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PHOENIX
Christian Petzold, 2014, Alemaña

98 min., VOSE

PHOENIX
Dirección Christian Petzold Ano 2014 Duración 98 minutos
Guión Christian Petzold coa colaboración de Harun Farocki [baseado na 
novela  Le retour des cendres, de Hubert Monteilhet] Montaxe Bettina Böhler 
Dirección de arte Merlin Ortner Música Stefan Will Reparto Nina Hoss, Ronald 
Zehrfeld, Uwe Preuss, Nina Kunzendorf, Michael Maertens, Uwe Preuss, Imogen 
Kogge, Eva Bay, Kirsten Block, Megan Gay, Valerie Koch Fotografía Hans Fromm 
Produtora Schramm Film Koerner & Weber, Bayerischer Rundfunk (BR), Tempus, 
Arte, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Distribuidora Golem Distribución

DECEMBRO
Martes 6
Von Heute auf Morgen | Da noite á mañá
(Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, 1997, Alemaña, 62 min., VOSE)
Martes 13
Ji-geum-eun-mat-go-geu-ddae-neun-teul-li-da | Agora si, antes non
(Hong Sang-soo, 2015, Corea do Sur, 121 min., VOSE)
Martes 20
The act of killing | O acto de matar
(Joshua Oppenheimer, 2012, Dinamarca, 117 min., VOSE)
Martes 27
Tokyo monogatari | Contos de Toquio
(Yasujiro Ozu, 1953, Xapón, 139 min., VOSE)

*Todas as sesións, ás 20:30 h no Teatro Principal de Pontevedra



[...]

Sobre o tema que expón Phoenix tense feito moito cine. Que cre que achega o seu filme a 
ese conxunto? Hai un filme sobre o Holocausto, Nuit et Brouillard, de Resnais, que é o máis 
importante sobre o tema que vin nunca. Ese é un punto de partida para esta viaxe arredor do 
mundo. Quería facer un filme en torno a ese primeiro filme fundador. A obra de Resnais chegou 
a Alemaña coma Nelly, a miña protagonista, volve dos campos de concentración: ninguén no 
país quería ese filme...

Mais o seu, máis que un filme sobre o Holocausto, é un filme sobre a identidade, no duplo 
nivel, tanto persoal coma nacional... Certo, hai unha conexión entre ambas as dúas cousas. 
Despois de cada guerra fica a cultura. Despois da guerra de Troia tivemos a Odisea: Ulises tivo 
ocasión de pasar dez anos antes de volver á casa tras aquela guerra. E trala guerra de Vietnam, o 
cinema norteamericano precisou anos antes de volver a iso, a filmes que procuraran saber cal era 
a identidade dos EUA, de onde viñan e cara a onde querían ir; filmes que amosaban o regreso 
daquel horror... Nós non temos filmes que amosen iso, a volta tras unha guerra volvendo ao país 
ou volvendo ser unha persoa, pois na realidade trátase de dous regresos.

No filme hai toda unha serie de conexións con diversas tradicións de cinema alemán... Por 
exemplo, o que se chamou «cinema de ruínas» de despois da guerra... Por suposto: ese foi 
un período moi conflitivo en Alemaña, no momento en que Rossellini fixo Germania, anno 
zero; mais tamén consideramos a tradición do film noir, sobre todo en relación á chamada «luz 
de Berlín», algo que achegaron a ese xénero directores de fotografía de orixe alemá, traballan-
do para cineastas coma Billy Wilder, Robert Siodmak ou Fritz Lang, entre outros. Para o meu 
filme pensei que non quería facer citas doutros, senón devolverlle esa luz a Alemaña.

Tamén cabe relacionar o seu filme con certa parte do cinema de Fassbinder, tipo Die Ehe 
der Maria Braun... Con Nina Hoss [a actriz protagonista] vimos ese filme varias veces, mais 
non é o mesmo problema, non é o mesmo desexo có de Fassbinder; el conta a historia da Ale-
maña en ruínas doutro xeito, máis próximo á maneira de Douglas Sirk; eu estaría máis preto de 
Robert Siodmark.

[...]

O seu filme non se propón baixo unha fórmula realista, senón que resulta máis metafóri-
co... Si, mais cando fas un filme metafórico todo ten que ser moi concreto: nada de brumas, 
senón pequenos toques... Cando Nelly recibe de Johnny os que ela sabe que son os seus propios 
zapatos, míraos coma se fosen os da Cincenta: sabe que son os seus, de tal xeito que ao poñelos 
encáixanlle perfectamente. É a primeira vez que ri no filme... Somos realistas, mais ao tempo 
todo iso é coma un soño.

[...]

Hai outra personaxe estraña no filme, a de Lene, sobre todo polo seu xeito de desaparecer, 
que se cadra resulta abrupto de máis... Non obstante, é a única personaxe real, que realmente 
existiu: traballou realmente na axencia xudía e acabou por suicidarse. Sempre fago filmes deste 
xeito: podería facer un filme só con esta personaxe, pois penso que tamén paga a pena contar a 
súa historia. Gústame esa brusquedade do seu final: todo o mundo sabía que Lene se suicidaba 
pois estaba xa no guión, mais ao rodarmos a escena fixen aparecer a ama de chaves e entón di 
que a señora Winter se pegou un tiro, sen máis explicacións, e Nelly rompe a chorar. Precisaba 
esa ruptura, saír da situación dramatúrxica con algo máis violento, pois a partir de entón, nos 
últimos minutos, Nelly ten que chegar ata o final, debido a que xa non ten ninguén, porque 
ocorreu esa horrible desaparición.

A través de Lene confróntase a nova identidade xudía (identificada coa marcha cara a Pa-
lestina) fronte á identidade alemá, á que Nelly está aínda suxeita... En efecto, Lene quere 
marchar a Palestina, mais tamén sente certa culpabilidade por ese desexo de irse; ademais, non 
pode penetrar no sufrimento da súa amiga, xa non o está a vivir do mesmo xeito. Dalgunha 
maneira, fuxiría indo a Palestina; ela vén da clase alta, é unha burguesa, leva unhas fantásticas 
roupas de deseño e xa non ten lugar neste planeta.

Coida que quedan claros no filme os motivos polos que o marido quixo divorciarse, para 
logo reconstruír a figura de Nelly? O divorcio quéreo porque está baixo presión durante o 
arresto. Lin sobre milleiros de casos así: as mulleres xudías non podían ser deportadas ao esta-
ren casadas con alemáns arios, así que os maridos eran obrigados a divorciarse baixo a ameaza de 
seren enviados á fronte do Este, o que significaba case a morte. De aí a traizón... Documenteime 
durante máis de cinco anos para facer o filme.

Como funciona o seu reiterado traballo canda a Nina Hoss coma actriz protagonista dos 
seus filmes? Esta é a sexta vez que traballamos xuntos. Xa penso nela cando estou escribindo o 
meu seguinte filme; é mellor saber quen vai interpretar a personaxe, saber o que ela pode dar de 
si e que Nina ha estar alí. Iso faime acougar.

Por que o nome do cabaré, Phoenix, lle dá o título ao filme? Coido que o seu papel é moi 
importante, aínda que no seu momento pensamos que era unha metáfora incorrecta para o 
filme. Cada vez que xurdía o tema, pensaba que debiamos mudar o título. Ao quinto día de 
rodaxe díxenlles aos deseñadores dos decorados que o cabaré debía chamarse Phoenix. mentres 
que no seu interior a xente cantaba e bailaba coma se reconstruíse Alemaña, Nelly era a única 
que estaba fóra, que non participaba de todo iso. E Nelly non é o Phoenix.

CHRISTIAN PETZOLD: IDENTIDADE E CULPABILIDADE

Declaracións recollidas no Festival de San Sebastián, en setembro de 2014, e publicadas por José Enrique Monterde 
no núm. 39, de xuño de 2015,  de Caimán. Cuadernos de cine.


