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Dating Amber. Irlanda, 2020. Cor, 92 min. Comedia | Dirección e guión: David Freyne | Fotografía: Ruairi O'Brien |
Música: Stephen Rennicks |  Elenco: Fionn O'Shea (Eddie), Lola Petticrew (Amber), Sharon Horgan (Hannah), Barry
Ward (Ian), Simone Kirby (Jill), Emma Willis (Tracey) | Produción: Atomic 80, Tilted Pictures

SINOPSE
a

Os mellores amigos Eddie e Amber
finxen ser parella para afastar os ru-
mores sobre a súa orientación sexual
que corren polo instituto.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

A súa película, que é autobiográfi-
ca,  trata  temas  difíciles  con  res-
pecto e hilaridade. Como foi quen
de crear un equilibrio?
Foi moi terapéutico, tanto escribir o
guión como despois rodalo na miña
cidade  natal,  o  que  basicamente  é
como volver ao lugar do crime. Todo
o  proceso  fíxome  revalorizar  moita
da miña experiencia para ver  canta
comedia  e  calor  existían  para  min
nese momento.  Eu adoitaba ser  un
triste que só se pensaba nas cousas
terribles.
En canto ao equilibrio entre drama e
comedia,  o  drama  foi  máis  doado.
Así que traballei moi duro para ase-
gurarme  de  que  todos  os  chistes
chegasen, para asegurarme de que o
noso  elenco  fosen bos  actores  có-
micos, ensaiamos e reescribimos sen
parar. Encántame escribir e dirixir co-
media máis que nada, pero non re-
cibe o mérito que merece.
a

Eddie e Amber están en diferentes
etapas  de  aceptación da  súa  se-
xualidade. Foi valente que os per-
sonaxes elixan camiños diferentes
cara  á  felicidade.  Por  que  quería
rematar a película deste xeito?
O  mundo  está  cheo  de  queers  de
campo  que  non  poderían  ser  eles
mesmos de onde veñen. Eu son un
deles.  Pero  tamén  hai  quen  tivo  a
valentía de quedar e saír do armario.
Estou  abraiado  por  esa  xente.  Son
os que fixeron o maior cambio. Que-
ría celebrar  estas dúas persoas por
igual  e demostrar  que hai  máis du-
nha forma de aceptar quen es..

Lola Petticrew e Fionn O'Shea te-
ñen  unha  dinámica  deliciosa  na
pantalla. Como foi o casting?
O casting paseino nervioso porque
sabía que o éxito da película depen-
día de quen fosen estes dous acto-
res.  Así  que  fixemos  unha  busca
moi ampla. Sabía que Lola e Fionn
eran xeniais polas súas cintas, pero
aínda así todo dependía sa química,
así que reunimos aos nosos oito ac-
tores favoritos e probámolos en va-
rias parellas.  Unha vez reunimos a
Lola e Fionn foi como un momento
eureka. Despois fixemos unha chea
de ensaios que eran unha estrata-
xema para que pasasen tempo xun-
tos e desenvolvesen un vínculo. Pe-
ro pouco sabía o inseparables que
se volverían. Son os mellores ami-
gos e ese amor que se teñen brilla
na pantalla.
a

Como foi rodar en Irlanda? Cal foi
a súa escena favorita?
Isto  sona cursi,  pero  cada día  era
especial. Foi unha rodaxe de cinco
semanas e foron as cinco semanas
máis  alegres  e  divertidas  da  miña
vida. Filmei na casa da miña infan-
cia,  participou a miña familia,  tiven
un elenco e un equipo incribles. Era
estrañamente onírico. A miña esce-
na favorita foi cando Eddie e Amber
chegan a un bar gai. É unha toma
única  máxica,  case doutro  mundo.
Captaba perfectamente esa sensa-
ción de descubrir unha nova familia.

Como foi traballar co director de
fotografía Ruairi O'Brien?
Xenial. Amo a ese home. Participara
nunha curta miña así que nos coñe-
ciamos ben. Ten un incrible sentido
do humor que foi esencial para min.
Queriamos que a película parecese
como se  estiveses  mirando  un  ál-
bum de fotos. Como se fose un re-
cordo, e iso tiña que ver coas cores.
Traballamos  con  Emma Lowney,  a

deseñadora  de  produción,  e  Joan
O'Cleary, a deseñadora de vestiario,
na  paleta  e  a  cámara  probou esas
cores para asegurarse de que encai-
xaban. E tamén o deixamos sempre
aberto  para  deixar  sitio  a  algo  de
maxia  o  propio  día.  Algunhas  das
mellores  secuencias  viñeron  con
Ruairi  ou  eu  dicindo:  “E  se  proba-
mos...?”. Era como xogar, que é co-
mo debería ser.
a

Cales foron os seus principios rei-
tores para recrear 1995?
En lugar  de ser  moi  específico cos
detalles  de  época,  quería  crear  o
estado de ánimo e  unha sensación
do período a través da paleta e do
deseño.  Para  min  era  importante
transmitir que a Irlanda dos 90 pro-
bablemente se sentise como os 80
doutros  lugares.  Sempre  sentimos
que estabamos uns anos atrás. Non
se  trataba  de  ser  moi  pesado  coa
música ou de incluír moda específi-
ca, senón que queriamos crear unha
sensación daquela época.
a

Ter a distancia dun par de décadas
permitiulle  inxectar  máis  humor
que se fose máis próximo?
Totalmente.  Non  é  todo  real,  pero
todas as cousas vergoñentas si que
pasaron,  por  desgraza!  Non tería  a
tranquilidade de ser tan honesto con
este  material  se  o  fixese  hai  uns
anos.  En realidade tentei  facer  Da-
ting Amber como a miña ópera pri-
ma, pero non houbo financiación da-
quela. Creo que, en retrospectiva, foi
algo bo porque non penso que fose
tan aberto e honesto como necesita-
ba co meu elenco e o meu equipo.
Seica traxedia máis tempo equivale
a comedia, e creo que é moi certo.
Creo  que  só  agora,  coa  distancia,
podo ver a de calor que había na mi-
ña adolescencia, así como a angus-
tia e a dor, que van da man. A co-
media e a traxedia van xuntas.
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