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Fúsi. Islandia,  2015. Cor, 94 min. Xénero: Drama romántico |  Dirección e
guión: Dagur Kári | Produción: Baltasar Kormákur, Agnes Johansen (Nimbus
Film, RVK Studios) |  Fotografía: Rasmus Videbæk |  Montaxe:  Andri Steinn,
Olivier B Coutté |  Música: Slowblow |  Intérpretes:  Gunnar Jónsson (Fúsi),
Ilmur  Kristjánsdóttir  (Sjöfn),  Sigurjón Kjartansson  (Mörður),  Arnar  Jónsson
(Rolf),  Margrét Helga Jóhannsdóttir (Fjóla), Franziska Una Dagsdóttir (Hera)

PREMIOS
a

Festival de Tribeca 2015
Mellor Película, Actor e Guión
Seminci de Valladolid 2015
Mellor Actor

SINOPSE

Fúsi, introvertido corentón, aínda vi-
ve coa súa sobreprotectora nai. Pasa
os seus días entre o traballo nun ae-
roporto e os seus xogos con maque-
tas  recreando  famosas  batallas.  O
día dos seu aniversario a súa nai re-
gálalle un cupón para acudir a unha
escola de baile. Alí coñece a Sjöfn,
outra alma solitaria coma el. O en-
contro con esta muller vitalista e cu-
nha nena de oito anos obrígano a dar
o gran salto.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  lle  atraen  os  personaxes
que se consideran marxinados?
Non elixo retratar a personaxes mar-
xinados de forma consciente. Só me
interesa  crear  o  mellor  personaxe
posible,  e  os  que  están  un  pouco
desconectados  ou  perdidos  poden
provocar  situacións  máis  interesan-
tes que os adaptados. Ese é o meu
principal foco de interese: o perso-
naxe e a situación. Pero nunca tiven
en  mente  o  termo  marxinado,  ata
que os xornalistas empezaron a re-
marcalo.

Corazón xigante  é máis un estudo
intenso e profundo da personalida-
de  que  unha  comedia  romántica,
decidindo non incluír na narración
clixés das rom-coms e  cinguirse á
realidade  na  medida  do  posible.
Por que tomou ese camiño?
Cando se conta co elemento «mozo
coñece  a  moza»,  a  historia  adoita
evolucionar  con  piloto  automático.
Convértese  en  algo  moi  previsible,
polo que eu tentei darlle un xiro in-
teresante  ao  tópico.  Ademais,  pa-
receume que Fúsi necesitaba un tipo
de conclusión diferente. Quería que
o final fose moi pequeno e grande á
vez. Decatámonos de que o que para
nós  é  un  acto  totalmente  corrente
para Fúsi é un paso revolucionario.

Como  atopou  a  Gunnar  Jonsson?
Escribiu o guión con el en mente?
Gunnar Jónsson facía de gancho nun
programa humorístico de televisión
en  Islandia  hai  preto  de  15  anos.
Esa foi a primeira vez que o vin e
foi unha especie de amor a primeira
vista.  Enseguida  deime  conta  de
que era moi especial e empezaron a
entrarme ganas de velo nun papel
dramático  como  protagonista.  Por
tanto,  o guión estaba escrito para
el. El é a película, e non se realiza-
ría sen el. O seu talento é enorme e
a súa presenza na pantalla é única,
na miña opinión. Aínda que non re-
cibise formación como actor, é in-
criblemente profesional e meticulo-
so. Quero utilizalo en todos os meus
filmes a partir de agora.

Corría o risco de que lle decepcio-
nase. Despois de tanto tempo pen-
sando  en  traballar  con  el,  como
foi a experiencia?
Gratificante. Non só non traizoou as
miñas  expectativas,  senón que re-
sultou moi fácil traballar con el. Á
primeira, dáche o que necesitas. E
iso  que  tivemos  unha  relación  un
tanto  particular.  Envieille  o  guión
un ano antes de que comezase a ro-
daxe. Pero apenas falabamos e can-
do quedaba con el evitaba conver-
sar  sobre a película,  e sobre todo
da preparación do personaxe. Non
estaba  seguro  de  se  ía  traballalo,
ata  que chegou  ao  set  e  sorpren-
deume,  non hai  dúbida de que se
esforzou en ser tan puro.

Esa  pureza do personaxe explica
que o  filme conecte de forma es-
pecial co público?
A miña experiencia é moi positiva,
a xente sae do cine efusiva, moito
máis que con outros traballos meus.
Supoño  que  as  características  do
protagonista  teñen  que  ver.  O  se-
gredo deste traballo reside no ele-
mento humano, porque mostra algo
que se bota de menos, a xenerosi-
dade. Estamos tan concentrados en
sobrevivir no mundo moderno que a
preocupación  polos  demais  moitas
veces  brilla pola súa ausencia,  así
que non está de máis lembrar que
existe.

Houbo algunha parte especialmen-
te complicada da preparación?
A montaxe. Alargouse e durou dous
anos.  Tiña  que  atopar  o  equilibrio
axeitado,  pois  o  protagonista  reali-
zaba  un  traballo  tan  sorprendente
que ás veces os demais non estaban
á altura. Iso requiriume volver rodar
algunhas  escenas.  En  xeral,  o feito
de  que  Gunnar  fose  tan  honesto
cambiou  por  completo  todo  o  que
planificara.  Penso  que  é  todo  tan
real que non funcionaría o final ini-
cialmente  previsto,  polo  que  tiven
que  cambialo.  En  resumo,  non  foi
nada fácil esta rodaxe. E iso que pa-
rece  un  filme  sinxelo,  pero  a  sim-
pleza é complicada de conseguir.

Volve  mesturar  drama  con  come-
dia, como nos seus anteriores tra-
ballos. É unha marca de fábrica?
Cada un dos dous xéneros existe en
contraste co outro, e fáiseme difícil
desligalos. Como espectador, se vexo
unha comedia que non ten un lado
tráxico, quedo baleiro, como se fal-
tase algo. O mesmo nun drama que
non tivese risas.

Influíulle algún director á hora de
rodar?  O  humor  pode  lembrar  ao
de Aki Kaurismäki.
É certo que teño puntos en común
con este mestre finlandés, pero ta-
mén  vexo  moitas  diferenzas.  Tento
non copiar a ningún outro realizador.

De onde procede a súa inspiración
como  guionista/director?  Cre  que
forma  parte  dunha  nova  xeración
de cineastas escandinavos?
A inspiración procede de todas par-
tes e de ningunha parte, e aparece
por refachos.  Hai  períodos nos  que
me  sinto  totalmente  baleiro,  pero
aprendín que esas fases son moi im-
portantes porque é cando o subcons-
ciente está a traballar a gran veloci-
dade, e normalmente adoitan ir se-
guidas dunha fase produtiva. Son un
pouco solitario e non me vexo real-
mente como parte de nada en con-
creto. Islandia está moi americaniza-
da  en  numerosos  aspectos  do  seu
modo de vida e cultura, pero tamén
é  moi  nórdica.  Escandinavia  é  moi
distinta a min.

 Luns 21: HOMELAND (vol. 1) · Dir. Abbas Fahdel | Mércores 23: SPARROWS · Dir. Rúnar Rúnarsson 


