
“Há vermelho no ar” 

Freitag (F): O que pretende com a Biblioteca da Resistência? 

Karl-Heinz Dellwo (KHD): Publicamos uma série de documentários 

sobre os protestos e a resistência a nível mundial desde meados dos 

anos 60. 

F: Desde meados dos anos 60 porquê? 

KHD: Tem que ver com a nossa própria experiência, mas também 

porque nessa época com as lutas anti-imperialistas e anti-colonialistas, 

a questão socialista nas metrópoles ocidentais se tornou de novo actual. 

F: Mas também já havia resistência antes dos anos 60. 

KHD: Claro, Naturalmente seria óptimo se pudéssemos recuar até ao 

século XIX ou documentássemos a resistência contra o Nacional-

Socialismo. Mas não temos capacidade para tanto. Então teríamos não 

que fazer os 100 filmes mais importantes, mas os 1000. Não pudemos. 

Conseguimos com muita dificuldade um financiamento base para 

iniciar o projecto e temos de nos limitar. A cesura histórica dos anos 60 

faz, assim, sentido. 

F: A biblioteca não é só uma simples colectânea de filmes. Também 

fornecem um livro sobre o tema. Porquê? 

KHD: No início pensámos se deveríamos só publicar os filmes, mas 

depois mudámos de ideias. Agora cada filme sai com um livro com 100 

a 120 páginas. Os autores de cada volume procuram, a partir de hoje, 

reflectir sobre essa altura e analisar o que é válido desse tempo. Há algo 

em que nos poderemos hoje apoiar de novo? O meu colega Willi Baer, 

com quem faço este projecto, e eu constatámos que há muitos livros de 

recordações , mas que é difícil ter acesso aos materiais autênticos. Em 

especial aos documentários que foram feitas nessa época. Na maior 

parte das vezes existem só em formatos a que cada um só muito 

dificilmente pode ter acesso. Queremos, então, proporcionar que cada 

um possa ter acesso aos filmes em condições favoráveis. Assim o 

material fica disponível para as discussões actuais. 

F: Qual é o critério de escolha para os filmes? 

KHD: Em primeiro lugar o critério central é que os filmes tenham sido 

feitos por um ímpeto de esquerda, emancipador. Temos filmes que se 

contradizem. Eu, por exemplo, sou contra qualquer concepção 

nacionalista, no entanto temos de nos ocupar das lutas nacionalistas 

no terceiro mundo e dar-lhes espaço. Não há nenhuma linha única, os 



filmes expõem conflitos sociais. Nestes conflitos há protesto e 

resistência, que podem ir até formas completamente radicais como a 

luta armada. 

F: Para já apresentou na Feira do Livro de Leipzig três volumes. 

KHD: O primeiro volume inclui um filme sobre o 2 de Junho de 1967 de 

Thomas Giefer e Der Polizeistaatsbesuch de Roman Brodmann. 

Conseguimos ainda encontrar o noticiário da Aktuellen Kamera, ou seja 

da televisão da RDA, de 3 de Junho até 11 de Junho. O material 

também está incluído no nosso DVD e mostra a posição oficial da RDA 

sobre o assassinato de Benno Ohnesorg. Sabendo-se hoje que Kurras 

também era agente da Stasi, alguns procuram reescrever de novo a 

história e atribuir a responsabilidade à RDA deste assassínio de Benno 

Ohnesorg. Isto é sempre o que importa à elite: que podemos atribuir de 

negativo à nossa oposição política? Também licenciamos as notícias da 

SFB, para que se possa ver o noticiário original do ocidente. 

F: Como reagiu a RDA? 

KHD: Condenou sem mas nem meio mas o tiro de Kurras como 

“assassinato da polícia”, como resultado do estado de sítio previsto e 

aqui procurou a proximidade da APO – com inúmeras imagens sobre as 

acções de protesto, deixando a manifestação de pesar passar sem 

controle a fronteira, incluindo a liberdade para a FDJ mostrar na rua a 

sua solidariedade com a juventude ocidental. Esta posição inequívoca 

ainda hoje é impressionante. 

F: No segundo volume apresentam dois filmes sobre Angela Davis. 

KHD: Escolhemos um de 1972 e outro de 1998. Publicámos ainda um 

filme muito actual sobre as revoltas na Grécia, Grito em Dezembro de 

Kostas Kolimenos. As revoltas iniciaram-se quando em Dezembro de 

2008 um jovem foi baleado pela polícia. Os restantes filmes devem sair 

mensalmente, este é pelo menos o nosso objectivo. Esperamos 

conseguir aguentar. Com 100 filmes seriam quase 8 anos, quase o 

trabalho de uma vida. 

F: No que diz respeito ao caso grego, pelo menos pareceu-me, quase 

não existiram conteúdos emancipadores mas sim destruição. Até 

que ponto corrigiria esta apreciação? 

KHD: O filme corrige-a. Muitos jovens são entrevistados e falam sobre a 

sociedade que desejam. Nesta medida é um filme político, mesmo 

quando a juventude o expressa de forma simples. Mas sem dúvida que 



eu penso que as questões essenciais só se podem formular de uma 

forma simples. 

F: Que quer dizer com isso? 

KHD: Refiro-me por exemplo à supressão das injustiças sociais, a 

reivindicação da igualdade na vida, a recusa da cultura consumista. 

Estas reivindicações tornam-se políticas na revolta e também a 

compreensão, que muitas vezes aparece poeticamente como “só a acção 

pode substituir as lágrimas.” Na capitalização do mundo, as crianças e 

os jovens ainda pressentem que se trata das suas vidas, pela qual têm 

de lutar. “Cada interesse”, diz-se a uma determinada altura no filme, “é 

manipulado, cada insignificância é tapada com uma vidraça.” Aí o 

buraco na vidraça só desmascara o fetiche que se esconde lá por trás. 

F: O caso da Grécia é muito actual. 

KHD: Na verdade. O conflito de Dezembro de 2008 já foi altamente 

político e os actores sabiam o que se seguiria: um empobrecimento 

material e social. Os custos da crise da economia neoliberal são 

transferidos para a massa da sociedade e esta revolta dirige-se contra 

isso. Actualmente isto atinge duramente a Grécia, outros países ainda 

estão perante este género de desapossamento social. Aqui na Alemanha 

muitos fecham os olhos a isto, porque têm a esperança que a robustez 

económica da Alemanha, a crise se faça sentir principalmente noutros 

países. Mas houve muita solidariedade com a revolta entre a juventude 

europeia. Isso aconteceu muito rapidamente. Publiquei fotografias de 

acções de solidariedade em Hamburgo e Roma. Penso que muitos 

jovens, também os com formação superior, se revêem no que se passa 

na Grécia. Cada um pode cair rapidamente numa situação precária. 

Isto é uma consequência inevitável do Neoliberalismo. Nas acções de 

solidariedade também se defendem a si próprios. Na luta é importante 

que também se lute por si próprio e isso então torna-me também 

optimista. 

F: Um filme e um livro por mês exige presumivelmente uma grande 

distribuição. 

KHD: Nós não temos essa possibilidade. Faltam-nos as finanças e a 

logística, mas também a vontade. Todos os livros com os filmes são 

vendidos nas livrarias. A Sova, a editora socialista de distribuição faz o 

seu trabalho muito bem. No que diz respeito à distribuição Online, 

temos uma cooperação com o jornal diário Junge Welt. Através dele 

pode fazer-se uma assinatura. 

F: Tem um filme preferido? 



KHD: Tenho vários. Dos filmes que publicaremos este ano emocionou-

me especialmente a trilogia de Patricio Guzmán, Batalha pelo Chile 

(1973-1978). Sai em Outubro. Esta esperança infinita nas classes 

baixas da sociedade na melhoria das suas vidas – e o resultado está 

decidido: a classe dominante está, como sempre, pronta para qualquer 

acção violenta. E representa a seguir uma situação morta. Esta trilogia 

mostra a grande complexidade de uma sociedade com as suas 

diferentes classes e estratos e como é enorme a tarefa de formar 

alianças que pelo menos neutralizem o existente poder armado da velha 

elite. Mesmo aqueles que suporíamos puxassem para o mesmo lado, 

estavam divididos. E espontaneamente lembro-me de um outro filme 

que considero valer a pena ver. É o filme de Chris Marker Há Vermelho 

no Ar sobre as lutas revolucionárias no mundo inteiro, que Marker 

iniciou em 1977, e modificou em 1988 e de novo em 2008. Considero o 

filme muito estimulante e muito reflectido. Não está ainda no nosso 

programa, mas gostaria muito de o ter na nossa Biblioteca. 

F: Que está planeado sobre a nova sociedade na América Latina, 

por exemplo sobre a Venezuela, Bolívia ou os sem-terra no Brasil? 

KHD: Há processos sociais muito interessantes na América Latina. 

Desejo muito que também os possamos mostrar. Temos filmes do 

México. Também teremos um filme sobre os zapatistas. Não fazemos só 

história, mas também queremos estabelecer uma ligação entre o 

passado e hoje. Só que na maior parte dos casos as lutas actuais ainda 

não têm os filmes que falam delas. 

F: Pelo contrário, a história da RFA está terminada e é lógico que 

lhe pergunte se também incluiu este tema no seu projecto. Incluiu? 

KHD: Não. Há seguramente bons filmes sobre o clima desse tempo. Mas 

não conheço nenhum filme que reflicta as discussões das quais 

resultou a decisão individual e depois também de um grupo de iniciar a 

luta armada. Em 1982, um exemplo, foram presos 54 militante legais 

de esquerda, que tinham escrito palavras de ordem nas paredes de 

apoio à nossa greve da fome contra o isolamento ou distribuído 

panfletos. Quando se tratava da RAF, a solidariedade com os presos era 

já perseguida como um género de “luta armada”. Num clima assim de 

terror, o espaço para filmes que não se distanciassem logo por 

antecipação era muito reduzido. Penso que os filmes ainda têm de ser 

realizados. 
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