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SINOPSE

En 1990 estala a guerra nunha pro-
vincia  xeorxiana  que  busca  a  inde-
pendencia. Ivo, un estoniano, decide
quedar, a diferenza do resto dos seus
compatriotas,  para  axudar  ao  seu
amigo Margus coa colleita de manda-
rinas.  Ao  comezar  o  conflito,  dous
soldados  resultan  feridos  diante  da
súa casa, e Ivo vese obrigado a coi-
dar deles.

NOTAS DO DIRECTOR

Xente sen fronteiras, ese é probable-
mente o leitmotiv da miña película.
Diferentes  nacionalidades,  crenzas
relixiosas  que  se  opoñen,  inimigos
que se converten en amigos. Persoas
que gradualmente se van dando con-
ta que non é necesario ser inimigos.

Esta película debería mostrar ao pú-
blico que en todo o mundo as per-
soas somos parecidas, que temos va-
lores humanos comúns.  Nas guerras
desencadeadas  por  políticos  irres-
ponsables,  a  xente  ordinaria  que
ama a vida acaba morrendo. A morte
dunha persoa é a morte dun mundo
único pero para os políticos tan só é
unha cuestión de estatística. As fron-
teiras dividen á xente de maneira ar-
tificial. Esta película debería ser un
intento de destruír os límites artifi-
ciais. Os heroes que recentemente,
por  algunha  razón,  eran  inimigos,
derrubarán esas fronteiras artificiais.
Serán capaces de perdoar, axudar e
protexerse uns a outros, mesmo pro-
texerse da súa mesma xente e che-
gando a pagar até coas súas propias
vidas.

NOTAS DO DIRECTOR

Como xorde a idea de gravar unha
película con esta temática?
Hai uns anos fun a un evento cine-
matográfico que se celebra cada ano
en Estonia. Alí, coñecín un produtor
que me contou a historia dos esto-
nianos  que  desde  hai  máis  de  150
anos vivían na a rexión de Abkhazia,
ata que xurdiu o conflito nos anos 90
e tiveron que irse.  Entón, xurdiu a
idea de facer este proxecto, de con-
tar unha historia co conflito de Ab-
khazia como pano de fondo.

Aínda que o filme se refire a suce-
sos ocorridos 20 anos atrás, dá a
impresión  de  que  é  un  tema la-
tente na actualidade.
Por suposto. Segue sendo algo moi
de actualidade en Xeorxia. O siste-
mático cambio de fronteiras causa
fortes  reaccións  entre  os  xeorxia-
nos. E, sendo cidadán dun país pe-
queno, non podo quedar parado ob-
servando  estes  intentos  de  despo-
suírnos do noso territorio. Pero esta
película é sobre todo unha historia
sobre persoas que se atopan nunha
situación que escapa ao seu control
e lles obriga a renunciar á súa natu-
reza humana.

Baseouse en persoas reais?
Aínda que Mandarinas ten como re-
ferencia un feito histórico,  todo o
que sucede é ficción.

O resultado é un retrato moi ínti-
mo da guerra. Por que esta pers-
pectiva tan persoal?
Esa contorna tan pequena e reduci-
da  dos  personaxes  expresa  moito
mellor o conflito que unha batalla
sanguenta.  É  un  conflito  interior,
unha traxedia persoal.

Contrasta  a  escaseza  de  move-
mentos de cámara na fita co co-
mezo da película, onde hai moitos
varridos de cámara. 
Iso prodúcese dependendo da situa-
ción,  do  carácter  da  escena.  Nal-
gúns lugares tivemos que gravar con
cámara de man; noutros, con outro
tipo de aparello. Nunha das escenas
da  cociña  empregamos  un  move-
mento máis lento. Non fixen a pelí-
cula pensando como a vería a xen-
te, senón como a vexo eu, e depen-
dendo do contexto optei por un re-
curso ou outro.

A película ten unha carga actoral
moi  forte.  Como foi  ese  proceso
de selección e o traballo dos acto-
res,  que tiñan moita experiencia
teatral?
En  teatro  acentúase  moito  máis  a
actuación e aquí quería que traba-
llasen de forma máis realista. Alí os
actores  deben  saber  cada  move-
mento,  cada  entoación  e  aquí  no
filme  hai  menos  improvisación.
Creo que é importante que os acto-

res fagan o que o director lles pide
porque eles non teñen a perspecti-
va xeral da película que si ten o di-
rector, e eles fixeron o traballo tal
como eu llo pedía. Ensaiabamos moi-
to, repetíase todo moito fóra de cá-
mara e logo rodábase.

Tivo algún referente doutras pelí-
culas  bélicas,  como  as  de  John
Boorman ou Danis Tanovic?
Non me influíu ningunha película en
concreto pero si hai algúns directo-
res  que  dalgún  modo  me  deron  o
empuxe de crear este tipo de filmes.
Un deles é Almodóvar (risas). En Ho-
llywood si que lin nalgunha ocasión
que  En terra  de ninguén podía  ser
unha referencia desta película, pero
nin sequera a vin.

O cinema xeorxiano  non é  dema-
siado coñecido en España. Como ve
o futuro da industria?
Xeorxia non ten unha industria cine-
matográfica demasiado forte, é cer-
to. Entre os 90 e o comezo do século
XXI,  coa  saída  da  Unión  Soviética,
houbo  grandes  problemas  financei-
ros, pero agora todo está a cambiar.
Chegou unha vaga de novas pelícu-
las, sangue fresco de cineastas que
queren mudar as cousas, e isto em-
pézase a ver nos festivais de cinema.
É moi importante estar presentes en
eventos coma os Globos de Ouro ou
os  Oscar.  Iso  dános  moita  repercu-
sión.  Ademais,  como  Mandarinas é
unha  co-produción  estoniano-xeor-
xiana, hai un beneficio dobre: ambos
os países gañan prestixio.

Como recibiu o público en Xeorxia
a película?
Moi ben, e iso faime moi feliz. Tras a
estrea tivemos unha ovación en pé
de case 15 minutos. Esta reacción foi
unha sorpresa incrible, e tamén mo-
tivo de orgullo. Os premios interna-
cionais demostraron que fomos quen
de crear algo universal.

Está a traballar nun novo proxecto?
Vou rodar outra  película,  outra co-
produción entre Xeorxia e Estonia. A
temática será bastante diferente xa
que tratará sobre o amor. En Manda-
rinas as  mulleres  non  teñen ningu-
nha presenza e nesta ocasión si que-
ría contar con elas .
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