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Natan bor med sin mamma i Italien, men får åka och hälsa på sin pappa i det förtrollande vackra Banco Chinchorro i Mexikanska Golfen, ett av världens största korallrev. 
Far och son spelar sig själva när de tillsammans utforskar havet och naturen, och varandra.

Regissören Pedro González-Rubio är en mexikansk filmare född i Bryssel, och filmutbildad på London Film School. Regidebuten Toro Negro vann flera priser, bland annat
Horizontes Award för bästa latinamerikanska film i San Sebastian. Med Till havet gör han sin spelfilmsdebut där han inte bara står för regin utan även manus, foto och 
klippning.
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REGISSÖREN OM SIN FILM
Minnena från de resor jag gjorde till Mexikanska Golfen som ung, är av grusvägar omgärdade 
av tät djungel, med krabbor och ödlor ilande förbi, och ett hav med färgrika fiskar precis vid 
hamnen.

Kanske var det dessa minnen som gjorde att jag nu har flyttat till Playa del Carmen. 
Mycket har förändrats. Det som en gång var en liten fiskeby har förvandlats till kärnan i den 
lavinartade urbaniseringen som nu sker i Mexiko. Turism är det man lever av i området, och 
det jag ser är av den totala frånvaron av miljömedvetenhet. Korallreven har förstörts för att 
göra hamnarna tillgängliga för kryssningsfartyg; många hektar av mangrove har huggits ner 
för att ge plats för hotellkedjorna; avfall töms direkt i havet; ekosystemet rubbas och arter 
utrotas.

Banco Chinchorro, där filmen huvudsakligen utspelas, är sedan 1996, ett av UNESCOS deklarerade naturskyddsområden och det ansträngningar görs för att göra hela 
området till en del av Världsarvet. I Banco Chinchorro finns tusentals arter och det största korallrevet i Mexiko.

Genom att utveckla en berättelse om en man och hans omgivningar på denna plats, vill jag uttrycka min kärlek för platsen och den respekt och beundran jag hyser till de 
som lever av havet.

Jag har försökt att akta mig för att göra filmen med en intellektuell distans. Jag vill skapa en visuell upplevelse och en känsla för karaktärerna genom att berätta om 
relationen mellan en man och hans lilla pojke.

Det dagliga livet i Chinchorro tillsammans med Matraca, den gamla fiskaren blev en perfekt miljö för Natan att lära sig att förstå samspelet mellan natur och människa. Han 
är ett barn som rör sig mellan två världar, det enkla jordnära livet tillsammans med sin pappa, och det helt motsatta livet i storstan med mamma. Det ena är inte bättre än 
det andra, de är bara helt olika varandra, och den lille pojken har förmågan at vara sig själv var han än befinner sig, utan förutfattade meningar och utan att döma. Jag har 
försökt att filma genom Natans ögon.

På inspelningsplatsen flöt mina filmkaraktärer naturligt in, som om de verkligen hörde hemma. Men känslan av obeständighet är hela tiden närvarande. Det är för att pappan 
vill hitta tillbaka till sina rötter och visa sitt ursprung för sin son som han återvänt.

– Pedro González-Rubio


