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SINOPSE
a

A National  Gallery  de Londres,  un
dos maiores museos do mundo, al-
berga  2.400  pinturas  que  abarcan
desde o século XIII até fins do XIX.
Case todas as experiencias humanas
atópanse  representadas  nesas  pin-
turas.  En  distintas  galerías,  mós-
transe ao público os programas edu-
cativos e aos estudantes, científicos
e restauradores estudando, restau-
rando e organizando as exposicións
da  pinacoteca  londiniense.  Tamén
se analizan as relacións entre pintu-
ra e literatura.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este filme?
Xa  tentara  filmar  no  Metropolitan
Museum de Nova York hai 25 anos,
pero  pretendían  que  lles  pagase.
Nunca  o  tentara  noutros  museos,
pero esta  oportunidade xurdiu por
casualidade  porque  coñecín  a  al-
guén que traballaba na National Ga-
llery e que o suxeriu, e despois co-
ñecín a Nick Penny e aceptou. 

O seu método consiste  en filmar
durante varias semanas e logo pa-
sar meses editando o material. Xa
sabía o que buscaba cando empe-
zou a rodaxe no museo? 
Só sabía que mostraría as pinturas.
O concepto enteiro xurde durante a
montaxe, debo desenvolver un pun-
to de vista. Antes de ir, non coñezo
o  sitio  abondo,  e  tampouco  sei  o
que  vai  pasar,  pois  ningún  suceso
está preparado. O meu traballo na
sala de montaxe consiste en descu-
brir o que significa para min. Teña
razón ou non, debo ter unha teoría
sobre o que acontece coa xente nu-
nha escena para que teña sentido,
debo tomar decisións. 

Dada a importancia da arte como
suxeito visual e como tema, como
afrontou o reto de filmar as obras
cinematicamente?
Decidín  que  quería  gravar  as  pin-
turas, sempre que fose posible, sen
que se vise o marco ou a parede,
para que así o cadro fose menos un
obxecto e resultase algo máis vivo e
vibrante.  A menos  que  se  tratase
dunha obra moi rectangular, no 85%

dos  casos  podía  facelo.  Tamén,
unha vez que metía ao espectador
dentro da obra, quixen rompela en
secuencias  de  planos  detalle,  por-
que cando miras unha pintura falo
de forma simultánea, mais o cine é
linear.  Quería  ver  como  podía  re-
presentar  unha  historia  en  medios
diferentes: na pintura vese a histo-
ria  enteira  dunha tacada, pero  no
cine  pode  verse  secuencializándoa
nunha serie de planos. 

Leva xa  tempo filmando en dixi-
tal, pero debido á importancia da
estética  neste  filme,  nunca  pen-
sou en rodar en 35 mm?
Gústame moito o celuloide por ra-
zóns  sentimentais,  pero  a  día  de
hoxe  está  morto,  xa  non  se  pode
traballar con el. E sendo xustos, as
cámaras dixitais  son cada vez me-
llores. Usamos unha Red Epic, que
ofrece  unha  chea  de  posibilidades
para  a  corrección  das  cores,  algo
moi necesario neste caso, pois ten-
tamos achegarnos o máximo posible
ao orixinal. Pero saber cal é a cor
orixinal é case unha cuestión meta-
física, pois depende de se a luz é
natural  ou  eléctrica,  da  hora  do
día, mesmo da visión de cada un!
Usamos os catálogos que levei co-
migo da National Gallery como es-
tándar,  pero  aínda  así  tardamos
dúas  semanas  en axustar  a  grada-
ción de cores. 

E canto durou a rodaxe?
12 semanas. Todos os días. Só faltei
un día ou dous.

E tivo liberdade total?
Nalgunha parte houbo algunha res-
trición, pero en xeral si. Pareceume
razoable,  pois  algúns  asuntos eran
privados,  e déronme un acceso ao
95%. Tampouco pretendía ser un fe-
dello nin destapar ningún escánda-
lo. Na película vense parte das polí-
ticas internas do museo, pero inte-
resábanme bastante máis as pintu-
ras que saber que limpadoras  se le-
vaban ben e cales non ou se había
tensións  entre  os  comisarios.  En
calquera  grupo  de  xente  existen
eses antagonismos, pero parécenme
menos interesantes que o que suxe-
rían as pinturas  sobre  o noso com-

portamento, pois reflicten a maio-
ría  das  experiencias  humanas:  o
amor, a morte, a guerra, a relixión.
Un dos aspectos da película é en-
sinar a ler unha pintura e a inter-
pretar o que di con relación ás no-
sas vidas. 

Outro dos aspectos que trata a pe-
lícula é o punto até o que debe
comprometerse a galería para me-
llorar a súa imaxe pública. 
Si, ou para chegar a un público mei-
rande. Esa discusión amósase na se-
cuencia co director  do museo e o
xefe  de  márketing.  É  o  enfronta-
mento da cultura popular contra a
chamada cultura “de elite”. O filme
non se pronuncia nese debate, pero
eu  persoalmente  póñome  do  lado
da tradición. Estou de acordo co di-
rector. Gústame o que di, que que-
re correr riscos. Prefire fracasar es-
trepitosamente  que  ter  un  éxito
mediocre. Iso é algo que admiro. 

Sería o filme moi distinto de telo
gravado, por exemplo, no Louvre?
Non  coñezo  demasiado  o  Louvre,
pero  sería  imposible  retratalo  nu-
nha soa película. Unha das vantaxes
da  National  Gallery  é  que  un  dos
museos  máis  importantes  do  mun-
do, e aínda así é relativamente pe-
queno. O Louvre debe ter entre 10
e 50 veces máis pezas,  e por riba
hai esculturas e cerámicas. Este era
moito  máis  accesible,  amosamos
250 dos 2.400 cadros, e puiden  fa-
lar  da  restauración,  do  departa-
mento científico e do educativo. 

Cre que o documental logra ven-
der os méritos do museo? Era esa
a súa principal intención?
Si, espero que quede claro que pen-
so que é un gran museo, sería unha
mágoa que o filme transmitise unha
impresión  diferente.  É  un  museo
nacional  apoiado  polo  goberno!  É
gratis! Tómanse moi en serio a súa
obriga de educar á mocidade sobre
a gran tradición pictórica nuns tem-
pos tan difíciles coma estes!  

Descubriu algo novo sobre a colec-
ción ou o seu propio gusto?
Talvez o  notou no filme, seica des-
cubrín a  un tal Rembrandt!
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