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SINOPSE
a

Libremente  inspirado  nun  episodio
que  marca  o  final  da  carreira  do
filósofo Friedrich Nietzsche. O 3 de
xaneiro de 1889, na praza Albert de
Turín,  Nietzsche  botouse  chorando
ao  pescozo  dun  cabalo  esgotado  e
maltratado  polo  seu  condutor,  e
despois  desmaiouse.  Desde  entón,
deixou  de  escribir  e  afundiuse  na
loucura e no silencio. Nun ambiente
preapocalíptico móstranos a vida do
cocheiro, a súa filla e o vello cabalo.
Gran  Premio  do  Xurado  (Oso  de
prata) no Festival de Berlín.
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Onde  xurdiu  a  idea  de
comezar  a  película  cunha
anécdota  sobre  Nietzsche  e
como  foi  o  proceso  de
escritura?
O  meu  guionista  habitual,  László
Krasznahorkai,  leu  unha  historia  de
Nietzsche   e escribiu unha pequena
trama. Pero isto foi en 1990, mentres
faciamos  Satantango,  así  que  o
deixamos  de  lado.  Posteriormente
retomamos  o  proxecto,  László
escribiu  o  guión  coma  un  texto  en
prosa.  Non  necesitamos  convertelo
nun guión.  Tiñamos o concepto e  a
estructura dramática. 

Como  comeza  vostede  o
proceso de realización dunha
longametraxe?
Cando  fago  unha  película,  non
teorizo. Busco localizacións. Un 

lugar  ten  unha  cara,  é  un  dos
protagonistas.  Atopei  este  pequeno
val en Hungría e a árbore solitaria.
Non  había  casa,  así  que  a
construímos.  Odio  os  decorados
artificiais,  así  que  fixemos  unha
casa real con con pedra e madeira, e
tamén un pozo e unha corte.

É a súa película máis escura.
Por que decidiu facela así?
O cabalo de Turín trata sobre o peso
da existencia humana. Que difícil é
levar a vida cotiá e a monotonía da
vida.  Non  quería  falar  de
mortalidade  nin  de  nada  xeral.
Queríamos  ver  o  difícil  e  terrible
que  é  ter  que  ir  todos  os  días  ao
pozo  para  recoller  auga,  no  verán,
no  inverno...  Sempre.  A repetición
diaria  da  mesma  rutina  fai  posible
demostrar que algo anda mal no teu
mundo. É moi sinxelo e puro.

Como  elixe  aos
protagonistas  das  súas
películas?
En primeiro  lugar,  xa  os coñezo  a
todos dende hai tempo. Iso é certo:
están preto  de min.  E o segundo é
que  sempre  estou  á  procura  de
personalidades  fortes.  Non  me
importan os personaxes da historia,
sempre  busco  personalidades
poderosas.

Como  atopou  ese  ritmo
persoal de mover a cámara?
É que cada persoa é diferente. Ese é
só o meu estilo, gústame moito 

cando a cámara se move e, ás veces,
facemos  un  zoom  e  despois  o
desprazamos.  Ao  final  é  un  proceso
moi sinxelo,  pero non o  facemos  na
sala de montaxe,  senón que facemos
os cortes coa propia cámara.

Considérase  un  filósofo  do
cine?
Non sei. Non teño nin idea diso. Non
penso niso. Esa será a túa opinión e a
doutras  persoas,  pero  non  é  a  miña.
Realmente non penso niso. Síntoo. O
cine que fago é unha reacción miña. É
como eu vexo o mundo. Só son quen
son.

Dixo vostede que esta sería a
súa  derradeira  película,  non
hai  nada  máis  que  dicir  no
cinema?
É todo o que  nós queriamos dicir,  é
todo o que podiamos dicir e non quero
repetirme  a  min  mesmo.  Poderíamos
facer 10 ou 15 filmes máis, pero para
que? Só para dicir o mesmo. Non. Iso
é todo.
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