
Ciclo Naufraxios
Sesión do 25 de maio de 2022          I              System Crasher
 n

Systemsprenger. Alemaña, 2019. Cor, 110 min. Drama |  Dirección e guión:  Nora Fingscheidt | Fotografía: Yunus
Roy Imer | Música: John Gürtler | Elenco: Helena Zengel (Benni), Albrecht Schuch (Michael), Gabriela Maria Schmeide
(Frau Bafané), Lisa Hagmeister (Bianca), Maryam Zaree (Elli) | Produción: Kineo Filmproduktion, Oma Inge Film

PREMIOS
a

Festival de Berlín 2019
Oso de Prata- Premio do Xurado
Premios do Cinema Europeo 2019
Mellor Música
Premios do Cinema Alemán 2019
Mellor Película, Dirección, Actor, Ac-
triz,  Secundaria,  Guión,  Montaxe  e
Deseño de Son
 

SINOPSE
a

Na súa salvaxe procura de amor,  a
enérxica  e  indomable  Benni,  unha
nena  de  9  anos  abandonada  pola
súa nai e que vive nunha familia de
acollida, leva a todos ao seu redor á
desesperación. Benni tan só desexa
regresar coa súa nai, unha muller in-
capaz de vivir co comportamento da
nena.

ENTREVISTA Á DIRECTORA

Sempre é arriscado facer películas
con  nenos  e  en  System  Crasher,
Helena  Zengel  aparece  en  todas
as escenas. Como o fixo?
En  Alemaña,  hai  moitas  restricións
para traballar  con nenos. Pero tive-
mos  moitos  días  de  rodaxe.  Aínda
que na película pareza que ela grita
todo o tempo, tamén houbo días de
escenas  máis  tranquilas.  Coñecín  a
Helena durante a nosa primeira se-
sión de casting. Cría que nunca ato-
paría  unha nena  que puidese  inter-
pretar  este  personaxe,  e  alí  estaba
ela,  o  moza  número  7.  Pareceume
asombrosa. Non me imaxinara unha
nena  loura  interpretando  á  “system
crasher”, pero non podía quitarma da
cabeza. Era a única que podía mos-
trar esa agresividade, pero tamén ha-
bía algo fráxil nela. Antes de empezar
o proxecto, quixen que lese o guión,
cousa que fixo coa súa nai, para ase-
gurarme de que sabía  o  que facía.
Empezamos a traballar seis meses

antes  da  rodaxe  para  coñecer  o
mundo de Benni.
a

Como lle explicou a unha nena de
9 anos o que debería facer?
Sabía  que  precisariamos  bastante
tempo  de  preparación.  Tras  ler  o
guión  coa  súa  nai,  empezamos  a
preparar o papel xuntas. Helena es-
taba en cada casting, eu quería ver
como traballaban. Así é como este
mundo foi  xurdindo lentamente ta-
mén  para  Helena.  Decidimos  que
non filmariamos demasiadas  esce-
nas fortes nun día, senón que des-
membraríamos o contido. Tamén fa-
lamos moito de “como reaccionaría
Helena e como reaccionaría Benni”,
coa idea de que non se confundise.
a

O termo “system crasher” é novo
para nós.  Como descubríu estes
nenos?
Hai seis anos, estaba a traballar nun
documental  sobre  unha  casa  de
acollida para mulleres sen fogar. Un
día, entrou unha nena de 14 anos e
sorprendeume moito. Era moi nova!
O traballador social dixo: “Boh, é a
'system  crasher'.  Podemos  acolle-
las cando cumpren 14 anos”. Sem-
pre quixen contar  a historia dunha
nena salvaxe. Eu fun unha nena un
pouco así  e,  no cinema,  as nenas
sempre  son  adorables  e  caladas.
Pensei que se contaba esta historia,
podería combinar algo persoal  cun
tema relevante a nivel social. 
a

É a súa historia pero tamén inter-
actúa con diferentes adultos. Co-
mo quixo retratar estes vínculos?
Primeiro, non quería culpar ao siste-
ma. É moi flexible, cambia cada ano
e hai persoas reais detrás, que te-
ñen sentimentos. Todas as persoas
que  coñecín  querían  axudar,  pero
loitaban e fracasaban. Por non falar
das  circunstancias,  que  o  compli-
can todo, porque se tes unha Benni

nun grupo de dez nenos, que fas cos
outros nove? Tes que protexelos. Eu
podía  comprender  o  seu dilema.  O
primeiro  conflito  vén de Benni,  non
do exterior. Para min, iso é o que fai
interesante a historia.
a

É moi significativo que a relación
menos satisfactoria sexa a que ten
coa súa nai.
Iso é o que a Benni lle falta, pero non
me atrevería a dicir que sexa un pro-
blema xeralizado en Alemaña.  Todo
neno necesita amor incondicional  e
non todos o reciben. Sempre foi así,
é unha necesidade tráxica do ser hu-
mano.  En  Os  400  golpes,  Truffaut
contou  unha  historia  similar  hai  60
anos, sobre nenos aos que lles fal-
taba o amor dos seus pais, que loita-
ban por el sen conseguilo. O intere-
sante é que a historia de Benni sería
diferente  en  diferentes  lugares.  Du-
rante  a  Talents'  Script  Station  da
Berlinale, alguén me dixo que no seu
país,  unha  nena  como  ela  podería
acabar vivindo na rúa. Así que os ne-
nos carentes de amor constitúen un
tema  xeralizado,  pero  esta  é  unha
forma moi alemá de contalo. Non to-
do o mundo ten a sorte de ter un fo-
gar estable, así que esta historia de-
be ser contada unha e outra vez.
a

É  máis  difícil  traballar  detrás  da
cámara como muller?
A miña experiencia persoal é boa, no
entanto  é  importante  que  haxa  un
debate. Estou moi contenta de cre-
cer nunha xeración na que as portas
estaban abertas para min. Cando eu
quixen ser directora, ninguén me di-
xo nunca “pero iso non pode ser”.
Teño experiencia con moitos homes
de mente aberta,  que traballan con
gusto  cunha  directora.  Teño  curio-
sidade por ver como continuarán as
cousas. Esta é unha boa época para
as directoras. É xenial que a tenden-
cia estea a cambiar agora. 
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