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ALEMAÑA NO OUTONO: CHRISTIAN PETZOLD

Martes 1 ás 19.00 h
Superfícies: Long Face (Carvom) (Alberte Pagán, 2014, 6’ 15’’)
A realidade (Alberte Pagán, 2012, 53’)
[Coa presenza do director]

Martes 15 ás 19.00 h
Coûte que Coûte (Claire Simon, 1995, 100’, V.O.S.E.) 



Pantasmas

Se hai unha figura que o folclore popular ten identificado 
cos estados de transición, os espazos arraianos e a con-
dición da ambivalencia, esa figura é a da pantasma. Un 
ser entre dous mundos, unha presenza incerta cando non 
completamente ilusoria, dramaticamente explicada pola 
permanencia de trastornos non resoltos, anacos do pa-
sado que teiman en non abandonar o presente a pesar 
de non teren xa dereito a existir. As pantasmas habitan as     
zonas liminais: as ruínas e os camposantos, o crepúsculo 
ou a media noite.

«Durante a preprodución de Die innere Sicherheit, a idea 
da 'pantasma' estaba moi presente nas miñas conversas 
con Harun1. […] Baseándome nestas ideas comecei a pen-
sar que o cinema xa non conta historias sobre pantasmas: 
historias de xente que fica fóra do amor, fóra do proceso 
do traballo, xente que xa non é útil para nada. A través des-
tas reflexións, movémonos dende Die innere Sicherheit, 
que se ocupa da ideoloxía de esquerdas e o terrorismo, ata 
as mozas de Gespenster, que non teñen biografía nin xe-
nealoxía, e para as que o proceso xeneralizado do traballo 
non atopa utilidade.» (Christian Petzold) 
Tirado de http://alejandrogaspar.blogspot.com.es. Tradución de Cineclube Pontevedra.

1 Harun Farocki (1944-2014), piar fundamental do Novo Cinema Alemán e un dos responsables  
do Manifesto de Oberhausen. Foi mentor, colaborador habitual e amigo de Christian Petzold. 

Dirección: Christian Petzold
Guión: Christian Petzold e Harun Farocki
Fotografía: Hans Fromm
Montaxe: Bettina Böhler
Intérpretes: Julia Hummer, Sabine Timoteo, 
Marianne Basler

Gespenster (2005, 85’, V.O.S.E.)

Christian Petzold e Harun Farocki

9 de abril de 2003. Un soño: viaxamos en micro a unha sorte de 
seminario político. Alguén conseguira atopar a Hitler, xa vello, que 
estaba agora sentado canda a nós no autobús. Era parecido, en parte, 
mais tamén completamente diferente. Eu intentaba calcular a súa 
idade e chanceábame del un chisco: «Chamáronte eles ou Eva Braun?» 
Tuteábao deliberadamente. Puxémonos de acordo en que non podía 
ser real. O meu amigo Christian Petzold preguntou: «Mercaríalle un 
campo de concentración usado a este señor?». Evidentemente, o soño 
é consecuencia do meu día. Á tarde víramos o vídeo de Bin Laden,  
ou do seu espectro.

Farocki, Harun (2013): Desconfiar de las imágenes. Argentina: Caja Negra Editora.


