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Só nos queda bailar

Dá cven vicekvet (And Then We Danced). Suecia, Xeorxia, 2019. Cor, 113 min. Drama | Dirección e guión: Levan 
Akin | Fotografía: Lisabi Fridell | Música: Zviad Mgebry, Ben Wheeler | Elenco: Levan Gelbakhiani (Merab), Bachi 
Valishvili (Irakli), Ana Javakishvili (Mary), Tamar Bukhnikashvili (Teona) | Produción: French Quarter Film, Takes Film

PREMIOS
a

Festival Seminci de Valladolid 2019
Mellor Actor
Festival de Sevilla 2019
Premio do Público
Premios da Academia Sueca 2019
Mellor  Película,  Actor,  Fotografía  e 
Guión

SINOPSE

Desde noviño, Merab baila e ensaia 
na Compañía Nacional de Danza de 
Xeorxia coa súa parella de baile, Ma-
ry. O seu mundo vese fortemente sa-
cudido coa chegada do despreocupa-
do e  carismático  Irakli,  que pronto 
se converte no seu maior rival e ta-
mén no seu obxecto de desexo. Nes-
ta contorna conservadora, Merab ve-
rase obrigado a liberarse e arriscalo 
todo.

NOTAS DO DIRECTOR

En Xeorxia hai tres cosas que son o 
parangón da tradición xeorxiana e da 
identidade nacional: a Igrexa, o can-
to  polifónico  tradicional  e  a  danza 
tradicional nacional.

O protagonista ao que acompaño du-
rante a película chámase igual  que 
eu,  Levan,  e  é  bailarín.  Eu  tamén 
bailaba cando era máis novo e imaxi-
nábame sendo el noutra vida. Entre-
visteime con moitos bailaríns e todos 
me falaron do conservadora e estrita 
que  é  en  canto  a  xénero  a  danza 
xeorxiana, por iso decidín ambientar 
a  historia  nesta  contorna.  A danza 
representaría o antigo e o florecente 
amor entre os bailaríns, o novo.

Con esta película atópome de verda-
de volvendo ás miñas raíces como ci-
neasta, traballando de forma orgáni-
ca: a vida real das persoas que dan 
vida aos personaxes e o que está a 
pasar en Xeorxia hoxe en día afectan 
á historia. A evolución é constante. 
Conta unha historia sobre a mocida-
de LGTBI+ e os seus problemas, pero 
tamén expón  a historia e a situación 

actual de Xeorxia. Este filme non é 
só  unha  ollada  interesante  cara  a 
unha parte do mundo que non moi-
ta xente coñece, tamén é unha his-
toria sincera sobre a importancia de 
ser libre.

 ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu este proxecto?
En 2013, uns 40-50 mozos valentes 
quixeron facer un desfile polo Or-
gullo LGBT en Tiflis, e foron ataca-
dos por milleiros nunha contrapro-
testa organizada pola Igrexa ortodo-
xa co suposto apoio de Rusia. Vin a 
noticia e sentín que tiña que abor-
dar o tema dalgún xeito.  

Como foi a rodaxe?
Foi a miña primeira vez dirixindo en 
xeorxiano, que non o falo con flui-
dez,  e  traballei  con  actores  non 
profesionais  en  localizacións  reais. 
Todo está baseado en historias reais 
que fun recompilando e todo estivo 
en  constante  evolución.  A fase  de 
documentación foi moi extensa. Vi-
vín  cos  protagonistas  e  graveinos 
coa miña propia cámara, por iso xe-
ramos  unha  relación  tan  próxima, 
tan  íntima.  Non  había  barreiras, 
non foi forzado, saíu de maneira to-
talmente natural.  Deime conta  do 
sueco  que  son,  en  realidade.  En 
Suecia hai unha cultura de consen-
so, pero en Xeorxia a diferenza de 
opinións  e  os  ánimos  enardecidos 
son a norma.

Como abordaron os castings?
Fixen moitas entrevistas durante a 
fase  de  documentación  e  coñecín 
entón á xente que aparece na pelí-
cula. A Levan Gelbakhiani descubri-
no por Instagram. É bailarín e pe-
dinlle  que  escribise  algo  sobre  si 
mesmo e que, cada vez que nos ví-
semos, mo lese.  Aos poucos,  esta-
blecemos unha relación de confian-
za e inspireime na súa contorna e 
na súa vida. Coñecín a Bachi Valish-
vili nun dos castings e fixémolo ac-
tuar  con Levan.  Houbo  química ao

instante.  Ademais,  decatámonos de 
que bailara durante 7 anos.

Volve a miúdo a Xeorxia? Que sen-
te con respecto ao país?
Con este proxecto volvín moitas ve-
ces. Os meus pais chegaron a Xeor-
xia procedentes da diáspora turca e 
eu  nacín  en  Suecia,  así  que  iamos 
moito cando era pequeno, na etapa 
soviética. Vin Xeorxia de moitas for-
mas desde entón. A xeración nova de 
agora  é  como a de  calquera  outro 
lugar do mundo: todo está globaliza-
do e crecen coa mesma cultura po-
pular.  Con  todo,  en  Xeorxia  existe 
unha enorme brecha xeracional.

Como reaccionaron as autoridades 
xeorxianas ao ver que o baile ocu-
paba unha posición central? 
A danza tivo sempre un papel fun-
damental na historia e a cultura de 
Xeorxia. Todos os nenos van a clase 
de  baile  desde  pequenos.  Oficial-
mente,  o  goberno  é  “pro  Occiden-
te”, pero non nos axudaron en nada. 
Ao principio, fomos inxenuos e pedi-
mos  apoio  ao  prestixioso  Ensemble 
Sukhisvhilebi.  Dixéronnos  de  inme-
diato  que  a  homosexualidade  non 
existía  na  danza  xeorxiana  e  pedí-
ronnos que nos fósemos, e “adverti-
ron” ás demais compañías sobre nós. 
Este encontro resultounos moi frus-
trante e complicou moito o noso tra-
ballo. Tivemos que filmar baixo pre-
sión, en plan guerrilla. Houbo rumo-
res, recibimos ameazas e decidimos 
contratar gardacostas durante a ro-
daxe.  Pero conseguímolo e foi  gra-
tificante. Coñecín a persoas marabi-
llosas polo camiño.

Estrearase o filme en Xeorxia?
Aínda non o sabemos. Chamou moito 
a atención; é a quinta película xeor-
xiana que se  estrea en Cannes.  En 
realidade,  non  saben  que  facer,  é 
unha decisión complicada. Estou se-
guro de que Rusia a ve como “pro-
paganda  europea”.  É  interesante  e 
política á vez. Nalgúns medios chá-
manme Satanás. Así que o fixen ben!

 Luns 16:  Buñuel no labirinto das tartarugas · Salvador Simó | Martes 17: Arima · Jaione Camborda


