5.
Günther Rücker nasceu em 1924
e foi soldado durante o final da
guerra. Após ter sido prisioneiro de
guerra, estudou teatro em Leipzig. A
partir de 1951 começou a colaborar
freqüentemente como roteirista
e realizador para a DEFA. Seus
roteiros/filmes mais conhecidos são
Der Fall Gleiwitz/ O Caso Gleiwitz
(com Wolfgang Kohlhaase), Die
besten Jahre (com Peter Krause,
direção Günther Rücker, 1965),
Wolz – Leben und Verklärung eines
deutschen Anarchisten (direção
Günther Reisch, 1974).
6.
Wolfgang Trampe nasceu em 1939
e trabalha desde 1977 como escritor autônomo. Ele escreveu para a
DEFA o roteiro para Dein unbekannter Bruder/O Irmão Desconhecido
(direção Ulrich Weiß, 1982).
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7.
Regine Kühn escreveu roteiros
para filmes onde as personagens
femininas possuem destaque. Muitas
vezes dirigidos por seu marido, o
realizador Siegfried Kühn, como,
por exemplo, Zeit der Störche Die
Wahlverwandtschaften, Unser kurzes
Leben, Die Schauspielerin/A Atriz.

ano da existência da DEFA um documentário, Max Hoelz (direção Günther Jordan,
1988/89), que demonstra toda a envergadura deste anarquista polêmico, quando
muitos dirigentes já estavam cientes da decadência da situação política do país.
A próxima geração, nascida no início dos anos 40, foi a primeira sem
lembranças diretas da guerra, apesar de ter vivenciado ainda a convivência das duas
Alemanhas sem separação pelo muro. Esta geração não só contava com experiências diferentes, mas obteve também outras possibilidades de formação. Em 1954,
fora criada a Hochschule für Filmkunst, a Escola Superior de Arte Cinematográfica,
seguindo o modelo da escola de cinema WGIK em Moscou, que sofreu influencias
posteriores de outras escolas de cinema, como da FAMU, em Praga, e da PWSTiF, em
Lódz. As disciplinas lecionadas incluíam realização, produção, câmera, dramaturgia e,
temporariamente, representação. A partir de 1962, a formação começou a abranger
ainda as áreas de pós-produção, técnicas de som, cinema e televisão. Em 1969,
seu nome mudou para Hochschule für Film und Fernsehen, HFF, Escola Superior de
Cinema e Televisão e, em 1982, para HFF Konrad Wolf, em homenagem ao célebre
realizador que falecera pouco antes.
Como o clima político mudava em curtos espaços de tempo, as biografias
profissionais dessa geração apresentavam diferenças entre si. Christa Kožik optou,
por exemplo, primeiro por um curso técnico e estudou Dramaturgia na HFF somente
entre 1970-76, entrando na DEFA no ano em que Honecker proferiu o discurso sobre
a ausência de tabus nas artes. Ela lembra que era um momento de novos impulsos:
“Era para nós uma época de abertura, de esperança... Hans Dieter Mäde acabara de
assumir o cargo de diretor geral. Nesta época eram realizados filmes como Anton der
Zauberer, Solo Sunny, Mama, ich lebe, Sabine Wulff... e Sieben Somersprossen... De
repente, tínhamos cinemas cheios, as pessoas queriam ver filmes da DEFA, porque
podiam ver histórias críticas, alegres e irônicas...” (apud Trampe, 2004: 124). Nascida
no mesmo ano, 1941, Regine Kühn7 cursou Estudos de Teatro em Moscou, lecionou
nos anos 1966-1969 na HFF, mas teve que sair da escola por causa do clima repressivo pós-Plenum. Tendo vivenciado certa abertura na União Soviética durante
os anos de estudos, ela encontrou a situação na RDA como sendo especialmente
deprimente. A roteirista frisa que o cinema era sempre mais vigiado do que a literatura
ou o teatro, onde ainda era possível dizer certas coisas. No entanto, Kühn comenta que
existia sempre a tentativa, por parte dos roteiristas e dos realizadores, de alargar os
limites impostos: “Nós sempre tentamos empurrar os limites, atingi-los ou, pelo menos,
ir meio metro além, este era nosso problema principal, mas acho que era bom assim”
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sociais e estabelecendo novamente tabus. Considera-se que o momento mais alto
desta nova liberdade de expressão foi o filme Solo Sunny (1980), com roteiro de
Wolfgang Kohlhaase e direção do legendário realizador Konrad Wolf. Este filme se
distinguiu pela defesa da individualidade e liberdade de escolha da protagonista, uma
jovem cantora, e causou uma polêmica que culminou na famosa carta.
Ao longo dos 44 anos da DEFA, diferentes gerações de roteiristas enfrentaram desafios políticos no estúdio de filmes de ficção. Essas experiências, bem
como a sua formação profissional influenciavam a escrita destes autores. Como
comentei anteriormente, os roteiristas eram, no início, pessoas relacionadas com o
cinema do pré-guerra que tinham trabalhado na UFA e na TOBIS. A formação desta
e da geração seguinte, da qual faziam parte roteiristas como Wolfgang Kohlhaase e
Günther Rücker5, era na maioria das vezes ou em teatro ou em jornalismo. No caso
daqueles que nasceram nos anos 20, a formação foi interrompida pela guerra, da
qual muitos ainda tiveram que participar como soldados. Isto significava também que
eles ou começavam os estudos mais tarde, ou optavam por um caminho autodidata.
Muitos dos realizadores que atuaram nos primeiros anos da DEFA viram sua vida e
trabalho afetados por conta da proibição de trabalhar (seja por inclinação política,
como no caso de Wolfgang Staudte, ou por causa de sua descendência judia, como
no caso de Kurt Maetzig).
O fato de esta geração ter vivenciado o regime fascista alemão manifestava-se freqüentemente por meio de um interesse em temáticas antifascistas ou
em uma perspectiva crítica sobre a construção da RDA, da qual queriam participar
ativamente. Wolfgang Trampe6, igualmente roteirista da DEFA, toma o filme Die besten
Jahre, 1965, escrito e dirigido por Günther Rücker, como sendo uma representação
exata desta geração que queria ajudar uma nova sociedade a emergir, ao mesmo
tempo em que apontava os primeiros erros na constituição da Alemanha socialista
(Trampe, 2004: 146-147). Mesmo que o realizador não reconheça que isto foi intencional, aponta dois exemplos nos quais teve que lidar com as contradições que, como
diz, “faziam parte quando se escrevia para filmes nessa época” (apud Trampe, 2004:
155). Quando queria escrever sobre os emigrantes que fugiam da Alemanha nazista,
lhe aconselhavam não escrever sobre o assunto. Durante o trabalho em um roteiro
sobre o anarquista alemão Max Hoelz, cuja autobiografia Rücker lera quando criança,
foi-lhe impedido de falar sobre a verdade histórica, embora o personagem tenha
sido um herói do movimento trabalhista. O roteirista teve que alterar não só o nome
do protagonista para Wolz, mas também modificar uma série de outras questões que
acabaram desfigurando o personagem real. Curiosamente, foi realizado no último

11/18/09 7:59:34 AM

8.
O filme mais conhecido de Gabriele
Kotte é Bürgschaft für ein Jahr
(direção Hermann Zschoche). De
importância são ainda: Alle meine
Mädchen (direção Iris Gusner, 1979),
Der Hut (direção Evelyn Schmidt).
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9.
Ulrich Plenzdorf nasceu em 1934 e
estudou entre 1959 e 1963 na HFF.
Ele escreveu o drama famoso Die
neuen Leiden des jungen Werther
que foi traduzido para mais de 20
idiomas e adaptado para cinema.
Seus roteiros incluem Weite Strassen – Stille Liebe (direção Hermann
Zschoche, 1969), Kennen Sie Urban?
(direção Ingrid Reschke, 1971), Karla
(com Hermann Zschoche, direção
Hermann Zschoche, 1990), entre
muitos outros.

perante a profissão, pessoas sem qualificação opinam sobre idéias e roteiros (apud
Trampe, 2004: 281). Nisto consiste o maior paradoxo com o qual todos os roteiristas
se depararam e que os surpreendeu quando começaram a trabalhar na Republica
Federativa Alemã (RFA). Em conformidade, eles observam a falta de qualidade dos
roteiros após a queda do muro, sobretudo na televisão, e a existência das mesmas
pressões para nivelar histórias invulgares que conheceram na antiga DEFA.
Ulrich Plenzdorf9 sublinha as semelhanças no exercício do poder na exRDA e na RFA em relação ao trabalho do roteirista: “O poder que era antes exercido
ideologicamente pelos representantes do governo é agora exercido pelas instituições
financiadoras do Estado. O autor na produção cinematográfica se encontra quase sob
curatela; você está submetido a uma ordem que comanda os seus passos, você tem
que obedecer a estas ordens, senão pode ser processado” (apud Trampe, 2004: 75).
Para Regine Kühn, a situação se tornou mais complicada, porque o adversário não pode ser tão claramente definido como nos dias da antiga RDA, sendo
que o novo antagonista, o dinheiro, não é fácil de determinar (apud Traupe, 2004: 111).
Apontando que as suas experiências em canais de televisão da Alemanha Ocidental
lhe demonstraram que “o mercado”, ou seja, os produtores, pedem filmes provincianos e cheios de lugares comuns, a autora rejeita ainda uma das mais típicas acusações feitas aos filmes da DEFA após a queda do muro: a de que eram basicamente
todos medíocres (apud Trampe, 2004: 112).
Outro ponto levantado pelos roteiristas se refere à falta de reconhecimento
dos méritos da DEFA no debate sobre a importância dos seus filmes em relação à
história do cinema alemão. Para valorizar os filmes, Thomas Knauf frisa o papel
vanguardista do cinema da Alemanha Oriental das décadas de cinqüenta e sessenta,
que abordaram questões sociais relacionadas ao legado político da Alemanha com
as quais os autores de reconhecimento internacional do Novo Cinema Alemão (Neuer
Deutscher Film), como Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Werner Herzog e Alexander Kluge, se preocuparam apenas 15 anos mais tarde (apud Trampe, 2004: 182).
Na percepção pública da Alemanha reunificada parece sobrar pouco dos
44 anos do trabalho invulgar, tanto da DEFA como produtora de filmes de longa-metragem de ficção quanto de seu Departamento de Dramaturgia. Os roteiristas não se
cansam de lembrar a qualidade artística de alguns filmes extraordinários (10 filmes da
DEFA constam em uma lista dos 100 melhores filmes europeus), bem como a importância de toda a produção como documento do estado extinto da Alemanha Oriental.
Gostaria de fechar com a observação de que, além do prazer e da
necessidade histórica de rever os filmes da DEFA, merece ser lembrado o contexto
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(apud Trampe, 2004: 98-99). O pior caso de censura que ela descreve em relação ao
seu trabalho aconteceu no processo da escrita do roteiro de Franziska Linkerhand (1981),
baseado em um romance polêmico, só publicado porque a sua autora falecera.
Outra roteirista, Gabriele Kotte8, que nasceu em 1949, cursou primeiro
Estudos de Teatro e depois Dramaturgia na HFF e começou a trabalhar na DEFA na
mesma época que Christa Kožik. Ela observa que a autocensura dentro do grupo de
dramaturgistas já era tão comum nos anos 70 que os filmes ficavam muito defasados e atrasados em relação aos filmes antes do Plenum, ou seja, antes de 1965. Uma
das razões era o fato dos dramaturgistas principais terem mantido relações estreitas
com a polícia secreta, a Staatssicherheit (Stasi) (apud Trampe, 2004: 238). Mesmo
assim, autoras como Kotte e Kühn conseguiram introduzir inovações, sobretudo através de personagens femininas como protagonistas com as quais discutiam assuntos
importantes da sociedade na RDA no final da década de 70. Elas aproveitavam a
abertura após o discurso do novo chefe de estado, abertura esta que Kotte vivenciou
com “euforia” e que durou até a carta do “pai” (apud Trampe, 2004: 240).
Os depoimentos dos roteiristas referidos surgiram em entrevistas com
Wolfgang Trampe, nos anos 2002 e 2003, ou seja, quinze anos após a queda do
muro e com uma distância de mais de uma década desde o final da RDA em 1990.
Embora todos os entrevistados tenham, de uma forma ou de outra, vivenciado o que
Thomas Knauf chama de “impossibilidade de falar ou tornar público os problemas”
da Alemanha socialista (apud Trampe, 2004: 173), os roteiristas encontram em retrospectiva diversos pontos positivos em relação ao trabalho na DEFA. Em termos
financeiros, dramaturgistas e escritores tiveram uma situação boa, um emprego fixo
e podiam contar com uma produção estável. Muito mais importante ainda, e isto é
realçado diversas vezes, eles eram respeitados no estúdio e tiveram direito de vetar
alterações nos seus “cenários”. O trabalho era marcado pelo profissionalismo, podendo ser realizado em equipe e com o apoio de dramaturgistas bem formados cujas
sugestões, fora da problemática ideológica, eram sempre fundamentadas e sérias.
Nos projetos dava-se a maior importância ao conteúdo, em detrimento da tentativa
de agradar o público. Esta forma de trabalhar – com profissionais excelentes cujo
enfoque era o desenvolvimento de idéias e a discussão de propostas – possibilitou,
como proclama Gabriele Kotte, a realização de “grandes filmes europeus” (apud
Trampe, 2004: 247).
Confrontado com o mercado audiovisual na democracia da Alemanha
reunificada, Martin Stephan nota que agora se realizam muito menos projetos do
que no sistema ditatorial da Alemanha Oriental. Além de não existir mais o respeito
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Há uma diferença brutal entre filmar o pós-guerra na
Alemanha em 1946, com as ruínas se impondo como cenário
obrigatório e inevitável de qualquer drama ou romance, com o
barulho de bombas ainda ressonando e fazendo tremer qualquer sobrevivente traumatizado com um simples estampido do
cotidiano, e se deter sobre essa época já nos anos 1960, com
o devido distanciamento histórico e as coisas em perspectiva,
com uma vida toda desenrolada de maneira radicalmente diferente do que era antes da guerra, as privações do lado stalinista
rompendo com o sonho da vida facilitada pela OTAN do lado
ocidental. Porque entre uma e outra era, como já sabemos, houve a criação da
Alemanha Oriental (RDA), em 1949, e a construção do Muro de Berlim em 1961, uma
barreira que mantinha em estado de prisão a céu aberto os habitantes da Alemanha Oriental, cada vez mais subjugada pelos soviéticos. Estavam estabelecidos os
limites da guerra fria, com Berlim servindo de zona de tensão para os impérios
soviético e americano.
De um lado, filmar a reconstrução em 1946 exigia maior jogo de cintura,
pois o trauma era forte, e ainda não se tinha conhecimento total do nível de atrocidades cometido pelo nazismo. Nos anos 1960, a censura existia mais forte ainda,
mas era socialista. Era possível falar do extermínio de judeus e dos campos de
concentração. Mas era proibido denunciar a pobreza e a falta de estrutura econômica
da RDA, bem como o trauma de ter uma nação sob o domínio russo, praticamente
isolada do mundo capitalista.
Contudo, o velho ditado que diz haver na dificuldade uma maior possibilidade de arte inquieta cai como uma luva quando pensamos no cinema alemão
do pós-guerra, nos dois lados. Enquanto o lado ocidental, a RFA, o lado rico, rapidamente americanizado, tornado capitalista por uma ajuda majoritariamente ianque,
mas também por uma vocação nata para a coisa (a multiplicação de dividendos),
se embrenhava em um tipo de cinema que já seria caduco se fosse feito nos anos
1910, e decrépito nos vinte anos que se seguiram ao pós-guerra, o lado oriental,
limitado economicamente pela prática socialista, reagia às circunstâncias com uma
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contraditório no qual foram idealizados, isto é, em um departamento especificamente
desenhado para o desenvolvimento de seus roteiros. Este contexto não era um simples espelho das crenças e valores do estado autoritário que era a RDA, apesar da
constante influência de sua ideologia por meio da presença dos seus representantes
no estúdio. Bettina Mathes nota (2007) que nenhuma ditadura é capaz de reprimir
por completo as obras audiovisuais nela produzidas: “É uma das particularidades das
mídias que não podem ser dominadas completamente – nem durante uma ditadura.
Sendo que mídias não são apenas instrumentos que empregamos, mas também
possibilidades condicionantes de uma cultura, de pensamentos e de emoções, elas
nos informam sempre sobre aquilo que não deve ou pode ser dito. Desta forma, os
filmes são um resíduo do inconsciente de uma nação.”

A DEFA e o
pós-guerra
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O primeiro
filme da DEFA
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A carnificina contra judeus ainda não estava na boca do povo, tanto que mal
é mencionada no primeiro filme realizado pela DEFA, produtora estabelecida em 1946
na Alemanha Oriental. Os Assassinos Estão Entre Nós, essa obra inaugural, não só da
DEFA, como da Alemanha do pós-guerra, é corajoso no enfrentamento da alma alemã
corrompida, e na narração de uma história de amor passada numa Berlim em ruínas.
Esteticamente, este filme soberbo de Wolfgang Staudte lembra muito os
filmes de Fritz Lang na UFA (anos 1920), bem como o cinema hollywoodiano dos
anos 1920 e 1930. As fusões remetem a King Vidor e a diretores alemães do período
final do cinema silencioso; os enquadramentos, a Murnau, Pabst e aos primeiros
filmes falados de John Ford. A câmera se movimentando com rapidez nos lembra
que Rossellini havia realizado Roma Cidade Aberta um ano antes. Mas Os Assassinos
Estão Entre Nós tem vida própria, livrando-se dessa derivação pela força magnânima
do olhar de Staudte, disposto a revelar a alma doentia alemã, e os resquícios que
ficaram do nazismo em algumas mentes derrotadas.
Acompanhamos a história de um médico, entregue à bebida e ao vagar
ocioso até que encontra uma mulher, por quem permite se apaixonar, mais por acaso
e como meio de se livrar dos traumas da guerra do que por encontrar nela uma alma
gêmea. Como Fassbinder escreveu sobre Amar e Morrer, de Douglas Sirk, não haveria
amor entre eles se não fosse pela guerra.
Existem dois momentos de gênio no filme de Staudte. Um deles é quando
o médico persegue e alcança a mulher nas ruínas, depois que esta ficou ofendida

pelo tom exagerado de uma reclamação. Eles andam por um tempo juntos, e ele fala
“um dia poderei dizer ‘eu te amo’, e quando isso acontecer, será para você”. Os dois
andam em direção à câmera, como se estivessem hipnotizados, e vislumbram algo
no horizonte. Funde para um plano que mostra os dois subindo as escadas do prédio
onde moram, de uma maneira lenta, como zumbis. Nesse momento está circunscrito
o amor de ocasião que acontece entre eles. A mão que toca a outra como uma procura por reconhecimento humano, o encontro de dois sobreviventes, dois corações
esfacelados pela guerra. A humanidade, enfim, após a tragédia e o desespero.
O outro momento é quando o médico vai matar o capitão nazista, agora
disfarçado de homem pacato de classe média. Ele está prestes a atirar, quando ouve
um abrir de portas, e uma mulher desesperada clamando por um médico, pois sua
filha passa muito mal, está à beira da morte. Justamente ele, um médico, é chamado
para o trabalho, em um momento fortuito que o separa da desgraça eterna. Ele hesita,
mas vai socorrê-la. O que seria o fim de sua existência social e moral, um assassinato, se transforma num recomeço, o salvar de uma vida. Ali é ele quem renasce, e
os momentos seguintes no filme confirmarão isso. Basta olhar sua feição, barbeada,
não mais tão cansada, suas roupas alinhadas, seu olhar mais focado. Essa vida que
salvou valeria por muitas que tirou durante a guerra.

Konrad Wolf
e o drama da
consciência do
pós-guerra

Mais de vinte anos depois, o outro grande diretor da DEFA iria abordar
o imediato pós-guerra numa história com toques autobiográficos. Konrad Wolf, que
havia encantado o mundo com o magnífico Estrelas, de 1958, que se passa durante
a guerra, volta com Eu Tinha 19 Anos, de 1968, uma tocante história de adaptação
do lado oriental à soberania soviética. A língua russa é muito presente no filme.
Wolf é muito mais incisivo no retrato da dominação do que grande parte dos filmes
anteriores da DEFA. Vemos a negociação com oficiais nazistas, a lenta adaptação dos
moradores à nova realidade, o jovem herói tendo que ser mais adulto do que poderia
com seus 19 anos, retornando como soldado vitorioso a sua terra natal, de onde foi
obrigado pelo regime nazista a partir para a Rússia, pátria que lhe deu uma língua e
um uniforme. Num tom suave, por vezes sussurrante, conhecemos esse jovem em
seu momento de soberania. Um alemão vencedor, então.
A exemplo de Staudte, Wolf também tem seus momentos de gênio,
sobretudo na cena em que a câmera acompanha um pequeno caminhão de dentro
de sua carroceria, enquanto o jovem de 19 anos vê a garota por quem se encantou
se distanciar na calçada. Com alguns momentos que lembram os primeiros filmes
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arte deflagradora, atenta e pulsante, extremamente vivaz e não raro contundente.
Enquanto a Alemanha Ocidental se aprimorava em dramas de época, burgueses até
a medula, um cinema que seria combatido com todas as forças pelo Manifesto de
1962, “o cinema do papai está morto, viva o novo cinema alemão”, que jogaria luz em
diretores que começariam a virar o jogo ainda na década de 1960 (Alexander Kluge,
Hans Jürgen Syberberg, Wim Wenders, Werner Herzog e Rainer Werner Fassbinder,
entre outros), a Alemanha Oriental já mostrava a inquietação de seus cineastas tanto
do lado estético quanto do lado histórico e político, logo após a rendição alemã e a
Conferência de Potsdam. Nomes como Wolfgang Staudte, Kurt Maetzig e Konrad Wolf,
além de artesãos como Frank Beyer e malditos como Jürgen Bottcher, para ficarmos
apenas na mais prolífica das produtoras da RDA, a DEFA, mostrariam que a face mais
criativa da Alemanha estava do lado de ferro, ainda que alguns desses nomes tenham
ido trabalhar do lado ocidental, realizando filmes mais modestos esteticamente.
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Mais de vinte anos separam Os Assassinos Estão Entre Nós de Eu Tinha
19 Anos, os dois grandes filmes da DEFA a tratar do imediato pós-guerra, pelos
melhores diretores que trabalharam pela companhia. Essa distância cronológica se
reflete nas imagens. O primeiro tem enquadramentos enviesados, angulações que
incomodam sem que se saiba por quê, trilha que alterna um silêncio ensurdecedor
com música melancólica ou fria, além de se apropriar da melhor parte da herança dos
expressionistas. Aponta um caminho que iria desembocar em Kluge e nos primeiros
Schlondorff, cineastas do já citado manifesto de 1962, realizado na RFA. Filia-se a um
cinema com as estruturas permanentemente abaladas, sem muitos resquícios de um
classicismo possível.
O segundo já representa uma reação do classicismo às pequenas rupturas
realizadas nos anos 1960, o cinema elegante, com movimentos de câmera constantes,
mas discretos, atuações moduladas, sem muita alternância de tom, e os cinco minutos iniciais mais intensos e frenéticos de que se tem notícia em filmes que tratam do
tema da guerra. É um cinema mais facilmente decodificado nos dias atuais, a que o
espectador de hoje se sente mais familiarizado, as influências sendo melhor digeridas.
Tarkovski, mas também o cinema polonês de Wajda e Kawalerowicz, são influências
claras, as mesmas que ainda influenciam muitas obras que vemos em festivais (ao
menos as que não sofreram a terrível influência do Dogma de Lars Von Trier e Thomas
Vinterberg). Um cinema especialmente moderno por ter sabido incorporar o clássico.
Um filme cuja força reside na construção de uma atmosfera, e nos momentos em
que o classicismo sofre um ruído, como no falso documentário inserido para mostrar
o funcionamento de uma câmera de extermínio por ingestão de gás.
Talvez seja por isso que Os Assassinos Estão Entre Nós ainda pareça
desafiador, enquanto Eu Tinha 19 Anos, um filme ainda perfeitamente admirável,
possa quase passar como um novo filme de Bela Tarr, por exemplo. Uma conclusão
não colide com a outra, mas as duas servem para mostrar como o cinema da DEFA
precisa ser urgentemente descoberto pelo público que não se acomoda com os
fogos de artifício do cinema contemporâneo.
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Luiz Carlos Oliveira Jr.*
1946, Os
Assassinos
Estão entre
Nós (Wolfgang
Staudte)
*
Luiz Carlos de Oliveira Jr. é crítico
de cinema e editor da revista
Contracampo.com.br
1.
Cf. André Habib, “Ruines, décombres,
chantiers, archives: l’évolution
d’une figure dans le cinéma em
Allemagne”, in Cinémas vol. 18/no
1, pp. 29-52.

É a “hora zero” (Stunde Null) da Alemanha. A única
estética possível é a dos Trümmerfilme (literalmente, “filmes de
escombros”). O primeiro plano de Os Assassinos Estão entre Nós é uma grua que
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As diferenças
nas propostas

Eu Tinha 19 Anos

de Andrei Tarkovski, sobretudo A Infância de Ivan, graças aos tempos lentos e planos
contemplativos, aos movimentos de câmera que parecem de levitação ou de uma
alma que se despede do corpo que habitou durante muito tempo, Eu Tinha 19 Anos
nos remete à desolação européia, aos cenários insólitos e bucólicos, à adaptação a
uma realidade imposta pela frieza das alianças, já com o olho mediador de um futuro
marcante pelo antagonismo de impérios.

começa enquadrando covas de soldados alemães e termina mostrando um espaço
totalmente destruído pela guerra. As ruínas estão destituídas aqui de qualquer sentido romântico: não são fragmentos remanescentes de um passado imperial glorioso
submetidos ao tempo, e sim traços que acusam a intervenção destrutiva do homem.
Os escombros produzidos pela guerra são a antítese das ruínas de Roma ou da Grécia
antiga, que trazem nelas uma poética heróica da história, como se fossem “o fruto
de um lento entrelaçamento, estirado ao longo de séculos, entre a obra humana e
a natureza”1. Os escombros da guerra, na Alemanha, são a memória viva do ato de
destruição, a evidência material da derrota. Sem ter outro lugar para onde ir, o povo
alemão precisa habitar as ruínas, viver no meio delas. Tristeza e luto.
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A Lenda de Paul e Paula

A primeira imagem de A Lenda de Paul e Paula é a implosão de um
1973, A Lenda
prédio
antigo.
Imagens semelhantes, mostrando outros prédios sendo implodidos,
de Paul e Paula
serão
utilizadas
ao longo do filme, pontuando as passagens entre os seus segmentos
(Heiner Carow)
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dramáticos e funcionando como uma espécie de leitmotif. O pano de fundo do drama
está dado: ao redor do conturbado romance de Paul e Paula, vemos um espaço em
mutação. Nos vinte e sete anos que separam este filme de Os Assassinos Estão entre
Nós, o cinema da DEFA vai dos velhos aos novos escombros: os primeiros foram
provocados pela guerra; os segundos, pela política de reconstrução e uniformização do
espaço urbano e social, que prescreve a demolição de edifícios “obsoletos”.
Paul e Paula moram em prédios vizinhos, e no início do filme ainda não se
conhecem. O prédio de Paul é moderno, o de Paula é antigo. Eles são casados e têm
filhos, mas passam por crises conjugais. Assim que volta do hospital após dar à luz a
seu segundo filho, Paula encontra seu marido com outra mulher e o expulsa de casa.

4.
Ver Hary Blunk, “The Concept of
‘Heimat-GDR’ in DEFA Feature
Films”, idem, p. 213.

Paul também flagrará sua esposa com um amante, porém permanecerá vivendo com
ela, mesmo percebendo que seu casamento, na prática, não existe mais. O casamento
e a vida dentro das regras estabelecidas, logo se percebe, não atapetaram o caminho
da felicidade nem para um nem para outro. A cena em que eles se conhecem se
passa numa boate de decoração kitsch tipicamente anos 1970. A aproximação é toda
construída por raccords de olhar. Um flerta com o outro, que flerta com um terceiro,
que recebe o assédio de um quarto. Um jogo amoroso se monta. Quando saem da
boate, Paul está acompanhado de outra mulher, e Paula de outro homem, mas ambos
se desvencilham de seus parceiros e acabam a noite juntos. Com o dia já amanhecendo, ele a leva para um barraco localizado no meio de um imenso canteiro de
obras. O romance dos dois nasce, portanto, sob aquele signo já plantado na imagem
de abertura do filme, ou seja, o da demolição de antigos edifícios para a construção
de novos conjuntos habitacionais.
Sinais de descontentamento com o programa de habitação da RDA são
evidentes em A Lenda de Paul e Paula: Heiner Carow contrasta “a frieza, o anonimato
e a esterilidade” dos novos edifícios com o forte sentido de convivência e vizinhança
(ainda que este se dê ao preço de uma certa perda de privacidade) experienciado nos
velhos prédios que estão sendo gradualmente demolidos4. O mundo que se despede
é mais caloroso e humano que o mundo que se constrói, e nisso reside uma crítica
ao conceito de modernização e socialização do espaço que não passaria em branco
ante os órgãos de censura.
Além do contraste entre o velho e o novo, A Lenda de Paul e Paula
estabelece ainda uma outra dualidade, entre o real e o onírico, ou entre a realidade
tangível e a felicidade sonhada. O filme embarca no ponto de vista de Paula, configurando-se, em algumas seqüências, como se fosse um musical: a trilha sonora, com
acordes de rock progressivo, estimula cenas de total onirismo e abstração. Em muitos
aspectos, trata-se de uma história de amor louco. A cena da reconciliação de Paul
e Paula, após um período em que ficam afastados, é brutalmente poética: Paul derruba a porta do apartamento de Paula com um machado e a toma em seus braços,
praticamente à força. Ela se protege dando-lhe tapas, rasga a blusa dele, mas acaba
por se entregar. Os vizinhos, enquanto isso, se aglomeram no corredor do prédio e
assistem à cena. O lado cômico do filme atinge seu ápice. Mas a impossibilidade
de conciliação dos termos constituintes do binômio realidade/sonho é reafirmada ao
final do filme pelo médico de Paula, que a aconselha a não ter mais filhos, pois isso
a colocaria em risco: “Se você conhecesse filosofia, saberia que o mundo ideal nunca
coincide com a realidade”, ele diz. O médico, assim como Paul fizera num primeiro
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Como Sérgio Alpendre expõe em seu texto para este catálogo, Os Assassinos Estão entre Nós é um filme de pós-guerra. Há um diferença fundamental
entre o filme de guerra e o filme de pós-guerra. A guerra precipita os heróis sobre os
momentos mais exacerbados da vida: seu espaço nada mais é que uma versão intensificada do meio social e natural dos homens, “multiplicando os ódios, os obstáculos,
o medo, a morte, mas também a amizade e, quando ele se apresenta, o repouso”2. A
guerra é “um meio de conhecimento”, “o revelador químico do homem desnudado”. O
pós-guerra, por outro lado, funciona como lacuna, fenda na história, intervalo incerto.
As pessoas não cumprem mais uma missão, não marcham rumo a alguma coisa. Elas
vagam por um espaço destroçado, sem saber o que fazer. A estética da deambulação
de Rossellini não poderia ter nascido em outro meio que não os cenários reais das
cidades alemãs e italianas arrasadas, tendo as ruínas como “um potente vetor narrativo e visual”3. Hollywood filmava os primeiros hinos à vitória, os primeiros afrescos
coletivos sobre a Segunda Guerra Mundial, e Rossellini e Wolfgang Staudte passeavam
por entre os escombros (em Paisà, Roma - Cidade Aberta, Alemanha Ano Zero e em
Os Assassinos Estão entre Nós, respectivamente). O ambiente do pós-guerra não é
mais um revelador do homem: ele é, ao contrário, um obscurecedor. As motivações
se tornam ambíguas, os corpos se fazem opacos. O passado parece encoberto pela
nuvem de poeira que ainda adensa a atmosfera das cidades destruídas. Na DEFA, o
programa ideológico-dramatúrgico seria inequívoco: fazer ressurgir das cinzas a figura
do herói positivo. Sair da sombra do passado para vislumbrar o porvir.
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1990, Os Arquitetos
(Peter Kahane)
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Nesse que é um dos últimos filmes rodados na DEFA, um grupo de arquitetos de aproximadamente quarenta anos tenta conceber um projeto ambicioso e
inovador para um novo conjunto habitacional, indo contra a uniformidade, o aspecto

cinza e a impessoalidade dos bairros de mesmo tipo até então construídos na Berlim
Oriental (metáfora para a saga de tantos cineastas que tentaram em vão inaugurar
uma nova corrente artística indo contra a formatação estético-ideológica da DEFA?).
Daniel Brenner é o arquiteto que encabeça o projeto. Ele é casado e tem uma filha
pequena. Quando fala para a filha do projeto, ela pergunta se vai ter uma sorveteria.
Daniel responde que sim, ao que ela faz uma segunda – e mais determinante – pergunta: “Mas vai ter forma de caixote?”. Essa crítica que o filme veicula através de
uma “inocente” interrogação feita por uma menina de menos de dez anos se dirige
justamente àqueles prédios que vimos sendo construídos dezessete anos antes, em A
Lenda de Paul e Paula. O que a menina nos diz é que as construções típicas da RDA
não passam de caixotes. Há aí toda uma contestação de um modelo de sociedade. A
esposa de Daniel, utilizando outros termos, faz as mesmas contestações: “Nada mais
me surpreende neste lugar... Por que devo continuar vivendo aqui? Só porque nasci
aqui? Eu preciso de mais. Preciso me encontrar”.
Durante a elaboração do projeto, Daniel passa muito tempo fora de casa,
com a cabeça voltada majoritariamente para a concepção dos desenhos e das maquetes que ele e os outros arquitetos fazem e refazem obsessivamente. À medida
que o projeto encontra toda sorte de obstáculo, deparando-se com a intransigência
do Partido (que exige que eles continuem praticando uma arquitetura conformada
e funcional), o casamento de Daniel vai igualmente fracassando aos poucos. Sua
esposa se envolve com outro homem e pede divórcio. Ela sai de casa e vai morar na
Suíça. Numa cena profundamente triste, a filha de Daniel liga para ele dizendo que
está indo para Berlim Ocidental numa excursão da escola. Eles marcam encontro num
determinado lugar, próximo ao Muro de Berlim. Daniel vai ao local combinado e a
vê bem de longe, lá do outro lado do muro. Pai e filha vivem agora em dois mundos
distantes e distintos. As cenas seguintes mostrarão Daniel absolutamente derrotado
– tanto na vida profissional como na afetiva. O filme funciona perfeitamente como o
canto de cisne de toda uma era. Inaugurada sob o signo da pós-catástrofe, a DEFA se
fecha em tom de pós-utopia. Alguns meses antes das filmagens de Os Arquitetos, o
Muro de Berlim havia sido derrubado. Tornara-se ruína, escombro, fechando simbolicamente um ciclo fundado sobre esses elementos que, para os cineastas da DEFA,
haviam constituído um material estético e narrativo de grande riqueza.
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momento, quer convencê-la de que não se pode viver baseando-se em sonhos, sobretudo os que dizem respeito ao preenchimento afetivo. Paula, entretanto, enfrenta o
mundo à sua volta. O desfecho melodramático do filme tem um tom mais afirmativo
que negativo.
Há uma importante conexão a se destacar, aliás, entre o melodrama (uma
das linhas de força que a DEFA herdou do cinema alemão dos anos 1920) e a forte
tradição dos “filmes de mulheres” na RDA, ou seja, filmes que possuem mulheres
de personalidade forte como protagonistas. Tal tradição se manifesta desde cedo,
como em Die Buntkarierten (1946), de Kurt Maetzig, e se expande nos anos 1960-705,
sendo O Coelho Sou Eu (1965, também de Maetzig) um outro bom exemplo, além do
próprio A Lenda de Paul e Paula. No comportamento controverso de suas personagens femininas, esses filmes exibem uma crítica à inflexibilidade, ao inconformismo
e à estagnação da sociedade liderada pelos homens. Paula, particularmente, escapa
à moldura dramática de muitos filmes anteriores da DEFA, nos quais a felicidade do
indivíduo só podia ser alcançada como resultado de uma bem sucedida integração no
coletivo. O filme de Heiner Carow, nesse sentido, pode ser visto como uma “súplica
radical pela autodeterminação do indivíduo, diametralmente oposta à mensagem do
realismo socialista”6. A felicidade individual, para Paula, está acima e à frente dos
compromissos sociais.
O filme foi um grande sucesso de bilheteria no começo dos anos 1970,
período que, para alguns historiadores, consiste num dos mais interessantes momentos da história da DEFA7. Um clima mais liberal que outrora coincidira com a chegada
de uma nova geração de diretores, entre eles Lothar Warneke, Rainer Simon, Roland
Gräf e Ingrid Reschke (a primeira diretora mulher da DEFA), e levara ao surgimento
de filmes estilística e tematicamente mais livres, aparentemente deslocados de uma
formatação ideológica. O sucesso e a popularidade de filmes como A Lenda de Paul
e Paula, O Terceiro (Egon Günther, 1972) e Jacó, o Mentiroso (Frank Beyer, 1975), no
entanto, iriam alarmar as lideranças do partido comunista (SED) e levar a um processo de recrudescimento da censura já discernível na metade da década de 1970 (tendo
como resultado, entre outras coisas, a expatriação de uma série de proeminentes
atores, diretores e roteiristas da DEFA).
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Direção: Wolfgang Staudte
Direção de Fotografia: Friedl Behn-Grund e Eugen
Klagemann
Desenho de Produção: Otto Hunte, Bruno Monden,
Alfred Schulz
Montagem: Hans Heinrich
Elenco: Ernst Wilhelm Borchert, Hildegard Knef, Arno
Paulsen, Elly Burgmer, Erna Sellmer
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Logo após a Segunda Guerra Mundial, a jovem Susanne Wallner retorna de um campo de concentração e encontra Berlim em ruínas. Ao chegar em seu
apartamento, descobre que alguém já está vivendo
lá: o médico Hans Mertens. Sem outra alternativa,
ambos são obrigados a dividir o apartamento e, a
partir daí, começam a perceber que têm muitas experiências a dividir. Este foi o primeiro filme alemão
feito após a guerra.

Os Arquitetos (Die Architekten)
1990, 97 min., colorido, DVD
Direção: Peter Kahane
Direção de Fotografia: Andreas Köfer
Roteiro: Thomas Knauf, Peter Kahane
Trilha Sonora: Tamás Kahane
Elenco: Kurt Naumann, Rita Feldmeier, Uta Eisold,
Jürgen Watzke, Ute Lubosch
Filmado na época do desmantelamento da República Democrática Alemã (RDA), este sóbrio retrato
da vida na Alemanha Oriental mostra um jovem
arquiteto que sente sua vida e suas metas sendo
estranguladas pelos dogmas do regime comunista
– representado, em parte, pelas gerações mais
velhas. A equipe do filme teve de reconstruir parte
do muro de Berlim para filmar algumas cenas, visto
que ele se esfacelou muito rapidamente.

Os Assassinos Estão Entre Nós
(Die Mörder sind unter uns)
1946, 91 min., p&b, DVD
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A Bicicleta (Das Fahrrad)
1981, 89 min., colorido, 35 mm

Direção: Evelyn Schmidt
Direção de Fotografia: Roland Dressel
Roteiro: Ernst Wenig
Desenho de Produção: Marlene Willmann
Elenco: Heidemarie Schneider, Roman Kaminski,
Anke Friedrich, Heidrun Bartholomäus
Susanne é mãe solteira e leva uma vida despreocupada. Logo depois de deixar seu emprego, ela se
vê diante de graves problemas financeiros e acaba
cometendo uma pequena fraude para conseguir dinheiro. Apesar do precioso retrato da vida cotidiana
no regime socialista sob o ponto de vista de uma
mulher, os órgãos oficiais da RDA foram intolerantes
a esta obra, alegando que ela mostrava uma atitude
pouco ideal do ponto de vista moral para um cidadão da RDA. A Bicicleta acabou não sendo exibido
fora do país. Na Alemanha Ocidental, no entanto, o
filme de Evelyn Schmidt recebeu muitos elogios por
sua visão crítica e pelo olhar feminista.

Berlim – Esquina da Rua Schönhauser (Berlin – Ecke Schönhauser)
1957, 82 min., preto & branco, 35 mm
Direção: Gerhard Klein
Direção de Fotografia: Wolf Göthe
Roteiro: Wolfgang Kohlhaase
Desenho de Produção: Oskar Pietsch
Trilha Sonora: Günter Klück
Elenco: Ekkehard Schall, Ilse Pagé, Ernst-Georg
Schwill, Helga Göring
Este clássico do teen cult dos anos 50 é um perspicaz retrato social em uma cidade onde a divisão
política e econômica afetou toda a população. Embora o filme tenha feito sucesso de bilheteria, ele
foi recebido com ressalvas pelos órgãos oficiais de
cultura da RDA. O diretor Gerhard Klein e o roteirista
Wolfgang Kohlhaase foram censurados por enfatizar
imagens negativas e problemáticas da vida na Alemanha Oriental. Apesar da recepção reprovadora por
parte do governo, este filme foi muito bem quisto
pelo público, especialmente por seu retrato da vida
cotidiana. Berlim – Esquina da Rua Schönhauser foi
apontado por críticos alemães como um dos cem
mais importantes filmes já produzidos na Alemanha.
Esta obra, assim como outras da série denominada
Berlin Films que também foram dirigidos pela dupla
Klein (direção) e Kohlhaase (roteiro), deram uma
importante contribuição ao cinema mundial e ao
gênero teen em particular.

os órgãos oficiais da RDA geralmente questionam
o tipo de humor que mexe com as autoridades. As
gargalhadas dos funcionários soviéticos deram o
aval para que o filme estreasse na Alemanha.

Carbide e Sorrel
(Karbid und Sauerampfer)
1963, 80 min., preto & branco, 35 mm
Direção: Frank Beyer
Direção de Fotografia: Günter Marczinkowsky
Roteiro: Hans Oliva
Desenho de Produção: Alfred Hirschmeier
Elenco: Erwin Geschonneck, Kurt Rackelmann,
Rudolf Asmus, Marita Böhme, Margot Busse
No final da II Guerra Mundial, trabalhadores de Dresden enviam um colega, Kalle, centenas de milhas
ao norte com a finalidade de conseguir material
de solda para sua fábrica. Para trazer os materiais,
Kalle precisa penetrar através da zona de ocupação
soviética. Sua aventura se transforma, então, numa
odisséia hilária, cheia de mal-entendidos. O roteiro
foi encontrado por acaso por Frank Beyer, assim
como o ator principal, Erwin Geschonneck. Ele
interpreta um homem auto-confiante e de lacônico senso de humor que, por sua personalidade
peculiar, acaba vivenciando situações incomuns. O
ponto alto do filme acontece durante uma viagem
pelo rio Elba, quando Kalle suspeita que patrulhas
soviéticas e americanas se aproximam. Frank Beyer,
primeiramente, levou seu filme para Moscou, já que

O Caso Gleiwitz (Der Fall Gleiwitz)
1961, 69 min., preto & branco, 35 mm

Direção: Gerhard Klein
Direção de Fotografia: Jan Curík
Roteiro: Wolfgang Kohlhaase, Günther Rücker
Trilha Sonora: Kurt Schwaen
Figurino: Gerhard Kaddatz
Elenco: Hannjo Hasse, Herwart Grosse, Hilmar Thate,
Georg Leopold, Wolfgang Kalweit

O Caso Gleiwitz é uma detalhada reconstrução do
ataque surpresa realizado pelos nazistas a uma estação de rádio em Gleiwitz, em 1939. A culpa recaiu
sobre o exército polonês e serviu como justificativa
para Hitler marchar sobre a Polônia – dando início
à Segunda Guerra Mundial. Frio e distante, o filme
reflete as possibilidades e as técnicas de provocação e como fatos e pontos de vista podem ser
manipulados para fazer com que a opinião pública
aceite mentiras, assassinatos e guerras.
O diretor Gerhard Klein e seu cameraman, o tcheco
Jan Curík, criaram uma impressionante linguagem
visual para descrever o fascismo. Esta perspectiva esclarecedora sobre o que está por trás da
força do autoritarismo e da violência foi recebida
com resistência pelos oficiais da RDA. O filme foi
acusado de estetizar o fascismo e, embora tenha
escapado por pouco da censura, desapareceu depois
de apenas algumas semanas em cartaz. Hoje, O
Caso Gleiwitz é considerado um dos mais modernos
e experimentais filmes da história da DEFA.
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O Coelho Sou Eu
(Das Kaninchen bin ich)
1965/1990, 109 min., preto & branco, 35 mm
Direção: Kurt Maetzig
Direção de Fotografia: Erich Gusko
Roteiro: Manfred Bieler
Desenho de Produção: Alfred Thomalla
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Elenco: Angelika Waller, Alfred Müller, Ilse Voigt,
Wolfgang Winkler

O Coelho Sou Eu foi realizado em 1965 para
encorajar as discussões sobre a democratização
da sociedade da Alemanha Oriental. Pouco depois,
o filme foi banido pelo governo com a alegação
de que era anti-socialista, pessimista e tinha uma
visão revisionista atacando o Estado. Esta obra
emprestou seu nome a todos os filmes banidos em
1965, que se tornaram conhecidos como “Rabbit
Films”. Depois de 1989, O Coelho Sou Eu foi bastante
elogiado como sendo um dos mais importantes
e encorajadores filmes feitos pela DEFA. O filme
conta a história da relação de uma jovem estudante
com um juiz de caráter duvidoso que, outrora, havia
condenado o irmão dela por exercer atividades
políticas subversivas.

Eu Tinha 19 Anos (Ich war 19)
1968, 115 min., preto & branco, 35 mm
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Direção: Konrad Wolf
Roteiro: Konrad Wolf e Wolfgang Kohlhaase
Elenco: Jaecki Schwarz, Vasili Livanov, Aleksei
Ejbozhenko, Galina Polskikh, Rolf Hoppe
A Segunda Guerra Mundial está praticamente terminada para a Alemanha. Tropas russas e americanas
avançam pelo território. O soldado do exército russo
Gregor Hecker tem 19 anos. Ele nasceu em Colônia,
na Alemanha, seus pais são alemães e ele fala
alemão fluentemente. Apesar disso, o rapaz parece
não se indentificar mais com sua terra natal. Ver
de perto a queda do país do qual pouco se lembra,
pode ter um impacto decisivo em sua vida. Seu
confronto com o passado não poderia acontecer
em um momento mais aterrador. Eu Tinha 19 Anos
é um filme bastante pessoal, já que teve situações
inspiradas no próprio diário de Konrad Wolf, que foi
mantido junto ao exército vermelhos e testemunhou
os últimos dias da Segunda Guerra Mundial.

O Irmão Desconhecido
(Dein unbekannter Bruder)
1981, 108 min., colorido, 35 mm
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Direção: Ulrich Weiß
Direção de Fotografia: Claus Neumann
Roteiro: Wolfgang Trampe
Desenho de Produção: Paul Lehmann
Trilha Sonora: Peter Rabenalt
Desenho de Figurinos: Lydia Fiege
Elenco: Uwe Kockisch, Michael Gwisdek, Jenny
Gröllmann, Bohumil Vavra, Arno Wyzniewski
Após seu retorno dos campos de concentração de
prisioneiros politicos, em 1935, Arnold Clasen resiste a retomar contato com seu grupo de resistência,
com medo de que seja espionado. Isolamento,
medo, falta de companherismo e traição são os
temas deste filme, um raro retrato psicológico do
antifascismo que representou um marco na filmografia do Leste Alemão. O Irmão Desconhecido foi
selecionado para competir no Festival de Cannes,
mas sua inscrição foi retirada pelos oficiais da RDA,
apesar de toda euforia em torno do evento. Ulrich
Weiß, um talentoso diretor para quem esta obra
representou um marco em termos criativos, acabou
ficando extremamente decepcionado com todos
os acontecimentos que envolveram seu filme e
nunca mais dirigiu algo que estivesse à altura desta
obra. Era como se aqueles que estavam no poder
não quisessem mais assumir riscos com diretores
indepentes que não fossem previsíveis e domáveis.

Jacob, O Mentiroso
(Jakob, der Lügner)
1975, 100 min., colorido, 35 mm
Direção: Frank Beyer
Direção de Fotografia: Günter Marczinkowsky
Desenho de Produção: Alfred Hirschmeier
Montagem: Rita Hiller
Trilha Sonora: Joachim Werzlau
Elenco: Vlastimil Brodský, Erwin Geschonneck,
Henry Hübchen, Blanche Kommerell, Manuela Simon,
Dezsö Garas
É 1944. Um judeu, que vive escondido num gueto
europeu, ouve pelo rádio que o exército russo marcha
em direção a eles. Para salvar o amigo de se arriscar
pelas ruas por algumas batatas, ele revela o que
ouviu. O problema é que ter um rádio, em seu gueto,
é um crime punido com a morte. Jacob, O Mentiroso
foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em
1977 e é o único filme da DEFA a conseguir este feito.
Em 1975, foi também indicado ao Urso de Ouro de
Melhor Filme, no Festival de Berlim.

A Lenda de Paul e Paula
(Die Legende von Paul
und Paula)
1972, 106 min., colorido, 35 mm
Direção: Heiner Carow
Direção de Fotografia: Jürgen Brauer
Roteiro: Ulrich Plenzdorf, Heiner Carow
Desenho de Produção: Harry Leupold
Trilha Sonora: Peter Gotthardt
Elenco: Angelica Domröse, Winfried Glatzeder,
Heidemarie Wenzel, Fred Delmare
Este filme conta a história de um amor invencível
entre uma mulher solteira e um burocrata casado.
Muito conhecido também pela música da banda
Puhdys, bastante famosa na RDA na época do lançamento do filme, esta obra foi vista por mais de três
milhões de espectadores e se tornou um dos filmes
mais populares de sua época na Alemanha Oriental.
Ainda hoje, A Lenda de Paul e Paula permanece um
dos grandes filmes cults produzidos na DEFA.

Nu Entre Lobos
(Nackt unter Wölfen)
1963, 116 min., p&b, 16 mm
Direção: Frank Beyer
Direção de Fotografia: Günter Marczinkowsky
Desenho de Produção: Alfred Hirschmeier
Montagem: Hildegard Conrad
Trilha Sonora: Joachim Werzlau
Elenco: Erwin Geschonneck, Armin Mueller-Stahl,
Krystyn Wójcik, Fred Delmare, Viktor Avdyushko
Este filme de Beyer narra uma tentativa de fuga
de um grupo de poloneses judeus que vivem em
um campo de concentração. Um garoto de apenas
quatro anos escondido numa valise é a esperança
de eles conseguirem fugir. A história deste filme foi
inspirada em um romance escrito por Bruno Apitz
que, por sua vez, havia sido inspirado no caso real
de um garoto de quatro anos que escapou vivo de
um campo de concentração polonês nas mesmas
condições que o personagem deste filme.
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Nascido em 45
(Jahrgang 45)
1966/1990, 94 min., preto & branco, 35 mm
Direção: Jürgen Böttcher
Direção de Fotografia: Roland Gräf
Roteiro: Klaus Poche, Jürgen Böttcher
Desenho de Produção: Harry Leupold
Figurino: Günther Schmidt
Elenco: Monika Hildebrand, Rolf Römer, Paul Eichbaum, Holger Mahlich
Nascido em 45 é o único filme ficcional do pintor
e documentarista Jüngen Böttcher. Inspirado pelo
neo-realismo italiano, ele desenvolveu um estilo
caracterizado pelo detalhismo da observação social
sob uma forte veia poética. Os recém-casados Alfred e Lisa decidem divorciar-se, mas, antes, Alfred
afasta-se por alguns dias para pensar melhor. Ele
perambula por Berlim e conhece alguns estrangeiros. Este filme pode ser considerado o equivalente
alemão oriental das primeiras obras de Godard. Órgãos oficiais o baniram em 1966, apontando-o como
sendo “indiferente e insignificante”. Nascido em 45
não foi visto pelo público até 1990 e Böttcher nunca
mais realizou um filme ficcional.

Rastros de Pedra
(Spur Der Steine)
1966, 139 min., p&b, 16 mm
Direção: Frank Beyer
Direção de Fotografia: Günter Marczinkowsky
Desenho de Produção: Harald Horn
Montagem: Hildegard Conrad
Trilha Sonora: Wolfram Heicking
Elenco: Manfred Krug, Krystyna Stypulkowska, Jutta
Hoffmann (voz), Eberhard Esche, Johannes Wieke
Hannes Balla e o grupo de trabalhadores do qual
ele faz parte passam a maior parte do tempo
bebendo e fazendo arruaças na pequena cidade
onde vivem. As coisas mudam de figura quando a
engenheira Kati Klee chega ao local para cuidar da
obra na qual eles estão envolvidos. Este é um filme
extremamente representantivo da burocracia e do
moralismo que vigoravam na Alemanha Oriental.
Para que o filme fosse lançado, Beyer teve que
cortar algumas cenas. Ele afirmou, mais tarde, que
nenhuma das cenas que foram suprimidas eram
realmente imprescindíveis.
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Egon Günther nasceu em Schneeberg em 1927. Em

A Segunda Plataforma
(Das zweite Gleis)
1962, 80 min., preto & branco, 35 mm

Curtas-metragens

Direção: Joachim Kunert
Direção de Fotografia: Rolf Sohre
Roteiro: Günter Kunert / Joachim Kunert
Elenco: Albert Hetterle, Annekathrin Bürger, Horst
Jonischkan, Walter Richter-Reinick
Brock, o inspertor de uma estação ferroviária, testemunha um roubo. Quando não consegue denunciar
um dos cúmplices, ele começa a rememorar fatos
que remetem a um fracasso anterior: quando foi
incapaz de se posicionar contra as perseguições
nazistas, durante a Segunda Guerra. A Segunda
Plataforma é o único filme da Alemanha Oriental a
abordar o tema dos nazistas que, posteriormente à
Segunda Guerra, levaram uma vida normal na RDA.
Essa temática bastante sensível foi uma das razões
pelas quais o filme foi, por raras vezes, exibido nos
cinemas. Expressivas e marcantes imagens em
preto e branco intensificam a história de culpa,
repressão e esquecimento que fazem deste filme
uma verdadeira descoberta.
O OUTRO LADO DO MURO - O CINEMA NA ALEMANHA ORIENTAL
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O Terceiro (Der Dritte)
1971, 111min., colorido, 35 mm

Direção: Egon Günther
Direção de Fotografia: Erich Gusko
Roteiro: Günther Rücker
Desenho de Produção: Harald Horn
Elenco: Jutta Hoffmann, Barbara Dittus, Rolf Ludwig,
Armin Mueller-Stahl

O Terceiro retrata 18 anos da vida de Margit por
meio de uma série de flashbacks. Após duas relações fracassadas, das quais resultaram duas crianças, a liberada Margit começa a repensar sua vida.
Uma nova e despretensiosa aventura amorosa com
um colega acaba sendo o gatilho para essa revisão
do passado. A história de Margit não deixa de ser
um testemunho que tem como pano de fundo uma
história de auto-afirmação e independência das
mulheres na RDA. Jutta Hoffmann foi indicada ao
prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em
1972 por este filme, em que contracena com Armin
Mueller-Stahl, que, posteriomente, seria indicado ao
Oscar pelo filme Shine - Brilhante.

Biografia
Diretores
Um Grito por Semana
(Einmal in der Woche schrein)
1982/89, 15 min., colorido, 35 mm
Direção: Günter Jordan
Direção de Fotografia: Michael Lösche
Roteiro: Günter Jordan
O título deste filme foi retirado de uma canção
escrita por Günter Jordan e um grupo de rock da
Alemanha Oriental, chamado Pankow. Um Grito por
Semana é um sensível retrato sobre a juventude rebelde da “selvagem” Berlim Oriental. Ele foi proibido
logo depois de sua primeira exibição.

Notícias do Ocidente
(Es geht um die Wurst)
1955, 8 min., sépia, 35 mm
Direção: Harald Röbbeling
Direção de Fotografia: Walter Fehdmer
Roteiro: Harald Röbbeling
Elenco: Erwin Geschonneck, Hannelore Wüst, Horst
Kube, Marianne Wünscher
“Salsichas envenenadas na Alemanha Oriental!”,
Karl fica desesperado quando ouve essa notícia na
rádio RIAS (Radio in the American Sector), atuante
na Berlim Ocidental. Que alívio reencontrar seu
amigo, supostamente morto, todo feliz num bar,
alguns dias depois. Este curta-metragem vem para
representar uma série de quase 300 produções
denominadas Stacheltiere (espinho), feitas entre
1953 e 1964. Ele é um exemplo da vitalidade da
tradição de um estilo de sátira social e política que
existia na Alemanha Oriental.

1958, ele começou a trabalhar como dramaturgo e roteirista nos estúdios da DEFA e em 1964 já estava dirigindo
seus próprios roteiros. Seu trabalho gira em torno da vida
contemporânea, mas também dirigiu adaptações literárias.
Com Lotte in Weimar (1975), começou uma série de filmes
sobre Goethe, que teve continuidade com A Máscara do
Desejo (1999). Os críticos descrevem Günther como um
vanguardista da Alemanha Oriental, conhecido por seu
estilo sofisticado e por seus filmes premiados no mundo
todo. Günther foi extremamente prejudicado pela censura.
Até que, em 1978, ele decidiu deixar a RDA, depois que
seu telefilme Úrsula foi recusado pelo regime. Na Alemanha Oriental, ele trabalhou majoritariamente na televisão e
retornou à DEFA em 1989 para realizar o filme Stein.

Evelyn Schmidt nasceu em Görlitz, em 1949, e mudou-se para Berlim em 1963. Foi aprendiz na TV pública
da Alemanha Oriental e se formou em direção de cinema
pela Film and Television Academy de Potsdam-Babelsberg, em 1973. Schimidt começou a dirigir na década de
70. Tendo debutado com o filme Infidelity (1979), ela foi
uma das poucas diretoras mulheres da RDA. Desde 1993,
dirigiu documentários para TV e produziu peças de
teatro experiementais em Berlim. Schimidt é professora
da Film and Television Academy “Konrad Wolf”, em
Potsdam-Babelsberg e, desde 2003, da Drama School
de Berlim-Charlottenburg.
Frank Beyer é conhecido por ter dirigido alguns dos

mais pungentes e historicamente significantes filmes da
DEFA. Nascido em Nobitz, em 1932, ele estudou teatro
em Berlim e direção de cinema na renomada Escola de
Cinema de Praga. De 1958 a 1966, Beyer dirigiu para a
DEFA filmes como Nú Entre Lobos e Fünf Patronenhülsen,
assim como Carbide e Sorrel. Em 1966, Traces of Stones
foi proibido e Beyer mandado embora do estúdio. Ele
então voltou-se para a direção teatral e começou uma
prolífica carreira na televisão. Em 1974, volta para os
estúdios da DEFA e realiza Jacob, O Mentiroso, que foi
indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro, em 1977. A partir
da unificação da Alemanha, Beyer trabalhou basicamente
para a televisão, criando filmes como St. Nicholas
Church (1995), um relato sobre o colapso da RDA. Em
1990, Beyer se tornou membro da Academia de Artes
e, em 1991, foi homenageado com o State Film Prize in
Gold pelo conjunto de sua obra. O Museu de Cinema de
Potsdam, recentemente, comprou a coleção Frank Beyer,
incluindo materiais que possibilitam uma profunda visão de
sua obra e de seu trabalho. Frank Beyer morreu em outubro
de 2006, aos 74 anos, em Berlim.

Gerhard Klein nasceu em Berlim, em 1920. Ele

juntou-se à resistência contra os nazista e foi preso duas
vezes. Klein era um autodidata e, logo após a Guerra,
trabalhou como cartunista e documentarista. Começou
a trabalhar para a DEFA como roteirista de curtas-metragens e documentários, em 1946. Estreou em roteiros
de longas-metragens em 1952. Todos os seus filmes

expressam a poética do cotidiano e sua fascinação por
Berlim. Junto com o roteirista Wolfgang Kohlhaase, Klein
produziu uma série de filmes chamados de Berlin-Films,
pois abordavam a vida dos jovens na cidade. O filme
Berlin Un Die Ecke foi banido pelos governo da RDA,
em 1966. Seu estilo em Gleitwitz Case foi acusado de
fascista pelos oficiais alemães. Gerhard Klein morreu em
Berlin, no ano de 1970.

Günter Jordan nasceu em Leipzig, em 1941. Ele

estudou Literatura Eslava, História e Pedagogia na
Universidade de Jena e, logo depois, começou a
trabalhar como professor. De 1966 a 1969, estudou na
Film and Television Academy em Potsdam-Babelsberg
e, então, entrou para os estúdios da DEFA, para trabalhar
no departamento de documentários, como assistente
de fotografia. Em 1974, escreveu e dirigiu seu primeiro
filme documental. De 1976 a 1986, especializou-se em
documentário para crianças. Jordan dirigiu mais de 40
filmes, é curador e historiador cinematográfico.

Harald Röbbeling nasceu em 1905. Cursou teatro e

estreou no Thalia Theater, em Hamburg, com 20 anos
de idade. Nos anos 1930, trabalhou como montador,
roteirista e assistente de direção. Logo após a Segunda
Guerra Mundial, Röbbeling fundou sua própria compania
cinematográfica, na Austria, e dirigiu seu primeiro filme,
Zyankali, em 1948. O filme Minderjährige Klagen An
(1951), em que usou elementos estilísticos inspirados
pelo neo-realismo, foi um fiasco financeiro e, após dois
fracassos subseqüentes, retornou ao teatro. De 1954 a
1955, trabalhou na DEFA como diretor convidado. Dirigiu
17 curtas-metragens para a série de filmes satírica
chamada de Stacheltiere. A Heart Needs Love (1959),
para o qual também escreveu o roteiro, foi seu último
longa-metragem. Ele morreu em 1989.
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Heiner Carow nasceu em Rostock, em 1929. Os dire-

tores Gerhard Klein e Slatan Dudow foram seus mentores
na escola de jovens diretores que os estúdios da DEFA
mantiveram de 1950 a 1952. Em 1956, Carow realizou
seu primeiro longa-metragem, Sheriff Teddy, o qual tinha
muitas similaridades com os Berlin-Films, realizados
por Gerhard Klein. Seu filme The Russians Are Coming
(1968) foi banido e tachado de “afetado pelo modernismo”. A Lenda de Paul e Paula tornou-se um sucesso
incomparável e, talvez, seja o filme que mais tempo
tenha permanecido em cartaz nos cinemas alemães.
A tendência de Carow para criar filmes que refletem
de forma pura o dia-a-dia socialista, frequentemente, o
colocava em conflito com o governo. Mas seu profissionalismo e comprometimento artístico fez com que ele
conquistasse a posição the vice-presidente da Academia
de Artes da RDA (1982-1993). Ele foi contemplado com
inúmeros prêmios, incluindo o Urso de Prata no Festival
Internacional de Berlim, em 1990, com o filme Coming
Out, único longa realizado na Alemanha Oriental sobre a
temática da homossexualidade. Heiner Carow morreu em
1997, na cidade de Potsdam.
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Jüngen Böttcher, também conhecido como o pintor
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“Strawalde” (seu pseudônimo), nasceu em 1931, em
Frankenberg. Ele estudou na Academy of Fine Arts de
Dresden de 1949 a 1953 e, enquanto isso, trabalhou como
artista independente e como professor numa escola
noturna, onde conheceu o pintor A.R. Penck. De 1955 a
1960, Böttcher estudou direção de cinema na Film and
Television Academy de Potsdam-Babelsberg e trabalhou
como diretor de documentários nos estúdios da DEFA até
1991. Tendo feito mais de 30 filmes artísticos e provocativos, ele alcançou uma aura cult entre os cineastas.
Jüngen Böttcher trabalha como artista independente
desde 1991 e vive em Berlim.

Konrad Wolf nasceu em 20 de outubro de 1925, em

Hechingen. É filho do dramaturgo alemão Friedrich Wolf.
Ele e sua família saíram da Alemanha em 1933, indo
morar na União Soviética, onde Konrad começou a ter
contato com cinema. Com 17 anos, entrou para o Exército
Vermelho e estava nas primeiras tropas russas que chegaram à Alemanha em sua queda, em 1945. Permaneceu
no exército russo até 1948, tornando-se, depois disso,
diretor da DEFA. Sua experiência no exército é contada
no filme Eu Tinha 19 Anos, de 1968. Foi presidente da
Aacademia de Artes da RDA de 1965 até sua falecer em
1982. A Film and Television de Potsdam-Babelsberg
mais tarde recebeu o nome de Konrad Wolf.

Kurt Maetzig nasceu em Berlim-Charlottenburg em
1911. Em 1932, ele começou a estagiar em um filme,
mas em 1934 foi recusado pelos nazistas por ser filho
de mãe judia. Maetzig dirigiu um dos primeiros filmes
alemães do pós-guerra, Ehe im Schatten, em 1947. Este
foi o primeiro filme a abordar o anti-semitismo nazista
e foi exibido nos quatro cantos da Alemanha ocupada.
Maetzig foi um dos fundadores da DEFA. Foi diretor artístico desta instituição, em 1946. Mais tarde, se tornou o
primeiro presidente da recém-criada Film and Television
Academy de Potsdam-Babelsberg, a primeira escola de
cinema do país, onde foi professor de direção. Antes de
se aposentar, em 1975, Maetzig dirigiu mais de 20 lon-

gas-metragens. Embora alguns descrevam seu trabalho
como propagandístico, algumas de suas produções foram
proibidas pelos oficiais da RDA por serem “muito críticas”.
A carreira de Maetzig atravessou algumas décadas de
existência da própria DEFA.

Peter Kahane, nascido em Praga no ano de 1949,
estudou na Film and Television Academy de PotsdamBabelsberg, atualmente chamada Film and Television
Academy “Konrad Wolf”. Seu primeiro filme foi Women’s
Work, em 1984. Prepared for Love (1987) e o premiado
Ete and Ali (1984) são exemplos do soberbo talento de
Kahane para falar da vida cotidiana. Os Arquitetos é o seu
filme mais crítico e politicamente engajado. Depois da
queda do muro de Berlim, ele ficou um tempo afastado
do cinema, voltando a rodar Cosima’s Lexicon, em 1992
e To the Horizon and Beyond, em 1999. Entre 2006 e
2007, ele trabalhou na biografia de um ícone do rock
da RDA, Tamara Danz, vocalista da banda Silly. O mais
recente filme de Kahane, Red Zora (2007), baseado num
romance cult, ganhou o Golden Gryphon no Festival de
Giffoni, em 2008. Desde meados da década de 90, ele
vem também dirigindo filmes para TV e séries criminais.
Ulrich Weiß nasceu em Wernigerode, em 1942. De
1965 a 1970, ele estudou fotografia e direção na Film
and Television Academy de Potsdam-Babelsberg e foi
câmera da emissora de TV pública da RDA. Começou a
dirigir documentários para os estúdios da DEFA em 1971
e apenas dirigiu seu primeiro longa-metragem de ficção,
o infantil Tambari, em 1977. Weiß teve roteiros recusados
por razões políticas pelos oficiais do regime socialista.
Até mesmo filmes como O Irmão Desconhecido (1982) e
Olle Henry (1983), que receberam prêmios internacionais,
foram recebidos com ressalvas pelos oficiais da RDA.
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Wolfgang Staudte nasceu em 1906, na cidade alemã

de Saarbrücken. Começou sua carreira de diretor na
década de 1930. Seu primeiro longa-metragem, Akrobat
Schööön!, foi realizado em 1943. Segundo críticos,
Staudte atingiu seu auge artístico como diretor no
pós-guerra. De fato, foi em 1946 que realizou um de seus
filmes mais marcantes, o primeiro dos estúdios da DEFA,
Os Assassinos Estão Entre Nós. A partir da década de
1950, Staudte refugiou-se na Alemanha Ocidental, onde
realizou diversas obras. Nas décadas seguintes, realizaria
inúmeros trabalhos para a TV. Chegou a ser indicado
à Palma de Ouro em duas ocasiões, em 1957, por Rose
Bernd, e em 1961, por Der Letzte Zeuge. Morreu em 1984,
na atual Eslovênia.

Rastros de Pedra

Joachim Kunert nasceu em Berlim, em 1929. Ele
trabalhou como diretor dos cinejornais e documentários da DEFA de 1954 a 1955, tendo dirigido também
longas-metragens de ficção até 1970. Kunert migrou para
a televisão nesta época, onde trabalhou até 1990. Ele
pertenceu à chamada “segunda geração” dos diretores
da DEFA, que caracterizava-se por uma visão de mundo
moldada pela experiência da Alemanha Oriental. Kunert
abordou temas tabus em seus filmes. Ele alcançou certa
repercussão com o filme As Aventuras de Werner Holt
(1964), em que se debruçou sobre a Segunda Guerra
Mundial e o passado silencioso da geração de seus pais.
A Segunda Plataforma (1962), que traz as marcas da
Alemanha nazista para a RDA da década de 60, não
ganhou reconhecimento até sua recente descoberta
pela crítica. Este filme foi sua segunda colaboração com
o autor Günter Kunert, presidente do P.E.N., renomada
organização internacional de escritores.
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