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SINOPSE

Ines  traballa  nunha  gran  empresa
alemá establecida en Bucarest. A súa
vida está perfectamente organizada
ata que o seu pai Winfried chega de
improviso e pregúntalle: “Es feliz?”.
Tras a súa incapacidade para respon-
der,  sofre un profundo cambio.  Ese
pai  que  ás  veces  estorba  e  que  a
avergoña  un  pouco  vaina  axudar  a
dar  novamente  sentido  á  súa  vida
grazas a un personaxe imaxinario: o
divertido Toni Erdmann.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Como se lle ocorreu Toni Erdmann? 
O punto de partida foi o personaxe
de Winfried, o pai, que en parte está
inspirado no meu propio pai. Ten un
sentido do humor bastante tolo. Co-
ma Winfried, el tamén se pasea pola
vida cuns dentes de plástico no peto.
Regaleillos  hai  moitos  anos,  déron-
mos cando asistín á estrea en Berlín
de Austin Powers.

Por que decidiu explorar a relación
entre un pai e unha filla? 
As  relacións  entre  pais  e  fillos  son
fascinantes. Os pais adoitan ter unha
capacidade única para avergoñarnos
mesmo co comportamento máis ino-
cente, é un misterio como o logran.
E logo está a súa obsesión por que
sexamos  felices.  A  felicidade  está
sobrevalorada. Seriamos moito máis
felices  de  non  preocuparnos  tanto
por selo.

Non é unha opinión moi distinta da
de Ines. Identifícase con ela? 
Bastante. En parte porque, coma eu,
traballa nunha contorna dominada 

por homes. Pero sobre todo porque
Ines ten que ser filla, xefa, empre-
gada... Debe interpretar tantos pa-
peis que xa non sabe quen é. Na vi-
da real  é  difícil  escapar  dos  roles
que nos impón a sociedade e, sobre
todo, a familia. Por iso o filme pre-
gúntase:  e  se  un  pai  e  unha  filla
puidesen  atoparse  de  novo,  coma
dous estraños, e empezar de cero?

Pai e filla tamén funcionan como
símbolos dun cambio de valores na
sociedade. Era a idea? 
Si, Winfried encarna o idealismo do
68, que xa se foi case por completo
a pique. Á miña xeración xa non se
lle permite ver as cousas dese xei-
to.  Teño  a  sensación  de que  para
nós as cousas complicáronse moito,
e é difícil saber a quen botar a cul-
pa. Por iso é normal que os nosos
pais nos parezan marcianos.

Quixo  desde  o  principio  facer
unha comedia, ou saíulle así? 
Quería facer unha comedia e duran-
te a rodaxe estaba segura de que
non me ía saír. Varias veces pedinlle
perdón á miña produtora. Díxenlle:
“Enganeite, vendinche unha pelícu-
la divertida e estame a quedar tris-
te e deprimente”. Ao final, os seus
momentos máis graciosos xorden da
humillación ou a desesperación. Así
é a vida, non si?  A base do humor
está na dor. A clásica labazada.

Custoulle  atopar os actores  axei-
tados para encarnar a este pai sin-
gular e á súa estirada filla?
Tardei un pouco, entrevistei case a
20 persoas por papel. Fágase unha
idea do que custou atopar a Sandra
e Peter. Pero cando dás cos actores
perfectos tes moito traballo feito.

Como fixo para reflectir o mundo
das altas esferas empresariais?
Fixen unha investigación en profun-
didade  sobre  como  funcionan  as
cousas nas empresas de alto nivel.
Crin que debía saber máis dun mun-
do  que  descoñecía  por  completo.
Son desas que o primeiro que fai ao
ler  os  xornais  é  saltarse  a  parte
económica! Agora creo que coñezo
un  pouco  mellor  a  consultoría  en
particular e a economía en xeral.

Como se  preparou  co  director  de
fotografía para a rodaxe? 
O noso obxectivo era ofrecer a maior
liberdade posible aos actores; debia-
mos  estar  abertos  á  creatividade.
Tecnicamente, isto significa que usa-
mos unha iluminación de 180º e que
estabamos dispostos a seguir na cris-
ta da onda ao irnos pola tanxente,
ao  alongarse  unha  escena.  Patrick
Orth estivo presente na fase de pre-
paración  e  os  ensaios.  Traballamos
moito  cos  actores.  Pasamos  moito
tempo no set estudando todos os de-
talles de cada escena, o que non nos
impedía cambialo todo o día de ro-
daxe.  Estou  convencida  de  que  é
preciso pasar moito tempo coa pelí-
cula para que chegue o momento en
que  a  cámara  filme  naturalmente,
sen por iso caer no documental.

Non se queixa a xente por ter feito
un filme de case 3 horas?
Tentei acurtalo, pero decateime de
que se o facía perderíase a comple-
xidade. Ademais, é un asunto de rit-
mo:  cun  cuarto  de  hora  menos  de
metraxe a película parecía máis lon-
ga. Ou talvez iso sexa unha escusa, e
non fun quen de cortar  nada. Gús-
tanme as películas longas.

Buscou que o público se sentise in-
cómodo ou descolocado a ratos?
Non  pensaba  en  como  facer  sentir
incomodidade ao público, pero con-
feso que lle dei moitas voltas a como
podía  complicar  as  situacións  para
afastalas  do  rutineiro.  Son  detalles
de guión para reflectir mellor a for-
ma de ser de Ines. Escenas como a
do pastel, cando se pon a cantar ou
a da festa espidos explican ben a súa
forma inesperada de proceder. Que-
ría  deixarme  levar,  case  como  lle
ocorre a ela. Espero que a xente non
o tome mal. E que rían.

Por que pasou tanto tempo (7 anos)
entre esta fita e Entre nós? 
Pasei case 5 anos pensando Toni Erd-
mann; rodala levoume un ano; para
montala  tardei  un  e  medio,  e  na-
mentres fun nai dúas veces. Son moi
lenta. Con sorte, farei catro ou cinco
filmes máis na miña carreira. É unha
mágoa, pero é así.
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