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PREMIOS
a

Festival de Venecia 2016
Queer Lion
Festival de Sevilla 2016
Premio Ocaña

SINOPSE

Nunha  remota  aldea  de  pescadores
islandesa,  os  adolescentes  Thór  e
Kristján experimentan un verán tur-
bulento. A medida que un tenta ga-
ñar o interese dunha moza, o outro
descobre novos sentimentos cara ao
seu  mellor  amigo.  Cando  remata  o
verán e a dureza da natureza islan-
desa  faise  máis  presente,  acaba  a
hora  do  xogo  e  toca  enfrontarse  á
dura realidade adulta.

NOTAS DO DIRECTOR

Heartstone é  unha  historia  persoal
baseada na miña experiencia crecen-
do nunha aldea de pescadores. O nú-
cleo da película é unha forte e boni-
ta amizade entre dous mozos. E co-
mo a súa contorna e conflito interno
os  separa,  antes  de  que  grazas  ao
vínculo que comparten poidan volver
xuntarse. 

Hai uns anos, antes de que estivese a
buscar unha historia para escribir, ti-
ven un soño sobre o meu amigo da
infancia que se quitou a vida cando
era  adolescente.  No soño,  levoume
polo nosa aldea e cando chegamos á
súa casa de cando era pequeno, so-
rriume e deume un mapa da poboa-
ción. Despois fomos xogar cos outros
nenos. Cando me espertei, sabía que
quería escribir unha historia inspira-
da nesa época. 

A aldea  era  un  ambiente  cheo  de
contrastes,  onde  o  sol  reloce  sen
descanso durante o verán e case non
sae durante todo o inverno. Un sitio
onde as cousas que amas e che danc
liberdade,  á  vez  mantéñenche  ata-
do. Un sitio onde os nenos están en
contacto  cos  animais  e  descobren
como a natureza e as persoas poden
ser tan fermosas e crueis ao mesmo
tempo. 

Quería reflexionar sobre esta época,
da que teño fortes sentimentos.  Pri-

meiro  como  neno  e  despois  como
adolescente,  desexaba  poder  ensi-
narlles aos adultos como era real-
mente o noso mundo. E iso é exac-
tamente o que quero facer como ci-
neasta;  porque  os  nosos  anos  de
mocidade reflíctense nas nosas  vi-
das dunha forma moi clara, bela e
ás  veces  dura  ao  mesmo  tempo.
Busco a miña inspiración na nature-
za, nos sentimentos que me veñen
cando estou nas montañas, no mar
e cando camiño sobre terreos e ca-
miños virxes. En como estas sensa-
cións inflúen nas nosas emocións. 
a  
Creo que  Heartstone é unha histo-
ria  que  transmite  unha  mensaxe
moi importante para calquera per-
soa, especialmente os novos. Unha
historia sobre a irmandade, a acep-
tación dun mesmo e a importancia
da familia.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Canto  parecido  hai  entre  Heart-
stone e a súa propia infancia?
Construín os personaxes baseándo-
me na miña familia e os meus ami-
gos. Con todo, na fase de escritura,
os personaxes empezaron a desen-
volverse  e  convertéronse  noutros
individuos.  O  conflito  principal  é
ficción. Gústame esta forma de tra-
ballar; cuns cimentos coñecidos ata
que a  historia  toma vida.  Mentres
escribía o guión, a miúdo sentíame
coma se tivese unha casa chea de
nenos  e  eles  estivésenme  guiando
co seu comportamento. Cando esta-
bamos a rodar a escena inicial e po-
día cheirar o diesel, o mar e os pei-
xes mortos,  sentín gran alegría xa
que  había  tempo  que  esquecera
estas sensacións. Estaba a volver á
realidade da miña infancia.

Os  actores  son  amadores.  Como
foi traballar con eles?
Si, fixemos un casting aberto onde
se presentaron case 1000 nenos, e
entre todos eliximos 10 ou 11. Es-
tiveron nun obradoiro onde lles en-
sinaron a actuar, meditación e onde
se  prepararon  para  a  película.  O
obradoiro foi longo, 8 meses, 3 días
á semana. Fixémolo así, pois quería
que os rapaces aguantasen as gra-

vacións a longo prazo.

A banda sonora é unha parte fun-
damental no filme.
Pois a música é o único elemento do
filme que non puiden controlar; con-
fiei no compositor porque non podo
dicirlle  como  cambiar  as  notas,  só
podo dicirlle o que sinto.

En que se inspirou estilisticamente
para facer o filme? 
A inspiración  vén  de  moitas  direc-
cións, tanto de colegas de profesión
como da miña familia e outros artis-
tas. A directora de fotografía, Sturla
Brandth Grøvlen, foi unha gran inspi-
ración para min, e xuntos empuxá-
monos  para  seguir  a  nosa  visión  e
saír da nosa zona de confort. Cando
me sinto asustado, prefiro atacar a
fonte  do  meu  medo.  Os  soños  son
tamén unha importante guía para o
meu proceso creativo.

Por que é a natureza tan importan-
te nesta historia?
A natureza  en  Islandia  é  profunda-
mente fermosa pero ao mesmo tem-
po pode ser moi dura.  É un bo es-
pello no que observar a nosa socie-
dade  e  o  noso  comportamento,  xa
que este mesmo contraste existe en
nós.  Crecín  en  Islandia  cando  esta
era  unha  sociedade  moi  masculina
na que a emoción máis aceptada pa-
ra os mozos era a carraxe, mentres
que o medo ou a tristeza eran vistos
como debilidades. Por iso, eu deam-
bulaba na natureza daquela para po-
der  expresar  os  meus  verdadeiros
sentimentos e segredos que non po-
día mostrar  nin contar aos demais.
Nese sentido, a natureza en  Heart-
stone apoia a viaxe emocional inter-
na dos adolescentes.

Disque os filmes con nenos ou ani-
mais  son  os  máis  complicados  de
realizar. Como foi neste caso?
Só fixen películas con nenos e ani-
mais,  así  que  non  podo  dicir  se  é
máis  difícil  facelas  con  eles.  Para
min,  traballar  con nenos  sempre  é
divertido, danme inspiración para a
miña  vida.  Os  animais  son  os  que
causan dificultades; non responden a
razóns, só podes cruzar os dedos e
tentar capturar a maxia. 
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