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Dirección e guión Maren Ade Ano 2016 Duración 162 min. Fotografía 
Patrick Orth Son Erik Mischijew e Matz Müller Montaxe Heike Parplies 
Dirección de arte Malina Ionescu Elenco Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
Lucy Russell, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, 
Michael Wintenborn, Thomas Loibl, Victoria Cocias Distribución Golem

Sinopse Inés traballa nunha importante consultora establecida en Bucarest. 
A súa estresante forma de vida está perfectamente organizada ata que o seu 
extrovertido e algareiro pai Winfried chega de improviso e lle pregunta se é 
feliz. Trala súa incapacidade para responder, sofre un profundo cambio. Ese 
pai que ás veces estorba e ás veces a avergoña vaille axudar a darlle sentido 
á súa vida grazas a un personaxe imaxinario: Toni Erdmann...

Galardóns Premio Fipresci e Sección Oficial en Cannes 2016 • Premio do 
Público e Eurimages no Festival de Sevilla 2016 • Iris de Ouro, RTBF TV 
e Premio Especial do Xurado en Bruxelas 2016 • Mellor filme, dirección, 
guión, actor —Peter Simonischek— e actriz —Sandra Hüller— nos Premios 
do Cinema Europeo 2016 • Mellor filme e mellor dirección nos Premios de 
Cinema Alemán 2017 • Seleccionada por Alemaña para Oscar 2017 • Premio 
Fipresci ao mellor filme do ano 2016.

☞Toni Erdmann foi distinguida co premio da Federación Internacional da 
Prensa Cinematográfica (Fipresci) como mellor filme do ano 2016. Maren Ade 
é a primeira muller recoñecida con este galardón decidido con 475 votos da 
crítica de todo o mundo e que, dende a súa creación en 1999, recaeu sempre 
en cineastas homes: Paul Thomas Anderson, Jean-Luc Godard, Richard 
Linklater, Aki Kaurismäki, Pedro Almodóvar ou Michael Haneke, entre outros.

PRÓXIMAS SESIÓNS CREA 8 DE MARZO...
LUNS 26 A CICATRIZ BRANCA (Margarita Ledo, 2012)

CREA 8 DE MARZO 2018 CINEMA #3
[Xoves 22.3.2018 • 20:30 h • Teatro Principal]
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Como nace a idea do filme e do extravagante personaxe Toni Erdmann, 
inventado polo pai de Inés? A miúdo a miña familia é a miña primeira 
fonte de inspiración: alimenta o relato e mesmo pode mudar o vencello en-
tre personaxes. Winfried, o pai de Inés, inventa un álter ego nunha tenta-
tiva audaz e desesperada por espertar a relación coa súa filla. E entón Toni 
Erdmann cobra vida. O humor, en moitas ocasións, é a mellor ferramenta 
para transcender a realidade. Ante a incapacidade para se comunicar coa 
súa filla, Winfried atopa unha solución creando un personaxe. A súa única 
arma é o humor, que lle vai permitir comunicarse con ela...

As súas personaxes femininas enfróntanse sempre a paradoxos. É unha 
característica das mulleres coas que se cruza na sociedade actual? Inés 
traballa nun ambiente totalmente dominado por homes e interiorizou ese 
feito. Se cadra considérase máis coma un deles, aínda que eles non a vexan 
así. Falei con varias mulleres que ocupan postos executivos en empresas e a 
maioría recoñece que lle gusta ser a excepción que confirma a regra, aínda 
que isto implique un certo illamento. Penso que Inés é unha auténtica mu-
ller de hoxe. Cando comezou a súa carreira profesional, estaba convencida 
de que as mulleres xa conseguiran a autodeterminación e a igualdade, polo 
que o feminismo non tiña razón de ser. Cando di: «Se fose feminista, non 
traballaría contigo, Gerald», creo de verdade. Ironiza coa paridade e o aco-
so laboral, e permítese ser sarcástica, mesmo sexista, cando fala de Anca, 
a súa asistenta. Pero, sinceramente, non tratei de denunciar o sexismo no 
mundo laboral, senón que quería demostrar as cousas tal e como son, e o 
sexismo é parte íntegra do mundo en que vivimos.

Por que escolleu Bucarest? Que lle interesaba de Romanía? Rodar boa 
parte do filme noutro país ofrecía dúas grandes vantaxes con relación á 
historia que quería contar. Pai e filla están lonxe da casa, illados e libe-
rados das restricións da vida cotiá habitual, polo que o conflito entre os 
dous amplifícase. E o feito de que Winfried vaia visitar a súa filla a outro 
país levándolle algo alemán demostra ata que punto se converteu Alemaña 
nalgo afastado na vida de Inés. Sentinme máis libre rodando noutro país. 
Ás veces, a falta de puntos de referencia axuda. Non sei se me atrevería a 
rodar do mesmo xeito a escena coa máscara kukeri no centro de Berlín, 

por exemplo. Ademais, os grandes filmes de Corneliu Porumboiu, Christi 
Puiu e da produtora Ada Solomon rodáronse en Bucarest, o que espertou a 
miña curiosidade. A rodaxe en Romanía foi unha experiencia marabillosa.

O que semella un simple conflito familiar chega moito máis lonxe... 
Trátase dun conflito xeracional? Si, e ao situar a acción en Romanía, pui-
den facer fincapé no aspecto político do conflito. Por unha banda, está o 
pai que se esforzou para que a súa filla tivese seguridade en si mesma e 
independencia mental para lograr o éxito na vida adulta; pola outra, a filla 
que escolleu unha vida moi afastada dos ideais do seu pai, unha carreira 
nun ámbito do máis conservador onde todo xira en torno ao rendemento e 
ao beneficio: os valores que Winfried, o pai, sempre desprezou. A liberdade 
que quixo obter a xeración de Winfried rematou por abrirlle a porta a un 
capitalismo desmesurado onde reinan a competencia e o beneficio. Para-
doxalmente, soubo darlle a Inés as ferramentas para ter éxito no mundo 
liberal: flexibilidade, confianza e convencemento de que non hai límites. 
Inés, ao contrario, cre que o politicamente correcto que goberna o pensa-
mento de Winfried é moi simplista. 

É sumamente difícil facer unha comedia? Efectivamente. O importante, 
tanto para os momentos cómicos como para o filme en xeral, era asegurarse 
de que Toni fose crible, sen por iso impedir a presenza de Winfried baixo 
o personaxe. Toni non podía ser un personaxe de ciencia-ficción, non era 
posible pasar dun xénero ao outro no medio do filme. Dedicámoslle tres 
días a ensaiar a escena do restaurante. Peter [Simonischek] probou todos 
os enfoques posibles e inimaxinables. O máis difícil para el foi agochar 
as súas incribles dotes como actor. Suponse que Winfried é un profesor 
normal e corrente que se mete nun papel, non debía dar a impresión de 
ser un actor profesional. Non hai cousa máis difícil para un bo actor que 
facerse pasar por un malo. Peter dispoñía de todo o preciso para que Toni 
fose un personaxe máis auténtico, para aumentar o dramatismo e facelo 
máis gracioso, pero o humor do filme repousa en que se trata de Winfried 
no papel de Toni, e non dun actor profesional. Foi un auténtico reto atopar 
o equilibrio correcto.

Anacos do pressbook do filme, dispoñible en http://golem.es/tonierdmann/Toni-Erdmann.pdf. 
Tradución ao galego: Cineclube Pontevedra.

UNHA ENTREVISTA CON MAREN ADE


