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Ruben Brandt, Collector. Hungría, 2018. Cor, 96 min. Thriller | Dirección: Milorad Krstic | Guión: Milorad Krstic, 
Radmila  Roczkov |  Música:  Tibor  Cári |  Elenco: Iván Kamarás  (Ruben  Brandt),  Gabriella  Hámori  (Mimi),  Zalán 
Makranczi (Mike Kowalsky) | Produción: Ruben Brandt

PREMIOS
a

Festival de Sevilla 2018
Mellor Guión e Ópera Prima

SINOPSE
a

Ruben Brandt é un psicoterapeuta de 
éxito  que  sofre  pesadelos  violentos 
inspirados en famosas obras de arte. 
Catro  dos  seus  pacientes,  expertos 
ladróns, ofrécense a roubar esas pin-
turas para axudalo a superar os seus 
traumas. Tras converterse no Colec-
cionista, un dos criminais máis bus-
cados  pola  policía  e  por  cazadores 
de recompensas, Brandt enfrontara-
se  a  un opoñente formidable:  Mike 
Kowalksi,  investigador  privado  con-
tratado polas compañías de seguros.

NOTAS DO DIRECTOR

Lembro cando mirei  pola  lente du-
nha cámara por primeira vez. Podía 
enfocar unha flor no medio do cam-
po, de xeito que todo o que quedaba 
diante  e  detrás  estivese  borroso.  A 
imaxe definida,  separada do fondo, 
era mesmo máis emocionante que a 
mesma flor a primeira ollada, cando 
estaba todo enfocado: a flor, os ar-
bustos do redor e o campo enteiro.

Así  foi  como aprendín,  moitos anos 
antes de que me fascinasen as gale-
rías  de  arte  e  as  salas  de  cinema, 
que  a  imaxe do  mundo pintada  ou 
vista a través dunha lente pode ser 
máis  poderosa  que  a  realidade.  A 
pintura e o cinema son as formas de 
arte máis significativas para min, e 
por iso baseei esta película nelas.

Esta película está construída en dúas 
capas: a primeira é unha historia de 
acción e roubos que pode chegar a 
un  público  amplo.  A segunda  capa 
presenta un “surf temporal” sobre as 
ondas da arte e do cinema do século 
XX: desde Caravaggio a Picasso,  Ei-
senstein ou Hitchcock, e desde Elvis 
até Rocky, Ruben Brandt é unha mes-
tura colorida de obras de arte mo-
dernas e clásicas.  É unha enciclope-

dia continua do cinema e da arte, 
na  que  cada  fotograma  está  cheo 
de coñecidos  exemplos  da historia 
das artes visuais.

En  canto  aos  meus  debuxos  nesta 
película, espero que a xente os ato-
pe peculiares e imaxinativos. Para-
frasando a Godard, quen dixo que a 
fotografía é verdade e o cinema é 
verdade 24 veces por segundo, diría 
que para min o debuxo é imaxina-
ción, e o cinema animado é imaxi-
nación 24 veces por segundo.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Cal foi a orixe deste proxecto? Por 
que dar o salto da pintura á ani-
mación? 
En agosto de 2010 deume por facer 
unha serie de debuxos que homena-
xeaban aos meus artistas favoritos e 
que parecían escenas soltas dunha 
película  de  animación.  Seguín  de-
senvolvendo esa idea e empecei a 
escribir  un  guión  coa  miña  muller 
Radmila para unilas. Aínda que fose 
un  filme  sobre  arte,  quería  evitar 
facer un aburrido discurso teórico, 
de  aí  veu a  trama dos  ladróns  de 
cadros,  con  moita  acción.  O  feito 
de que a motivación non fosen os 
cartos, senón os pesadelos do pro-
tagonista, acabou de redondealo to-
do cun subtexto psicolóxico.

Que diferencias  atopa  entre  am-
bos os medios? 
Na  pintura,  podo  envorcarme  no 
meu universo persoal. Debuxo o que 
quero e como quero, sen regras nin 
restricións nin autocensura. Son un 
Deus  co  meu  lapis,  e  non  preciso 
axuda externa. Cando remato un bo 
cadro, para min xa é unha recom-
pensa. Un filme é algo distinto;  es-
tá feito para un público.  Ademais, 
animar  é  un  proceso  cooperativo: 
precisas  a  axuda de colaboradores 
con talento. Non teño que seguir os 
seus  consellos,  pero  si  escoitalos. 
Son o capitán do barco e marco o 
rumbo, pero a travesía depende do

esforzo de toda a tripulación.

Como foi o seu proceso de traballo? 
Para min, un filme animado descansa 
sobre cinco patas de igual importan-
cia: historia, deseño gráfico, anima-
ción, música e son. Tentei combina-
las todas nunha sinfonía audiovisual. 
Facía previsualizacións de 20-30 se-
gundos en  After Effects a partir de 
bosquexos, sons e voces provisionais, 
e vía se funcionaban. Así decatába-
me de se a música casaba, o ritmo 
tiña que ser máis lento ou rápido, ou 
se  había  que  cambiar  de  plano. 
Cando quedaba satisfeito coa previa, 
compartíaa cos compañeiros e entre 
todos  tentabamos  levala  un  pouco 
máis lonxe. Só entón procediamos a 
animar. Foi un proceso de oito anos, 
lento pero satisfactorio. Tiven a sor-
te de contar cun equipo fantástico. 

Que  inspirou  a  curiosa  aparencia 
dos personaxes?
Inpireime nos pintores surrealistas e 
dadaístas,  sobre todo en Picasso.  A 
partir da idea de que non tiñan que 
ser  anatomicamente  correctos  pui-
den desenvolver personaxes moi es-
pecíficos  e  diversos,  fose  con dúas 
narices ou tres ollos ou dúas caras. A 
beleza está na diferencia. 

Para as secuencias de acción, ten-
tou  transcender  as  limitacións  da 
animación  e  darlles  un  enfoque 
realista.
Si, por exemplo para as persecucións 
de coches, estudiamos as de filmes 
como Bullitt, The French Connection 
ou  Ronin,  e  tentamos  melloralas. 
Non facer un remake, senón captar a 
súa  enerxía  e  levala  máis  aló.  Un 
mundo  debuxado  sempre  vai  ser 
máis atractivo que o mundo real. Po-
des partir dunha rúa real de Google 
Street View, e ir quitando edificios e 
árbores  se  non che conveñen e in-
corporar outros elementos que pre-
cises. Esa forma de construír univer-
sos inmersivos é algo que coa anima-
ción 3D aínda non se  conseguiu.  O 
2D nunca vai desaparecer.
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