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Neste ano em que se comemoram os 20 anos da queda do Muro de
Berlim e da reunificação da Alemanha, o Banco do Brasil tem o prazer de exibir
a mostra O Outro Lado do Muro, a mais ampla retrospectiva da cinematografia da
Alemanha Oriental já exibida no Brasil.
Produzidos pela agência oficial do governo, a DEFA (Deutsche Film AG),
aliada à única facção política do país, os filmes realizados na República Democrática
Alemã suscitavam discussões sobre a autonomia de um filme feito sob os auspícios
do Estado. Por isso, muitas produções mantiveram-se praticamente ausentes do
mercado internacional, tendo sido destinadas basicamente aos espectadores de
dentro do país, onde se procurava desviar a atenção de temas de teor político.
Apresentando 18 títulos representativos desse cinema, o Centro Cultural
Banco do Brasil espera contribuir com o reconhecimento da qualidade e diversidade
dessa filmografia que é praticamente desconhecida em nosso país.
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A DEFA-Stiftung é uma instituição sem fins lucrativos, com sede em
Berlim. Ela foi estabelecida pelo Governo Alemão, em 15 de dezembro de 1998. O
acervo dos filmes produzidos pelos estúdios da DEFA, importante herança cultural
da Alemanha, foram atribuídos à DEFA-Stiftung como capital para as operações da
instituição. A principal missão da DEFA-Stiftung é preservar os filmes realizados na
Alemanha Oriental por seus estúdios estatais, exibi-los e divulgá-los ao público em
geral, além de apoiar e patrocinar a cultura cinematográfica alemã e sua arte.
O acervo da DEFA inclui toda a produção cinematográfica dos estúdios
da DEFA, por quase cinco décadas. Esta produção consistiu em 950 longas e curtasmetragens, 820 filmes de animação, 5800 documentários e cinejornais, e 4 mil
filmes estrangeiros dublados para o alemão.
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Os filmes da DEFA são documentos vivos da história da República
Democrática Alemã. Por meio deles, é possível descobrir como era a vida em um
país que não mais existe, como eram as pessoas que lá viviam, conhecer seus
talentosos diretores e atores.
Além da exibição em Nova Iorque, no Museu de Arte Moderna – MOMA, em
2005, e em cinematecas de Israel, em 2007, esta exibição que agora acontece no Brasil
é uma importante oportunidade para a DEFA-Stiftung apresentar sua herança.
Estamos muito felizes de apoiar essa exibição em Brasília, no Centro
Cultural Banco do Brasil, desejamos um imenso sucesso para o evento, um grande
público e interessantes discussões.

Helmut Morsbach
Diretor da DEFA Foundation

A DEFA e a
Experiência
da Alemanha
Dividida

A idéia de realizar uma mostra de cinema que reunisse os filmes
produzidos pelos Estúdios da Deutsche Film-Akiengesellschaft ou, simplesmente,
DEFA, na Alemanha Oriental, durante o período da Guerra Fria, nasceu a partir de uma
pesquisa que eu fazia, há dois anos, a respeito do tema “cinemas nacionais”. Com
esse termo, refiro-me a movimentos cinematográficos muito específicos que são,
na maioria das vezes, apenas conhecidos em seu país de origem e que, de alguma
forma, refletem de maneira muito peculiar e instigante determinado momento
histórico do local onde emergiram.
Desta forma, cheguei à cinematografia da Alemanha Oriental e à
instituição que foi seu maior expoente entre os anos de 1946 e 1990. Algumas das
obras produzidas neste período tiveram repercussão internacional, A Lenda de Paul
e Paula, por exemplo, chegou a estrear na Alemanha Ocidental, Jacob, O Mentiroso,
obteve, em 1977, uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro – feito único
entre os filmes da DEFA –, e algumas outras obras chegaram a ser exibidas em
emissoras de TV de outros países europeus. Obviamente, é preciso dizer, a maioria
dos filmes que a DEFA produziu acabaram sendo exibidos apenas na Alemanha
Oriental e países do leste europeu. Porém, não é verdade que essa cinematografia
permaneceu completamente obscura para o ocidente durante o período em que foi
produzida. Como já dito, alguns filmes chegaram a estrear na Alemanha Ocidental ou
foram exibidos por canais de TV, como me relatou, em outubro de 2009, o professor
alemão Horst Claus, especialista em filmes da DEFA e professor aposentado da
University of West of England, localizada na cidade de Bristol.
O professor Claus é autor do ótimo texto “Rebels With a Cause” para a
obra East German Cinema, 1946-1992, publicada pela editora Berghahn, em 1999. Este
livro constitui uma rara reunião de reflexões em inglês do que foi o cinema produzido
nos tempos de Guerra Fria, na RDA. Em seu texto, ele contempla principalmente os
filmes produzidos entre 1953 e 1965, sob a denominação de Berlin Films. Estes eram
filmes que retratavam basicamente a juventude da Alemanha Oriental, suas angústias
e seus modos de viver, muitas vezes, em contraposição à juventude que vivia do
outro da cidade de Berlim. O diretor Gerhard Klein e o roteirista Wolfgang Kohlhaase
foram os principais expoentes dos chamados Berlin Films, tendo realizado juntos
ao menos quatro longas-metragens em que se debruçavam sobre os dilemas da
juventude alemã do pós-guerra. Dentre as obras realizadas pela dupla, escolhemos
exibir Berlim – Esquina da Rua Schönhauser, por ser este considerado o filme mais
representativo de seus realizadores. Eine Berliner Romanze (1957), filme imediatamente
anterior, é considerado pouco crítico, enquanto que o longa seguinte, Berlin Um Die
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Liciane Mamede
Curadora
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ORTSZEIT
LOCAL TIME
Exposição
Fotográfica de
Stefan Koppelkamm

Goethe-Zentrum*

*
O Goethe-Zentrum, instituto
cultural da República Federativa
da Alemanha que desempenha
atividades culturais em todo mundo,
é o responsável pela exposição
Ortszeit – Local Time em Brasília.
Este texto é uma versão abreviada
e adaptada de um artigo publicado
primeiramente em Ortszeit – Local
Time, de Stefan Koppelkamm,
Edição Axel Menges, Stuttgart
/ Londres, 2006. Sua tradução
do alemão para o português foi
realizada por Monica Buzogany e
Sabine Plattner).
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Ecke, tem um percurso bastante curioso e um tanto trágico. Considerado polêmico,
ele jamais chegou a ser lançado, pelo contrário, ficou confinado num depósito e, em
1987, sua imagens foram exibidas, em versão bruta, pela primeira vez em Berlim, sem
qualquer publicidade.
O grande ponto de virada das produções da DEFA, que marcou
involuntariamente a passagem da primeira para a segunda geração de cineastas do
estúdio, foi o 11o Congresso do SED (Sozialistische Einheintspartei Deutschlands ou
Partido Socialista Alemão), em 1965. Neste evento, foram traçadas novas diretrizes
culturais para o país. O cerco se fechou para os cineastas da DEFA, muitos filmes
foram banidos, produções paralisadas, profissionais demitidos. Ao mesmo tempo, em
1954, havia sido criada a primeira Escola de Cinema da Alemanha Oriental, a Film
and Television Academy de Potsdam-Babelsburg, atualmente conhecida como Film
and Television Academy “Konrad Wolf” (em homenagem ao diretor de Eu Tinha 19
Anos). O local acabou formando muito da mão-de-obra técnica e intelectual que iria
trabalhar para a DEFA algum tempo depois. Pela primeira vez, um grupo de pessoas
formadas em Cinema e TV em uma escola tomava a frente.
Foi a partir da segunda metade da década de 1960 que temáticas
menos relacionadas à memória da guerra e mais conectadas às expectativas das
pessoas dentro de uma sociedade socialista começaram a emergir em filmes como
O Terceiro, A Lenda de Paul e Paula e A Bicicleta. Entretanto, talvez, o grande filme
que consiga convergir todas as questões inerentes aos anseios reprimidos das
pessoas no regime socialista da RDA seja o filme-despedida do estúdios da DEFA,
Os Arquitetos. Nele, as decepções de uma Alemanha dividida e de um regime que,
ao contrário do que desejaram cineastas idealistas como Gerhard Klein e Wolfgang
Koolhaase, apenas conseguiu sufocar seus cidadãos dentro de uma redoma imutável
e sem perspectivas, se fazem muito eloqüentes.
A cinematografia da DEFA começou e terminou com dois grandes filmes,
Os Assassinos Estão Entre Nós e Os Arquitetos, respectivamente. Ironicamente, mas
não de forma gratuita, essas obras dizem mais sobre o que foi a experiência da RDA
e da Alemanha dividida do que poderia ser dito em qualquer tratado. No momento
em que são celebrados os 20 anos da queda do Muro de Berlim, nada mais oportuno
do que vasculhar a História e descobrir filmes tão significativos.

Na primavera de 1989, ninguém imaginaria que, em algum momento, um
jovem poderia pichar na torre de sentinela do Muro de Berlim o nome do grupo de
rock AD/DC sem ser punido por isso. A torre de blocos pré-moldados encontrava-se
então caída nas margens do rio Havel, no parque do castelo de Babelsberg. Ao norte,
avistava-se, por um nicho no Muro, a ponte Glienicker Brücke, que estivera inoperante
e que apenas em 1989 voltou a ligar Berlim a Potsdam. A faixa asfaltada ao longo
do Muro, na qual os soldados da RDA outrora faziam a patrulha, transformou-se em
local para caminhadas.
Quando o fotógrafo Stefan Koppelkamm viajou pela Alemanha Oriental,
em 1990 – depois da queda do Muro de Berlim, mas ainda antes da Reunificação
–, teve o desejo de documentar fotograficamente um estado que, muito breve, não
existiria mais. As casas, as ruas, as praças que fotografou davam a impressão de
um tempo estagnado e transmitiam, em grande parte, uma vaga idéia de como a
Alemanha pode ter sido antes da Segunda Guerra Mundial. Dez, doze anos mais tarde,
o fotógrafo voltou a todos esses lugares e tirou uma segunda foto exatamente do
mesmo ângulo. Os pares de fotografias que surgiram a partir disso documentam que,
no período decorrido, houve mudanças drásticas em muitos lugares.
Imediatamente após o fim da RDA, desencadeou-se a sua musealização.
Os arquivos da Stasi, polícia secreta da Alemanha Oriental, que pouco antes manifestantes indignados haviam jogado pelas janelas das repartições públicas municipais,
ou que foram rasgados e destruídos pelos trabalhadores que permaneceram nestes
edifícios, foram encaminhados para os arquivos; as faixas, outrora tão significativas e
cheias de alusões, usadas no outono de 1989 nas manifestações das segundas-feiras, poucos meses mais tarde foram para os museus. Objetos de uso diário, do saleiro
à onipresente sacola de compras de material sintético, foram parar em coleções de
design. Com o recurso da fotografia, cidades, vilas e paisagens foram traduzidas em
detalhes que nenhuma outra forma teria sido capaz de documentar. Várias iniciativas
de documentação surgiram e algumas delas obtiveram o apoio de fundações e
instituições públicas e privadas. A obra de Stefan Koppelkamm, Momento Local, faz
parte deste grupo de projetos e se destaca pela sua consistência, tanto em termos
de conceito quanto de estilo. A primeira campanha, entre 1990 e 1992, levou-o para
as cidades na Alemanha Oriental. Ele se concentrou principalmente em situações
urbanas, ruas e praças, que o seduziram antes pelo visual do que por representar
aspectos típicos. O processo de seleção não era estritamente tipológico, como era
habitual desde as fotografias de edifícios industriais por Bernd e Hilla Becher. O enquadramento e a perspectiva não foram por ele predeterminados. Tampouco, queria
destacar a singularidade do motivo, mas, ao invés disso, as fachadas dos edifícios e
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Görlitz | R. Weberstraße | 1990 | 2001
“Este edifício havia chamado a minha
atenção por causa da bela placa.
Quando voltei onze anos depois, a
placa preta com letras douradas havia sumido, revelando uma inscrição
mais antiga.”
S.K.
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das ruas, as praças e as ruelas no contexto urbano: a perspectiva é a do pedestre,
do observador atento, que direciona o seu olhar para o cotidiano.
Os sinais da degradação chamam a atenção nas fotografias. Em muitos
casos, Koppelkamm deixou-se fascinar pelo charme mórbido das fachadas gastas,
das janelas tampadas ou quebradas, da pintura desbotada ou dos vários cartazes e
anúncios sobrepostos como num palimpsesto. E se na frente de uma casa desocupada havia um velho Wartburg estacionado, para ele não representava qualquer
interferência na linha perfeita da rua, antes, isso seria percebido como um pitoresco
acréscimo, ao menos do ponto de vista atual. Também chama a atenção nas fotografias, a ausência quase que completa de pedestres nas calçadas. Naquela época, a
restauração das cidades ainda não havia começado, viam-se apenas discretas iniciativas privadas abrindo lojas e pequenos cartazes anunciando eleições, programas de
cinema e eventos sociais. Stefan Koppelkamm não procurava o novo, como quiosques
construídos às pressas, nem os chamativos anúncios da chegada do capitalismo.
Interessava-lhe mais a possibilidade de poder lançar um olhar para além da deterioração sofrida pelas cidades ao longo dos anos sob a RDA, ou seja, sobre como seriam
as cidades ainda no período pré-guerra. Deste modo, a segunda série de fotografias,
tiradas entre 2001 e 2002, torna estas transformações tão mais contundentes.

Tão ou mais surpreendentes, no entanto, são as imagens das ruas onde
não houve qualquer renovação, onde as casas simplesmente continuaram entregues
à sua progressiva deterioração. O prédio da associação dos padeiros, “Bäckerinnung”,
na R. Bäckerstraße, em Görlitz, já não era apresentável em 1990. Ainda estava habitado, pois vemos cortinas nas janelas, apesar de a marquise e a pintura estarem
muito danificadas. Em 2001 a casa já não abriga mais ninguém, há várias janelas
quebradas ou fechadas com tapume e a marquise está ainda mais caída. Mas, surpreendentemente, muitos elementos ficaram inalterados: as fissuras na calçada são
as mesmas, assim como os cabos de antena pendurados na frente da construção.
Não fosse pelo grafite, seria impossível datar esta foto. De saltos e sobressaltos como
esses vive a documentação de Stefan Koppelkamm, tornando-a assim um retrato fiel
de dez anos de história da Alemanha Oriental.
A exposição fotográfica acontece em paralelo à mostra de filmes “O
Outro Lado do Muro – O Cinema na Alemanha Oriental” e engloba uma seleção
representativa de obras do projeto Ortszeit - Local Time (Momento local). O próprio
Stefan Koppelkamm comenta esses retratos por meio de legendas e acrescenta,
desta forma, algumas informações sobre as construções representadas, chamando a
atenção para detalhes marcantes da imagem.
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Berlim | Esquina da R. Tucholskystraße com a R. Auguststraße | 1992 | 2002
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“A mercearia da rede ‘Konsum’, na esquina angulosa do prédio residencial da R. Tucholskystraße com a R. Auguststraße, em 1992, já está fechada. Dez
anos mais tarde, todo o bairro entre as Rs. Oranienburger Straße e Torstraße, está transformado num centro de galerias e bares. Na esquina agora tem um
bar, e o deselegante poste de luz, de concreto, foi substituído por um poste novo, mais fino.” S.K.
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Os Assassinos estão entre nós
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A Bicicleta

Claus Löser*
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*
Claus Löser é crítico de cinema
alemão, especialista na cinematografia da DEFA.

DEFA 60 ANOS UMA REVISÃO CRÍTICA
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Uma Revisão
Crítica
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Ao observar os cerca de 750 longas-metragens que a
Alemanha Oriental e seus estúdios de cinema legaram à posteridade, tem-se uma decepção. Contudo, permanecem inalterados por esse
desempenho artistas como Gerhard Klein, Konrad Wolf, Frank Beier, Egon Günther,
Jürgen Böttcher, Heiner Carow, Rainer Simon, Ulrich Weiß, entre outros, com uma
contribuição importante à cinematografia alemã. Mas essas são exceções, são filmes
que surgiram apesar das condições de produção existentes, e não necessariamente
como uma consequência dessas circunstâncias.
Permanece assim, especialmente em comparação a outros países do
bloco oriental, uma dívida pesada. Enquanto que da Polônia, Hungria, Checoslováquia
(até 1968) e até mesmo da União Soviética vinham regularmente novos impulsos,
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filme, numa perspectiva atual, parece tão escandaloso quanto o ataque cabaretístico
de Staudte ao sistema do fetichismo-alemão (As estranhas aventuras do Sr. Fridolin
B., de 1948). Por um breve momento na história parecia possível, no entanto, manter na
Alemanha Oriental as tradições da República de Weimar e seu pioneirismo na área do
cinema, a fim de sustentar a ligação com a cinematografia mundial.
Mas as aparências enganavam e os ânimos se acirraram. A aliança pontualmente produtiva entre os funcionários inovadores e os diretores da DEFA, assim
como os oficiais da SMAD, em face a esta nova porém antiga orientação, rapidamente
revelou-se como um castelo de areia. Como as biografias de muitos diretores de
cinema, cinegrafistas e atores mostram, com os primeiros sinais de doutrinação
surgem desistências, por vezes involuntárias, entre o pessoal mais antigo, afetando
também a direção. Os co-fundadores da DEFA Alfred Lindemann e Karl Hans Bergmann foram lançados em 1948 na linha de fogo dos burocratas. Expulsos do partido
comunista (SED), eles deixaram a Zona de Ocupação Soviética (SBZ) e partiram rumo
ao Ocidente. O “tempo de esperança” (Christiane Mückenberger) por um cinema pósguerra inovador e independente foi definitivamente encerrado.
Após esta primeira fase da história do cinema pós-guerra da Alemanha
Oriental – muitas vezes não classificado como ínterim entre épocas totalitárias, mas
como reinício promissor –, a DEFA entrou em uma fase de restauração. Funcionários
criativos e com um fundo liberal, que, por um tempo, haviam sido enganados por
essa ilusão, viraram as costas para Babelsberg. Seus postos foram tomados por
renomados quadros político-partidários. Sucessor de Alfred Lindemann, o recém
empossado dirigente de estúdio Sepp Schwab teve como um de seus primeiros atos
oficiais uma rigorosa edição no filme Rotação (1949), de Staudte, definindo assim um
marco. Embora a produção anual de filmes tivesse crescido continuamente nos primeiros anos, ela estagnou em 1950, recuando a partir daí, fato esse que correspondia
com a situação na União Soviética pouco antes da morte de Stalin: o cinema soviético
havia praticamente chegado a um impasse. Na RDA, além da paranóia política, houve
ainda a falta de pessoal. Simplesmente não se encontravam pessoas suficientemente
confiáveis e dispostas a seguir as novas orientações da comissão da DEFA. Jovens
quadros político-partidários ainda não haviam sido formados, uma vez que a escola
superior de cinema, segundo o modelo da WGIK de Moscou, seria criada em Potsdam-Babelsberg apenas em 1945.
Na segunda Conferência do Partido, em julho de 1952, o SED definiu o
rumo para o futuro da política cinematográfica na RDA. As conclusões extraídas do
balanço dos seis anos da DEFA concorreram para a polêmica “realidade socialista”
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que não somente estavam à altura da arte cinematográfica mundial, como também
a influenciaram fortemente, não havia na RDA nenhum marco comparável. É verdade
que obras de Polanski, Jancsó, Forman ou Tarkowski compõem, no contexto de seus
respectivos países de origem, extremas exceções, mas ainda assim demonstram
qualidade superior à produção da Alemanha Oriental socialista. À primeira vista, as
deficiências descritas soam como um problema de staff. Nesses países , além dos
grandes nomes, havia também os diretores do mais alto nível (naturalmente, em
meio a outros menos gabaritados).
A idéia de que justamente na RDA não havia talentos promissores é contrária à lógica e aos fatos. Para entender por que esses talentos encontravam pouco
ou nenhum acesso à DEFA a fim de atualizar a linguagem do cinema, exige-se uma
análise mais detalhada, à luz da história. Na história da cinematografia soviética revezaram-se, em função das turbulências internas, as fases liberal e restritiva. Crucial
para a situação da Alemanha Oriental em 1945 foi o status quo importado pelo grupo
Ulbricht na Zona de Ocupação Soviética, caracterizado pelo stalinismo plenamente
desenvolvido. Depreende-se daí que, imediatamente após a guerra, o curso nesse
sentido estava longe de ser definido. Ainda mais cedo do que no Ocidente, setores no
Leste, sob a supervisão da administração militar soviética (SMAD), iniciou-se o capítulo do cinema alemão pós-guerra, sendo que as filmagens de Os assassinos estão
entre nós (1946, Wolfgang Staudte) começaram antes mesmo da fundação da DEFA,
já em 4 de maio de 1946. O que favorecia um clima esperançoso e descontraído eram
os oficiais culturais soviéticos que acompanharam de perto a fundação da DEFA.
Entre 1946 e 1949 foi realizado na DEFA, com tendência de aumento anual, um total
de 26 longas-metragens. A direção do estúdio conseguiu mobilizar as forças humanas que já haviam contribuído para o cinema alemão antes de 1933 e/ou sobrevivido
ao “Terceiro Reich” sem se comprometerem com o regime nazista: os cinegrafistas
Friedl Behn-Grund e Fritz Arno Wagner, ou os diretores Gerhard Lamprecht e Robert
A. Stemmle. Do ponto de vista do conteúdo e da forma, foram alcançados neste
breve ínterim entre esta guerra e a guerra fria caminhos que pouco tempo depois já
seriam impensáveis.
Sob o título alienado Wozzeck de 1947 realizou-se uma adaptação cinematográfica do famoso drama de Georg Büchner (direção: Georg C. Klaren), que se
serviu de meios estilísticos do expressionismo alemão, conquistando para esse trabalho
o cenógrafo Hermann Warm, de O Gabinete do Dr. Caligari. O épico Die Buntkarierten
(1949,) de Kurt Maetzig, idealizou a social-democracia de uma forma que só seria explicada pela unificação forçada do SPD e KPD. Com seu tom conciliatório, o efeito deste
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do bloco oriental, durante anos vivendo sob os ditames do Realismo Socialista, o
avanço da sua reinterpretação criativa foi recebido com gratidão. Especialmente na
Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, no início da década de 1960, houve o surgimento
de “novas ondas” em que convergiam impulsos de conteúdo político e estético tanto
do Ocidente quanto do Oriente.
Na RDA tal movimento não se concretizou, embora as condições para tal
pareciam presentes. A tentativas sérias de uma mudança de paradigma na política
interna e, portanto também na política cultural da RDA, opunha-se a falta de forças
reformistas nos escalões superiores do aparelho administrativo. Nesse ponto, o sistema de seleção dos quadros por critérios político-partidários havia sido eficiente. Nenhum espírito potencialmente subversivo tinha penetrado no círculo íntimo do poder.
Em 1964, com a retirada de Khrushchev de todos os cargos que ocupava e o anúncio
da longa era de estagnação sob Leonid Brejnev, caíram, feito um castelo de cartas, as
frágeis tentativas de um movimento de reforma na RDA. A nova mudança restauradora na URSS foi utilizada pelos líderes da RDA como farol para uma repressão maciça das forças que tinham acreditado numa cautelosa tentativa de reconstrução da
sociedade. Este desenvolvimento culminou com as diretrizes devastadoras adotadas
na 11a Plenária do Comitê Central do SED, em dezembro de 1965. As conseqüências
mais graves e imediatas recaíram sobre os produtores da indústria cinematográfica
da RDA. Quase toda a produção daquele ano foi condenada. Desta avalanche a DEFA
nunca mais se recuperaria. Após 1965, minguaram novamente os esforços de uma
produção cinematográfica inovadora na RDA, e a DEFA caiu novamente em agonia.
Nas altas hierarquias fazia-se todo o esforço para recrudescer a censura, de modo
a aplicá-la já na fase preparatória dos filmes e evitar o constrangimento de produzir
filmes que fossem proibidos depois de prontos. Esta estratégia funcionou e pôde ser
sustentada até o final da RDA.
Surpreende o fato de que pouco tempo depois das experiências desmotivantes acumuladas entre 1965 e 1968, germinaram mais uma vez novas esperanças
para o cinema do leste alemão – e isso justamente por causa da derrubada do
Presidente do Conselho de Estado Walter Ulbricht, na primavera de 1971. E precisamente Erich Honecker, inquisidor mor da 11a Plenária do Comitê Central do SED,
avançava momentaneamente como próximo porta-voz da esperança. Anunciando a
melhora das condições de abastecimento e de moradia, além das condições de vida
em geral, Honecker também formulou encorajamentos liberais. Filmes que refletiam
essa suave tendência de “degelo” eram O Terceiro (1972), de Egon Günther, Corpse
Processo Zernicke (1972), de Helmut Nitzschke, e Leben mit Uwe (“Vivendo com
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versus “realidade crítica”. Além de conclamar os cineastas a adotarem a doutrina do
Realismo Socialista de forma uniforme/generalizada, o SED impeliu-os a se afastarem das tendências da arte cinematográfica internacional ou “burguesa”. Na primeira
metade dessa década, a indústria cinematográfica do leste alemão iniciou um longo
declínio, com a DEFA deixando para a posteridade poucas contribuições significativas;
a única exceção foi Staudte com A História do Pequeno Muck (1953). Em 1951, ocorreu
a primeira proibição de um filme da DEFA. Ironicamente o próprio ex-combatente
da resistência Falk Harnack, ele mesmo acima de qualquer suspeita, viu seu filme
O machado de Wandsbek, com o ex-prisioneiro de campo de concentração Erwin
Geschonneck interpretando o papel principal, ser difamado em conseqüência de uma
intriga traiçoeira, para em seguida ser tirado dos cinemas e, finalmente, mutilado. Em
geral dominavam, além de filmes de entretenimento e de gênero pouco sensíveis,
as produções em que o partido intentava concretizar as suas decisões. Apoteoses
deste acordo dominante e subserviente com a União Soviética, que se encontrava em
agonia artística, eram os dois filmes exaltando o “herói” Ernst Thälmann: Ernst Thälmann - filho de sua classe (1954) e Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse (“Ernst
Thälmann - líder em sua classe”), de 1956, ambos encenados por Kurt Maetzig.
No final da década de 1950 houve sintomas perceptíveis que indicavam
esperanças renovadas para o cinema do leste alemão. Dentro da uniformidade artisticamente insignificante, havia já alguns filmes excepcionais, como as quatro coproduções com a França (incluindo As Aventuras de Till Eulenspiegel e As Bruxas de
Salém). Porém mais sustentável que este intermezzo internacional, foi a chegada da
nova geração de produtores aos estúdios. Em 1960 deixaram a DEFA os últimos diretores que tinham filmado na Alemanha Oriental mas vivido no Ocidente. Ao mesmo
tempo, surgiram novos nomes, cineastas muito mais jovens, como Konrad Wolf, Frank
Beyer ou Heiner Carow. Além desses, após 1961, chegaram os primeiros formandos
da Escola Superior de Cinema de Babelsberg, que reduziram sensivelmente a média
de idade nos estúdios, contribuindo assim para uma certa renovação.
Essa mudança de geração evidente a partir de 1960 coincidiu com outras
circunstâncias favoráveis fora da Alemanha Oriental. Ainda mais importante do que
as tendências na Europa Ocidental foram para a DEFA os sinais de uma liberalização
na política cinematográfica da União Soviética, sentidos, num primeiro momento, em
um único filme: Quando Voam as Cegonhas (1957), de Mikhail Kalatozov. Na própria
União Soviética, ele significou o início de um período breve demais dessa fase de
“descongelamento”, tornando possíveis produções posteriores como A infância de
Ivan (1962), de Tarkovski, ou Tenho 20 anos (1965), de Marlen Khutsiev. Nos países
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em outros países do Leste. Sob o trauma do nazismo, do Holocausto e do vacilante
movimento de resistência contra Hitler, o compromisso com o socialismo era, para
a maioria dos artistas, o caminho mais óbvio. Apesar de todos os desvios do terrorismo de estado sob Stalin e seus sucessores e imitadores, a idéia de superioridade
moral era consenso tácito. Com esta “armadilha do antifascismo” estava instalado
o instrumento para disciplinar qualquer dissidência. Todos os diretores relevantes da
DEFA eram membros da SED.
Na última fase da RDA artistas importantes, tanto na literatura quanto no
cinema, tendiam a um interminável historicismo. Em parte, este recuo deu-se por
escolhas de temas contemporâneos, mas foi também o resultado das conseqüências
diretas da influência da direção dos estúdios e da Stasi, a temida polícia secreta. O
fato de o grande talento de Ulrich Weiß, por exemplo, não poder ser desenvolvido,
bem como o de quase toda a geração nascida em torno de 1950 (como Thomas Heise, Jörg Foth, Dietmar Hochmuth, Herwig Kipping, Tony Loeser, Jan Bereska ou Petra
Tschörtner), é creditado a Hans Dieter Mäde, membro do Comitê Central do SED e
diretor-geral da DEFA desde 1977. Em conjunto com Heinrich Adameck, presidente do
Comitê Nacional para a televisão, Mäde pôde alcançar, na última década de existência
da RDA, um controle quase total sobre os meios de comunicação audiovisuais. Nesse
sentido, cinema e televisão, em comparação com outras áreas da opinião pública da
Alemanha Oriental, foram exemplares no cumprimento de suas metas. Com esse
nível de excelência também se reproduzia, no entanto, a gritante perda da realidade
a que estavam expostos de forma crescente o Partido e o Estado. Por um lado, a
maioria da população há muito se afastara da mídia de massa, que fora esterilizada
com êxito. Com poucas exceções, as dispendiosas produções de TV e cinema já não
alcançavam seu público. Por outro lado, um olhar para o passado e para os atuais
acontecimentos internacionais deveria ter sido suficiente para demonstrar a completa
inutilidade do controle total, principalmente no meio midiático.
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Uwe”, 1974), de Lothar Warneke, sem falar em Jacó, o mentiroso (1975), de Frank
Beyer, e especialmente A Lenda de Paul e Paula (1973), de Heiner Carow. Percebeuse logo, no entanto, que essa nova tendência não representava o prenúncio de uma
mudança de tendência fundamental, mas apenas camuflava o continuísmo restritivo.
Paulatinamente, embora num primeiro momento de forma sublime, as liberdades
concedidas sofreram restrições. Temas sensíveis – como a adaptação de um roteiro
de Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus, numa co-produção de Heiner Carow
e Franz Fühmann, ou a adaptação para cinema do romance póstumo de Brigitte
Reimann, Franziska Linkerhand, numa produção de Rainer Simon – foram submetidos
a intermináveis revisões, até acabarem anulados. Quando, em novembro de 1976, a
ilusão da liberalização sob Honecker finalmente se desfez, diretores da DEFA, atores
e escritores deixaram a Alemanha Oriental em massa rumo ao Ocidente. Com a
expatriação de Wolf Biermann, a RDA, e com ela a DEFA, entraram em sua última
fase; a irreversibilidade de um desenvolvimento, evidente ao menos desde 1965, já
não podia mais ser camuflada.
Mesmo depois de 1976 a DEFA ainda produzia alguns filmes interessantes,
que, contra toda a lógica, davam sinais promissores de uma melhoria das condições de trabalho para os cineastas da Alemanha Oriental. Mencionemos aqui não
apenas os filmes de estilo e conteúdo incomuns de Ulrich Weiß (Olle Henry, 1983)
ou de Evelyn Schmidt (A bicicleta, 1982), mas também Solo Sunny (1980), último
longa-metragem de Konrad Wolf. No âmbito do documentário, foi sobretudo Jürgen
Böttcher – conhecido por já ter sofrido todo tipo de desilusão com suas observações
penetrantes da vida cotidiana e do trabalho – quem cuidou de resgatar honrosamente
o cinema da Alemanha Oriental. Ele tem o mérito de ter libertado a DEFA, desde
o início da década de 1960, dos entraves rígidos resultantes da tradição do filme
cultural, e de ter encorajado documentaristas posteriores como Volker Koepp, Konrad
Weiss, Helke Misselwitz, Thomas Heise ou Gerd Kroske.
Conseqüências concretas desse desenvolvimento, no entanto, praticamente não foram sentidas. Era possível, com base na queda da sua reputação internacional e aceitação interna, quantificar a enorme evasão de pessoal criativo e mensurar a perda de qualidade artística dos filmes produzidos pela DEFA. A resignação
se espalhava. Um recomeço em conjunto parecia cada vez mais distante, dadas as
estruturas comprovadamente ineficientes. Durante o confronto aberto, porém historicamente atrasado, dos intelectuais da RDA com o “seu” Estado, em novembro de
1976 e depois, revelou-se um dilema específico que explica, pelo menos em parte, o
motivo pelo qual da Alemanha Oriental nunca emergiu uma oposição relevante, como
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1.
O conceito alemão de dramaturgista
vem do teatro. Esta pessoa não é
apenas ou necessariamente um
dramaturgo, no sentido de escrever
textos teatrais, mas participa de
forma crítica na criação de um
espetáculo. No contexto do cinema,
o dramaturgista aconselha a escolha de temáticas, a estruturação
dos enredos, a caracterização
das personagens e discute com
o roteirista durante o processo de
criação as diferentes versões do
roteiro, bem como dá um parecer
sobre o roteiro final.

Com a queda do muro e o final do governo socialista
da Alemanha Oriental em 1990, encerrou também o trabalho
dos estúdios estatais da Deutsche Film AG (DEFA). A DEFA não
foi apenas um dos poucos estúdios de cinema em funcionamento na Europa na segunda parte do século vinte com uma
produção estável ao longo de 44 anos (1946-1990) – em torno
de 16 filmes de ficção de longa-metragem por ano –, mas foi
também um lugar único para o desenvolvimento de argumentos
e roteiros cinematográficos.
O estúdio para filmes de ficção contava com uma estrutura complexa que
apoiava a escrita de roteiros, empregando no Departamento de Dramaturgia por volta
de 22 pessoas, entre dramaturgistas1 e roteiristas. Além disso, comissionava trabalhos
de dramaturgos e novelistas, tanto de renome quanto principiantes, garantindo assim
a abordagem de um grande leque de questões e tópicos. Neste texto, procurarei dar
uma noção de como funcionava este departamento da DEFA e discutirei quais os
privilégios, mas também as dificuldades e repressões que os autores envolvidos no
processo de escrever para o cinema de ficção da Alemanha Oriental enfrentavam.
Existia uma hierarquia bem marcada no Departamento de Dramaturgia.
Liderada por um dramaturgista chefe, com forte vínculo com os quadros políticos do
sistema monopartidário da República Democrática Alemã (RDA), o desenvolvimento
de um roteiro seguia um percurso bem definido, desde a primeira idéia até sua
aceitação para filmagem. Dieter Wolf (2002), dramaturgista na DEFA, explica todos os
passos deste processo, frisando que este não só visava o controle político e o rendimento da produção cinematográfica, mas representava, sobretudo, a oportunidade de
desenvolver paralelamente um grande número de argumentos.
O que caracterizava o trabalho do departamento era a estreita relação
entre dramaturgistas e roteiristas. Quando um dos roteiristas lançava uma idéia em
forma de um esboço, este era levado para o dramaturgista que o discutia com ele/
ela. Acontecia também que o dramaturgista oferecia uma idéia a um autor fora da
DEFA. Estes autores eram muitas vezes jovens escritores que ainda não possuíam ex-
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2.
Thomas Knauf nasceu em 1951
e estudou de 1976-80 na Escola
Superior de Cinema e Televisão,
HFF. Ele foi roteirista da DEFA entre
1981 e 1990 onde escreveu roteiros
para filmes como Rabenvater
(direção Karl-Heinz Heymann, 1986),
Vorspiel (direção Peter Kahane,
1987), Treffen in Travers/Encontro
em Travers (direção Michael Gwisde,
1989) e Die Architekten/Os Arquitetos (direção Peter Kahane, 1990).
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3.
Christa Kožik nasceu em 1941 e estudou na Escola Superior de Cinema
e Televisão, HFF, de 1970-76. Foi
contratada pela DEFA em 1976. Ela
escreveu, por exemplo, Phillip, der
Kleine (direção Hermann Zschocke,
1976), Ein Schneemann für Afrika
(direção de Rolf Losansky, 1977),
entre outros, pelos quais recebeu
diversos prêmios.
4.
Wolfgang Kohlhaase nasceu em
1931 e trabalhou primeiro como
jornalista. Na DEFA colaborou desde
1950, primeiro com vínculo fixo
e depois como autônomo, com
realizadores de renome, como,
por exemplo, Konrad Wolf, Hans
Kubisch, Kurt Matzig e Frank Beyer.
Ele escreveu os roteiros para
Berlin – Ecke Schönhauser/Berlim
– Esquina da Rua Schönhauser
(direção de Gerhard Klein, 1957), Der
Fall Gleiwitz/O Caso Gleiwitz (com
Günther Rücker, direção Gerhard
Klein, 1961), Ich war neunzehn/ Eu
Tinha 19 Anos(direção Konrad Wolf,
1968), entre outros.

cluído era apresentado novamente ao grupo de dramaturgistas, que emitia novamente
um parecer. Este seguia com um pedido de aceitação, elaborado pelo dramaturgista
principal do grupo, para o dramaturgista chefe e o seu grupo de consultores, que
reunia cada semana todos os dramaturgistas principais para debater os “cenários”
finalizados, em conjunto com o chefe do leitorado, o autor do roteiro e o realizador
interessado. Wolf (2002) adverte que era nesta altura que questões ideológicas mais
sérias eram levantadas. Contudo, dado o estágio avançado do processo, raramente
havia desacordos profundos.
O Departamento de Dramaturgia dispunha de um orçamento no valor
de 1,6 milhões de marcos por ano para honorários, o que possibilitava, em média,
a seleção para produção de entre 16 e 18 roteiros. Wolf (2002) calcula que, desta
forma, eram desenvolvidas aproximadamente 200 idéias ao mesmo tempo. Existia
ainda um fundo cultural do governo da RDA que oferecia bolsas a jovens autores
para que estes realizassem pesquisas com o objetivo de desembocar em argumentos para filmes de ficção.
Havia, ao mesmo tempo, um “plano temático” que era seguido de forma
mais ou menos rígida. Christa Kožik3 (apud Trampe, 2004: 135), roteirista da DEFA a
partir dos anos 70, sobretudo para filmes infantis e juvenis, sublinha a importância
que os filmes para um público jovem possuíam neste plano. Com grande reconhecimento mundo afora (eram exportados para mais de 20 países), estes filmes, que se
baseavam em livros infantis clássicos ou textos de autores da RDA, ocupavam um
quarto da produção anual. Obras que usavam o “patrimônio cultural e literário” como
fonte, filmes antifascistas e que falavam sobre a contemporaneidade (Gegenwartsfilme) eram igualmente visados através do plano temático, definido e discutido em
reuniões com o Conselho Artístico da DEFA, bem como com os sete dramaturgistas
principais dos diferentes grupos.
Não obstante esta procura vasta de argumentos para roteiros, as possibilidades de escolher temáticas e de abordá-las através de diferentes estéticas
oscilavam, de acordo com o clima político. Momentos de abertura e de relativa
liberdade alternavam com fases de repressão, de censura direta ou de autocensura.
Após os horrores do fascismo hitleriano existiam grandes expectativas e
um desejo compartilhado de criar uma nova sociedade alemã nos primeiros anos da
DEFA. Embora tenha sido fundada logo depois da guerra e antes da divisão da Alemanha, quando órgãos da União Soviética mantinham a direção dos estúdios na zona
ocupada pelas forças do Exército Vermelho, a DEFA4 só obteve autonomia plena após
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periência na escrita para cinema, porém estavam ganhando notoriedade na literatura
teatral ou na prosa. Não raras vezes, era o trabalho para a DEFA que os sustentava.
Thomas Knauf, um dos roteiristas fixos2, considera que dos 16 filmes realizados por
ano somente entre dez e 20% eram de fato de roteiristas da casa, os restantes eram
escritos por esses autores autônomos (apud Trampe, 2004: 177).
De acordo com Wolf (2002), o processo de desenvolvimento seguia as
seguintes etapas: caso o esboço interessasse, o dramaturgo pedia um exposé com
base em um contrato que contemplava um valor entre 1.000 e 4.000 marcos para
este trabalho. Com o exposé em mãos, ou seja, com um texto de três a cinco páginas
contendo o enredo e idéias sobre local, personagens e época, o dramaturgista tentava
convencer o grupo de dramaturgistas ao qual pertencia, inclusive o dramaturgista
principal, da importância do projeto. A esta altura, ela já podia se aproximar de um
possível realizador para o filme. Depois de debates no grupo, era tomada a decisão
sobre o futuro da idéia: uma revisão do exposé poderia ser pedida, ou o dramaturgista
principal estimulava – com um novo contrato – o desenvolvimento de um tratamento, isto é, um texto de 30-50 páginas que contava detalhadamente tudo o que
era importante em relação aos acontecimentos e personagens. Com o tratamento
realizado terminava a responsabilidade do dramaturgista principal e era também
alcançado o limite do orçamento de 12 mil marcos como honorário.
O grupo de dramaturgistas emitia, em seguida, um parecer sobre o tratamento que era encaminhado para o dramaturgista chefe, junto com uma minuta
de contrato para a realização da escrita do roteiro, redigida pelo dramaturgista principal. Após um parecer favorável do grupo, o dramaturgista chefe raramente pedia
melhores explicações e avançava o projeto com a assinatura do contrato para o
“Szenarium” (cenário), como era chamado o roteiro. Este termo era usado apenas na
Alemanha Oriental, para realçar que o que se esperava alcançar por meio dele era
“a forma literária definitiva do sujet fílmico” (Wolf, 2002: 119).
Em poucas ocasiões eram oferecidos ao autor do tratamento 50% dos
ingressos esperados para comprar os direitos do filme e, assim, ter a oportunidade de
oferecer o projeto a outro escritor. O realizador interessado recebia, na mesma altura,
um contrato como consultor para evitar futuras alterações contra as quais o autor
tinha o direito de protestar. O “Szenarist” (como era denominado o roteirista) tinha, por
outro lado, a garantia de servir como consultor ao diretor durante a realização do roteiro para filmagem, ou seja, a versão com indicações sobre enquadramentos, planos
e movimentos de câmera, com o qual se começavam as filmagens. O “cenário” con-
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construção do muro de Berlim em 1961. A partir do Plenum, como explica Wolfgang
Kohlhaase (apud Trampe, 2004), a primeira geração de pessoas que faziam cinema
e que tinham atingido a maturidade na RDA foi interrompida em sua tentativa de
participar de forma crítica na evolução da sociedade socialista.
Para o Departamento de Dramaturgia, o 11° Plenum significou a criação
de grupos liderados por dramaturgistas e não, como era inicialmente, chefiados por
realizadores ou produtores. Wolf (2002) sublinha que os realizadores perderam assim
a sua influência sobre o processo do desenvolvimento de argumentos e a escolha
de temáticas, o que impossibilitava a criação de um conceito de conjunto dentro dos
grupos. Esta conseqüência é também referida por Kohlhaase (apud Trampe, 2004).
Ele afirma que o sentimento de grupo era fundamental para o cinema, foi o que
tornou possível o surgimento de escolas importantes como, por exemplo, o Neo-realismo ou a Nouvelle Vague. A existência desse tipo de cumplicidade que pré-Plenum
tinha favorecido na DEFA foi no sentido de uma intensificação nas tentativas de
realizar filmes sobre a vida contemporânea na Alemanha Oriental, que possuíssem
importância social e que aproximassem a política das pessoas, sobretudo nos anos
1964/65. O 11° Plenum acabou censurando quase toda a safra cinematográfica destes
anos, além de resultar nas demissões do diretor do estúdio, do ministro da cultura e
do ministro para o cinema.
Abafou-se em seguida não só a autonomia criativa, como também foi
retirada a liberdade de decisão em assuntos financeiros. Somente quando Hans
Dieter Mäde, também membro do ZK, foi nomeado para o cargo de diretor geral dos
estúdios, o poder de decisão sobre a produção dos filmes voltou do Vice-Ministro do
Ministério de Cultura para os estúdios.
Houve ainda dois outros momentos chaves na história da DEFA que
influenciaram profundamente a escrita dos roteiros e a escolha de seus temas.
Primeiro, quando mudou a liderança política, em 1976, e Erich Honecker substituiu
Walter Ulbricht como chefe de Estado, proferindo um discurso em que defendia que
não poderia haver tabus nas artes; e, segundo, quando um companheiro de nome
Hubert Vater (“pai”) escreveu uma carta, publicada no jornal oficial do governo da
RDA, Neues Deutschland (Nova Alemanha), no dia 17 de novembro de 1981, publicado
na segunda página, com o título “O que desejo dos nossos realizadores de cinema”.
Nesta carta o “pai” reclamou que a DEFA não expressava o suficiente e o “titânico”
da classe trabalhadora. Indiferentemente da polêmica sobre a verdadeira autoria da
carta – ora atribuída ao editor-chefe Joachim Herrmann, ora ao próprio Honecker
– ela teve um impacto grande, encerrando um momento de abertura para temas
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a criação do novo estado socialista alemão, a RDA, em 1949. Wolfgang Kohlhaase
(apud Trampe, 2004), um dos roteiristas mais respeitados da DEFA , contratado nos
anos 1950-52 e depois autor autônomo até o fim dos estúdios em 1990, comenta os
primeiros anos no Departamento de Dramaturgia: eram tempos de mudança, quando
ele iniciou a sua carreira, uma nova equipe de roteiristas e dramaturgos substituía os
colegas que começaram a trabalhar em 1946 e vinham de dois estúdios alemães
importantes de antes da guerra, da TOBIS e da UFA. As temáticas discutidas nas
reuniões estavam, portanto, relacionadas com os problemas e aspirações do novo
país. Kohlhaase lembra que, em termos dramatúrgicos, uma das questões de maior
preocupação na época era, bem no sentido do realismo socialista, o “herói positivo”,
isto é, o novo homem do socialismo.
Wolf, (2002: 18) explica que, nesta época, cada vez mais o trabalho era
constituído em grupos, dos quais faziam parte realizadores, dramaturgos e roteiristas:
“Estes grupos de produção, que começavam a surgir no final dos anos 50, eram a
tentativa de distribuir melhor a responsabilidade pela produção fílmica, que estava
crescendo. A forma como os grupos se formaram tinha a ver com as relações e
amizades que se tinham estabelecido no estúdio”. Isto possibilitava o desenvolvimento e a maturação de idéias em comum, por exemplo, o interesse no mundo
contemporâneo que resultava em filmes que tomavam a cidade de Berlim como
personagem principal e que falavam da situação paradoxal desta capital, separada
por dois países com sistemas políticos opostos.
No início dos anos 50, a influência do sistema político da RDA começava
a ficar cada vez mais perceptível na DEFA. Quando a empresa privada (inicialmente
uma sociedade acionista criada com dinheiro da União Soviética) se tornara uma
“Empresa do Povo” (VE – Volkseigener Betrieb), em 1953, ela teve que conviver
também com a presença de quadros políticos na direção dos estúdios. Nos anos 50,
isto resultou, como lembra Dieter Wolf (2002), em constantes demissões dos chefes
do Departamento de Dramaturgia. De acordo com o dramaturgista, o cargo se tornou
apenas “estável” quando, em 1966, foi ocupado por um membro do Comitê Central
(ZK) do Partido Socialista Unificado (SED), ou seja, quando uma das pessoas responsáveis pelo rumo e o poder político do país foi colocada na posição de decidir sobre
o conteúdo dos roteiros a serem realizados. Isto ocorreu após um evento político
chave que deu início à época mais negra da DEFA, provocando a retirada de 13 filmes,
o 11° Congresso (Plenum) da SED.
O 11° Plenum representou a maior cesura na história da DEFA, encerrando uma abertura intelectual que se vinha manifestando, paradoxalmente, após a
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