
actores xudeus e os kabardianos por
kabardianos;  era  unha  cuestión  de
veracidade.  Tiven  un  director  de
casting  que traballou  arreo.  Atopa-
mos a Darya en Moscova; fai teatro e
non é  moi  coñecida.  É  unha actriz
constantemente en acción, a persoa
ideal para amosar a rebelión contra
as  vellas  tradicións  machistas  do
Cáucaso.  Do  resto:  os  pais  son  ac-
tores teatrais de San Petersburgo; o
irmán secuestrado é cociñeiro,  non
actor profesional; Zalim estudou no
Instituto do Teatro Shchukin. 

Como traballou con eles? Permitiu-
lles improvisar?
Para min, é importante que haxa al-
go de improvisación, se non os ac-
tores  aburriranse.  Non  ensaiamos
moito, só as escenas clave, para que
na rodaxe os actores puidesen apor-
tar cousas e desenvolver os seus per-
sonaxes.

Que  supuxo  debutar  no  cinema
apadriñado por Aleksandr Sokúrov?
Sokúrov,  ademais  de  produtor,  foi
unha figura tutelar: canda a el cre-
cín  como  cineasta  e  como  persoa.
Deixoume toda a liberdade do mun-
do, dábame consellos sempre acer-
tados,  pero  xamais  tentou  cambiar
as miñas ideas sobre a película. Dé-
bolle o feito de que confiase en min:
para un director novo é unha opor-
tunidade incrible,  e máis en Rusia,
onde nos miran con receo.

A situación no Cáucaso está mellor?
Co cambio xeracional, hoxe a situa-
ción comeza a mellorar.  A vida das
mulleres non é aínda liviá de todo,
pero é menos dramática. No conflito
étnico pódese dicir o mesmo.
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