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Vídeos: olhares sobre o Muro
07-Nov-2009

Uma pesquisa nos canais de vídeo disponíveis na net permite encontrar muito material de arquivo relativo à história do
muro de Berlim e em particular os seus últimos dias. Os três vídeos documentais que seleccionámos para incluir
neste dossier são um bom ponto de partida para entender o que se passou naquelas semanas. E juntamos dois filmes
experimentais feitos em Berlim, antes e após a queda o Muro. Naturalmente, os conteúdos reflectem a opinião dos seus
autores.

Documentário da Deutsche Welle - a emissora pública alemã - sobre a história do muro de Berlim.
Falado em português.

Veja o vídeo aqui.

{youtube}MM2qq5J5A1s{/youtube}

6 minutos de resumo dos acontecimentos que deram origem à queda do muro. Inclui a célebre conferência de imprensa
do responsável do Politburo pelo sector de Berlim Leste a anunciar mudanças na política de viagens permitidas aos
cidadãos para a Alemanha Ocidental. Ante a insistência dos jornalistas, Günter Schabowski atrapalhou-se e disse que o
levantamento de entraves à saída da RDA teria efeitos imediatos. Incrédulos, milhares de berlinenses dirigiram-se ao
muro e passaram a fronteira fechada há quase 40 anos. Legendado em inglês.

{youtube}1_eCVhCGYwE{/youtube}

A abertura do Muro na Bornholmer Strasse, o primeiro posto de fronteira de Berlim Leste a abrir as barreiras. O vídeo
mostra a tensão nos diálogos da primeira linha da multidão junto à fronteira e a desorientação dos guardas apanhados de
surpresa pelos acontecimentos. Legendado em inglês.
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{youtube}IkhZh_FDWzc{/youtube}

Breaking the Wall, de Balzamico

Vídeo experimental de 1987, filmado em Super 8. "Pensava em conseguir furar o muro e passar para o outro lado, mas
isso só aconteceu na minha cabeça. Ainda assim, foi colorido!", diz o autor...

{youtube}Q2NwPWf9bGM{/youtube}

Transit, de Katharina Suckale

Filmado dois meses após da queda do muro, este filme experimental
dá-nos a perspectiva da jovem realizadora berlinense na sua primeira
visita a Berlim Leste.
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