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Povestea unui film ascunde întotdeauna istoria unui erou. La început 

există un personaj principal, care se confruntă cu o schimbare. Protagonistul 

nu are nevoie în mod aparent de această nouă etapă în viaţa sa, însă destinul 

îşi urmează cursul firesc şi el este pus faţă în faţă cu o modificare 

existenţială. Un element perturbă acest echilibru iniţial, care ne este 

prezentat încă din primele scene ale filmului. Ceea ce îl diferenţiază pe erou 

faţă de oricine altcineva este că este cât se poate de uman, asta însemnând că 

are cu siguranţă ceva specific, ceva ce este numai al lui, ceva ce îl 

diferenţiază de oricine altcineva. Trăsăturile sale, comportamentul, gândurile 

şi chiar şi emoţiile sale îl fac să iasă din mulţime, pentru că, spre deosebire 

de un alt potenţial personaj, actantul principal, în momentul în care se 

întâlneşte cu o provocare, va acţiona întotdeauna. Acesta este poate 

elementul cel mai important, pe care filmul l-a împrumutat din teatru şi l-a 

integrat în sine ca pe un schelet narativ.  

 

Este uşor să concluzionezi că acest domeniu este magic, pentru că 

implică într-adevăr un demers artistic fabulos, însă, în acelaşi timp, când 

analizezi aceste aspecte din punctul de vedere al unui cineast, realizezi că nu 

ţine de domeniul fantasticului, ci este vorba, de fapt, de alinierea perfectă 

dintre munca depusă, dedicarea dovedită şi precizia talentului. Istoria 

cinematografiei în primele decenii a cunoscut o expansiune fără precedent. 
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A apărut ca o noutate în câteva oraşe mari, cum ar fi de exemplu Berlin, 

Paris, Londra și New York, şi a reprezentat un succes de la bun început, 

atrăgând un public din ce în ce mai mare şi mai divers. Cu toate că 

cinematografia început să fie prezentată în capitalele acestor ţări, din punct 

de vedere al dezvoltării acestei invenţii, mai ales francezii, dar într-o 

anumită măsură şi americanii, au jucat un rol determinant în stabilirea 

regulilor acestui nou joc. Germania însă, care era creditată cu un implicare 

mai mică decât cea a Franţei, locul de naştere al cinematografiei, a avut 

mereu însă un contrapunct ludic în ceea ce a însemnat dintotdeauna artă, ca 

o copie fidelă şi autentică a realităţii.  

 

Cum a apărut cinematograful în Germania şi care a fost contextul 

istoric, politic, social, economic, industrial şi artistic, în care s-a întâmplat 

acest eveniment?  De la fondarea Imperiului German din 1871 până la 

colapsul monarhiei în anul 1918, cetăţenii acestei ţări au cunoscut schimbări 

drastice în aproape fiecare aspect al vieţii lor sociale – de la industrializarea 

şi urbanizarea tardivă şi  ascensiunea semnificativă a unei puternice clase 

muncitoreşti la progresul important din domeniul social legislativ şi al 

reprezenţării politice în stat. Germania sub conducerea împăratului Wilhem 

al II-lea, cunoscută şi sub denumirea de perioada wilhemină, a intrat într-o 

perioadă istorică a naţionalismului înflăcărat şi a ambiţiei imperialiste. În 

clasele sociale de mijloc educate (burghezia),  provocarea naturalismului şi, 

mai târziu, a expresionismului, a subliniat nevoia de schimbări fundamentale 

în cadrul structurii politice ale ţării şi ale manifestărilor artistice 

contemporane. În apropierea noului secol, noi organizaţii sociale şi culturale 
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au avut ca şi ţel comun diminuarea diferenţelor contrastante între clasele 

sociale şi au pus accent îndeosebi pe îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale 

claselor sociale inferioare. Angajaţi într-o reformă socială, membrii 

organizaţiilor apărute de curând au făcut parte şi membrii din clasa 

muncitorească, dar şi cetăţeni din grupuri alternative, care au promovat în 

special un stil de viaţă alternativ sau activişti radicali, care au luptat pentru 

locuinţe mai bune, drepturile femeii şi egalitate între toţi oamenii.  

 

Cum s-a încadrat apariţia cinema-ului în acest peisaj? Datorită atenţiei 

deosebite pentru problemele contemporane, a accelerat procesul 

democratizării. Într-adevăr, în primă instanţă, a concurat în Germania cu alte 

manifestări artistice populare, care aveau ca scop diversiunea publicului, 

cum ar fi: spectacole de varietăţi, circul şi centrele expoziţionale. Însă spre 

deosebire de cele enumerate mai sus, cinematograful a devenit curând o 

atracţie distinctă prin statutul său dublu ca o tehnologie în sensul de bază de 

maşini şi mecanisme, care făceau posibile realizarea şi proiectarea filmelor 

și, în sensul mai larg de a avea calitatea de a produce și de a ilustra iluzii.  

 

Ca răspuns la situaţia dramatică economică şi politică din ţară,  a 

apărut filmul expresionist, un cinema inovativ şi îndrăzneţ, care a ieşit prin 

felul său unic de a fi din orice tipare. Regizori precum Ernst Lubitsch, Fritz 

Lang, Carl Mayer şi Friedrich Wilhelm Murnau au depăşit limitele impuse 

de către cinematograful wilhemian şi s-au deosebit prin faptul că în operele 

lor se contura foarte clar un stil distinctiv şi avangardist.  Noii cineaşti 

expresionişti germani nu au insistat asupra temelor şi a subiectelor 
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prezentate, ci asupra unei lupte continue cu narativul filmului şi cu felul în 

care acesta avea să fie filmat. Cel mai faimos exemplu este ,,Das Kabinett 

des Dr. Caligari” (,,Cabinetul Dr. Caligari”, 1920), realizat de către 

cineastul Robert Wiene. Considerată de către mulţi critici de film ca fiind o 

operă esenţială în descifrarea şi înţelegerea mişcării expresioniste, în acest 

film nimic nu a fost lăsat la întâmplare. Fiecare cadru înfăţisează o lume 

oblică şi contorsionată, în care umbrele par a domina şi interioarele, create 

de către Hermann Warm, Walter Reimann şi Walter Röhrig, a fi 

neîncăpătoare şi sufocante. Povestea filmului, care îl prezintă pe misteriosul 

dr. Caligari şi pe somnambulul Caesare, într-o lume fictivă în care Caesare 

este folosit ca medium pentru a prevesti viitorul, dar şi ca pe o simplă 

unealtă, care ucide oameni în somn, iar Caligari se dovedeşte a fi de fapt o 

cu totul altă persoană, care deţine în fapt o funcţie de conducereîntr-o 

instituţie a statului, poate să fie interpretată în contextul situaţii sociale şi 

politice instabile de după Primul Război Mondial, însă face referire, mai 

ales, şi la evenimente din epoca lui Otto von Bismarck, cancelarul de fier al 

Germaniei.  

 

Din punct de vedere stilistic, există o îmbinare între elemente ale 

romantismului german, în care peisajele sălbatice şi solitare prevestesc, dar 

şi îndeamnă personajele de a resimţi o claustrofobie acutizată şi literatura 

gotică, unde romantismul frizează genul horror. Izvoarele melancoliei lumii 

moderne nasc deziluzia pentru adevăr, de exemplu prezenţa naratorului 

nedemn de încredere sau a convenţiilor de mizanscenă, în care perspectiva şi 

iluminarea sunt deformate, dar şi a actoriei din teatrul expresionist şi 
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melodrama din primii ani ai cinema-ului german, cu gesturi distorsionate şi 

groteşti, uneori macabre, iar alteori euforice, simbolizând raportul omului cu 

sine influenţat puternic de către instabilitatea evenimentelor istorice – teama, 

singurătatea şi neputinţa. 

 

În perioada cuprinsă între 1933-1945, industria filmului din Germania 

aprodus mai mult de o mie de lungmetraje şi un număr mare de scurtmetraje, 

reportaje şi documentare. Cifrele acestea denotă două aspecte ale cinema-

ului german în perioada celui de-al treilea Reich: faptul că industria a avut o 

forţă economică incredibilă, în perioada în care Germania s-a aflat sub 

stăpânire nazistă şi, conştientizarea posibilităţii de a implementa cinema-ul 

ca mediu de propagandă a ideilor naţional-socialiste în viaţa de zi de zi a 

cetăţenilor ţării. Autorităţile au înţeles că poate să existe o dinamică între 

divertisment şi ideologie politică, între plăcere şi putere şi au investit enorm 

în producţia a cât mai multe produse cinematografice. 
 

Cu toate acestea însă, cinema-ul s-a bucurat de mult succes, fiind o formă de 

divertisment extrem de populară, şi a continuat să funcţioneze în dualitate - 

atât în interiorul normelor impuse, cât şi în afara ideologiei. Datorită 

importanţei cinematografului din punct de vedere cultural şi socio-politic s-

au ridicat multe semne de întrebare: toate filmele, care au fost realizate în 

perioada respectivă, pot să fie considerate ca fiind naziste? Se poate face o 

distincţie clară între filme de propagandă şi cele apolitice de divertisment? 

Au existat momente de rezistenţă estetică exprimate prin genuri de nişă sau 

prin opera individuală a realizatorilor de film? 
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 Partidul nazist a preluat rapid şi eficient industria de film în totalitate 

şi a alcătuit un nou minister pentru instruire poporului şi propagandă, 

denumit în limba germană ,,Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda”, iar Joseph Goebbels a fost desemnat ministrul propagandei, al 

cărui sarcini principale au fost monitorizarea ziarelor, a radio-ului, a filmului 

şi, mai târziu, a televiziunii – cu alte cuvinte, el a controlat toate aspectele 

propagandei politice şi a comunicării în mass-media.Până la finalul 

regimului politic, cinema-ul german a rămas o operă de compromis, care a 

servit funcţiile contradictorii de divertisment şi de propagandă, pentru a face 

pe plac unor interese, argumentelor populiste și atitudinilor politizate 

considerate esențiale pentru a exista. Nu are importanţă faptul că în ceea ce 

priveşte genurile, realizatorii au căutat să continue tradiţia cinema-ului 

weimar sau că s-au imitat modele americane de film, ideologia a continuat să 

stea la temelia acestor realizări cinematografice, aspect care ştirbeşte 

reputaţia lor estetică. Pe de altă parte, Ministerul de propagandă a dat ordine 

clare, care este de la sine înţeles că au fost urmate şi a monopolizat producţia 

de film şi modalitatea în care publicul poate să aibă acces la cinema. 

 

Începând cu 8 mai 1945, dată care a marcat sfârşitul celui de-al Doilea 

Război Mondial, capitularea Germaniei naziste a devenit iminentă şi, 

începutulRăzboiului Rece a dus la divizarea ţării în mai multe teritorii. 

Conferinţa de la Potsdam, din 17 iulie - 2 august 1945, a stipulat împărţirea 

Germaniei, ocupate de aliaţi după cum urmează: ocupaţia franceză în sud-

vest, influenţa britanică în nord-vest; americanii au revendicat sudul şi 

sovieticii estul. Provinciile situate în răsărit, şi anume Silezia, Prusia 
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Răsăriteană şi Pomerania au fost cedate Poloniei. Germania urma să fie 

condusă de Comisia Aliată de Control. Berlinul, capitala ţării, a avut parte 

de o istorie diferită: trei sectoare au revenit Occidentului, devenind mai 

târziu Berlinul de Vest, iar părţile ocupate de sovietici s-au numit Berlinul 

de Est, şi au reprezentat capitala Republicii Democrate Germane. Capitala 

Republicii Federale Germane s-a stabilit a fi la Bonn. Denazificarea a fost 

unul dintre cele mai îndelungate şi promovate procese istorice, iniţiate de 

către Aliaţi în Germania. 

 

Cinematograful german după cel de-al Doilea Război Mondial 

continuat să suştină o relaţie între contaminarea ideologică şi estetică 

deprivată de libertate. În anul 1945, o dată cu terminarea războiului, 

cinematografia germană a fost aproape ruinată. În ciuda acestui fapt, 

germanii au început să realizeze filme din nou, cu toate că lipsa banilor şi a 

concordanţei continuităţii istorice au îngreunat acest proces.Încercări eşuate 

ale cinematografiei postbelice au permis, în schimb, apariţia Cinema-ului 

German Tânăr al anilor 1960 prin declararea oficială a Manifestului de la 

Oberhausen în data de 28 februarie 1962. Astfel s-a petrecut un eveniment 

decisive pentru cinematografia germană. Un grup de tineri cineaşti au 

început să militeze pentru încheierea prezentării stereotipurilor în filme şi 

începutul emancipării filmelor de autor faţă de filme care în mod normal ar 

fi trebuit să fie considerate comerciale. Acest demers a  implicat un nou 

limbaj cinematografic şi o nouă abordare a producţiei unui film. 
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  Manifestul a pus accent îndeosebi pe aspectul instituţional al 

cinematografiei şi mai puţin pe elemental esthetic, făcând însă şi o vagă 

trimitere către autoratul de film. Spre deosebire de regizorii din ,,Nouvelle 

Vague”, (,,Noul Val Francez”) care s-au răzvrătit împotriva existentei tradiţii 

de calitate a filmelor, reprezentanţii Tânărului Cinema German, au fost 

nevoiţi să creeze un cinema de artă cu relevanţă socială. Guvernul german a 

răspuns la această cerere prin formarea unui ,,Consiliu pentru Filmul Tânăr 

German” în anul 1965, care a facilitat accesul unor tineri cineaşti, aflaţi la 

început de carieră, la fondurile statului care au permis acestor regizori să-şi 

realizeze primele filme de lungmetraj. În pofida afinităților puternice pentru 

noile mișcări sociale, cinematograful a fost studiat în primul rând ca fiind un 

cinema de autor (în limba germană, ,,Autorenkino”), dominat de activitatea 

şi opera a unor cineaşti celebri, cum ar fi Rainer Werner Fassbinder, Wim 

Wenders, Werner Herzog, Margarethe von Trotta si Volker Schlöndorff. 

Faptul că aceşti regizori au pus preţ pe conceptul de autor de film, le-a 

deschis drumul unor cineaşti experimentali, printre care se numără Jean-

Marie Straub şi Danielle Huillet, scriitori-activişti cum ar fi Alexander 

Kluge şi personalităţi controversate din lumea filmului precum Hans-Jürgen 

Syberberg.  

 

 Tinerii au abordat filmul de lungmetraj ca fiind o reflecţie asupra 

societăţii şi s-au concentrat asupra unor subiecte deosebite, cum ar fi criza 

din interiorul familiei, conflictul între generaţii, schimbările drastice din 

cadrul instituţiilor publice şi în ceea ce priveşte locurile de muncă, impactul 

emancipării feminine şi, în principiu, problemele adevărate de zi cu zi ale 
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nemţilor din oraşe şi provincii. În ceea ce priveşte critica de film, în mod 

suprinzător, ea a continuat să acorde o atenţie specială pentru filmele din 

perioada celui de-al III-lea Reich şi felurile în care s-a încercat rescrierea 

istoriei Germaniei, să definească o categorie a filmelor de autor şi diferitele 

modalităţi de a le produce şi de a prezenta publicului şi să analizeze criza 

importantă a identităţii cinematografiei naţionale în lupta ei cu dominarea 

estetică şi economică a Hollywood-ului. Cu excepţia a câteva lungmetraje 

realizate după 1962, împărţirea Germaniei în cele două blocuri politico-

militare concurente – blocul răsăritean şi blocul occidental, a jucat un rol 

surprinzător de mic în prezentările tinerilor cineaşti, cel mai probabil şi 

datorită faptului că recepţia filmelor din Germania de Est a fost foarte 

limitată în Vest cu exceptia a cateva lungmetraje.  

  

Autorul de cinema poate fi definit ca fiind un regizor de film a cărui 

influență personală și control artistic asupra filmelor sale sunt atât de mari, 

încât el sau ea poate fi considerat/ă ca fiind autorul lor, și ale căror filme pot 

fi privite în mod colectiv ca un corpus al tuturor operelor, partajat de teme 

sau tehnici comune și exprimarea unui stil individual şi o viziune originală. 

Asemenea regizorilor din Noul Val Francez, în Germania s-a născut după cel 

de-al Doilea Război Mondial o mişcare artistică, care a respins lucrările 

postbelice ale regizorilor comerciale, care au activat în timpul dominaţiei 

naziste şi s-au conformat regulilor impuse de către regimul politic din acea 

perioadă. Idolatrizându-i pe Murnau şi pe Lang, tinerii cineaşti, printre care 

se numără Alexander Kluge, Werner Herzog, Wim Wenders şi Rainer 

Werner Fassbinder, au luptat pentru existenţa Noului Cinematograf German, 
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care a reprezentat în esenţă o revitalizare artistică şi a dominat 

cinematografia germană între anii 1962-1982.  

 

Odată cu ridicarea Zidului Berlinului pe 13 august 1961 şi 

formalizarea diviziunii între cinema-ul din Estul şi vestului Germaniei, 

Manifestul de la Oberhausen a reprezentat o viziune radicală asupra 

cinematografiei germane.Spre deosebire de cineaştii din Noul Val Francez, 

care s-au răzvrătit împotriva calităţii cinematografiei tradiţionale existente, 

reprezentanţii Noului Cinematograf German au fost nevoiţi să creeze un 

opere de artă cu relevanţă socială. Contribuţia lor adusă noilor valuri 

artistice europene ale anilor 1960 şi relaţia strânsă cu filmele anilor 1970 au 

reflectat aceste probleme structurale în conștiința acută a cinematografiei 

fiind o practică socială și politică. În ciuda strânselor afinități cu noile 

mișcări sociale, această mişcare artistică a fost în principal studiată ca fiind 

un cinema de autor (,,Autorenkino”) şi a dominat cariera unor regizori foarte 

cunoscuţi, cum ar fi: Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Wim 

Wenders, Margarethe von Trotta şi Volker Schlöndorff. Abordând filmul de 

ficţiune ca fiind o reflecţie a societăţii, unii dintre aceşti tineri s-au axat pe 

subiecte precum criza familiei şi conflictul dintre generaţii, schimbările din 

instituţiile publice şi de la locurile de muncă, impactul emancipării feminine 

şi problemele cotidiene din oraşe şi din provincie. Unele dintre cele mai 

puternice influenţe asupra cinematografului contemporan constau în 

feminism, postmodernism şi exerciţiile filmice şi literare asociate cu o 

subiectivitate prezentată dintr-un unghi nou. De remarcat este că, de-a lungul 

acestui curent filmic, s-a vrut continuarea unui dialog cu Statele Unite ale 
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Americii. Categoria de filme de artă şi diferitele moduri de producere şi 

recepţie a fost analizată în relaţie cu problemele mari ale unei cinematografii 

naţionale, care să lupte împotriva dominaţiei estetice şi economice ale 

Hollywood-ului.   

 

Noul Val German a însemnat, în primul rând, un număr productiv de 

contradicţii. Mulţi dintre cineaştii germani au împărtăşit o frustrare comună 

faţă de Republica Democratică Germania şi structurile ei social-opresive. 

Unii dintre ei au recurs la demersuri formale pentru a reprezenta viziunea lor 

asupra lumii, în vreme ce alţii au optat să critice condiţiile existente în 

naraţiuni. Chiar dacă au fost conduşi de dorinţa de a se exprima pe sine, sau 

au realizat că filmul are potenţialul de a fi un instrument de comunicare în 

masă, regizorii de film germani s-au axat în special pe dezvoltarea unui 

limbaj cinematografic nou.  Cu toate că sunt grupate din punct de vedere 

istoric, aceste filme rezistă la o delimitare clară generică și sunt, de fapt, 

marcate din punct de vedere stilistic şi tematic numai printr-un singur 

concept: diversitatea. Poate că aceasta este şi principala influenţa, pe care 

acest manifest artistic a exercitat-o asupra cinematografului contemporan: 

filmele pot să fie cât se poate de diferite între ele, chit că vorbim despre gen, 

temă, subiect, stil de filmare, lungime, actorie, scenografie sau mesaj artistic. 

 

Cu toate acestea, criticii de film au identificat trei elemente comune: 

revenirea la filme realiste sociale și influențele documentaristice; renașterea 

avangardei și practicilor experimentale și angajarea critică în raport cu o 

cultură populară și alte mijloace mass-media moderne. Impulsul creativ, 
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primit de către cineaşti din partea documentarelor, i-a determinat pe aceştia 

să se confrunte cu problemele sociale şi cu inegalitatea economică prezentă 

la acel moment. Tradiţia valorii de document în film şi literatură a fost un 

model important de urmat pentru a dezvolta în opere cinematografice o 

analiză socială atentă. Tinerii regizori au adoptat metode asemănătoare 

scriitorilor contemporani pentru a da glas grupurilor sociale marginalizate. 

 

 Ideea care uneşte uneşte Noul Cinematograf German al anilor 1960-

1980 de cel contemporan, şi anume, este conceptul de diversitate. Când 

vorbim despre respect pentru diversitate ne referim la educarea întregii 

populații pentru a învăța să aprecieze diferenţele între oameni, să își 

schimbe comportamentul și atitudinea față de diferite grupuri, pe care le-ar 

putea discrimina din cauza unor stereotipuri și prejudecăți, şi ne referim de 

asemenea şi la respectul pentru opţiunea artiştilor de a fi unici şi de a-şi 

alege stilul, ideile, imaginile, personajele, genul şi acţiunea prezentată 

independent faţă de ceilalţi creatori contemporani. 
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