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Distribución Intermedio
Sinopse Paisaxe na néboa é unha particular road movie que describe a 
ansiedade de Voula e Aléxandros por coñecer o seu pai, un home ao que 
nunca viron e que, segundo lles conta a súa nai, marchou a Alemaña. 
Os dous irmáns fantasean e xogan a coller un tren que os leve ata onda 
el. Un día remata o xogo e abordan o tren: comezan a súa viaxe cara ao 
descoñecido.
Galardóns León de Prata ao mellor director e Premio Fipresci no Festival 
de Venecia 1988 • Golden Hugo ao mellor director e Silver Plaque á mellor 
fotografía no Festival de Chicago 1988 • Premio ao mellor filme nos European 
Film Awards 1989.

PRÓXIMAS SESIÓNS...

MARTES 12
VIAXE A CITERA
Theo Angelopoulos, 1983, 134 min.
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No principio había escuridade e despois fíxose a luz... e a luz separouse da escu-
ridade... A voz infantil de Voula, case murmurada, relátalle a Xénese ao seu 
irmán pequeno Aléxandros. A imaxe permanece nas tebras ata que a nai 
dos cativos abre a porta do seu cuarto para comprobar que dormen. Unha 
fenda de luz faise presente e o escuro espazo tórnase pensable, rimando o 
acto fílmico de imprimir unha imaxe co relato bíblico da creación que na-
rraba a nena. Esta simbólica escena abre o último filme da triloxía do silen-
cio de Theo Angelopoulos, composta tamén por Viaxe a Citera (1983) e O 
apicultor (1986). Paisaxe na néboa (1988), terceiro filme resultante da cola-
boración co prestixioso guionista italiano Tonino Guerra, anuncia un novo 
gonzo na obra do director grego: a interminable peregrinación que carac-
teriza os personaxes dos seus filmes deixa entrever, a partir do final desta 
historia, unha imaxe esperanzadora. Unha posibilidade de atopar acubillo 
nunha imaxe, unha luz que se afasta da escuridade: motivo que máis tarde 
constituiría o eixe d’A mirada de Ulises (1995). Na obra de Angelopoulos, 
a escuridade provén da historia do século xx —as guerras e ditaduras pa-
decidas por Grecia, plasmadas na súa triloxía histórica— e da resaca —e 
posterior desasosego— provocada polos fracasos dos proxectos políticos da 
esquerda. Tras os funerais ideolóxicos acometidos polo propio Angelopou-
los en Alejandro Magno (1980), as súas imaxes adéntranse nunha paisaxe 
desalentadora, arrasada política e existencialmente, por onde transcorren 
como perdidos os seres que habitan as historias de Viaxe a Citera (1983) e 
O apicultor (1986). No medio desta penumbra, Paisaxe na néboa vai abrin-
do timidamente unha luz redentora: dous pequenos irmáns,Voula, de 12 
anos, e Aléxandros, de 5, parten cara a Alemaña na procura dun pai que 
non coñecen. Trátase dunha procura simbólica, mais é tamén unha procura 
despregada dende un universo infantil, que vai imporlles necesariamente 
un aquel de fábula ás brumosas e habituais vagabundaxes dos personaxes 
de Angelopoulos. Este conto de fadas documental, como o denominou An-
drew Horton, é o primeiro en marcar claramente o movemento de Ange-
lopoulos dende Brecht cara a Aristóteles; é dicir, dende o distanciamento 
crítico ata a catarse emocional: dos restos da historia aos dramas humanos 
que teñen lugar entre eses restos. Non obstante, e máis aló do incipiente 
fulgor introducido pola mirada destes nenos, a errancia segue a ser, coma 
en todos os filmes do autor, un sinónimo de viaxe.

Logo da Xénese, os pequenos irmáns montan nun tren e comezan o seu 
longo periplo. Un percorrido ao que se lanzan sen levar nada máis có pos-
to... Por que Voula e Aléxandros non levan equipaxe? Poderíase contestar 
como lle contestaba o protagonista d’ A partida de Kafka a un criado que 
lle facía preguntas semellantes mentres o observaba marchar:

Cara a onde cabalga, señor? Non o sei, dixen, lonxe de aquí. Sempre lonxe de aquí, só 
así hei poder chegar á miña meta. Entón coñeces a túa meta?, preguntou. Si, contestei, 
acábocho de dicir: lonxe-de-aquí, esa é a miña meta. Non levas provisións?, dixo. Non 
as preciso, contestei, a viaxe é tan longa que vou morrer de fame se non me dan nada 
no camiño. Ningunha provisión pode salvarme. É, por fortuna, unha viaxe verdadeira-
mente inmensa.

A xenial narración kafkiana descobre nunhas poucas liñas o inquedante 
núcleo da condición nómade. A imaxe dos dous irmáns iniciando a súa 
inmensa viaxe sen maletas, facendo dedo na estrada, pola que proban sor-
te indistintamente nunha ou noutra dirección, evidencia que o sentido 
da viaxe non é o importante, senón só avanzar. Un camión detense ante 
os sinais dos nenos: onde ides?, pregunta o camioneiro; lonxe, respóndelle 
Voula... Non hai máis precisións ca este lonxe, ca este destino que se traza 
e difumina sobre o puro acto de viaxar.

Dous irmáns, logo, que viaxan sen chegar a ningures, que avanzan coma 
se estivesen condenados a bordear unha fronteira que non posúe nin orixe 
nin fin. Fronteira da viaxe e, polo tanto, do filme, que só vai ser posible 
atravesar admitindo as pasaxes propostas pola lóxica da fábula: Grecia non 
limita con Alemaña, mais os nenos cruzan igualmente esta fronteira ima-
xinaria, pasan ao outro lado. O fragmento dun filme —unha bobina tirada 
na rúa— atopado por Orestes, o mozo compañeiro de viaxe dos dous ir-
máns, presenta aquí a posibilidade de trascender a fronteira. Un fragmento 
de outro filme , no que Orestes imaxina unha árbore máis aló da néboa. 
Máis aló simbólico que abre unha opción de fuga no medio deste filme de 
puro e estanco deambular. A cámara de Angelopoulos abísmase perante 
esta tira de fotogramas atopados, que Aléxandros atesourará coma amule-
to para afrontar o que queda de viaxe.

[...]

Texto de Santiago Fillol que acompaña a edición en DVD de Intermedio.

SOBRE UNHA LUZ ROUBADA ÁS TEBRAS


