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Título orixinal Safari
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Fotografía Wolfgang Thaler, Jerzy Palacz
Montaxe Christof Schertenleib
Son Paul Oberle
Produción Ulrich Seidl Film Produktion GmbH
Distribución Noucinemart
Sinopse Na selva africana, cebras, impalas e ñus viven en liberdade. 
O turismo alemán e austríaco que vai cazar agarda entre os arbustos, 
espreitando as presas. Disparos, berros de emoción e retratos canda os 
animais cazados. Safari é un filme sobre xente que pasa as vacacións 
matando.

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 21
MA LOUTE
Bruno Dumont, 2016, 122 min.



Director. Guionista. Produtor. Voyeur. Misántropo. Cínico. Pornógrafo social. Cana-
lla. Provocador. Pesimista. Humanista. Con esta listaxe de adxectivos defínese Ulrich 
Seidl no seu web persoal. Suponse que de voyeur en adiante son opinións publicadas 
sobre el ao longo dos anos, mais o feito de usalas como carta de presentación confírmanos  
xa que, cando menos, unha delas é certa: Seidl é un provocador. Como provocador é o 
seu último filme, Safari (2016), en tanto que estimula e excita debates sobre temas tan 
variados coma o maltrato animal, a desigualdade e o racismo. E como provocadoras son 
as súas respostas a esta entrevista, en tanto que incitan o entrevistador e as persoas lec-
toras a ir máis aló, a afastárense do obvio, a procuraren por si mesmas as claves do filme.

Defines Safari coma un filme sobre xente que pasa as vacacións matando, 
unha idea expresada nos catro primeiros planos, que presentan a transforma-
ción deste primeiro matrimonio: de turistas arquetípicos a cazadores expertos. 
Cando rodo nunca teño unha idea clara de como vou montar: que escenas utilizar 
e onde. A estrutura xorde logo, na montaxe. Durante a rodaxe vou improvisando, 
vanme xurdindo ideas de como incorporar distintos elementos. Ao montar esta 
primeira escena, pensei en introducir dende o comezo os dous aspectos clave 
do filme. Estou sempre moi en contacto cos personaxes e pregúntome como re-
tratalos. Neste caso pareceume atinado mostrar primeiramente que eles van de 
vacacións, ese é o principio, e logo está o tema da caza. Era importante abrir coas 
dúas vertentes, porque o tema do filme non é a caza, senón irse de vacacións para 
cazar, que é algo moito máis complexo.

Preocupábache o contraste formal entre as escenas de caza e despezamento 
(coa cámara ao ombro) e o resto (co selo inconfundible do teu estilo)? Para min, 
o primeiro era pensar a posta en escena das escenas de caza, que é o elemento cen-
tral do filme. Decidín traballar coa cámara ao ombro porque era a maneira tec-
nicamente viable de achegarme o máximo aos cazadores, de mostrar a realidade 
do que alí ocorría. Estar o máis preto posible e rodar sen cortes para conservar a 
continuidade temporal da expedición permitíame que o público se achegase máis 
aos cazadores e ás súas emocións (a ansiedade previa a atopar o animal, os nervios 
cando o van matar ou a liberación emocional que senten cando xa o mataron), o 
que era o meu obxectivo principal co filme.

Como xorde esta estrutura tan precisa de escenas que se van repetindo alter-
nadamente, progresando en paralelo? As entrevistas tórnanse cada vez máis 
sinceras, as escenas de caza e despezamento xiran en torno a animais cada vez 
máis grandes, amoréanse os trofeos, os retratos das persoas traballadoras son 
cada vez máis íntimos... Cando, durante a montaxe, me puxen a estruturar o 
material, unha das miñas ideas principais era que as imaxes se fosen tornando 

cada vez máis intensas, que fosen gañando forza e intensidade. Por outra banda, 
a estrutura débelle moito ao feito de que rodamos en dous bloques: no primeiro 
limiteime a rodar só as escenas de caza e as entrevistas aos cazadores; despois 
de seis meses volvín para rodar as escenas dos traballadores negros, e aí foi onde 
empecei a ver como podía construír o filme.

En ocasións comentaches que non queres xulgar os teus personaxes nin a súa 
afección pola caza. Mais que hai do seu racismo? Os planos de traballadores 
negros pousando fronte os trofeos de caza non conteñen un xuízo á desigual-
dade e ao colonialismo? Apelan ás emocións do público, a cada persoa aféctanlle 
de distinto xeito. Cadaquén interpreta libremente o que ve, eu non podo indi-
carlle que pensar. Se quixese formular unha mensaxe clara, faríao cun diálogo, 
non usaría unha imaxe. Xogo coas imaxes para que se reaccione ante elas e se 
interpreten como se queira. O filme é unha hipótese: se o ven cen persoas, van 
ver cen filmes distintos. De feito, nas proxeccións dos meus filmes é común que 
ante a mesma escena haxa xente que se bote a rir e que a persoa do lado se indig-
ne porque non lle fai ningunha graza o que ve. No caso de Safari, os cazadores 
que viron o filme están encantados con el porque se identifican completamente. 
E a xente que está en contra da caza e do maltrato está tamén contenta co filme, 
identifícanse tamén porque o len coma un alegato contra a caza que lles confirma 
todas as súas ideas e a súa indignación. Cadaquén interpreta o que ve en función 
das súas propias conviccións.

É curioso que quen caza non estea nunca cando se despezan os animais. Non 
están porque están de vacacións. Cazan varios animais cada día, a primeira vez 
pode interesarlles ver como esfolan e despezan o animal, mais non sempre, per-
den o interese. Pero son moi conscientes diso, saben o que se fai cos animais e 
como se fai, non lles perturba para nada. Sobre o tema da caza, paréceme im-
portante engadir que as persoas que están en contra da caza deberíanse opoñer 
tamén ás prácticas habituais da industria alimentaria, onde os animais son trata-
dos de xeito absolutamente indigno. Deberían ser igual de contundentes na súa 
oposición contra o xeito en que se produce a carne. Sabemos como se produce e é 
doado sinalar os demais para cousas que non nos incumben, coma a caza, porque 
nós non imos cazar. Mais moitas persoas comemos carne e sabemos como se 
produce a carne que comemos, así que deberiamos indignarnos do mesmo xeito 
que nos indignamos cando os animais son maltratados pola caza.
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