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Undine. Alemaña, 2020. Cor, 89 min. Romance |  Dirección e guión: Christian Petzold |  Fotografía: Hans Fromm |
Elenco: Paula Beer  (Undine),  Franz Rogowski (Christoph),  Maryam Zaree (Monika),  Jacob Matschenz (Johannes),
Anne Ratte-Polle (Anna), Rafael Stachowiak (Jochen) | Produción: Schramm Film, Les Films du Losange, arte France
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Premios do Cinema Europeo 2020
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SINOPSE
a

Ondina é historiadora e dá conferen-
cias sobre o desenvolvemento urba-
no de Berlín. Pero ao ser abandona-
da polo  seu  amante,  o  antigo  mito
apodérase dela. Só lle resta matar o
home que  a  traizoou e  regresar  ás
augas.

NOTAS DO DIRECTOR

“Vós, humanos! Vós, monstros!”. Así
empeza o texto Ondina vaise, da es-
critora  austríaca  Ingeborg  Bach-
mann. Ondina é a muller traizoada do
mundo acuático. O mito di que vive
nun lago no medio do bosque.

O home que está perdidamente na-
morado  dunha  muller  e  cuxo  amor
non é correspondido, que carece de
calquera esperanza, que xa non sabe
que facer consigo mesmo ou os seus
sentimentos,  que  é  presa  da  máis
absoluta  desesperación,  ese  home
pode entrar no bosque, achegarse á
beira do lago e chamar a Ondina po-
lo seu nome. 

Ondina virá e amarao. Pero ese amor
é un pacto que xamais poderá rom-
per.  E se o home traizoa a Ondina,
daquela deberá morrer.  Coma sem-
pre, o que ama e é amado convérte-
se en obxecto de desexo. No mito, a
muller amada que desprezou ao seu
amante interésase por el de novo ao
ver que xa non é seu, e el  deixa a
Ondina para casar con ela, con ese
primeiro amor. A noite de vodas, On-
dina entra na alcoba e abraza ao seu

amante nunha burbulla de auga na
que afogará.  “Choreino até a mor-
te”, di aos asustados criados antes
de desaparecer baixo o lago.
a

A nosa Ondina é unha historiadora
que vive en Berlín e traballa para o
Senado facendo visitas guiadas pa-
ra a Administración de Desenvolve-
mento Urbano. Acaba de traizoala e
deixala un home, Johannes.
a

Segundo  o  mito,  debe  vingarse  e
matalo, pero Ondina desafía ao mi-
to. Xa non quere ser parte da maldi-
ción e regresar ao lago no medio do
bosque. Non quere irse, quere amar,
e coñece a outro. Esta é a historia
de amor que nos conta Ondina.

  ENTREVISTA AO DIRECTOR

Inspirouse  nun  conto  de  fadas
para esta historia. 
Estudei Literatura e lin moito na mi-
ña vida. Cando tiven fillos volvín ler
contos de fadas, entre eles o da Se-
reíña. Tamén descubrín un libro de
Peter  von  Matt  sobre  as  traizóns
amorosas na literatura,  onde había
un  capítulo  dedicado  á  criatura
acuática Ondina.
Ondina tamén me fixo pensar na re-
lación entre directores e actrices, e
entre musas e artistas. Non é unha
especie de traizón perpetua a todas
as Ondinas do mundo? Ao final os
homes domínano todo. Ondina non
sae  vitoriosa  desta  historia,  debe
volver á auga e esperar a que che-
gue o seguinte home. Ondina existe
só a través dos homes, e iso é unha
maldición  horrible.  A  nosa  historia
ten  como obxectivo  explorar  unha
versión de Ondina que loita precisa-
mente contra isto, ata que aparece
un  home  que  interfere  coa  maldi-
ción. Por primeira vez,  trátase dun
home inocente, que a ama de ver-
dade e non pretende dominala. Esta

situación é nova para ela, o que abre
un camiño cara a un mundo novo.
a

Por  que  decidiu  que  a  protago-
nista fose unha guía da cidade?
Empecei  escribindo  unha  historia
curta sobre Ondina, na que ela tra-
ballaba nun museo de arte moderna.
A  película  tomou  unha  forma  máis
concreta  ao  final  da  rodaxe  de  En
tránsito.  Dábame moita pena termi-
nar e separarme dos actores, así que
pensei  en  ofrecerlles  unha  secuela
da súa historia de amor. Ao final de
En tránsito, a muller desaparecía na
auga, e nesta ocasión interesábame
que volvese saír dela e que el entra-
se buscala. Ao describírllelo aos ac-
tores, nas cidades en miniatura que
vira no museo de Berlín. É unha de-
cisión moi apropiada, xa que Berlín é
unha cidade fundada sobre a auga.
a

Que é o que máis lle gusta de Pau-
la Beer e Franz Rogowski?
Antes  de  rodar  En  tránsito non  os
coñecía. Eles tampouco se coñecían.
Desde o primeiro  momento en  que
se viron en Marsella conectaron in-
mediatamente. Parecían dous baila-
ríns, achegándose moito pero man-
tendo certa distancia, como no tan-
go, o que demostra o respecto que
teñen o un polo outro. Durante a ro-
daxe gocei cada día con eles.
a

Ondina é  unha  historia  de  amor,
pero non amosa ningunha escena
sexual explícita.
Non me gustan as escenas de sexo.
Non lembro ningunha boa, agás a de
Ameaza na sombra de Nicolas Roeg.
Creo que nelas sempre se fai eviden-
te a presenza do director. Estas es-
cenas  pertencen  aos  personaxes,
non  busco  entreter  ao  espectador.
En Ondina, os protagonistas bícanse
baixo as mantas, como se estivesen
a mergullarse na auga.
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