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Sala Cinemateca exibe 15 obras, a maioria ligada ao expressionismo, e ainda expõe material de 
propaganda que evoca a fase áurea da empresa alemã criada durante a 1.ª Guerra Mundial. 
 
Nos anos 1920, a Universum Film Aktiengesellschaft (UFA) tornou-se um dos mais importantes 
estúdios de cinema do mundo. Hollywood estava começando e, do outro lado do Atlântico, na 
Alemanha, consolidara-se o poder da empresa criada em plena 1.ª Guerra e que estabeleceu um 
verdadeiro império graças ao talento de seus diretores e técnicos. Na UFA trabalhavam grandes 
diretores que depois emigraram para os EUA: Ernst Lubitsch, Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang 
e Josef Von Sternberg. E também roteiristas como Billy Wilder e Carl Mayer, atores como Emil 
Jannings, Pola Negri e Marlene Dietrich, todos cooptados pelo cinema americano para desenvolver 
carreiras em língua inglesa.  
 
De hoje até o dia 30, a Sala Cinemateca promove um ciclo que vai recuperar os clássicos da UFA, 
no período compreendido entre 1918 e 1943. Por meio de 15 filmes, será possível mapear a 
produção alemã que engloba o expressionismo e chega ao cinema de propaganda dos nazistas. A 
preferência da programação é pela produção expressionista e, mesmo o raro filme do período 
nazista que será exibido não se caracteriza por mostrar a brutal propaganda anti-semita praticada 
pelo regime. Junto com a mostra de filmes será realizada uma exposição de cartazes desses 
filmes. Nada mais atraente.  
 
O expressionismo, entre todos os movimentos do cinema, foi o que teve, talvez, mais raízes nas 
artes plásticas. Antes de irromper no cinema, ele surgiu na pintura com Edward Munch, em seu 
célebre quadro O Grito, ainda do século 19. A partir daí, o expressionismo expandiu-se pela 
literatura e pelo cinema, sempre se opondo ao impressionismo e ao realismo. O objetivo dos 
expressionistas nunca foi representar a realidade objetiva. Pelo contrário, seus artistas quiseram 
sempre colocar em quadros, livros e filmes as emoções e reações subjetivas que objetos e 
eventos lhes suscitavam, com amplo recurso à distorção, ao simbolismo e ao exagero.  
 
Se você conhece o manifesto do expressionismo no cinema - O Gabinete do Dr.  
Caligari, de 1919 -, sabe que o diretor Robert Wiene, o roteirista Carl Mayer e a dupla de 
cenógrafos Reimasnn e Röhrig valeram-se de deformações plásticas para colocar na tela o 
sentimento mórbido que corroía os alemães, após a derrota na guerra. Esse filme se tornou tão 
importante como expressão de um estado de espírito do povo alemão que o crítico e historiador 
Siegfried Krakauer chamou de De Caligari a Hitler, Uma História Psicológica do Cinema Alemão o 
seu estudo sobre a produção alemã que alicerçou o nazismo. Em Caligari, que definiu como 'conto 
de terror ao estilo de Hoffmann, ele encontrou, estigmatizada a onipotência da autoridade do 
Estado que está na base do nazismo.  
 
Além da mostra de filmes e da exposição de cartazes, o evento da Cinemateca vai promover uma 
palestra do professor do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp/Assis, Carlos Eduardo 
Jordão Machado. No dia 25, às 20 horas, ele vai falar justamente sobre Siegfried Krakauer e a 
República de Weimar, concentrando-se no período em que o escritor trabalhou como redator no 
Frankfurter Zeitung, publicando críticas de cinema e textos que refletem sobre a produção cultural 
da época.  
 
Para abrir a mostra de filmes, esta noite, foi escolhido o filme de Fritz Lang, de 1928, Os Espiões. 
Escrito pela então mulher do diretor, Thea Von Harbou, Os Espiões foi sempre considerado uma 
obra menor e menos ambiciosa de Lang, que o realizou após o monumental Metropolis, de 1926. 
Aquele foi um filme caro, que não se pagou. Lang investiu então em produções baratas como essa 
aventura centrada no combate de um agente a banqueiro, dublê de espião, que sonha dominar o 
mundo. Para muitos críticos, essa obra menor na verdade é uma das maiores de Lang, superior a 
muitos de seus alegados clássicos expressionistas. De Lang serão exibidos também as duas partes 



de Os Nibelungos - A Morte de Siegfried e A Vingança de Kriemhild -, Dr. Mabuse, o Jogador e A 
Mulher na Lua. O humor de Lubitsch será representado por Carmem e Madame DuBarry e até o 
cinema sob o nazismo será lembrado por Concerto a Pedidos, de Eduard Von Borsody, inspirado 
no programa de rádio que, na época, fazia 'a ponte entre a Pátria e o front', como se dizia. Mas o 
top da programação fica por conta de Murnau, Fausto e A Última Gargalhada, cuja recente 
exibição no Festival de Berlim, no quadro da retrospectiva do diret or, confirmou ser esse um dos 
maiores filmes do mundo. 
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