
Sesión 9 de xaneiro de 2013 SESIÓNESPECIAL
OAPÓSTOLO

FICHA TÉCNICA

O apóstolo. España, 2012. Cor, 72 min. Xénero: Fantástico | Dirección e
guión: Fernando Cortizo | Produción: Isabel Rey, Jacqueline Scott
(Artefacto Producciones) | Fotografía: David Nardi | Montaxe: Fernando
Alfonsin | Música: Xavier Font, Arturo Vaquero | Intérpretes: Carlos Blanco
(Ramón), Jorge Sanz (Pablo), Paul Naschy (arcipreste), Geraldine Chaplin
(Dorinda), Luis Tosar (Xavier), Celso Bugallo (Celso), Manquiña (Salustiano)

SINOPSE
a

Un convicto recentemente fuxido
do cárcere tratará de recuperar un
botín escondido anos atrás nunha
solitaria e apartada aldea, pero o
que alí atopará supón unha condena
maior da que fuxiu: sinistros
anciáns, estrañas desaparicións,
espíritos, un peculiar sacerdote e
mesmo o arcipreste de Santiago

ENTREVISTAAODIRECTOR

Comoxurdiua ideadoproxecto?
Foi un proceso moi lento de cinco
anos no que todo vai madurando e
modificándose, pero ao recrear
unha historia do Camiño de
Santiago, combinada con distintas
lendas galegas, a película sempre
tivo unha liña de terror clásico.
Unha obra artesanal era máis propia
do cinema de entón. Imaxinábame
Drácula, Frankenstein, non Hostel.
Inspireime na Hammer porque me
gusta a utilización que facían da
luz, a cor e as sombras. A idea era
dar o primeiro paso para que haxa
máis proxectos deste tipo.

En que consiste o traballo do
director nunhacintaanimada?
O director está detrás da creación
dese mundo. Tes todo na cabeza e
supervisas o traballo nos distintos
departamentos (arte, fotografía,
animación, etc.). Nun filme como
este, o director é o que non fai
nada e á vez está en todas partes.

Como foi traballar en stop-motion,
unha técnica na que cada set
grávase en 5 segundos repartidos
en24movementos?
Si, é unha técnica moi lenta pero
iso xa o sabemos os que nos
dedicamos a ela. Contaba con
experiencia previa porque xa tiña
feito curtametraxes nos últimos 5
anos, e ademais neste filme
sentíame arroupado, trouxemos
técnicos de diferentes países que
levan traballando preto de 20 anos
con esta técnica.

Epor quenonanimouenCGI?

Porque o stop-motion é unha
técnica artesanal apaixonante, non
só é un medio de expresarse ou
contar historias, senón que o
mesmo proceso de creación é
impagable: modelar, os decorados,
animar, todo en si mesmo é unha
experiencia artística incrible; crear
da nada, coas túas propias mans,
algo que finalmente parece vivo é
incrible.

Opapel dosactoresnon se limitou
a que prestasen a súa voz aos
personaxes: os bonecos gardan
total similitude cos intérpretes.
Quería que o filme fose realista,
por iso é polo que o traballo
empezou cos actores. Graváronse
as escenas con eles e iso serviu de
inspiración para os que fabricaban
os bonecos e de referencia para os
animadores, que se fixaron nos tics
e xestos dos actores. Este sistema
dá unha veracidade que moitas
veces non se consegue cando se fai
a dobraxe na última fase. Tardouse
tres semanas en facer o deseño
previo de cada boneco e a replica
de cada un entre seis ou sete días.
En total, toda a fabricación levou
once meses, pero pagou a pena:
cando un ve o filme, ao cinco
minutos esquécese de que son
bonecos.

Apartes dos personaxes, cada
detalle do filme está coidado ao
milímetro: os decorados gardan
similitude cos espazos reais, a
documentación foi exhaustiva...
O que se pretendía era crear un
mundo no que se mesturase a
realidade coa fantasía e que o
espectador formase parte dese
mundo desde fóra. Por iso,
tentamos crear un espazo que se
cotexase máis ou menos coa
realidade para que o espectador
cando vexa a película se meta
dentro dese mundo. É unha película
perfeccionista pero non desde o
punto de vista no que todo teña
semellanza co mundo real senón
que desde o punto de vista de que
non lle falte de nada a ese mundo.

Hai diferenzas na forma de
traballo nun filme de animación
estadounidenseenunespañol?
Non teño experiencia en producións
norteamericanas, pero si traballei
na miña película con moitas persoas
procedentes de grandes producións
como A noiva cadáver ou Coraline,
e en principio, a forma de traballar
é igual. Algo que si comentaban moi
a miúdo era que aquí tendiamos a
solucionar os imprevistos con
imaxinación, e aló adoitaban facelo
con diñeiro.
a

A que público vai dirixida a súa
película?
A miña película é unha lenda, un
conto de misterio que, aínda que
podería vela calquera persoa, está
destinada, tanto pola súa trama
como pola súa estética ou os seus
tempos, para un público a partir de
12 anos. A trama necesita dunha
atención especial á que os nenos
pequenos non están afeitos. Creo
que cada vez o público adulto está
a achegarse máis ao cinema de
animación, xa que quizais sexa
unha experiencia que lles faga
esquecer durante unha ou dúas
horas que xa son adultos.
a

Haberáunhasegundaentrega?
Pois si, de feito hai un guión dunha
segunda parte porque a historia
continúa. Pero antes haberá que
esperar a ver a repercusión da
primeira porque se funciona ben,
seguramente haberá unha secuela.
a

Ten algún consello para a xente
que se queira profesionalizar no
campodaanimación?
O meu consello é moi sinxelo:
ninguén che vai pór os medios para
facer nada. Debes traballar en
proxectos persoais, aumentando a
túa esixencia día a día e sobre todo
gozando do que fas. O mundo do
cinema é moi complicado e non
sempre reconfortante, pero se
gozas co que fas, o teu maior
premio é poder dedicarte ao que
máis che gusta, facer o que che
apaixona.
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