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SEHNSUCHT

SEHNSUCHT
Dirección e guión Valeska Grisebach Ano 2006 Duración 88 min. Lingua Alemán 
Fotografía Bernhard Keller Música Martin Hossbach Montaxe Natali Barrey, Bettina 
Böhler, Valeska Grisebach Produción Peter Rommel Productions Reparto Andreas 
Müller, Ilka Welz, Anett Dombusch, Erika Lemke, Markus Werner, Doritha Richter, Detlef 
Baumann, Ilse Lausch, Harald Kuchenbecker Distribución Eurocine Films
Sinopse Markus é un home casado que ten unha vida tranquila, mais está a piques 
de atoparse con outra das súas vidas posibles, de se enfrontar á dúbida, á perpetua 
insatisfacción, ao desexo irresoluble de ser outro. Sehnsucht é a tráxica historia de 
Markus e Ella: contada, cantada, bailada, suxerida, mostrada.
Festivais e Galardóns Sehnsucht foi seleccionado para a Berlinale en 2006. Foi Mellor 
Filme e Premio Fipresci no Festival de Cine de Xixón, e Premio Especial do Xurado no 
Bafici e no Festival de Varsovia.
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UNHA ONDA EN DOUS MOVEMENTOS

A segunda metade dos anos oitenta non figura entre os períodos máis brillantes 
da historia do cinema alemán. De feito, apenas é recordada fóra das súas fron-
teiras. O final do Novo Cinema dos setenta, motivado en gran parte pola mor-
te de Fassbinder en 1982, desembocou nunha etapa de transición marcada pola 
dispersión do resto de autores que integraran o movemento e pola ausencia de 
novos valores (coa excepción de Romuald Karmakar). É certo que se realizaron 
algunhas xenialidades (todas elas fóra dos circuítos masivos), coma Die Nacht 
(Syberberg, 1985), Der Rosenkönig (Schroeter, 1986) e Der Tod des Empedokles 
(Straub e Huillet, 1986), e que Wenders se alzou co premio ao mellor director en 
Cannes con O ceo sobre Berlín (1987), mais en liñas xerais a cinematografía xerma-
na atopábase algo orfa, inmersa na típica resaca post nova onda.

Primeiro movemento: o alumnado
Neste contexto, Thomas Arslan, Christian Petzold e Angela Shanelec inician os 
seus estudos na Academia Alemá de Cinema e Televisión de Berlín (Deutsche 
Film und Fernsehakademie Berlin ou dffb), onde ingresan en 1986, 1988 e 1990 
respectivamente. O centro, fundado en 1966, tiña unha forte reputación esquer-
dista. De feito, alí xestárase a Escola Berlinesa de Cinema Proletario nos seten-
ta, corrente documental cuxos máximos representantes foron Max Willutzki e 
Christian Ziewer. Entre o profesorado da nova xeración destaca a presenza de 
Harun Farocki e Hartmut Bitomsky, ilustres expoñentes do filme-ensaio cuxas 
leccións irán enfocadas ao desenvolvemento dunha visión crítica sobre o cinema 
máis có adoutrinamento político.

Unha vez completada a súa formación na dffb, Arslan, Petzold e Shanelec co-
mezarán as súas carreiras profesionais con longametraxes para a televisión —go-
zando de gran liberdade creativa, como demostran Mach die Musik Reiser (Arslan, 
1994), Pilotinnen (Petzold, 1995) ou Cuba Libre (Petzold, 1996)— e, posterior-
mente, co salto definitivo ás pantallas comerciais. Dende o principio, o trío toma 
distancia respecto aos seus mestres, realizando filmes de ficción que deixan o 
combate social explícito a un lado para profundar en problemas individuais.

O bautismo oficial chega en 2001, cando, á luz da estrea case simultánea de Der 
Schöne Tag e Mein langsames Leben, varios críticos locais inauguran o termo Ber-
liner Schule (Escola de Berlín). Efectivamente, a estas alturas distinguíanse xa 
abondos elementos comúns como para apuntar unha certa homoxeneidade na 
obra dos tres realizadores formados na dffb. Os seus estilos conflúen no uso de 
narrativas elípticas e lineais, distanciamento emocional e naturalismo no apartado 

visual, todas elas características a contracorrente dos gustos maioritarios. Outra 
das constantes será o desencontro dos directores co público, obtendo discretos 
resultados de recadación e con boa parte da prensa especializada que cualifica 
os filmes como fríos. Os creadores da Escola de Berlín resultaban incómodos xa 
que trataban asuntos de interese común dende unha perspectiva implacablemente 
realista e neutral (e, polo tanto, impopular).

Segundo movemento: os mestres e as novas xeracións
Co novo século, un fato de mozos procedentes de diversas escolas (curiosamente, 
ningún da dffb) debuta na longametraxe atravesando a mesma senda temática 
e estética que Petzold e compañía debuxaran nos anos precedentes. As óperas 
primas sucédense axiña, compartindo un mesmo foco de estudo: os desaxustes 
da adolescencia. Destacan especialmente Valeska Grisebach, co seu breve (65 mi-
nutos) pero agudo e por momentos cómico Mein Stern (2001); Maria Speth e a 
relación imposible entre unha moza berlinesa e un estudante xaponés de In den 
Tag hinein (2001); Ulrich Köhler, cuxo protagonista abandonará o servizo mili-
tar para namorar da moza do seu irmán maior en Bungalow (2002); ou Henner 
Winckler, que en Klassenfahrt (2002) utiliza unha viaxe de fin de curso ao Báltico 
para mostrar as primeiras decepcións dun grupo de estudantes. Logo se suman 
tamén os editores da revista Revolver —na que publican numerosos debates so-
bre o movemento—, Christoph Hochhäuser con Milchwald (2003) e Benjamin 
Heisenberg con Schläfer (2005). Por último, nun rexistro sensiblemente diferen-
te, mais compartindo lazos temáticos, Maren Ade estréase coa comedia sobre o 
descenso á terra dunha profesora rebordante de idealismo, Der Wald vor lauter 
Bäumen (2003).

A consagración definitiva do grupo —sobre todo aos ollos da crítica interna-
cional— prodúcese na Berlinale de 2006. Alí preséntanse ata tres obras —todas 
elas segundos filmes dos seus autores— sobre conflitos provocados pola chegada 
da madurez. Se ben Lucy, de Winckler, mostra a incapacidade dunha nai pre-
coz para crear un núcleo familiar sólido, as soberbias Sehnsucht, de Grisebach, e 
Montag kommen  die Fenster, de Kölher, asómanse á desestruturación absoluta de 
relacións aparentemente ben asentadas. Ambos traballos reafirman a capacidade 
dos cineastas da Escola de Berlín para captar as crises de identidade. Observan 
continuamente a adolescencia e a barreira dos trinta porque son fases en que o 
individuo se sente presionado, obrigado pola sociedade que os acolle a construírse 
a si mesmo e formar unha familia.
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