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Un venres noite, tras unha festa en 
casa  duns  amigos  heteros,  Russell 
visita  un  club  gai  onde  a  última 
hora coñece a Glen. Ambos come-
zan entón unha relación de fin de 
semana,  emborrachándose  e  dro-
gándose,  contándose  anécdotas  e 
practicando  sexo,  que  resoará  o 
resto das súas vidas  

NOTAS DO DIRECTOR

Quería contar unha historia de amor 
sincero, íntimo e auténtico. Quería 
expresar ese sentimento de medo e 
emoción  que  vén  coa  posibilidade 
de algo novo. Quería ver estes dous 
mozos namorarse lentamente o un 
do outro, namorarse das súas dife-
renzas,  case  como  se  estivesen  a 
descubrir pezas faltantes de si mes-
mos. Quería capturar eses momen-
tos en que dúas persoas comparten 
cando  realmente  comezan  a  com-
prometerse co outro.
a

Russell e Glen son dúas persoas que 
navegan pola vida en sentidos moi 
diferentes,  pero  ambos  buscan  o 
mesmo: atopar o seu lugar no mun-
do que os  rodea.  Tentan pescudar 
quen son, que queren e como debe-
rían definirse, en privado e en pú-
blico. Obviamente con dous perso-
naxes gais  moitas destas cuestións 
pasan  a  ser  especialmente  perti-
nentes, e era importante para min 
dicir algo veraz sobre as complexi-
dades da experiencia gai moderna. 
Con todo, do mesmo xeito que hai 
moitas maneiras de definir a unha 
persoa, o mesmo pode dicirse dun 
filme.  Espero  que  en  lugar  de 
estreitar a resonancia da historia, o 
contexto gai axude a ampliar os te-
mas máis profundos de Weekend: as 
loitas  que  todos  afrontamos  máis 
aló da sexualidade.  

ENTREVISTA AO  DIRECTOR
Qu

A escolla dos actores foi crucial xa 
que a película baséase na súa quí-
mica. Como os escolleu?
Precoupábame  moito  esa  química, 
pero tivemos a sorte de contar con 
Kahleen  Crawford  de  directora  de 
casting, que sabía exactamente que 
buscar. Vimos a moita xente, indivi-
dualmente y en parellas, sempre á 
procura  dalgún tipo  de  faísca  que 
saltase á pantalla. Tom e Chris tí-
ñana  desde  o  primeiro  emparella-
mento.  Chris  fixera  moito  teatro, 
pero non tiña experiencia no cine. 
E Tom practicamente saíra da esco-
la de arte dramático, só aparecera 
en  curtas.  Eran  perfectos,  e  ade-
mais descoñecidos:  gústame que a 
xente  non  estivese  familiarizada 
con eles.

Como foi a rodaxe? Ensaiaron moi-
to? Improvisaron ou foron fieis? 
Só ensaiamos unha semana máis ou 
menos,  e  pasamos  a  maior  parte 
dese tempo poñéndonos cómodos os 
uns cos outros. Coido que a química 
en  pantalla  tamén  provén  do  que 
ocorre fóra dela,  e se hai  un am-
biente axeitado no plató manterase 
coa cámara acesa.
Sempre  partimos  do  guión,  pero 
animei aos actores a improvisaren, 
e sempre procurabamos tempo para 
probar cousas diferentes. Para min 
era vital  que as actuaciones fosen 
naturais,  tan auténticas como pui-
désemos.  Isto  foi  posible  grazas  a 
decisións como filmar a historia en 
orde  cronolóxica  e  sen  planos  de 
apoio.  Foi  unha  escolla  moi  cons-
ciente gravar tomas longas, e unha 
das vantaxes disto foi ter a liberta-
de de probar cousas novas con cada 
toma,  sen  preocuparse  sobre  a 
continuidade. Creo que iso axudou 
moito  á  creación  do  naturalismo 
que era esencial para la película.
Sei que con este estilo visual docu-
rrealista o público ten que esforzar-
se máis, pero iso é bo, así tamén se 
implican máis na historia.

Que aprendeu da súa experiencia 
como  montador  de  blockbusters 
en Hollywood?
Probablemente o que non se debe 
facer.  Eses  filmes  adoitan  ser  ma-
sivos, é imposible crear momentos 
íntimos. Tamén aprendín o que pre-
cisas e o que non é importante para 
a  historia;  nesas  películas  non  se 
usa como o 80% do rodado.

Os seus dous filmes son de temá-
tica gai. Que lle interesa dos per-
sonaxes gais e dos problemas aos 
que se enfrontan?
A maioría das películas de temática 
gai só contan historias sobre saír do 
armario ou de amores imposibles e 
reprimidos, pero a min non me in-
teresaba  iso.  Quería  contar  unha 
historia  sobre  cómo  conviven  as 
persoas coa súa sexualidade despois 
de saír del armario. Quería explorar 
algúns dos aspectos más sutís da ex-
periencia gai,  especialmente cómo 
as persoas responden ao peso de ser 
diferentes, de non encaixar. Estaba 
interesado en se unha persoa deixa 
que a súa sexualidade o defina,  e 
de ser así, cómo. Tamén creo que, 
como a  sociedade  avanzou,  xurdi-
ron  novas  preocupacións  e  loitas 
que  quería  explorar.  Abofé  non 
cómpre ser gai para enfrontarse con 
problemas de autenticidade e auto-
definición,  e  no  fondo  Weekend é 
unha  historia  de  dúas  persoas  na-
morándose. Isto, obviamente, non é 
algo exclusivamente gai!
Co que si sentín presión foi con que 
a película funcionase para o público 
gai. Os produtores querían que fixe-
se  un  filme  menos  explícito,  pero 
eu quixen facelo tan honesto como 
puidese. Creo que o público, gai ou 
hetero,  respectará  máis  un  filme 
sincero  que  un  impostado.  Pero 
tampouco tento representar á toda 
a comunidade gai. Non todos os gais 
se coñecen en discotecas e se dro-
gan, isto non é unha publirreporta-
xe.  Só quería  contar  unha historia 
auténtica  coa  que  houbese  xente 
que puidese identificarse.
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