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LOVING VINCENT

FICHA TÉCNICA

Loving Vincent. Polonia, UK,  2017. Cor, 95 min. Xénero: Biopic animado |
Dirección: Dorota Kobiela, Hugh Welchman | Guión: D Kobiela, H Welchman,
Jacek  Dehnel |  Produción:  H  Welchman,  Sean  Bobbitt,  Ivan  Mactaggart
(BreakThru Productions) | Fotografía: Tristan Oliver, Lukasz Zal | Montaxe: D
Kobiela, Justyna Wierszynska | Música: Clint Mansell | Intérpretes: Douglas
Booth (Armand), Chris O'Dowd (Joseph), Saoirse Ronan (Margaret)
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SINOPSE

Francia, verán de 1891. O mozo Ar-
mand recibe unha carta do seu pai, o
carteiro  Joseph  Roulin,  para  entre-
gala en man en Paris ao irmán do seu
amigo Vincent Van Gogh. Pero en Pa-
rís  non hai rastro de Theo, do que
contan  que  morreu  pouco  tempo
despois de que o seu irmán Vincent
se quitase a vida. A través de máis
de 65.000 fotogramas animados, pin-
tados a man por artistas de todo o
mundo, a película dá vida aos cadros
de Van Gogh percorrendo a misterio-
sa vida do pintor  a través das cartas
que con frecuencia  escribía  ao  seu
irmán Theo.

ENTREVISTA AOS DIRECTORES

Como xurdiu a idea de facer Loving
Vincent?
Dorota: Decidín  que  quería  unir  as
miñas dúas paixóns, a pintura e o ci-
nema, e facer unha película que es-
tivese pintada. Máis que os seus ca-
dros, que me encantan, foi o tipo de
vida que tivo Van Gogh o que me ins-
pirou. Loitei contra a depresión toda
a miña vida,  así  que admiro a for-
taleza de Van Gogh para recuperarse
de cousas similares,  atopando unha
forma de traer beleza ao mundo. 

Que dificultades atoparon facendo
o filme?
Dorota: O máis difícil foi reescribir o
guión como longametraxe.  Empecei
a  preparar  o  proxecto  como  unha
curta e creei un tráiler do que tiña
en  mente;  a  reacción  que  obtiven
deume  confianza  para  pensar  que
funcionaria como longa. Víame como
directora  pero non  como guionista.
Escribín o primeiro borrador en po-
laco, pero vendo que íamos rodar a
película en inglés foi cando empecei
a colaborar con Hugh, que aceptou
ser o meu co-guionista. 
Hugh: Para min foi convencer á xen-
te  de que era posible.  Non foi fácil

atopar  colaboradores,  eran  cautos
para  arriscarse  a  formar  parte  de
algo tan novo. Por sorte atopamos a
xente  valente  para  pintar  a  man
65.000  lenzos  de  103x60  cm.  Tra-
ballamos  no  método  cinematográ-
fico máis lento xamais ideado.

Como se documentaron para facer
a película?
Hugh:  Lemos  máis  de  40  publica-
cións distintas sobre el: biografías,
ensaios  académicos  e  traballos  de
ficción. Ao longo de 4 anos visita-
mos 19 museos en 6 países nos que
vimos  ao  redor  de  400  dos  seus
cadros.  Tamén  vimos  os  filmes  e
documentais  máis  importantes  so-
bre  a  súa  vida  e  entrevistamos  a
expertos do Museo Van Gogh.

Como elixiron a parte da súa vida
e os cadros que representarían?
Dorota: Escribín  moitas  historias,
algunhas partindo de cadros concre-
tos, historias da súa época en Ho-
landa e de cando viviu en París. Pe-
ro o primeiro guión real centrábase
nos  últimos  días  da  súa  vida.  Os
cadros  daquela  época  gustábanme
especialmente e o feito de que pin-
tase a xente coa que tiña un con-
tacto  regular  ao  final  da súa vida
tamén  me  atraía.  Procuramos  in-
cluír o maior número dos seus ca-
dros e ao final xuntámonos con 130.

Por que rodaron con actores reais?
Hugh: A razón creativa era que Van
Gogh  pintaba  a  persoas  reais  nos
seus retratos e queríamos transmi-
tir  a  emoción  do  personaxe  real,
queríamos  ter  persoas  de  carne  e
óso e sentir as súas emocións. A ra-
zón práctica é que ao rodar con ac-
tores  podiamos  crear  en  poucos
días un material que en animación
nos levaría meses obter. 

Por  que  incluíron  as  escenas  de
flashback en branco e negro?
Dorota:  Pensamos que sería dema-
siado para o espectador ter en pan-
talla  a  cor  intensa  propia  de  Van
Gogh  ao  longo  de  90  minutos.  Ao
estruturar o filme con moitos flash-
backs podíamos meter estilos dife-
rentes  en  cada  sección.  Ademais,
puxémonos como norma non  inven-

tar  cadros  que  non  existían,  como
máximo reimaxinalos  (cambiabamos
a  luz  do  día  por  luz  nocturna  ou
unha paisaxe invernal por unha esti-
val).  Para  mostrar  acontecementos
que Vincent nunca pintou, “unha re-
construción  da  memoria”,  optamos
por rotoscopiar en branco e negro.

O filme  ten  un  elemento  de  sus-
pense, era importante engadilo?
Dorota:  Si, era vital. A película non
chegaría ao público se só fose unha
serie de imaxes bonitas.

O filme deixa aberto o misterio da
morte de Van Gogh.  Cal  é a con-
clusión á que chegaron vostedes?
Dorota:  Reunimos as diferentes teo-
rías tal e como se atopan actualmen-
te, presentámolas e deixamos que o
público  decida.  A lenda  de  que  se
disparou tras pintar  Trigal  con cor-
vos tivo  influencia  60  anos,  pero
hoxe non parece certa. Cremos que
é preciso  que  haxa  máis  investiga-
ción  académica  sobre  o  que  oco-
rreu,  especialmente  sobre  a  discu-
sión entre Gachet e Vincent. 

Por que o título Loving Vincent?
Dorota: Este proxecto fíxose por pu-
ro amor. Traballei nel 7 anos a tem-
po completo. E non era só eu a que
tiña  que  amar  a  Vincent:  o  noso
equipo  de  artistas  tardaba  ata  10
días en pintar un segundo de pelícu-
la; iso require moito compromiso e
respecto polo seu traballo. É tamén
unha referencia á forma de asinar as
cartas  que  escribía  ao  seu  irmán
(sempre se despedía como “Your Lo-
ving Vincent”). E o máis importante
quizais:  a  cantidade  de  xente  que
hai no mundo que ama a Vincent Van
Gogh  foi  o  motivo  principal  para
arriscarnos a facer a primeira pelí-
cula da historia completamente pin-
tada.  Espero  que  o  filme  anime  á
xente  a  descubrir  máis  sobre  este
pintor. Creo que o merecía.

É verdade  que  preparan  un  filme
de terror baseado na obra de Goya?
Dorota: Aínda estamos na etapa de
investigación neste momento. Lendo
libros, estudando o seu traballo. Es-
pero que colla  forma nos  próximos
meses!

 Luns 12: Alanis · Anahí Berneri | Mércores 14: Terra de Deus · Francis Lee


