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PREFÁCIO

Como conselheiro da Fundação Hansen Bahia há mais de 25 anos, e na 
gestão como Gerente Técnico da instituição há sete, venho aprendendo 
sobre a vida do artista alemão Karl Heinz Hansen, que adotou a Bahia como 
morada e no seu coração, integrando-se inteiramente com a nossa gente e com 
a nossa cultura. Como representante do expressionismo alemão desenvolveu 
centenas de xilogravuras, álbuns e livros, dedicando a sua percepção criativa 
à exploração do vasto temário baiano. Esta importante contribuição para 
a arte e cultura da Bahia catalisa o que há de mais importante na arte da 
gravura baiana e brasileira. Durante este período como Conselheiro e Gestor 
desta instituição, que no ano de 2016 completou 40 anos de fundada, mais 
de setenta estagiários pesquisaram em diversas áreas como, por exemplo, 
Pesquisa de Público, Documentação, Conservação, dentre outras, além disso 
diversas outras pesquisas desenvolvidas em trabalhos de conclusão de curso, 
dissertação de mestrado e teses de doutorado. Quando o estagiário Ray 
Marloon surgiu com a proposta da elaboração de projeto de conclusão de 
curso com o objetivo principal de um livro em quadrinhos para ser utilizado 
no atelier da galeria Hansen, vislumbrei o que o artista Hansen Bahia, ao fazer 
o termo de doação de seu legado, enxergava  e queria para a sua instituição, 
a disseminação da arte da gravura e a criação de novos talentos, percebi que 
o projeto seria uma ferramenta poderosa no auxílio da aprendizagem e na 
formação de novos atores na narrativa imagética da arte de Hansen Bahia.

A realização deste trabalho trará uma amplitude de possibilidades do 
imensurável legado do artista Hansen Bahia para a formação e disseminação 
da Arte da Gravura.

Jomar Lima
Museólogo/Fotógrafo
Gerente Técnico da F.H.B.
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“Aqueles que não conseguem se lembrar da história estão 
condenados a repeti-la.” George Santayana
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A Última Ceia.

“Há serenidade em seu olhar, nenhum sinal de dor ou angústia 
pelo que ainda está por vir, ele conhece essa história, todos 

conhecem essa história.”

QUADRO 01 – The man está em pé, ele caminha em direção a uma janela 
do lado esquerdo da sala, as pessoas ali reunidas o observam. Podemos ver 
ao fundo metade da grande janela de vidro que estava atrás dele na página 
anterior. O pouco que se vê do chão é um amarelado piso de madeira, as pa-
redes estão escuras. Ao fundo, através do pedaço de janela atrás de The Man 
desenham-se silhuetas de prédios sob a luz dos primeiros raios de sol.

QUADRO 02 – The Man está em pé em frente a uma enorme janela 
retangular, podemos vê-lo de frente enquanto olha para o horizonte. Há se-
renidade em seu olhar, nenhum sinal de dor ou angústia pelo que ainda está 
por vir, ele conhece essa história, todos conhecem essa história. Por cima 
dos seus ombros podemos ver toda a sala, mesmo que um pouco escura, não 
há nada ali além das doze pessoas sentadas em almofadas vermelhas, todos 
parecem tristes, alguns choram, outros lamentam claramente aflitos, está evi-
dente em cada olhar que os últimos minutos foram muito difíceis.

QUADRO 03 – Vemos The Man por trás, debruçado com as mãos no 
parapeito da janela, única fonte de luz presente. Ele está com a cabeça baixa 
a ponto de não podermos vê-la, seu corpo demasiadamente magro modelado 
por seus jeans justos está contra a luz, sem revelar detalhes, só se distingue 
a silhueta bastante alta, porém de aparência frágil. Todo o resto é completa-
mente preto, só vemos a janela e a silhueta do personagem. Por cima dos seus 
ombros, ainda que parcialmente a cidade do lado de fora, vista de cima para 
baixo, sugere que ele esteja em um dos últimos andares de um prédio. 
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– Na linha de um horizonte nebuloso e  esfumaçado estão outros pré-
dios destruídos, sustentando somente a fachada. São as primeiras horas da 
manhã, poucos raios de sol nascente conseguem penetrar as nuvens cinzen-
tas como espadas perfurando tecido, tentando sobreviver.

QUADRO 04 – As pessoas na sala observam enquanto a mesma mulher 
que descansava repousando sua cabeça no joelho de The Man se aproxima 
dele. Ela mal consegue caminhar e em prantos o chama estendendo seu bra-
ço direito em direção a ele. Emoldurados pela janela, vista do lado de fora do 
prédio de paredes gastas, ambos estão de frente, The Man no canto esquer-
do, de olhos fechados e com o rosto voltado para cima, como se estivesse 
se banhando ao sol, com suas mãos apoiadas no parapeito. Mais ao fundo a 
mulher, loira, com calça jeans, camisa regata azul e um colar em seu pescoço, 
um crucifixo, semelhante ao que o próprio The Man usa, e uma coroa de 
flores em sua cabeça. Não se distingue direito o que há atrás da mulher, está 
escuro, mas parece ser uma porta.

QUADRO 05 – Neste quadro vemos apenas o busto de The Man olhando 
a mulher por cima dos ombros sem se virar completamente. O sol foi enco-
berto pelas nuvens, nos dando a oportunidade de ver seus olhos castanhos, 
há ternura em seu olhar, seu semblante é sereno e um sorriso se forma em 
meio a uma emaranhada barba negra.

PÁGINA 03

QUADRO 01 – Podemos ver The Man e a mulher por inteiro, ele a segu-
ra pelo rosto enxugando suas lágrimas com os dedos polegares, a olha nos 
olhos com ternura e amor, seu sorriso a consola. Ela o segura firme, agarran-
do-o pela camisa na altura do peito, sem conseguir desviar seu olhar ela tenta 
não pensar, mas sabe que esta será a última vez e por isso ela precisa guardar 
este momento memorizando cada centímetro do rosto do seu amado.

QUADRO 02 – Meio quadro. Vemos The Man e a mulher da cintura para 
cima. Ela repousa a cabeça em seu peito e já não chora, mas a tristeza é nítida 

em seu olhar. Ela o abraça com força, parece não querer deixá-lo ir. Ainda 
sustentando um singelo sorriso no rosto, ele a abraça de olhos fechados, re-
pousando o queixo sobre sua cabeça, 

QUADRO 03 – Temos uma visão panorâmica da sala. Do lado esquerdo 
The Man e a mulher ainda estão abraçados olhando em direção ao lado di-
reito. Exatamente no centro, todas as pessoas que estavam ali (na 1ª página) 
também olham para o lado direito, onde está um homem de estatura mediana 
usando óculos de lentes amarelas, barba sem bigode e um corte de cabelo 
de frade. Ele veste uma camisa preta e segura um livro na mão direita, é o 
mesmo homem que parecia não se importar com o anúncio feito por The 
Man momentos antes, enquanto inabalável lia o seu livro sem prestar muita 
atenção. Ele está olhando em direção a The Man com um olhar de decepção, 
sua mão esquerda segura a maçaneta da porta entreaberta.

QUADRO 04 – De corpo inteiro, ainda segurando a maçaneta da porta 
branca com a pintura gasta entreaberta atrás dele, o homem com cabelo de 
frade olha para o chão. . 

QUADRO 05 – Do mesmo ponto de vista agora em close up, vemos ape-
nas a mão esquerda do homem e uma parte do seu antebraço através da fresta 
da porta já se fechando.

PÁGINA 04.

QUADRO 01 – Quadro de página inteira com background e cor de fundo 
da página totalmente pretos. Completamente fechada, muito velha e gasta 
pelo tempo, de tinta branca craquelada que vai dando lugar ao tom escuro da 
madeira, a porta é o único elemento visível. 

PÁGINA 05.

QUADRO 01 – Uma tira horizontal mostra somente os olhos de The Man 
e da mulher, eles parecem assustados com algo acontecendo no outro lado 
da sala.
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QUADRO 02 – Revela-se o que estava assustando The Man e a mulher. 
Do outro lado da sala soldados fortemente armados arrombaram a porta. 
Uniformizados, com insígnias no peito e nos braços perto dos ombros (Fig. 
01), eles pisam com suas botas pretas sujas de lama por cima da porta caída 
no chão e como cães raivosos, gritam e apontam para o chão ordenando que 
todos ali se deitem. Podemos contar quatro soldados já dentro da sala, mas 
podemos ver entre um soldado e outro que muito mais deles estão do lado de 
fora esperando para entrar. 

 QUADRO 03 – A sala está tomada por soldados armados e todos os que 
foram obrigados a se deitarem no chão agora são agredidos com pontapés, 
podemos ver a dor no rosto de cada um deles. The Man não está no chão, 
mas sim de pé, olhando um dos soldados nos olhos.

QUADRO 04 – Agora da cintura para cima, ambos estão de lado. Em se-
gundo plano soldados apontam suas armas para as pessoas deitadas no chão. 
O soldado segura The Man pela parte de trás do colarinho de sua camisa 
enquanto lhe desfere um soco no estômago. O soco é tão forte que pratica-
mente atravessa a barriga de The Man.

QUADRO 05 – Dividido em dois quadros, mostrar do lado esquerdo o 
rosto do soldado e a nuca de The Man. O soldado tem um sorriso cínico que 
demonstra prazer em fazer aquilo, mesmo que talvez as ordens recebidas por 
ele tenham se resumido a capturá-lo, ele decide agir também como carrasco. 
Do outro lado vemos The Man a partir do busto, seus óculos quase caem 
do seu rosto, sustentados apenas pela ponta de seu nariz, seus olhos estão 
saltados, seu rosto pálido como o de alguém sem ar e sua boca está aberta em 
consequência do soco, ele cospe sangue.

PÁGINA 06:

QUADRO 01 – O soldado joga The Man no chão, vemos esta cena de 
frente. Quase flutuando, apenas a ponta do pé esquerdo de The Man toca o 
chão e por reflexo ele estende seus braços e abre as mãos, tentando amenizar 

o impacto de sua queda. O soldado que o jogou no chão ainda tem seu braço 
projetado para frente e olha The Man caindo com o mesmo sorriso cínico 
que tinha no rosto quando o socou. Atrás deles podemos ver um soldado à 
direita do quadro e as pernas de uma pessoa deitada de bruços no chão. A 
grande janela retangular onde The Man estava debruçado mostra o tempo se 
fechando, parece ser inverno, o céu está cinza e pesado.

QUADRO 02 – The Man está de lado, ajoelhado no chão e encolhido 
em posição fetal. Um de seus braços está esticado para frente com a palma 
da mão no chão, não podemos ver sua mão direita, pois ela está entre suas 
pernas e sua barriga. Seus olhos estão fechados e suas pálpebras se contraem 
com força devido à dor que está sentindo. Ao fundo pessoas ainda estão dei-
tadas no chão com as mãos na cabeça enquanto os soldados continuam com 
suas armas apontadas para eles, não vemos detalhes de seus rostos, somente 
silhuetas no escuro.

QUADRO 03 – Vemos esta cena de cima para baixo, por cima dos om-
bros do soldado carrasco. Parte da sua nuca, pescoço e orelhas emolduram 
The Man ainda ajoelhado no chão, olhando para cima, nos olhos do soldado. 
Não se percebe raiva ou nenhum outro sentimento nítido em suas feições, 
mas de fato ele parece estar preparado para aquilo, como se já soubesse o que 
iria acontecer e o que se seguiria.

QUADRO 04 – Dois soldados com suas armas penduradas nos ombros 
agarram The Man, cada um por um de seus braços, de frente ao fundo, 
vemos novamente a grande janela e os seus amigos no chão, reféns dos sol-
dados armados. Podemos ver os corpos de The Man e dos soldados por 
completo, eles andam em direção à porta, The Man praticamente não está 
andando, mas sim sendo arrastado, com os peitos dos pés virados para baixo, 
raspando no chão. The Man olha mais uma vez diretamente nos olhos do 
soldado que o agrediu, um homem alto e robusto de ombros largos, muito 
forte que de lado, ainda sustentando o mesmo sorriso cínico, também olha 
The Man nos olhos. 
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QUADRO 05 – Vemos todos por trás, eles estão em um estreito cor-
redor com portas à direita e à esquerda. Mais adiante, ao fim do corredor, 
dois soldados passam por uma porta mais larga, vermelha e de metal, sobre 
a qual podemos ver um letreiro luminoso que diz – NOTAUSGANG – é 
uma escada de incêndio. (inserir nota de rodapé com a tradução: Saída de 
Emergência.)

PÁGINA 07:

QUADRO 01 –O cenário é a escadaria (Fig. 02). Há pouquíssima luz. 
Não é possível ver muito bem as feições de ninguém, quando muito distin-
guir que realmente é uma escadaria não fosse pelos pontos isolados de luz 
vindos das lâmpadas presas nas paredes de tijolos vermelhos. Tudo em volta 
deles é escuridão e só podemos ver com clareza os pontos exatamente em 
baixo das lâmpadas, que revelam as cores das roupas e as armas, para além 
de um ou dois degraus do próximo lance de escadas. The Man não está mais 
sendo arrastado, já não há muitos soldados e os dois que o escoltam apenas 
o seguram pelos braços, um de cada lado como cães de guarda. A escada é 
larga o suficiente para três homens um do lado do outro. Exatamente atrás 
de The Man vai o soldado que o agrediu na sala, seu rosto não pode ser visto 
nitidamente em meio as sombras, apenas o reflexo do seu sorriso branco e 
cínico brilha no escuro. The Man, com a cabeça voltada para baixo, encara 
os degraus as lentes azuis dos seus óculos brilham sob uma das funte de luz, 
eles estão prestes a descer mais um degrau.

QUADRO 02 – Observamos a descida do próximo lance de escadas como se 
estivéssemos posicionados alguns degraus abaixo. The Man levanta vôo devido a 
um chute em suas costas desferido pela sola da enorme bota que calçava o mesmo 
homem que antes o agredira na sala. Aquele mesmo sorriso cínico toma propor-
ções ainda maiores enquanto The Man é projetado para frente com os braços 
estendidos em uma nova tentativa de amenizar o impacto. Em seu rosto, seus 
olhos arregalados demonstram o horror e pânico daquele momento que o pegara 
de surpresa. (usar linhas de velocidade para mostrar The Man sendo projetado 
para frente devido ao chute que levou. Fig. 03)

QUADRO 03 – Quadro pequeno para enfatizar o momento exato em que 
The Man atinge o chão depois de ter “voado” um lance inteiro de escadas 
devido ao chute. The Man bater o peito e a lateral direita do rosto no chão, 
seu rosto está contorcido devido a pancada, seus olhos estão fechados, as 
pálpebras contraídas ajudam a assimilar a dor que podemos vê-lo sentir.

QUADRO 04 –The Man continua rolando as escadas.

QUADRO 05 – The Man continua rolando as escadas em posição dife-
rente.

PÁGINA 08: 

QUADRO 01 – The Man está caído no chão e olha diretamente para nós. 
Ele respira com dificuldade, o lado direito do seu rosto está ensanguentado 
e seus olhos estão entreabertos. Provavelmente não esteja inteiramente cons-
ciente depois de rolar escada a baixo.

QUADRO 02 – Quadro pequeno, The Man está no chão arrodeado por 
pessoas, das quais só podemos ver as canelas e as robustas botas pretas, são 
os soldados, um dos soldados está mais agachado, mas ainda assim não po-
demos ver seu rosto, apenas sua mão agarrando The Man pela camisa para 
levantá-lo. O background da cena é inteiramente preto, não dá para enxergar 
nada atrás dos soldados, eles estão bem em baixo de um feixe de luz branca 
que contrasta com suas botas pretas e uniformes verdes, e as roupas jeans de 
The Man. Vemos os ferimentos no seu rosto de pelos quais escorre o sangue 
que conflui em direção ao chão.

QUADRO 03 – Cena lateral onde todos estão de pé. The Man é posto de 
frente ao homem que o chutou, num degrau abaixo, mais largo, ele está do 
lado esquerdo e olha para cima, de onde o soldado, já sem o sorriso cínico 
no rosto, olha para um dos soldados atrás de The Man, sinalizando positiva-
mente com a cabeça (usar linhas de movimento para representar este movi-
mento). The Man ainda está atordoado, seu olho direito, um pouco inchado, 
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está quase coberto pelo sangue que ainda escorre pelo seu rosto, quase não 
podemos vê-lo. Eles ainda estão em baixo do feixe de luz (evidenciar nessa 
cena contrastes de cores como o sangue no rosto de The Man, uniformes e 
os tijolos na parede). A nossa frente, um pouco antes de The Man e dos sol-
dados, mais dois dregraus indicam que a escada continua.

QUADRO 04 – Tira retangular vertical no canto direito da página. The 
Man agora está de costas para o homem que o chutou, que continua um de-
grau acima dele. Dois soldados ao lado de The Man o agarram pelos braços, 
ele parece assustado enquanto seu corpo é suspenso a ponto de só as pontas 
dos seus pés tocarem o chão. Estarrecido, como se não estivesse acreditando, 
ele olha para um dos soldados que está à sua frente com um cacetete na mão.

QUADRO 05 – Tira larga horizontal no rodapé da página, o cenário ain-
da é o mesmo. No degrau mais largo em baixo do feixe de luz, vemos The 
Man e os soldados da cintura pra cima, um deles a sua frente soca sua barriga 
com a ponta de um cacetete. The Man se contorce de dor, mas os soldados o 
seguram com força impedindo que ele se mova. Percebe-se no semblante do 
soldado que o atinge que ele está fazendo muita força para desferir o golpe, o 
outro soldado ao seu lado não faz nada além de olhar o homem esguio sendo 
surrado. 

PÁGINA 09:

QUADRO 01 – De baixo para cima vemos as silhuetas dos soldados em 
contraluz arrastando The Man inconsciente escada abaixo. Ele parece estar 
inconsciente, pois sua cabeça, antes voltada para baixo apenas para encarar 
os degraus a sua frente, agora aparenta estar pendurada e seus longos cabelos 
estão caídos sobre seu rosto. (tira horizontal no topo da página)

QUADRO 02 – Do lado de fora, na entrada do prédio (Fig. 04), o tempo 
está frio e cinzento, o pouco que se vê da antiga construção está aos pedaços, 
mas ainda ostenta a larga porta de madeira por onde passaram The Man e 
os soldados que caminham em nossa direção. O prédio sofre não só com as 

consequências do tempo, mas também da guerra. Os soldados acabaram de 
passar por uma barricada (Fig. 05), grandes sacos de areia empilhados uns 
em cima dos outros, sobre os quais provavelmente tiveram de pular, pois 
entre eles não existe passagem. O prédio se se alonga, ultrapassando o limite 
superior do quadro. The Man, ainda arrastado pelos soldados, aparentemen-
te recobrou ao menos um pouco da consciência. Atrás deles a tal barricada 
abandonada, provavelmente há algum tempo a linha de front desta aparente 
guerra, agora é apenas um cenário de destruição. Há um total de seis homens, 
The Man, os dois soldados que o carregam, e logo atrás deles o soldado 
enorme que o chutou da escada escoltado por mais dois soldados, um de 
cada lado, que por sua vez empunham rifles. Todos seguem por um caminho 
que costumava ser cimentado, mas que agora se reduz a um monte de terra 
e pedras reviradas, talvez em consequência de tiros, bombas e granadas. Nas 
laterais, onde costumavam ser os jardins, vemos carros queimados em meio a 
árvores secas, dos quais ainda emana uma leve fumaça. (tira larga horizontal 
usando perspectiva esférica, pesquise.)

QUADRO 03 – Vemos todos por trás agora. Uma fina chuva começa a 
cair do céu, na paisagem à frente vemos muitos pontos de fumaça, prédios 
destruídos sustentando somente a fachada, um cenário de guerra. Vários ca-
minhões (antigo, Fig. 06) andando em fila numa estrada bem longe na linha 
do horizonte e no céu, uma esquadra de aviões (antigos, Fig. 07). Logo em 
frente a The Man e os soldados, um grande caminhão verde estacionado de 
ré é o destino de sua caminhada. (perspectiva esférica)

QUADRO 04 – Vemos esta cena como se estivéssemos dentro do baú 
deste caminhão, para dentro do qual The Man é jogado com tamanha força, 
que seu corpo magro e esguio mais uma vez é suspenso no ar.

QUADRO 05 – The Man está caído de bruços, iluminado por um ponto 
de luz amarela que vem do teto e se irradia amena por todo o fundo do ca-
minhão, deixando alguns pontos escuros nos cantos. Ele está sozinho, pode-
mos ver dois bancos, um do lado direito, que corresponde a uma das laterais 
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do caminhão e mais um a frente de The Man, que por sua vez corresponde 
à parte frontal do caminhão, não há mais nada. A forte luz amarela contras-
ta com o verde das paredes. Consciente, ele está de olhos fechados, com o 
lado direito do rosto encostado no chão e por incrível que pareça, ainda tem 
seus óculos azuis em seu rosto e está com as duas mãos apoiadas no assoa-
lho, como quem está prestes a levantar. Em seu rosto nenhum sinal de raiva 
aparente, como se os soldados pudessem destruir o seu corpo sem jamais 
atingí-lo por dentro.

PÁGINA 10: 

QUADRO 01 – Uma tira horizontal na parte superior da página mostra as 
portas de metal do fundo do caminhão, onde há um buraco na lataria, tam-
bém retangular na horizontal, feito provavelmente para que os soldados den-
tro pudessem ver o lado de fora ou vice-versa. Através da abertura vemos os 
olhos de The Man, arregalados, horrorizados com o que está do outro lado.

QUADRO 02 – Outra tira retangular na horizontal, logo abaixo do pri-
meiro quadro está a janela da sala onde The Man inicialmente estava com 
seus amigos. Na janela, a mesma mulher loira que trocava carinhos com The 
Man olha para baixo, em direção ao caminhão, chorando.

QUADRO 03 – Usar esse quadro em todo o resto da página – Vista do 
prédio inteiro. O andar onde eles estavam explode e na janela onde a mulher 
estava agora só há labaredas de fogo e detritos sendo arremessados para fora. 
Os amigos de The Man não saíram de lá, foram mortos. O céu está cinza e a 
chuva começa a cair um pouco mais forte, misturando os tons escuros de um 
dia nublado e chuvoso de inverno com o clarão causado pela explosão. Ao 
fundo, o cenário é parecido com o da frente do prédio, destruição, entulhos, 
casas e prédios destruídos.

PÁGINA 11:

QUADRO 01 – Vemos o fundo do caminhão com as portas do baú fecha-
das e trancadas com enormes cadeados, o cenário é o mesmo de quando eles 

estavam arrastando The Man para fora do prédio; a chuva, as árvores mortas, 
prédios em ruínas, fumaça, cenário de guerra. Já não podemos mais ver os 
aviões no céu e nem os soldados na parte de trás do caminhão, eles agora 
estão bem mais à frente do veículo, a ponto de quase não podermos vê-los. 
Mais a frente um tanque de guerra lidera um comboio de carros e caminhões 
militares que passa da esquerda para a direita, paralelos à linha do horizonte. 
Próximo ao caminhão onde The Man está preso, soldados a pé, uns com 
rifles, outros com armas que soltam enormes labaredas de fogo, queimam 
carros civis, casas, árvores, praticamente tudo à frente.

– Agora precisaremos de uma sequência de close ups para mostrar o que 
acontece dentro e fora do caminhão durante o transporte.

QUADRO 02 – Quase em pé dentro do baú do caminhão, The Man 
curva-se apoiando a mão esquerda no joelho e a mão direita na lateral do 
caminhão, seu corpo está muito debilitado e fraco, é difícil se levantar. Ele 
está levemente de lado, olhando para frente com o rosto escondido atrás dos 
cabelos, ainda é possível ver o ferimento do lado direito do seu rosto e o san-
gue que agora já começa a secar.

QUADRO 03 – The Man é jogado para trás (linhas de movimento) brus-
camente, quando o caminhão começa a andar. Ele perde o equilíbrio e cai 
sentado, batendo as costas na porta traseira do caminhão, suas pernas ainda 
estão um pouco suspensas no ar devido a queda inesperada.

QUADRO 04 – Do lado de fora o chão está muito enlameado devido à 
chuva, num close up, a roda traseira do caminhão passa por um buraco e 
espirra barro.

QUADRO 05 – The Man está “flutuando” em uma parte bem iluminada 
no canto do fundo do baú, mostrando com clareza seu corpo suspenso no 
ar, não muito acima do piso. Suas pernas estão sendo projetadas para cima 
em consequência dos buracos na estrada, que fazem também com que a luz 
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amarela balance, deixando uma parte do baú completamente escura.

PÁGINA 12:

QUADRO 01 – Retratar esta cena com uma tira horizontal no topo da 
página. A vista panorâmica do comboio na estrada exibe vários caminhões e 
carros, liderados por um tanque à frente de uma fila que ultrapassa os limites 
da esquerda do quadro e, provavelmente segue muito além de onde podemos 
ver. O céu é bastante cinzendo e a fina chuva agora dá lugar a uma chuva 
bem pesada, acompanhada por raios. Ao fundo, uma floresta de pinheiros 
em chamas causa um enorme clarão vermelho alaranjado.

QUADRO 02 – Vemos novamente o interior do baú do caminhão no qual 
The Man está sendo transportado. Ele está sentado num canto do fundo, são 
visíveis apenas suas canelas até a altura dos joelhos e seus braços estendidos 
com as palmas das mãos nas paredes, a direita na lateral direita do caminhão 
e a esquerda na porta traseira. O seu tronco e cabeça estão escondidos nas 
sombras, suas canelas e braços estão sendo iluminados pela luz amarela que 
ainda balança bastante.

QUADRO 03 – Na nossa frente há um portão gradeado e de cada um de 
seus lados uma torre de vigilância com um atirador de elite. Depois delas ve-
mos, de cada lado, partes de um enorme muro cinza que provavelmente cerca 
todo o lugar. Um pouco mais à frente do portão estão dois soldados, cada um 
de um lado, armados com rifles, levantando a mão esquerda sinalizando para 
que o comboio pare. Um tanque de guerra se aproxima de nós, é o tanque 
que lidera o comboio.

QUADRO 04 – Vemos praticamente a mesma cena que a anterior, mas 
agora o tanque de guerra não está mais à frente do comboio, e sim estacio-
nado na lateral direita do quadro. O caminhão está parado bem próximo ao 
portão e, enquanto um dos soldados está olhando por baixo dele com espe-
lhos para ver se não há nada debaixo do veículo, o soldado à direita do qua-
dro estende a mão para pegar os papéis das mãos do motorista do caminhão, 

que os estende para fora e para baixo.

QUADRO 05 – Em um close up do documento sendo lido pelo solda-
do, vemos as gotas de chuva molhando o papel contendo insígnias militares 
nazistas, o documento diz: “Gefangenentransfer für der Sortierstation und 
transport zu den Feldern.” (Inserir nota de rodapé com a tradução: “Trans-
ferência de prisioneiros para a estação de triagem e transporte para os cam-
pos”).

QUADRO 06 – Vemos a mesma cena do quadro 04 da página 12, mas 
agora o portão está aberto e os mesmos soldados fazem sinal para que o com-
boio entre. (Tira horizontal no rodapé da página)

PÁGINA 13:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Do ponto de vista inverso, de 
cima para baixo, vemos o mesmo portão em frente ao qual o comboio es-
tava parado esperando autorização para entrar. Para além do enorme muro, 
podemos ver que todo o comboio já entrou no lugar, que agora reconhece-
mos ser uma enorme instalação militar. Na esquerda do quadro uma linha 
de trem passa por uma espécie de estação improvisada, onde várias pessoas 
estão na plataforma de embarque e desembarque. A estação se resume a um 
corredor entre construções de madeira parecidas com casas bem pequenas, 
talvez sejam escritórios de oficiais, talvez alguma coisa aconteça lá dentro, 
sabe-se lá Deus o que aconte lá dentro. As pessoas que estão na platafor-
ma de embarque vestem uniformes de prisioneiros, um boné, uma blusa, 
uma calça e um par de sapatilhas, tudo listrado de preto e branco. O lugar é 
fortemente seguro, e ainda que bem vagamente, vemos guardas fortemente 
armados com rifles, vigiando a fila de prisioneiros esperando o embarque. 
O trem está parado na plataforma enquanto os prisioneiros embarcam nos 
vagões, mas estes não são vagões de um trem convencional; são enormes, 
altos, parecem containers, como uma enorme caixa de metal preto sobre 
trilhos. Um soldado está fechando o portão de baixo da chuva que ainda cai 
forte em uma manhã muito cinzenta, é um daqueles portões que corre em 



34 35

O GravadOr alemãO
A ÚltimA CeiA

um trilho. No muro um pouco mais próximo do nosso olhar estão diversas 
placas de advertência para que ninguém ultrapasse o perímetro, podemos 
ler: “Sperrgebiet, Betreten verboten!!! Übertreter werden geschossen, Über-
lebende werden wieder geschossen!!!” (Inserir nota de rodapé com tradução: 
Área restrita, não ultrapasse, intrusos serão alvejados, sobreviventes serão al-
vejados novamente!!!). Dentro do lugar veículos e pedrestres oficiais circulam 
armados e uniformizados. No canto direito podemos ver os caminhões que 
faziam parte do comboio estacionados em ângulo, formando uma enorme 
fila a perder de vista, várias pessoas estão descendo dos caminhões e sendo 
postas em uma fila, elas ainda não vestem roupas de prisioneiros e seguem 
em direção a um grande portão que dá acesso a uma série de construções. 
São como enormes galpões, cujos detalhes não conseguimos enxergar direi-
to, pois estão muito longe de onde estamos, a fila de prisioneiros é escoltada 
em direção a esse lugar. Analisando toda a instalação, ela se parece com um 
quartel general do exército juntamente a uma série de pequenas divisões mi-
litares conjuntas, todo o lugar está cercado e além dos guardas, câmeras de 
vigilância e grandes postes de iluminação estão por toda parte. O pouco que 
podemos ver do lado de fora dos grandes muros são florestas de pinheiros 
sendo regadas pela forte chuva, as luzes dos postes estão se acendendo, pois a 
noite começa a cair. Será uma noite fria, e a chuva pelo visto não dará trégua, 
vemos muita lama pelo chão.

PÁGINA 14:

QUADRO 01 – The Man está de lado na fila de prisioneiros. Ele parece 
exausto, assim como todos na fila que acabaram de passar pelo portão e já 
estão em meio aos enormes galpões de tijolos vermelhos que vimos de longe 
na página anterior.

QUADRO 02 – Na rua onde os prisioneiros caminham vistos por trás, 
há galpões dos dois lados que seguem até não podermos enxergá-los mais, 
um exatamente na frente do outro, todos exatamente iguais. Bem na frente 
de um dos galpões, dois guardas colocam um certo número de prisioneiros 
para dentro enquanto o restante segue caminhando na fila para entrar no 

próximo galpão.

QUADRO 03 – The Man está de frente, o sangue em seu rosto já foi quase 
todo lavado pela chuva, deixando evidente o ferimento em seu olho direito 
que está um pouco inchado. Atrás dele vemos uma fila de prisioneiros sendo 
colocada pelos guardas na frente do prédio/galpão exatamente igual a esse 
em que ele está entrando.

QUADRO 04 – No interior do galpão, os prisioneiros estão em uma sala 
grande onde tudo é branco, tão branco que ofusca a visão. Do lado esquerdo 
uma fila de prisioneiros está de costas pra parede, atrás de uma linha verme-
lha pintada no chão e que se estende até o fim da sala. Do outro lado existe 
uma grande janela de vidro que mostra pessoas uniformizadas dentro de uma 
salinha menor, não conseguimos distinguir muitas coisas da parte de dentro, 
só as silhuetas de homens com quepes na cabeça, talvez sejam oficiais de alta 
patente. Dentro da primeira sala, ainda do lado direito, dois homens com 
roupas anti-contaminação totalmente brancas, com botas e luvas de borra-
cha, um deles portando uma caneta e prancheta, começam a caminhar em 
direção aos prisioneiros.

QUADRO 05 – Um desses homens de branco se coloca frente a frente 
com um prisioneiro, homem de idade avançada, franzino, de cabelos pretos 
e olhos castanhos, pela sua aparência parece ser um simples agricultor, seu 
semblante é de pânico, ele não sabe por que está ali. Pelo seu estado talvez 
tenha sido apreendido ainda na lavoura, pois veste uma jardineira jeans suja 
de lama, uma blusa branca por debaixo, um casaco e botas pretas surradas, 
também sujas de lama. Ele arregala os olhos quando o examinador o segura 
pelo queixo e abre sua boca, analisando seus dentes amarelos.

PÁGINA 15:

QUADRO 01 – O examinador corta as roupas do homem com um bisturi.

QUADRO 02 – O homem é deixado completamente nu, sua pele é pálida 
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e de aparência anêmica, quase tão branco quanto as paredes do lugar não 
fosse a sujeira em seu corpo.

QUADRO 03 – The Man está de frente para o examinador, nu, assim 
como todos os outros prisioneiros, ele tem somente o colar com o grande 
crucifixo pendurado em seu pescoço. Ele olha diretamente para o examina-
dor, que também o encara, no resto do ambiente vemos o outro examinador 
escrevendo em sua prancheta enquanto os prisioneiros ficam enfileirados, 
nus, com as cabeças sempre voltadas para baixo, olhando para o chão.

QUADRO 04 – O examinador que de frente com The Man está arrancan-
do o colar do seu pescoço, o homem puxa o crucifixo com tanta força que 
The Man se projeta pra frente enquanto o colar se despedaça.

QUADRO 05 – Os prisioneiros à esquerda são atingidos por um forte 
jato de um líquido laranja que contrasta fortemente com as paredes e chão 
branco do ambiente, o líquido sai de uma mangueira enorme segurada pelos 
dois examinadores, o jato é tão forte que joga todos a quem atinge contra a 
parede, eles tentam pôr as mãos na frente para se proteger, mas não adianta. 
Alguns já estão caídos, cuspindo o líquido que entrou por suas bocas e nari-
zes, outros estão sendo pressionados contra a parede pelo jato direto de água 
laranja.

PÁGINA 16:

QUADRO 01 – Vemos os prisioneiros se levantando, alguns estão de qua-
tro no chão, tossindo e cuspindo. Uma grande poça desse líquido reflete a 
imagem dos prisioneiros.

QUADRO 02 – Todos os prisioneiros estão outra vez em pé no mesmo 
lugar. Os examinadores agora jogam um pó branco em todos, que estão com 
uma cor alaranjada devido ao líquido jogado em seus corpos. Os homens 
não se importam em jogar o pó no rosto dos prisioneiros, jogam em todas 
as partes.

QUADRO 03 – Completamente nus, todos os prisioneiros estão andando 
em fila, cobertos por inteiro pelo líquido laranja e empapados de pó branco. 
Todos seguem em frente contornando o canto da grande sala, sempre res-
peitando a linha vermelha pintada no chão, percebe-se que são homens e 
mulheres e crianças.

QUADRO 04 – Estamos agora em um enorme corredor estreito, todo 
branco do chão até onde podemos ver das paredes, muito bem iluminado 
com luzes brancas no teto. Vemos a cena do fundo, fazendo com que os 
prisioneiros fiquem de costas para nós. Na lateral direita vemos uma peque-
na janela com grades brancas, através da qual eles recebem roupas, não se 
pode ver quem as entrega, apenas dois braços se estendendo pela parte de 
baixo do vão da grade. As roupas são entregues uma por vez; são uniformes 
de prisioneiros, assim como aqueles usados pelas pessoas que embarcavam 
no trem. Eles se vestem ali mesmo. Do lado esquerdo do corredor há outra 
parede branca com pequenos buracos por onde rilfles são apontados para os 
prisioneiros, aqueles que já se vestiram são chamados para fora. Logo mais 
à frente, onde o corredor vai chegando ao fim, está a larga porta de saída, lá 
fora já é noite e não chove mais, dois guardas estão do lado de fora colocando 
os prisioneiros novamente em fila.

QUADRO 05 – Do lado de fora vemos The Man de frente, na altura do 
busto, todo o sangue foi lavado do seu rosto, mas o ferimento em seu olho 
direito é perceptível. Atrás dele a fila de prisioneiros segue bem no meio da 
rua, não podemos enxergar muita coisa, apenas a fila, os prédios nas laterais 
e os postes de luz nos cantos da ruela.

QUADRO 06 – Os prisioneiros estão cruzando o portão que dá acesso a 
plataforma de embarque do trem. Vemos a cena de frente mostrando a fila de 
prisioneiros, o portão que eles estão cruzando e várias caixas empilhadas de 
forma muito bem organizada.
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Na Plataforma.

“À noite o frio castiga tanto quanto as botas dos soldados.”

QUADRO 01 – (Uma tira larga na horizontal, no topo da página) Na pla-
taforma de embarque a enorme fila de prisioneiros provavelmente continua 
além de onde podemos ver. Há muitos prisioneiros entrando e saindo daque-
les galpões, já é noite e o frio castiga tanto quanto as botas dos soldados. Bem 
na nossa frente, à direita dos prisioneiros, vemos um enorme vagão de metal 
preto, dentro do qual os prisioneiros estão sendo colocados. À direita do 
quadro, uma construção vermelha que parece algum tipo de usina tem uma 
enorme chaminé em formato cilíndrico no telhado, do topo dessa chaminé 
emana uma forte e densa fumaça preta. Os postes de luz não iluminam muito 
bem, apenas lançam um feixe de luz branca em pontos direcionais, mas a lua 
no céu consegue sair de trás das nuvens, é noite de lua cheia e todo o lugar 
fica um pouco mais claro apesar de nublado. Tudo na plataforma parece ser 
feito de madeira. O terceiro na fila de prisioneiros é The Man, limpo e ves-
tindo o uniforme, seu cabelo está penteado para trás, diferente dos outros, 
por algum motivo ele é o único prisioneiro ainda com cabelos longos, e seus 
óculos de lentes azuis estão no seu rosto. Logo à frente dos dois prisioneiros 
que antecedem The Man, vemos dois soldados segurando rifles na altura do 
peito, eles estão ali para cololar os prisioneiros para dentro dos vagões.

QUADRO 02 – The Man de costas com um pé na plataforma e o outro 
no trem. Dentro do vagão já estão três prisioneiros sentados com as costas 
contra a parede, o chão está coberto por feno velho e já lamacento. Há uma 
única luz no teto, uma lâmpada amarela.

QUADRO 03 – Quadro pequeno para mostrar o soldado fechando a gran-
de porta do vagão. Ele não a fecha completamente, deixando uma fina fresta.

QUADRO 04 – Outro quadro pequeno para mostrar The Man sentado 
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no canto esquerdo com as costas apoiadas na parede, olhando para o lado de 
fora enquanto o trem começa a andar. Suas costas, assim como a maior parte 
do seu corpo não são visíveis, apenas seus olhos, nariz e boca.

QUADRO 05 – Assumimos neste quadro a perspectiva de The Man, ven-
do exatamente o que ele vê por entre a fresta deixada pelo soldado. (para esta 
cena usar um quadro pequeno normal, porém, retratar uma fina fresta com 
a vista da cena do lado de fora, e os lados que sobram do quadro devem ser 
pintados de preto) O vagão passa bem em frente à usina vermelha com a 
chaminé no telhado. Ainda que muito vagamente podemos ver na parte de 
dentro do lugar, soldados e uma enorme pilha de roupas numa plataforma de 
concreto bem no centro do galpão. Dois soldados usando roupas anti-conta-
minação estão jogando as roupas e utensílios por uma grande porta de metal 
do crematório no fundo do salão, para assim serem incineradas.

PÁGINA 19:

QUADRO 01 – Dentro do vagão lotado de prisioneiros, provavelmente 
muito acima da capacidade, as sombras dominam os cantos impedindo que 
vejamos The Man com grande clareza, na nossa frente na parte esquerda do 
quadro, por entre os prisioneiros que estão em pé mostrados somente da cin-
tura para baixo, ele está sentado em baixo da fonte de luz amarela na mesma 
posição em que estava antes, com as costas apoiadas na parede e olhando pela 
fresta da porta. 

QUADRO 02 – Já é dia e temos uma visão aérea do trem parado. Do lado 
esquerdo do quadro, grandes campos verdes visivelmente desmatados alojam 
as mesmas construções de tijolos vermelhos, uma exatamente igual à outra, 
perfeitamente alinhadas, mais um tipo de base militar. Uma densa neblina 
paira encobrindo algumas partes através das quais não podemos ver, como se 
estivéssemos em cima de uma nuvem que esconde o que há por debaixo de si.

QUADRO 03 – As portas dos vagões foram abertas, nosso ponto de vista 
está emparelhado com o trem, que por sua vez está à esquerda do quadro. 

Deste ponto um mar de pessoas desce dos vagões, são os mesmos coitados 
que foram encaixotados como animais e agora são retirados como vermes 
(Fig. 08). Entre os diversos prisioneiros na cena estão os guardas, eles não 
estão armados, pelo menos não aparentemente, e como a área de desembar-
que está tomada pelos prisioneiros que descem do trem, não é possível ter 
uma visão clara do que há além da multidão. Podemos ver o trem à nossa 
esquerda e o céu acima, completamente nublado, deixando a paisagem mais 
escura, num tom mais frio. À nossa direita, ao invés de muros, altas cercas 
compostas por grandes postes de concreto com 1,5 metros de distância uns 
dos outros e aproximadamente 2,0 metros de altura, e arames farpados do 
topo até o chão. Em frente à multidão existe uma cancela levantada e logo 
em frente a ela um portão de metal também envolto em arame farpado. Dos 
dois lados desse portão vemos duas pequenas torres improvisadas de madei-
ra com atiradores apontando seus rifles para a multidão, prontos para atirar 
(Fig. 09). Podemos ver através da cerca de arames, que logo à frente do por-
tão segue uma rua, na qual indentificamos prédios não muito diferentes do 
que vimos na outra base, todos construídos à direita.

QUADRO 04 – Estamos atrás de The Man, nós o vemos da cintura para 
cima e bem na sua frente está a cancela levantada e o grande portão envolto 
em arame farpado. Existem três guardas em cada lateral da parte interna do 
portão, os da direita de frente para os da esquerda e todos de lado para nós. 
Com uniformes iguais aos de todos os soldados que já vimos, eles carregam 
pistolas em suas cinturas e empunham rifles, vigiando a entrada de todos. 
The Man está parado à nossa frente, bem no meio da multidão em frente ao 
portão e enquanto todos estão entrando ele está lá, paralisado, olhando para 
cima do portão, onde podemos ver um grande letreiro de metal forman-
do um arco que carrega a inscrição em alemão: “ARBEIT MACHT FREI” 
(inserir nota de rodapé com a tradução: O Trabalho Liberta, Fig. 10) Os 
soldados que estão no meio da multidão fazem sinal para que os prisioneiros 
entrem, eles parecem gritar no meio de todos, apontando para a rua que se 
segue para além do portão, mas The Man, mesmo com o frio e em meio a 
tanta lama, ainda permanece contemplativo. 
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QUADRO 05 – Ainda estamos atrás de The Man, porém agora um pou-
co mais perto, observando sua nuca e seu ombro esquerdo no canto direito 
do quadro. Ele ainda está olhando fixamente o letreiro e não percebe um 
homem à sua frente, um soldado que aponta o dedo para ele enquanto grita 
enfurecido. Talvez o esteja mandando que entrar e que não fique no meio do 
caminho, podemos ver saliva sendo cuspida da sua boca conforme ele grita 
com The Man, as veias em seu pescoço e em sua testa saltam.

PÁGINA 20:

QUADRO 01 – Como se estivéssemos do lado direito de The Man, vemos 
seu perfil virado para nós, o soldado o está agarrando e não há tempo para 
uma maior reação, ele apenas tem a boca e os olhos arregalados. O rosto do 
soldado revela a grande força que ele emprega em seu movimento, contor-
cendo seu corpo enquanto agarra The Man. Com a mão esquerda na parte da 
frente da sua camisa, mais ou menos na altura do peito e com a mão direita 
agarrando a parte de trás mais ou menos na altura da cintura, ele faz força 
para arremessar The Man para o lado de dentro do portão.

QUADRO 02 – Bem mais ao fundo podemos ver a mesma cena do de-
sembarque, mas do ponto de vista contrário. O trem permanece parado e 
ainda há pessoas entrando pelo portão. No céu tudo o que se vê são nuvens 
cinzas. Não podemos ver o rosto The Man, o qual está enfiado na lama que 
espirra conforme seu corpo bate com força no chão, o soldado está em uma 
posição retorcida. Os outros soldados em volta olham sem esboçar nenhuma 
emoção, talvez estejam acostumados a ver cenas como essa todos os dias, 
e aquele era só mais um de muitos. Os outros prisioneiros que ainda estão 
entrando pelo portão passam pelo homem que está aterrissando no chão la-
macento e observam a cena com espanto.

QUADRO 03 – O soldado apanha The Man pelo colarinho da camisa e 
o força a andar sem nem mesmo esperar que ele se recupere da queda que o 
deixou coberto de lama, mal dá para ver o seu rosto. Podemos ver os dois de 
corpo inteiro, os pés de The Man, virados para trás, nem mesmo conseguem 

colocar-se um na frente do outro e o soldado olha para frente enquanto o 
arrasta. Com a boca próxima ao ouvido de The Man, podemos ver os den-
tes cerrados do soldado “rosnando” algo para ele, talvez sejam palavras de 
ordem para o que o soldado acredita ter sido uma insubordinação por parte 
de The Man. Bem mais ao fundo a cena do desembarque se repete, o trem 
parado, as pessoas entrando pelo portão e um céu de nuvens cinzas.

QUADRO 04 – Vemos esse quadro no mesmo ponto de vista dos dois 
quadros anteriores. O soldado está empurrando The Man para frente com a 
mão esquerda e com a direita ele aponta em frente. The Man está um pouco 
mais a frente dele e vemos o exato momento em que aterrissa com o peito na 
lama novamente.

QUADRO 05 – Precisaremos de uma sequência de tiras retangulares 
na vertical. The Man está recuperando o equilíbrio, se levantando do chão 
(como na ilustração da evolução do macaco para o homem, Fig. 11). Vemos o 
perfil esquerdo do corpo inteiro de The Man. Do outro lado da rua há uma 
cerca bem alta, como a da entrada, para além da qual estão grandes campos 
desmatados. 

QUADRO 06 – Continuando a mesma cena de cima, o vemos sob o mes-
mo ponto de vista, com o corpo ainda meio curvado a se levantar.

QUADRO 07 – Continuando a cena, ele está de pé, porém seu tronco 
ainda não está ereto.

QUADRO 08 – Ele está andando normalmente.

PÁGINA 21:

QUADRO 01 – The Man está de pé de frente para nós, andando normal-
mente; ele está outra vez sereno e pelo pouco que podemos ver não está com 
raiva. Ainda está coberto de lama e mesmo que tenha passado a mão na cara 
para tentar se limpar, isso não adiantou muita coisa. Completamente sujo e 



46 47

O GravadOr alemãO

NA PlAtAformA

ferido ele continua a caminhar. Além de The Man por inteiro vemos tam-
bém, lá nos fundos, o portão por onde ele fora arremessado segundos antes 
e os soldados alinhados à esquerda e à direita. Não dá para distinguir o que 
há além do portão, tudo o que podemos ver são silhuetas, mas sabemos que 
é a área onde os prisioneiros desembarcaram. Não muito atrás de The Man, 
o soldado que o arremessou de costas retorna ao seu posto.

QUADRO 02 – The Man continua caminhando por uma larga rua de 
lama, vários outros prisioneiros estão camihando nessa mesma direção, mas 
nenhum deles está tão tranquilo, parecendo muito assutados olham para trás 
ou procuram não olhar nos olhos dos soldados parados no meio fio, de cinco 
em cinco metros é possível ver um deles. Do lado esquerdo vários prédios de 
dois andares (Fig. 12) foram construídos com os mesmos tijolinhos verme-
lhos, todos eles são iguais e estão separados por uma rua calçada com britas, 
há um poste de luz em cada esquina. Do lado direito de The Man a enorme 
cerca de arame farpado segue em frente até a perdermos de vista.

QUADRO 03 – Ainda estamos vendo The Man por trás, mas agora, não 
muito a frente dele, uma “parede” de soldados está desviando os prisionei-
ros para a esquerda, estes por sua vez estão entrando em um desses prédios. 
Não podemos ver o que há além dos soldados enfileirados, só uma massa de 
prisioneiros virando à esquerda e sumindo ao entrarem em fila pelo portão.

QUADRO 04 – Dentro do prédio os prisioneiros seguem em fila por um 
corredor estreito, branco e bem iluminado. Vemos os prisioneiros de corpo 
inteiro, bem próximos uns dos outros, (usar um quadro retangular vertical) 
dois homens estão na frente de The Man, mas a fila se estende. The Man 
destoa dos outros prisioneiros, pois está coberto de lama enquanto os outros 
ainda estão relativamente limpos. Dois examinadores, muito parecidos com 
aqueles do início da história, analisam os presos de forma muito semelhante 
à de outrora, trajando as mesmas roupas brancas com botas e luvas de borra-
cha. É uma visão um pouco macabra vê-los passando próximos aos prisionei-
ros e os encarando, como se estivessem procurando por algo. Os prisioneiros 

por sua vez permanecem em posição de sentido, olhando para frente.

QUADRO 05 – Vemos um close up do rosto de The Man sendo segurado 
por uma mão trajando luva branca de borracha. Vemos um pouco do braço 
coberto por uma manga branca com fita enrolada ao fim da luva para lacrar 
a roupa. A mão está segurando o maxilar de The Man e tapando a sua boca 
enquanto ele olha para nós. Essa imagem dá a sensação de que somos nós 
que o estamos agarrando. Só se vê seu rosto e bem pouco do seu pescoço, 
seus olhos estão arregalados nos encarando. Seu rosto ainda está sujo de lama 
escura, contrastando com a parte branca de seus olhos. Atrás dele podemos 
ver bem vagamente uma vidraça e do outro lado, uma sala com aparelhos 
cirúrgicos cromados que brilham sob uma luz branca.

PÁGINA 22:

QUADRO 01 – Em novo close up vemos o examinador abrindo a boca 
de The Man e olhando seus dentes amarelados, as mãos do homem na frente 
impedem que vejamos bem a parte superior do seu rosto. O pouco que se 
mostra ao fundo ainda é a sala de cirurgia.

QUADRO 02 – Podemos ver os rostos de The Man e do examinador na 
altura do busto. O homem agora examina sua orelha esquerda, fazendo com 
que The Man vire o rosto de frente para nós. O examinador faz uma cara de 
quem está com nojo e usa um pequeno aparelho para iluminar a sua orelha 
(um desses aparelhos de otorrino). Ao fundo uma fila segue até que fique 
escuro, já fora do corredor, não permitindo que vejamos mais nada.

QUADRO 03 – De baixo para cima vemos o examinador dos seus joelhos 
até um pouco acima da cintura, ele pega um bisturi que está em uma pequena 
mesinha de metal no outro canto do corredor, sobre ela repousam vários apa-
relhos cirúrgicos enfileirados. Logo mais atrás do homem que pega o bisturi 
é possível ver alguns prisioneiros na fila olhando assustados em direção à sua 
mão esquerda. Ele tem o corpo retorcido, virado a fim de alcançar a mesa no 
canto direito do corredor, ao mesmo tempo em que continua de frente a The 
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Man, que está em pé no canto esquerdo do quadro. 

QUADRO 04 – Com o bisturi na mão o examinador agarra o colarinho 
da camisa de The Man, que tenta em vão afastar seu corpo para trás enquanto 
o homem começa a cortar suas roupas cobertas de lama.

QUADRO 05 – O examinador está agachado, terminando de cortar as 
roupas de The Man que agora está completamente nu. Podemos ver o chão 
do lugar, é um chão cinza escuro, tipo cimento queimado e as paredes são 
cobertas até o teto com ajulejos brancos. Toda a fila está cortada da cintura 
para cima, todos os prisioneiros estão vestidos exceto The Man, podemos ver 
suas longas canelas finas tomadas por pequenos ferimentos.

PÁGINA 23:

QUADRO 01 – O examinador arrasta The Man para uma sala do lado 
direito do corredor, nós os vemos de frente entrando nesta sala. Ao fundo 
uma parte da fila de prisioneiros observa o que está acontecendo com o po-
bre homem.

QUADRO 02 – The Man está em pé de frente para nós, no canto da sala 
(uma quina), onde tudo é branco, o piso, as paredes e pelo que podemos ver 
ela está vazia. The Man tenta esconder suas partes íntimas, ele encosta suas 
costas na gélida parede e olha diretamente para o examinador, ao qual vemos 
apenas dos joelhos para baixo. Do lado da sua perna direita nota-se a ponta 
de uma mangueira muito parecida com aquela utilizada pelos examinadores 
para lavar os prisioneiros, podemos ver gotas d’água caindo do bico da man-
gueira para o chão.

–  Nesta próxima cena precisaremos de um quadro maior, pois mostrare-
mos o que está acontecendo simultaneamente em duas salas. Na parte direita 
do quadro mostraremos a sala onde The Man está sendo lavado, enquanto 
na parte esquerda mostraremos uma reunião de figurões militares bebendo 
e fumando charutos. Será como se a parede que divide as duas salas fosse 

invisível. Precisaremos de um quadro retangular na horizontal da margem 
direita até a esquerda para esta cena.

QUADRO 03 – Do lado direito do quadro, na sala branca, The Man está 
em pé na quina onde a parede da lateral esquerda se encontra com a parede 
dos fundos, ele está recebendo um forte jato de água no peito. A água que sai 
do corpo de The Man, misturada com lama, espirra pra todos os lados. Ele 
estica os braços para frente numa tentativa inútil de se defender, seu rosto, 
ainda sujo, está voltado para cima procurando fugir da linha direta do jato, 
ele grita de dor e frio. Um pouco mais à direida, posicionado de frente para 
The Man, o examinador está de pé segurando a mangueira e rindo enquanto 
The Man é atingido violentamente pela água turva que escorre pelo chão e 
segue em direção a um grande ralo. Do lado esquerdo do quadro, dividindo a 
mesma parede da sala branca com The Man, homens uniformizados sentam-
se em volta de uma bonita e reluzente mesa. A sala é bem decorada com papel 
de parede, vasos, flores e até mesmo um grande lustre pendurado no teto. Os 
homens bebem wisky e fumam charutos, a fumaça sobe e se acumula no teto 
perto do lustre.

QUADRO 04 – Novamente na sala branca, vemos o examinador um pou-
co mais à frente de The Man, que está caído à esquerda, de quatro no chão, 
no mesmo canto onde estivera em pé nos quadros anteriores. Ele agora está 
limpo, mas parece estar morrendo de frio. Uma grande quantidade de lama 
misturada com água vai em direção ao ralo perto dele e seus longos cabelos 
molhados tocam no chão. O examinador está de frente para The Man, mas 
tem seu perfil esquerdo levemente virado para nós, com uma das mãos ele se-
gura a mangueira recém-desligada e é possível ver que dela ainda escorre um 
fino e fraco filete de água, que por fim reduzido a gotas, forma uma grande 
poça aos pés do examinador.

QUADRO 05 – O examinador joga The Man de volta para a fila. Enchar-
cado e completamente nu, nós o vemos por trás enquanto entra cambaleando 
na fila que se estende para além da porta no final do corredor e vira à direita. 
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Lá fora os prisioneiros são guiados para a direita do quadro por um soldado 
armado, atrás do qual há outro prédio idêntico a esse em que estamos. Onde 
se repete a mesma cena.

PÁGINA 24:

QUADRO 01 – (precisaremos de um quadro retangular no topo da pági-
na para esta cena) The Man está de costas para nós, ainda na grande fila, que 
agora prossegue por uma rua entre os prédios. Podemos ver o lado direito 
do corpo nu de The Man e as poucas pessoas à sua frente se dirigem ao 
cruzamento de duas ruas, no centro do qual está uma grande tenda militar 
com o teto e os fundos cobertos, mas com a entrada e laterais abertas, dentro 
dela há dois guardas armados na parte da frente. A fila para quando chega à 
entrada da tenda. Na parte de dentro das laterais formam-se dois corredores 
enormes, iguais as que vimos no desembarque dos prisioneiros, feitos de 
cercas de arame farpado e que se estendem para fora do quadro tanto pela 
direita quanto pela esquerda. Ainda na parte de dentro, uma grande mesa 
está elevada como se fosse um balcão e nela estão sentados três homens 
uniformizados, carimbando e entregando papéis para os prisioneiros que são 
chamados à sua frente de três em três enquanto o resto aguarda na fila fora 
da tenda. Nesse mesmo quadro alguns prisioneiros já tem seus papéis carim-
bados e seguem pelo corredor da direita da tenda, enquanto outros vão pelo 
corredor da esquerda. (Fig. 13).

QUADRO 02 – The Man está em frente ao homem do meio na mesa. É 
um homem robusto, um pouco gordo, todavia aparenta ter muita força, ele 
tem cabelos dourados muito bem cortados e penteados, barba igualmente 
loura, cheia, porém muito bem asseada e aparada. Ele olha nos olhos de The 
Man enquanto carimba seus papéis, sem esboçar qualquer sentimento.

QUADRO 03 – The Man e outros prisioneiros andam por um corredor 
a céu aberto (o mesmo corredor entre as cercas de arame farpado que vimos 
no quadro 01) e o chão está coberto por britas. Vemos esta cena de lado, a 
fila vai da esquerda para a direita do quadro, The Man está bem no meio 

dela. (tira horizontal para esta cena) Vemos todos vestidos, de corpo inteiro, 
menos The Man, que está nu, não é possível ver suas partes íntimas, apenas 
seu corpo esguio e deveras magro, seus cabelos longos batem um pouco 
abaixo dos ombros e seus óculos de lentes azuis ainda o acompanham. Para 
além dos prisioneiros vemos construções com telhados tipicamente alemães, 
casas normais, com crianças brincando nos jardins enquanto mães e pais se 
reúnem na varanda e bebem algo que parece ser chá ou café, pois seguram 
xícaras nas mãos e sentam-se à mesa posta para o que aparenta ser o lanche 
da manhã. Soldados aparam as folhas nas árvores (estes soldados apesar de 
uniformizados, não se vestem como os outros, trajam somente calças e cami-
sas verdes e calçam um par de botas de jardinagem).

QUADRO 04 – Nova tira horizontal para retratar exatamente a mesma 
cena da varanda do quadro passado, porém, agora mais de perto. Homens 
uniformizados, aparentemente de alta patente estão sentados à mesa, um de-
les está levando uma xícara branca à boca enquanto gargalha. Agora é pos-
sível ver que são duas famílias na varanda, duas mulheres sentadas uma de 
frente para a outra em lados opostos de uma mesa, e dois homens na mesma 
disposição ocupando os lados restantes. Todos riem, aparentemente de algu-
ma graça feita por um deles.

PÁGINA 25: Nesta página usar quadros maiores.

QUADRO 01 – Vemos todos os prisioneiros através da cerca que demarca 
um grande quadrado. São cercas semelhantes àquelas da entrada da base, 
feitas de arame farpado e postes de concreto com dois metros de altura. Es-
tamos bem de frente à The Man, todos estão sentados no chão, enfileirados. 
O céu continua nublado, uma forte chuva se aproxima. The Man está sentado 
nu, mas suas partes íntimas estão cobertas pelas sombras, seus dois pés estão 
paralelos um ao outro e seus braços dobrados se apoiam em seus joelhos, ele 
repousa a cabeça sobre os braços fazendo com que os seus cabelos caiam para 
os lados e um pouco para frente. A aglomeração de prisioneiros sentados 
segue até onde conseguimos enxergar, é um mar de pessoas.



52 53

O GravadOr alemãO

NA PlAtAformA

QUADRO 02 – Vemos a mesma cena anterior, mas do ponto de vista con-
trário, em meio aos prisioneiros, onde logo mais à frente, na cerca de arame, 
um soldado abre um pequeno portão através do qual passa um prisioneiro. 
Em frente a eles, logo do outro lado de uma rua vemos a entrada de um des-
ses prédios, é um largo portão preto, que está aberto, revelando uma área de 
chão de terra. (Fig. 14)

QUADRO 03 – O mesmo prisioneiro que saiu da área cercada agora passa 
pelo largo portão preto, há vários soldados armados espalhados pelo local. 
Na parte de dentro podemos ver a área de chão de terra descrita no quadro 
anterior, à direita está um prédio de dois andares com várias janelas levando 
grades pretas, são umas seis ou sete janelas. À frente há uma pequena escada 
de seis degraus e uma porta de metal preta, do lado esquerdo, outro prédio 
com as mesmas descrições. 

PÁGINA 26: Estas páginas precisam estar uma do lado da outra, para que possam 
ser vistas juntas com o livro aberto.

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Nesta página iremos retratar o 
lado esquerdo desse campo de concentração, o lado militar. Nele existem 
prédios perfeitamente alinhados onde são realizados estudos com os prisio-
neiros, tudo é muito limpo, as árvores são bem cortadas, tudo é simétrico e 
organizado. Está chovendo, alguns postes estão com as luzes ligadas mesmo 
ainda sendo dia. A água caindo sobre os prédios vermelhos contrasta com o 
verde das árvores e dos jardins em volta deles, até mesmo o cinza molhado 
das britas que cobrem o chão da rua que separa os prédios contrubui para a 
composição de uma imagem muito bonita.

PÁGINA 27: 

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Nesta página iremos mostrar o 
lado direito do campo, o lado dos prisioneiros, ao qual vemos através da 
enorme cerca de arame farpado. É um campo sem grama, lamacento por 
conta da chuva, um lugar tenebroroso. É difícil de acreditar que pessoas este-
jam sendo obrigadas a viver sob tais circunstâncias. Vemos algumas pessoas 

circulando, todos prisioneiros, homens, crianças e mulheres trajando as mes-
mas roupas imundas e rasgadas. Muito magros e com as cabeças raspadas, a 
maioria está sentada nas portas ou olhando pelas janelas dos vários casebres 
feitos de madeira, buscando se proteger da chuva e do frio. Os casebres são 
bem largos, exatamente iguais uns aos outros, construídos lado a lado.

PÁGINA 28: 

QUADRO 01 – Usaremos para retratar esse quadro uma tira na horizon-
tal no topo da página. Vemos casas através da cerca novamente, mas dessa 
vez não são os casebres onde os prisioneiros são obrigados a viver aos mon-
tes uns em cima dos outros. Estamos em algum outro lugar, provavelmente 
mais adiante, olhando para o lado esquerdo do campo, onde já não vemos os 
prédios que já ficaram para trás. São casas normais, muito bonitas, como as 
que vimos algumas páginas antes, onde oficiais de alta patente moram com 
as suas famílias. Em uma varanda há crianças e uma mulher bem vestida que 
recebe um casal, o homem uniformizado e sua esposa cumprimentam a mu-
lher na entrada, eles estão em baixo de um guarda-chuva. Seria um ambiente 
natural e amigável, não fosse pelo horror bem na porta de suas casas. Parece 
não incomodá-los de forma alguma, que aquelas pessoas vivam em estado de 
miséria, imundas, famintas e doentes, homens, mulheres e crianças, tratados 
como vermes.

QUADRO 02 – A chuva começa a cair mais forte e venta muito. Do lado 
esquerdo tudo está muito calmo, é hora do almoço e as famílias se reúnem, 
algo que podemos ver através de uma grande janela da sala de uma das casas, 
as crianças se sentam junto aos seus pais que lhes contam histórias. Enquanto 
isso, do lado de fora, milhares de pessoas tremem de frio e de fome.

QUADRO 03 – Vemos o lado direito através da cerca, onde a chuva cai 
com força, formando grandes poças d´água. Alguns prisioneiros andam na 
chuva, talvez seja o único momento que possam tomar um banho, na chuva 
fria, alguns tentam se abrigar na frente ou dentro dos casebres. Um homem, 
de frente para nós, caminha sozinho em direção à cerca, ele tem muita di-
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ficuldade para andar, pois está muito magro e franzino, é praticamente um 
esqueleto caminhante, está descalço, suas roupas sujas de lama começam a 
ser lavadas pela chuva que cai sobre a sua cabeça raspada, seus olhos estão 
fundos e escuros como se a morte já o espreitasse, os outros prisioneiros vis-
tos na cena observam o homem.

QUADRO 04 – O homem, agora sozinho, tenta a todo custo chegar até 
a cerca. Nós o vemos de lado bem próximo da cerca, levantando o braço 
direito para agarrar o arame.

QUADRO 05 – O homem está de frente para nós, vemos seu busto, ele 
nos olha nos olhos. Sua pele aparenta ser a de um senhor de idade, mas ele 
não parece ser velho. Ao fundo, de dentro dos casebres, os prisioneiros ob-
servam o homem, em pé, olhando através da cerca.

PÁGINA 29:

QUADRO 01 – Vemos o mesmo homem por trás. Ele agarra a cerca de 
arame farpado com as duas mãos e com muita força. Logo mais a frente 
dele, do outro lado da rua, está a mesma casa onde observávamos a família 
almoçar, mas não se pode ver nada. A casa é elevada, não permitindo que os 
prisioneiros enxerguem o que acontece dentro delas.

QUADRO 02 – Um quadro pequeno mostra de perfil um close up das 
mãos do homem agarradas no arame farpado. Suas mãos estão sangrando, 
seu sangue é espesso e se mistura com a água da chuva que bate forte em suas 
mãos, formando uma linha que mergulha em direção ao chão, sumindo na 
parte inferior do quadro.

QUADRO 03 – Ainda de perfil o homem revela para nós seu lado esquer-
do, podemos vê-lo da altura da cintura. Ele continua agarrando o arame com 
força, parecendo não se importar que suas mãos estejam sangrando enquanto 
dispara um grito feroz em direção ao lado esquerdo, como se estivesse gritan-
do com a casa do outro lado da rua. Ele usa uma força sobrehumana tanto 

para se segurar à cerca quanto para gritar, fazendo com que as veias em seu 
pescoço saltem.

QUADRO 04 – Continuamos vendo o homem de perfil, mas desta vez 
de corpo inteiro. Seu grito chamou a atenção de um dos guardas que vigiava 
a rua, e através da cerca o soldado golpeia o homem na cabeça com o cabo 
do seu rifle. A cabeça do homem é jogada para trás com o impacto, sangue 
espirra de sua testa, o soldado parece estar furioso.

QUADRO 05 – Alguns segundos depois da cena anterior, o homem está 
caindo. Suas mãos se soltaram da cerca, gotas de sangue ainda pairam no ar 
devivo à pancada que recebeu na testa, ele cai em câmera lenta. À frente tudo 
o que vemos é a mesma cerca que segue até a perdermos de vista, dividindo 
o lado esquerdo onde moram os oficiais e o lado direito onde são estocados 
os prisioneiros.

PÁGINA 30:

QUADRO 01 – Mais alguns segundos adiante, o soldado já tirou o seu 
rifle do meio da cerca e volta a empunhá-lo, o homem está prestes a cair no 
chão.

QUADRO 02 – O homem cai e ele bate suas costas e nuca no chão, espir-
rando lama para todos os lados.

QUADRO 03 – Vemos o corpo do homem “quicar” no chão, fazendo 
com que o seu peito se estufe um pouco para frente.

QUADRO 04 – Close up do rosto do homem, que está com a boca ainda 
meio aberta, seus olhos são castanhos e suas pupilas estão dilatadas, a chuva 
cai em seu rosto, ele nos encara, mas o seu olhar é vazio. Uma poça de san-
gue misturada com a lama vai se formando atrás da sua cabeça, na sua testa 
vemos o ferimento ensanguentado causado pela pancada que levou.
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QUADRO 05 – Mesma cena, mesmo ângulo, a única diferença é que 
agora vemos um close do busto do homem, e a poça de sangue atrás da sua 
cabeça está maior.

PÁGINA 31:

QUADRO 01 – Agora o quadro se abre para que o vejamos da altura da 
cintura (como se uma câmera estivesse se distanciando, levantando voo)

QUADRO 02 – E possível ver todo o seu corpo caído no chão, no meio 
da chuva e da lama.

QUADRO 03 – Estamos pairando bem acima do homem, que continua 
lá, caído no chão. Outro prisioneiro se aproxima do dele. 

QUADRO 04 – Algumas pessoas se aglomeram em volta do corpo do 
homem caído, ele está morto. Podemos ver dois soldados se aproximando, 
abrindo caminho entre os prisioneiros para pegar o corpo do homem com 
uma maca.

QUADRO 05 – Ainda vemos a cena por cima enquanto os dois soldados 
estão quase deixando a parte superior do quadro com o homem em uma 
maca, seus olhos ainda estão abertos, paralisados, um de seus braços está 
pendurado para fora da maca.

PÁGINA 32:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Os soldados chegam dentro de um 
galpão, é um crematório. Eles colocam o corpo do homem sobre uma esteira que 
sai da parede por uma gaveta através da qual podemos ver fogo. (Fig. 15)

PÁGINA 33:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – De cima para baixo vemos o 
homem de corpo inteiro, seus olhos ainda estão arregalados como se olhasse 
diretamente para nós, sua boca está entreaberta e suas roupas sujas de lama, 

encharcadas. Seu peito aparece através de um grande rasgo na blusa, suas 
mãos estão paralelas ao seu corpo na altura do fêmur, suas pernas estão es-
ticadas e seus pés na posição 1:50. Ao seu redor e no meio das suas pernas 
ardem labaredas de fogo, tudo para além do homem e do fogo vívido que o 
consome é preto, podemos ver as paredes da gaveta, os tijolinhos, mas não 
sua cor avermelhada devido a proximidade com o fogo, toda a parede tem o 
mesmo tom do fogo, amarelo alaranjado. 

PÁGINA 34: 

– Três quadros retangulares verticais pequenos no topo da página mos-
trando os soldados lidando com as cinzas do homem.

QUADRO 01 – Os dois soldados abrem a porta do crematório e puxam a 
esteira onde estivera o corpo do homem. Uma forte fumaça preta está saindo 
de dentro do crematório, o corpo do homem agora se resume a cinzas.

QUADRO 02 – Os dois soldados estão carregando a maca com as cinzas 
do homem, nós os vemos por trás. Do primeiro soldado vemos apenas parte 
do braço direito segurando a maca, parte de suas costas e cintura. A maca que 
leva as cinzas é o foco desta cena, não há nenhuma parte identificável, tudo 
é um pó espesso e preto. Mais à frente o outro soldado segura a outra ponta 
da maca, dele vê-se apenas o peito e braços, não dá pra identificar o que há 
no fundo da cena, a imagem está fora de foco.

QUADRO 03 – Vistos da altura dos joelhos os soldados ainda estão en-
charcados. Agora do lado de fora do prédio, debaixo da chuva que ainda cai, 
eles estão virando a maca com as cinzas do homem em uma enorme lixeira, 
(um papa entulho). Ao fundo vemos uma grande parede de tijolinhos verme-
lhos, à esquerda do quadro parte de uma porta. Uma grande fumaça branca 
se forma devido à chuva que cai sobre as cinzas ainda quentes. 

QUADRO 04 – Em uma tira horizontal vemos os olhos de um homem 
chorando, é The Man, o sabemos que é ele por conta dos óculos de lentes 
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azuis em seu rosto. Ao fundo tudo é meio turvo e o pouco que podemos 
enxergar atrás dele parece ser outros prisioneiros.

QUADRO 05 – De uma distância um pouco maior agora podemos ver 
o rosto de The Man, atrás dele vários outros prisioneiros continuam senta-
dos no chão daquele cercado debaixo de chuva. Todos estão sentados assim 
como ele, alguns com os braços apoiados nos joelhos, outros com a cabeça 
repousada nos braços. 

PÁGINA 35:

QUADRO 01 – The Man mantém a posição do quadro anterior. Devido 
à água da chuva que cai em seu rosto, não coneguimos distinguir se ele está 
chorando ou não. Ele não esboça nenhuma emoção, seus braços repousam 
em cima dos seus joelhos que aparecem na parte inferior do quadro.

QUADRO 02 – Do lado de fora do cercado observamos The Man e os 
prisioneiros através da cerca, ele ainda está na mesma posição, não podemos 
ver suas partes íntimas mesmo que ele ainda esteja nu, pois elas estão enco-
bertas pelas sombras e pela lama no chão. Podemos enxergar com um pouco 
mais de clareza os outros prisioneiros sentados ao seu lado e atrás dele, todos 
na mesma posição, uns olhando para frente, outros de cabeça baixa. Bem 
ao fundo do quadro, depois da cerca que encurrala os prisioneiros, campos 
muito grandes estendem-se a perder de vista sob um céu chuvoso e cinza.

QUADRO 03 – Atrás de The Man vemos seu corpo inteiro, ele está sendo 
segurado pelo braço por um soldado enquanto passam pelo pequeno portão 
na frente do cercado onde ele estava trancafiado junto aos outros prisionei-
ros. A cena da frente é a mesma que já descrevemos antes, um grande muro 
de tijolos vermelhos e um portão largo aberto (Fig. 14)

QUADRO 04 – Eles estão passando pelo portão do lugar, ainda os vemos 
por trás e estamos outra vez entre os dois prédios descritos no quadro 03 da 
página 25, onde agora alguns jipes estão estacionados e soldados circulam de 

um prédio para outro.

QUADRO 05 – Close up dos pés de The Man que acaba de pisar em um 
caco de vidro que agora está um pouco para trás. Vemos de frente, quando 
ele pisa no chão só com o calcanhar. Na terra, um rastro de sangue mistura-
do com água refaz o caminho até o caco de vidro, também sujo de sangue. 
Os pés do soldado, por sua vez calçam enormes botas pretas que vão até um 
pouco acima do tornozelo, ele continua forçando The Man a andar. (talvez 
uma tira horizontal no rodapé para esta cena)

PÁGINA 36:

QUADRO 01 – The Man é carregado pelo soldado por um corredor escu-
ro com trilhos no chão (tira vertical à esquerda da página)

QUADRO 02 – The Man é jogado por uma porta, ele cambaleia para dentro 
de uma sala, onde vemos uma mulher de pele azulada e uma mesa sobre a qual 
está uma dentadura, uma mão direita em cima de uma bíblia e um pote pare-
cido com um aquário, redondo e pequeno, contendo orelhas humanas. Após a 
pequena mesa de madeira, dois homens de estatura pequena olham quando The 
Man entra na sala, carecas e de cor amarelada, trajando camisas brancas regatas, 
estão em frente a um painel com desenhos de anatomia humana. Logo atrás do 
painel vemos um oficial de alta patente que em pé, também olha para The Man, 
enquanto este entra cambaleando na sala. Logo à esquerda do mesmo painel está 
um banco vazio, sobre o qual repousa apenas um chapéu/balde com as inscri-
ções “King of Israel” com uma estrela dourada pintada nele. Em frente ao banco 
um microfone está preso a um tripé. A mulher azulada, que está prestes a fechar 
a porta, também acompanha The Man com os olhos e por isso não é possível ver 
seu rosto, que está virado, vemos apenas a metade esquerda de seu corpo quase 
nu, não fosse por uma calcinha branca. Seus longos cabelos pretos não escondem seu 
seio e ela segura uma espécie de pote de vidro (vemos toda essa cena como se estivéssemos 
em pé no corredor observando o soldado empurrar The Man para dentro da sala).
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QUADRO 01 – Quadro pequeno mostrando o painel de vidro (retratado 
por Hansen) com as anatomias e inscrições. (prestar bastante atenção nos 
detalhes)

QUADRO 02 – A sala não é muito grande e não há uma só janela. O sol-
dado uniformizado está perguntando algo para The Man que tem a sua boca 
bem próxima ao microfone, seu corpo está tomado por feridas e suas mãos 
amarradas. O soldado o observa como se já o tivesse visto antes, mas não 
consegue se lembrar exatamente. Mais ao fundo, ainda de costas para nós os 
“carecas” observam The Man em sua frente. O oficial que está presidindo o 
exame tem uma aparência animalesca, sua pele se parece com a de um rép-
til, talvez um crocodilo. Ele não tem cinco dedos nas mãos e, assim como 
podemos ver no quadro número três de Hansen, ele tem os dedos longos e 
finos, seus lábios são escuros como se estivessem podres e sua mão esquerda 
se parece com a garra de um caranguejo. Os homens carecas sentados tem a 
pele similar à do oficial em pé, parecem, porém, um pouco menos grotescos; 
a mulher, por sua vez, teria a pele normal não fosse o fato desta ser azulada. 
Ela está sentada no chão à esquerda do quadro com as costas apoiadas em 
uma parede amarela que talvez seja branca, a tênue fonte de luz no teto, que 
ilumina mais o lado esquerdo do que o direito, nos dá essa impressão. Ela 
carrega um grande crucifixo dourado pendurado no pescoço e não parece 
estar se sentindo bem, sentada com esse pote de vidro na mão, com o que 
parecem ser orelhas dentro, ela aparenta estar em transe, alucinada, dopada, 
e olha fixamente em direção à luz amarela no teto da sala. Seus cabelos caem 
sobre o rosto como uma grande franja, mas ainda podemos ver seus olhos 
por entre as mechas, ela está sorrindo e babando provavelmente em  resulta-
do de algum experimento.
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QUADRO 03 – Os homens carecas estão conversando entre si enquanto 
o oficial olha fixamente para The Man, não se vê mais a mulher. Por outro 
ângulo vemos todos de lado. Os homens carecas de frente para The Man  es-
tão com o lado direito virado para nós. Ao lado de The Man, o oficial exibe 
seu perfil esquerdo, deixando nítida a garra de caranguejo no lugar da sua 
mão. Um pouco à frente deles está o painel onde estão desenhadas partes 
do corpo humano. Agora podemos ver que os dois homens na verdade são 
crianças e que talvez estejam sofrendo algum tipo de lavagem cerebral. Eles 
vestem calças verdes, coturnos pretos e camisas regatas por dentro das calças. 

QUADRO 04 – Sem nem sinal da mulher ou dos dois carecas, vemos 
apenas o oficial perto de The Man, que por conta do “balde” em sua cabeça 
não suspeita que ele se aproxima. O homem está estendendo sua garra para 
tirar o balde da cabeça de The Man. (talvez uma tira vertical para mostrar a 
cena por cima do ombro direito do oficial)

QUADRO 05 – Estamos de frente para The Man e o oficial, que tem o 
lado esquerdo do corpo virado para nós. The Man ainda tem as suas mãos 
amarradas, o oficial tirou o balde da sua cabeça, revelando seu rosto a encarar 
o oficial. O homem segura o balde ainda com o braço um pouco esticado, ele 
faz uma cara de desprezo e nojo.

PÁGINA 39:

QUADRO 01 – O oficial está falando ao telefone, que aparenta ser um 
aparelho antigo, ele segura um grande fone preto em sua mão direita e olha 
em direção a The Man, que por sua vez olha para frente de cabeça erguida.

QUADRO 02 – Vemos a mesma cena alguns segundos depois, agora do 
corredor. A porta está aberta e dois soldados estão dentro da sala, caminhan-
do em direção a The Man. O oficial que estava falando ao telefone no quadro 
passado agora está pondo o telefone no gancho.

QUADRO 03 – Os soldados estão carregando The Man pelos braços e 

caminhando em nossa direção.

QUADRO 04 – Estamos de volta ao corredor escuro com trilhos no chão. 
Várias lâmpadas se fixam ao longo do teto, uma depois da outra e seguem 
pelo corredor até não conseguirmos mais enxergá-las. The Man está andan-
do mais a frente, ainda nu, mas com suas partes íntimas encobertas pelas 
sombras. Ele está curvado, deixando enxergar a marca da espinha dorsal em 
suas costas devido à sua magreza. Os soldados estão um pouco mais atrás, 
ocupando os lados direito e esquerdo do quadro, The Man está a apenas al-
guns passos deles.

QUADRO 05 – Do ponto de vista contrário os vemos passar em frente a 
uma cela superlotada de prisioneiros, para fora da qual vários braços se esti-
cam, dentre eles uma mão se estende em frente a The Man, uma menina lhe 
entrega um par calças, ele para e olha aquele pequeno braço lhe dando algu-
ma coisa para vestir. Ao fundo os soldados chegam mais perto de The Man.

PÁGINA 40:

QUADRO 01 – Com a mão direita The Man segura ao mesmo tempo a 
calça e a mão da menina, eles se olham nos olhos, ambos sustentando um 
grande sorriso em seus rostos.

QUADRO 02 – O soldado atrás de The Man na esquerda do quadro está 
com o cacetete no lugar onde antes estivera o braço da menina. Sua expressão 
facial é negativa, como se repudiasse o ato. A menina, que puxou o braço 
rapidamente para dentro da cela (desenhar linhas de velocidade), agora nos 
mostra um rosto cheio de medo, ela está muito assustada. The Man também 
se assusta um pouco.

QUADRO 03 – The Man veste a calça rapidamente ali mesmo.

QUADRO 04 – Vistos por trás, eles continuam andando pelo estreito 
corredor. The Man agora veste um par de calças, é o mesmo par de calças 
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listradas que vestem todos os prisioneiros, ele continua sem camisa e descal-
ço. Os soldados seguem andando atrás dele, logo mais a frente há uma porta 
fechada.

QUADRO 05 – Dentro de uma sala vemos de frente os soldados que de 
prontidão guardam a porta que está aberta, The Man por sua vez continua 
a caminhar em nossa direção. Entre nós e The Man está uma mesa cinza e 
quadrada com duas cadeiras, uma de cada lado. No teto, bem em cima da 
mesa, uma luz amarela. Todo o resto da sala é muito escuro, as únicas partes 
que conseguimos enxergar são a mesa com as cadeiras e a porta aberta com 
os homens em pé de frente para nós.

PÁGINA 41:

QUADRO 01 –The Man está puxando uma das cadeiras para se sentar, 
seu perfil direito está virado para nós, seus cabelos estão penteados para trás. 
À esquerda de The Man vemos uma pequena fresta da porta sendo fechada.

QUADRO 02 – A cadeira em que The Man está sentado fica do lado es-
querdo da mesa, não há ninguém do outro lado. The Man observa a sala, sua 
cabeça está virada para cima encarando a lâmpada no teto. Suas costas não 
tocam no encosto da cadeira, ele está um pouco inclinado pra frente e seus 
braços estão em cima da mesa paralelos um ao outro, unidos por suas mãos.

QUADRO 03 –  Agora com a cabeça abaixada, ele permanece no mesmo 
lugar, que parece ser uma sala de interrogatório.

QUADRO 04 – The Man leva as duas mãos ao rosto e dá um profundo 
suspiro, ele está exausto, seus cotovelos permanecem na mesa enquanto suas 
mãos esfregam-lhe o rosto.

QUADRO 05 – Ele apoia suas costas no encosto da cadeira, seu olhar 
está direcionado para frente, para o lado direito do quadro, não podemos 
enxergar o que tem lá, seus braços estão agora esticados sobre a mesa com as 

palmas das mãos viradas para baixo.

PÁGINA 42:

QUADRO 01 – Estamos olhando novamente para a porta, que agora aber-
ta deixa entrar uma luz amarela. Um soldado está em pé de frente para nós, 
com a mão direita ainda na maçaneta, não vemos nada além dele. A única 
fonte de luz da cena vem do teto do corredor. O soldado na porta não segura 
um rifle, só podemos ver a sua silhueta portando uma pistola em sua cintura.

QUADRO 02 – Agora vemos a sala por completo, The Man permanece 
sentado, o soldado tem seu perfil direito virado para nós e em posição de 
sentido abre caminho para um oficial de alta patente que caminha em nossa 
direção, ao qual não podemos ver com clareza, mas notamos que está acom-
panhado de um terceiro soldado que traz consigo pilhas de papéis.

QUADRO 03 – Vemos esta cena por trás dos soldados que acabamos de 
descrever no quadro n° 02, aos quais podemos ver um pouco melhor. O sol-
dado da frente é um homem de estatura mediana e um pouco rechonchudo, à 
sua esquerda, alguns passos atrás um soldado comum empurra uma pequena 
mesa com rodinhas, sobre a qual vemos pilhas de papéis. Bem mais a frente, 
já dentro da sala, The Man está sentado à direita com as mãos sobre a mesa 
em baixo da luz amarela observando os homens que se aproximam da porta, 
tudo ao seu redor é preto. 

QUADRO 04 – Estamos vendo esta cena como se fôssemos The Man. O 
homem entra na sala olhando diretamente para nós, cruzando com o soldado 
que abriu a porta. Já sem seu quepe, com a palma da mão aberta, ele arruma 
a lateral esquerda do seu cabelo enquanto o quepe é segurado por sua mão 
direita em baixo do braço. 

QUADRO 05 – Ele agora está sentado bem na nossa frente, ainda assumi-
mos o ponto de vista de The Man, que continua com seus braços estendidos 
sobre a mesa, com as palmas das mãos viradas para baixo. O oficial colocou 
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seu quepe na lateral direita da mesa. Um pouco inclinado para frente, ele tem 
seus braços sobre a mesa com suas mãos segurando uma à outra e os dedos 
entrelaçados. Agora é possível ver seu rosto perfeitamente liso, sem barba, 
seus olhos são verdes, seus traços finos, ele tem grandes orelhas e bochechas, 
sua pele é branca e seus cabelos pretos lisos estão penteados para trás com 
um corte militar. Ele olha em nossa direção e dá um singelo sorriso (cínico) 
revelando bem pouco seus dentes. Atrás do homem a silhueta do soldado 
guarda a porta, e um outro que com agilidade empurrou a mesinha até o lado 
direito do oficial, se prepara para deixar a sala.

PÁGINA 43: 

QUADRO 01 – Ainda somos os olhos de The Man. O oficial à nossa 
frente tem sua cabeça levemente virada para sua direita a espiar enquanto os 
homens fecham a porta ao seu lado, esperando até que esteja sozinho com 
The Man para começar. Não podemos ver quase nada no fundo, apenas uma 
fresta de luz que entra suavemente por um pequeno espaço aberto da porta 
que está sendo fechada.

QUADRO 02 – O homem à nossa frente volta seu olhar para nós outra 
vez, e agora sem o sorriso no rosto ele nos olha seriamente sem esboçar mui-
tas emoções. Se esboça algum sentimento, telvez seja desprezo pelo que vê à 
sua frente, só a sua mão esquerda permanece em cima da mesa.

QUADRO 03 – Um quadro fino mostra o oficial pegando um objeto na 
mesa à sua direita.

QUADRO 04 – Vemos os dois frente à frente. O oficial está segurando 
uma rosa branca que a mostra para The Man, segurando-a pelo talo. The 
Man por sua vez arregala os olhos em um sinal de espanto, ele está boquia-
berto, suas mãos seguram forte as bordas da mesa à sua frente.

QUADRO 05 – O homem pega na mesinha ao seu lado um papel largo 
que coloca em cima da mesa.

PÁGINA 44: 

QUADRO 01 – Novamente somos os olhos de The Man e estamos olhan-
do para baixo em direção à mesa, sobre a qual há um jornal muito velho, na 
parte superior a mão do homem o empurra em nossa direção. As mãos de 
The Man estão agarrando as laterais do jornal (em primeira pessoa, os braços 
de The Man são os nossos braços), podemos ler a manchete do jornal que diz: 
“Verschwörer Terroristen in München hingerichtet!” ( Inserir nota de roda-
pé com a tradução: “Conspiradores Terroristas Executados em Munique!”) 
Logo abaixo da manchete vemos uma foto de Christoph Probst e os irmãos 
Scholl. Não podemos ler o que está abaixo, pois a letra é muito pequena, só 
identificamos com clareza a manchete e a foto dos três. (Fig. 16 “Panfletos da 
Rosa Branca, pesquise. )

QUADRO 02 – Vemos a mesma cena segundos depois, as mãos de The 
Man agarram o jornal com muita força amassando as laterais do papel, não 
vemos mais a mão do outro homem. Ao fundo, apenas pequenas partes da 
mesa entre os dois.

QUADRO 03 – O jornal está um pouco mais próximo de nós, as mãos 
de The Man ainda estão amassando as laterais do jornal, agora é possível ler 
a notícia escrita embaixo da foto: “Junge Studenten wurden mit dem Fallbeil 
hingerichtet, Sophie Scholl, ihr Bruder Hans Scholl und sein Freund Chris-
toph Probst, Gruppenmitglieder der genannt weißen Rose wurden verhaftet 
und verurteilt wegen für Verschwörung in Stadelheim hingerichtet.” ( Inserir 
nota de rodapé com a tradução: “Jovens estudantes são executados na gui-
lhotina.”) Os estudantes Sophie Scholl, seu irmão Hans Scholl, e o amigo 
Christoph Probst, membros do grupo intitulado Rosa Branca foram presos, 
condenados e executados por conspiração na prisão Stadelheim.” Podemos 
ver lágrimas caindo e manchando as letras no papel.

QUADRO 04 – The Man amassa o jornal com força, tudo está embolado 
exceto pela foto dos três jovens, lágrimas mancham o papel.
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QUADRO 05 – Vemos outra vez os dois frente à frente. The Man ainda 
está amassando o papel, chorando desesperado e olhando para o homem que 
sorri à sua frente.

PÁGINA 45: Usar quadros maiores.

QUADRO 01 – O homem em frente à The Man desliza um panfleto até 
ele sobre a mesa.

QUADRO 02 – The Man segura o panfleto de papel tão velho quanto 
o do jornal. Em primeira pessoa vemos que em seu canto superior direito 
está impressa a imagem de uma rosa branca e podemos ler o título em letras 
maiúsculas: “Flugblätter der weißen Rose” (Inserir nota de rodapé com a 
tradução: “Folhetos da Rosa Branca”) seguido do texto:

PÁGINA 46: QUADRO DE PÁGINA INTEIRA:

“Abalados e quebrados, o nosso povo contempla a perda dos homens de 
Stalingrado. Trezentos e trinta mil homens alemães foram irresponsavelmen-
te sem sentido arrastados para a morte e destruição por uma estratégia inspi-
rada no nosso soldado de primeira classe da primeira Guerra Mundial. Líder, 
nós o agradecemos!

O povo alemão está efervescente. Nós continuaremos a confiar o destino 
dos nossos exércitos a um diletante? Nós queremos o sacrifício do resto da 
juventude alemã em prol das ambições de uma panelinha partidária? Não, 
nunca! O dia do acerto de contas chegou - o acerto de contas da juventude 
alemã com o tirano mais abominável que nosso povo já foi forçado a supor-
tar. Em nome da juventude alemã nós exigimos que o Estado de Adolf Hitler 
restitua a nossa liberdade pessoal, o tesouro mais precioso que nós temos, do 
qual ele nos usurpou da forma mais miserável.

Nós crescemos em um Estado no qual toda a liberdade de expressão e 
opinião é inescrupulosamente suprimida. A juventude Hitlerista, a SA, a SS 
tem tentado nos drogar, nos revolucionar, nos arregimentar nos mais pro-

missores e jovens anos de nossas vidas. "Treinamento filosófico" é o nome 
dado ao método desprezível pelo qual nosso desenvolvimento intelectual em 
florescência é abafado em uma névoa de frases vazias. Um sistema de seleção 
de líderes ao mesmo tempo inimaginavelmente diabólico e pobre de espírito 
treina seus futuros figurões de partido nos nobres "castelos da ordem da 
cavalaria" para se tornarem ateus, imprudentes e exploradores, executores 
sem consciência, cegos bajuladores do líder. Nós "trabalhadores intelectuais" 
somos os que devem pôr obstáculos no caminho deste castelo de suseranos.

Soldados na linha de frente são regimentados como alunos por líderes 
estudantis e aspirantes ao posto de líder provincial, e as piadas indescen-
tes desses líderes provinciais insultam a honra de estudantes mulheres. As 
estudantes alemãs da Universidade de Munique deram a resposta digna à 
difamação de sua honra e estudantes alemães as tem defendido nas universi-
dades e tem permanecido firmes... Esse é um começo da luta pela nossa livre 
autodeterminação - sem a qual valores espirituais e intelectuais não podem 
ser criados. Nós agradecemos aos bravos camaradas, homens e mulheres, que 
tem nos dado exemplos brilhantes.

Para nós existe somente um slogan: Lute contra o partido! Saia da orga-
nização do partido, que é usado para manter nossas bocas fechadas e em 
servidão política! Saia das salas de leitura dos cabos da SS e dos sargentos 
lambe-botas do partido! Nós queremos um aprendizado genuíno e uma real 
liberdade de opinião. Nenhuma ameaça pode nos aterrorizar, nem mesmo 
o fechamento das instituições de ensino superior. Essa é a luta de todos nós 
pelo nosso futuro, nossa liberdade, e nossa honra sob um regime consciente 
de sua responsabilidade moral.

Liberdade e honra! Por longos dez anos Hitler e seus ajudantes tem mal-
tratado, distorcido e degradado essas duas esplêndidas palavras a um ponto 
nauseante, como só diletantes podem, lançando os maiores valores de uma 
nação diante de suínos. Nos dez anos de destruição de toda liberdade inte-
lectual e material, entre toda a substância moral entre o povo alemão, eles 
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tem demonstrado suficientemente o que entendem por liberdade e honra. O 
medonho banho de sangue tem aberto os olhos até mesmo do alemão mais 
estúpido - é uma chacina que eles organizam em nome da "liberdade e honra 
da nação alemã" pela Europa, e a qual diariamente eles recomeçam.

O nome da Alemanha é desonrado permanentemente se a juventude alemã 
não se erguer finalmente, se vingar, e expiar, esmagar seus torturadores e 
formar uma nova Europa de espírito. Estudantes! O povo alemão olha para 
nós. Como em 1813 o povo esperava que nós sacudíssemos o jugo Napole-
ônico, então em 1943 eles olham para nós, para que quebremos o terror do 
Socialismo Nacional (Partido Nazista) através do poder do espírito. Beresina 
e Stalingrado estão queimando no leste, os mortos de Stalingrado nos implo-
ram para que tomemos uma ação. ‘Para cima, para cima meu povo, deixe que 
a fumaça e a chama sejam nosso sinal!’

Nosso povo está pronto para se rebelar contra a escravização do Socialis-
mo Nacional (partido Nazista) da Europa em um ardente avanço de liberda-
de e honra.”

PÁGINA 47: Quadros Maiores.

QUADRO 01 – Em uma tira horizontal vemos a parte superior da página, 
com o título “Folhetos da Rosa Branca” e o pequeno desenho de uma rosa 
branca, semelhante a que o soldado segurava.

QUADRO 02 – Numa outra tira horizontal, um pouco afastados do papel 
podemos ver que ele está dentro uma bolsa, uma dessas mochilas tiracolo em 
cima de uma de poltrona. O papel é maior que ela, por isso sua parte superior 
está para fora.

QUADRO 03 – Tomando um pouco mais de distância, agora vemos a 
poltrona por completo, muito velha e surrada. No canto direito do quadro, 
um abajur antigo de luz amarelada repousa sobre uma mesinha redonda e 
uma fração de cortina branca indica que ali tem uma janela. O meio da sala 

está bem escuro, só existem dois pontos de luz, o primeiro é o abajur que ilu-
mina o pouco que podemos ver das paredes muito velhas e descascadas. Do 
lado esquerdo há outro ponto de luz, um abajur igual àquele do lado direito 
do quadro, iluminando outra porção de paredes descascadas e que também 
está em cima de uma mesa, não muito grande, sobre a qual estão, além do 
abajur, latas de tinta. Três jovens trabalham ao seu redor, Hans Scholl de 24 
anos, sua irmã Sophie de 21 e seu amigo Christoph de 24. Sophie está mause-
ando um aparelho de mimeografia (Fig. 17) bem antigo, ela vai rodando uma 
pequena manivela num dos cantos do aparelho enquanto seu irmão Hans vai 
empilhando os papéis que vão saindo pelo outro lado, o rapaz Christoph está 
sentado na ponta esquerda da mesa, digitando em uma máquina de datilo-
grafar, ao seu lado há uma caneca com algum líquido quente, pois podemos 
ver a fumaça que sai, provavelmente café. Sophie trabalha na ponta direita da 
mesa enquanto Hans empilha os papéis no meio da mesma, ficando de frente 
para nós.

PÁGINA 48:

QUADRO 01 – Sophie está no canto direito da mesma sala, perto da pol-
trona, enfiando vários papéis dentro da mochila sobre ela.

QUADRO 02 – Vemos a cena por trás, os três jovens estão descendo um 
pequeno lance de escadas.

QUADRO 03 – Estamos na entrada de uma pequena casa de dois andares, 
é uma casa velha. Há neve nas ruas, árvores e nos carros antigos parados.

QUADRO 04 – Os três jovens estão andando mais a frente, é noite, a lua 
está cheia no céu, não vemos ninguém por perto a não ser os três, Hans está 
com a bolsa que leva os papéis. À direita do grupo uma longa rua segue até 
que a perdercamos de vista, margeada por prédios pomposos com enormes 
bandeiras nazistas penduradas em suas fachadas. Christoph está no meio do 
grupo, ele abraça a Hans e Sophie enquanto andam em frente.
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QUADRO 05 – Eles estão atravessando uma rua, há bastante neve no 
chão. Podemos vê-los de frente, Christoph continua abraçado a seus amigos 
e parece contar alguma graça, pois Sophie e Hans estão gargalhando. Sophie 
tenta pôr a mão na boca, não quer fazer barulho, parecem felizes.

PÁGINA 49:

QUADRO 01 – Outra vez nós os vemos de costas, parados em frente a 
um prédio. Sophie e Hans estão colocando alguns daqueles panfletos pela 
fenda de correspondência de uma grande e bela porta verde. A noite está cla-
ra, a iluminação dos postes de rua ajuda, Hans entrega alguns panfletos à sua 
irmã e a Christoph, que faz a mesma coisa que Sophie na porta do prédio ao 
lado. Enquanto entrega os panfletos aos dois, Hans observa o lado esquerdo 
da rua, apreensivo.

QUADRO 02 – Hans, Sophie e Christoph permanecem nas mesmas posi-
ções, vemos seus perfis direitos. Os três estão olhando para a esquerda onde, 
bem mais a frente da calçada ao longo da rua, pequeno devido à perspectiva, 
um guarda que com uma lanterna sinaliza para eles.

QUADRO 03 – Os três jovens estão correndo, não estão mais na mesma 
rua, podemos vê-los de frente enquanto correm desesperadamente ao mesmo 
tempo em que riem como se estivessem brincando.

QUADRO 04 – Os três estão subindo na caçamba de um caminhão esta-
cionado em frente a um prédio em obras, Hans e Sophie já estão lá em cima 
ajudando Christoph a subir.

QUADRO 05 – Temos uma vista aérea da rua, os três jovens estão dei-
tados na caçamba do caminhão enquanto o guarda que sinalizava para eles 
passa olhando para os lados com sua lanterna na mão. Os três jovens tapam 
as bocas uns dos outros para que o guarda não os ouça rir.

PÁGINA 50:
 

QUADRO 01 – Hans olha para fora pela lateral da caçamba do caminhão 
para se certificar de que o guarda já não esteja mais ali, podemos ver seu per-
fil esquerdo. (uma tira horizontal no topo da página para retratar essa cena, 
vemos só o olho, um pedaço do nariz e a orelha esquerda de Hans.)

QUADRO 02 – Os três jovens estão entrando em um prédio, uma cons-
trução muito grande com um enorme chafariz cheio de neve na frente.

QUADRO 03 – Vistos de cima para baixo, eles estão subindo uma grande 
escadaria. Hans está tirando os panfletos da bolsa e os dividindo com Chris-
toph e Sophie, eles sobem com cuidado para não fazer barulho.

QUADRO 04 – Estamos no meio de um salão, um lobby. (Fig 18) Bem 
acima de nós, à nossa frente os três jovens jogam os panfletos no ar, fazendo 
cair sobre nós uma chuva de papéis.

QUADRO 05 –  À esquerda do quadro eles descem rapidamente as mes-
mas escadas por onde subiram, permanecemos com o mesmo ponto de vista. 
No meio do salão onde os papéis ainda flutuam, agora está um homem com 
aproximadamente 60 anos, magro, alto, sem barba, de cabelos brancos bem 
cortados e penteados. Ele está com um dos papéis na mão e segue atrás dos 
jovens, podemos ver claramente que ele está com raiva.

PÁGINA 51:

QUADRO 01 – Estamos de volta à entrada do grande prédio, o homem 
conseguiu alcançar os jovens que andavam tranquilamente. Ele está agar-
rando Sophie pelo braço. Os três estão levando um grande susto, pois não 
esperavam que alguém fosse aparecer. Seu protesto já havia sido feito, eles 
estavam conseguindo sair, na verdade já estavam fora.

QUADRO 02 – Os dois rapazes tentam em vão fazer com que o homem 
solte o braço de Sophie. Ele está soprando um apito enquanto resiste aos 
puxões dados por Hans e Christoph, todos estão tentando desesperadamente 
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fazer com que solte Sophie, eles não vão abandoná-la.

QUADRO 03 – Três guardas uniformizados estão chegando até eles pelo 
lado esquerdo do quadro, o homem que agarra Sophie acena para eles.

QUADRO 04 – Agora mais soldados estão ao redor dos três jovens. O 
homem entregou o panfleto que antes segurava a um dos soldados, que agora 
o lê enquanto todos em volta esperam ansiosos por uma reação. Os outros 
dois guardas encurralam os três jovens para que eles não fujam.

QUADRO 05 – O guarda que estava lendo o panfleto grita e aponta para 
frente, os outros dois guardas levam pelos braços os três jovens algemados, 
Sophie mal consegue andar, os homens são muito altos e quase a tiram do 
chão.

PÁGINA 52:

QUADRO 01 – Voltamos a ver o oficial e The Man que amassa o panfleto 
enquanto chora desesperadamente, do lado direito da mesa o outro ri, gos-
tando de ver seu sofrimento, é para isso que ele está ali.

QUADRO 02 – Em cima da mesa está uma pasta preta de onde o homem 
está retirando alguns papéis.

QUADRO 03 – Vemos de cima o homem colocar várias fotos em preto 
e branco sobre a mesa na frente de The Man, há um grande “X” vermelho 
riscado nelas e escritos em baixo de cada pessoa seus nomes: Anne Frank; 
Dietrich Bonhoeffer; Alfred Delp; irmãos Scholl; Michael Von Faulhaber. 
No topo vemos a palavra Endlösung ( Essas pessoas existiram, pesquisar 
fotos para referência, assim como inserir uma nota no rodapé da página com 
a tradução e em seguida orientar o leitor a perquisar o assunto e os nomes 
citados: “Solução Final”, pesquise)

QUADRO 04 – The Man ainda está de frente para o oficial, vemos seu 

perfil direito. Dois soldados levantam The Man à força da cadeira, ele conti-
nua olhando para o homem. 

QUADRO 05 – Vemos The Man de frente, na altura do busto, acompa-
nhado pelos dois soldados, um de cada lado. Logo mais atrás segue o homem 
que estava com ele na sala. The Man está chorando, mas com a cabeça ergui-
da ele segue em frente, temos a impressão de que de todas as agressões que 
ele sofrera até aqui, esta última foi a pior. Os soldados que o escoltam não es-
boçam nenhum sentimento, eles apenas acompanham o prisioneiro, porém, 
mais ao fundo podemos ver que o oficial de alta patente está contente com o 
seu trabalho, por algum motivo ele tem prazer no sofrimento de The Man.

PÁGINA 53:

QUADRO 01 – Estamos de frente à uma grande porta, por trás de The 
Man e os dois soldados que o escoltam. Podemos enxergar um pouco do que 
há lá dentro, o chão é um pouco amarelado e bem no centro há uma grande 
caixa de vidro.

QUADRO 02 – Dentro da grande sala vemos a cena do ponto de vista 
contrário ao quadro anterior, agora ao lado da grande caixa de vidro, sem que 
no entanto possamos vê-la. Bem à nossa frente, The Man já dentro da sala 
ainda é escoltado pelos soldados e o oficial que lhe mostrou as fotos, que con-
tinua atrás deles. Acima de suas cabeças há um grande mezanino, algumas 
pessoas já estão lá, debruçadas sobre o parapeito de madeira esperando por 
aquele momento, são pessoas normais, civis. Ao lado direito do quadro uma 
grande escada dá acesso à parte de baixo do salão, tanto do lado esquerdo 
quanto do direito de The Man existem vários bancos, como bancos de igreja, 
talvez o lugar onde estejam seja uma corte ou um tribunal. Logo mais à frente 
deles, um parapeito de madeira separa esta área dos bancos da área onde nós 
estamos.

QUADRO 03 – Eles cruzaram esse parapeito, The Man se soltou dos sol-
dados e está correndo em direção ao lado esquerdo do quadro, onde diversas 
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gavetas com nomes ocupam uma das paredes, os soldados correm atrás dele.

QUADRO 04 – Podemos ver as gavetas (são as mesmas gavetas que ve-
mos no quadro n° 04 de Hansen) e o perfil esquerdo de The Man esticando 
o braço tentando alcançar uma delas, a de nº7. Ele chora por não conseguir 
tocá-la, os soldados o estão arrastando de volta, podemos ver em baixo da 
gaveta a letra maiúscula “G” e na gaveta lemos “Geschwister Scholl” (inserir 
na nota de rodapé a tradução: Irmãos Scholl, Pesquise). No canto direito do 
quadro, um pouco mais para trás vemos a grande caixa de vidro, dentro da 
qual está uma cadeira de madeira, um par de headphones e um par de botas 
velhas.

QUADRO 05 – The Man está sentado na cadeira dentro da caixa de vi-
dro, estamos de frente para ela. Ele calçou as botas que estavam lá, ou talvez 
um guarda o tenha calçado, atrás dele um dos soldados que o escoltava coloca 
os headphones em sua cabeça enquanto o outro espera com a porta de vidro 
aberta.
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O Julgamento.

“Deixem que dilacerem seu corpo”

QUADRO 01 – É o julgamento de The Man, a sala está cheia. Na frente 
da caixa de vidro onde ele está preso, uma multidão se aglomera nos espaços 
reservados a espectadores tanto na parte de baixo quanto no mezanino à nos-
sa frente e à direita do quadro. Câmeras filmam o julgamento. No espaço da 
sala onde se encontra a caixa de vidro só há mais uma pessoa, um homem ca-
reca com óculos redondos sem pernas, ele veste uma toga pomposa. Não há 
advogados, juízes ou um júri, só o homem que age de uma forma muito dra-
mática e exagerada em frente à todas as pessoas dali. (Nesse caso a intenção 
é fazer com que esse homem que julga The Man use movimentos corporais 
que conotem uma grande dramaticidade da sua parte, como se ele estivesse 
atuando em uma clássica tragédia teatral) Ele está com seu lado esquerdo 
virado para nós, seu braço esquerdo está levantado e com o indicador aponta 
para nós, como se ele pudesse enxergar diretamente através do quadro e nos 
visse. Em seu rosto um semblante dramático torna o fingimento perceptível, 
mas a grande maioria das pessoas ali parece acreditar nele, que aponta e julga. 
Sua boca está aberta, ele fala alguma coisa, ele acusa.

QUADRO 02 – Agora de costas para nós, o homem está de braços aber-
tos (como o cristo redentor), só conseguimos enxergar a sua silhueta por 
conta dos holofotes das câmeras que filmam o julgamento. Bem à esquerda 
do quadro, um figurão do exército (o mesmo que vemos no quadro n° 04 de 
Hansen) que não dá muita atenção para o que está acontecendo na sala, está 
sentado e sonolento, parece estar sem paciência. As poucas outras pessoas 
que conseguimos enxergar fazem cara de abismadas, surpresas.

QUADRO 03 – Estamos no meio da plateia agora, logo mais à frente o 
homem continua encenando exageradamente. Na outra parte do mezanino 
à direita do quadro, uma mulher de vestido azul e com um dos seios de fora 
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segura uma bandeira que diz: “Strike” inserir nota de rodapé com tradução 
- “Greve”, Um pouco mais abaixo dela vemos outra mulher com a cabeça 
entre as barras de madeira do parapeito do mezanino, como se estivesse sen-
tada, ela segura outra pequena bandeira que diz: “Crucify” – inserir nota de 
rodapé com tradução – “Crucifique”.

QUADRO 04 – Continuamos no meio da plateia. À direita do quadro, 
não muito distante de nós, uma mulher está jogando um livro no homem que 
preside o julgamento, ela joga o ferozmente atingindo o homem que, ocupa-
do demais atuando exageradamente, não viu que um livro um tanto quanto 
grosso voava em sua direção. A mulher que arremessa o livro é a mesma que 
vemos no quadro n° 04 de Hansen, ela tem cabelos curtos e pretos, e núme-
ros tatuados em seu braço esquerdo bem próximos ao seu ombro. Na capa 
livro que ela arremessou lê-se “Jesus Christ”. Todos em volta ficam boquia-
bertos com o ato da mulher, surpresos. O figurão que estava sonolento, agora 
levanta ferozmente em direção à esta mulher.

QUADRO 05 – Enquanto a mulher é agarrada pelo enorme figurão, o 
homem atingido pelo livro se aproxima da caixa onde The Man está preso, 
ele leva uma de suas mãos à cabeça, onde foi atingido, e com a outra aponta 
para a mulher, não com o indicador, mas com a palma estendida para ela 
enquanto olha para as câmeras e as outras pessoas ali presentes, ele tem em 
seu rosto um semblante muito falso de uma pessoa chocada. As pessoas da 
plateia se afastaram da mulher, deixando-a sozinha para ser agarrada pelo 
brutamontes. Todos parecem chocados.

PÁGINA 55:

QUADRO 01 – Talvez uma tira horizontal na parte superior da página 
mostrando a mulher sendo arrastada pelo brutamontes porta afora. As pes-
soas já não olham para ela, mas sim para frente, em nossa direção. Diante de 
nós vemos o homem de pé, ainda com a mão na cabeça.

QUADRO 02 – Quatro soldados entram na sala. Vemos a cena como se 

estivéssemos em pé no canto direito, onde estão as gavetas com os nomes 
das pessoas.

QUADRO 03 – Os soldados estão mais uma vez arrastando The Man. 
A mulher que segurava uma bandeira com um dos seios de fora agora está 
chorando, ainda no mezanino, enquanto The Man é retirado com violência 
da caixa de vidro.

QUADRO 04 – Voltamos ao local onde The Man feriu o pé (ver descrição 
do lugar no quadro 05 da página 35) e estamos no portão que dá acesso ao pá-
tio. À esquerda do quadro Vemos The Man saindo de um dos prédios, arras-
tado pelos homens através da pequena escada da frente. Nenhuma das outras 
pessoas presentes no seu julgamento está ali, à direita do prédio tampouco há 
alguém. Apenas The Man e os soldados saem, um deles aponta o muro no 
fundo do pátio (frente do quadro) para que The Man veja um segundo muro 
(muro da morte, Fig. 19), pequeno e cinza, sobre o qual estão três pessoas 
nuas, são prisioneiros. Na frente deles estão dois figurões oficiais, próximos a 
um soldado que segura seu rifle apontado para baixo enquanto observa The 
Man e os soldados descendo a pequena escada. 

QUADRO 05 – The Man se desespera e sai em disparada, derrubando 
dois dos soldados que o seguravam, ele está gritando desesperadamente en-
quanto vai em direção aos soldados e oficiais que parecem não se importar 
com o homem que vai de encontro a eles. Continuam fumando seus charutos 
enquanto o soldado aponta seu rifle paras um dos homens nus  sua frente.

PÁGINA 56:

– Nós usaremos três tiras retangulares verticais no topo da página para 
retratar o soldado executando os prisioneiros.

QUADRO 01 – Da linha do chão podemos ver o pé esquerdo de The Man 
e um pouco de sua perna, ele está, em vão, correndo em direção aos homens, 
mas não é rápido o suficiente. Logo mais à frente no quadro, um pouco 

o JulGAmeNto



84 85

O GravadOr alemãO

menor devido à perspectiva, o soldado com o rifle atira no prisioneiro da 
esquerda, que tem a cabeça virada para trás devido ao impacto. Uma mancha 
vermelha estampa o muro cinza.

QUADRO 02 – A cena é muito parecida com a anterior, porém é o pé 
direito de The Man que agora vemos, ele continua correndo. Mais à frente 
o soldado está atirando no prisioneiro do meio, podemos ver um pouco do 
prisioneiro à esquerda, que ainda não alcançou o chão, seu corpo ainda está 
caindo. O soldado quer matar a todos antes que The Man chegue perto deles.

QUADRO 03 – Neste terceiro quadro continuamos na mesma perspec-
tiva, mas agora um pouco mais atrás de The Man, podemos vê-lo da altura 
dos joelhos para baixo. O soldado está atirando no terceiro prisioneiro, o da 
direita, o primeiro prisioneiro a ser alvejado está caído no chão e o do meio 
ainda está caindo enquanto o último leva o tiro fatal.

– Para esses dois últimos quadros, duas tiras horizontais no meio e na 
parte inferior da página.

QUADRO 04 – Muda-se a perspectiva, agora estamos bem próximos ao 
muro onde os prisioneiros foram alvejados e vemos a cena de lado. Bem à 
nossa frente, um pouco atrás do soldado com o rifle, um dos dois figurões 
que fumava charuto e assistia os homens serem mortos está de frente a The 
Man, segurando-o pelo pescoço. É um homem enorme e muito forte trajan-
do um uniforme verde com medalhas no peito, botas pretas até os joelhos e 
luvas pretas nas mãos, The Man está sufocando. Mais à direita do quadro o 
soldado com o rifle ri enquanto o seu superior aperta o pescoço de The Man, 
mais à frente dele vemos o muro e os três prisioneiros caídos no chão uns 
por cima uns dos outros, sem que possamos ver seus rostos. Não podemos 
ver o segundo figurão nem os soldados que seguravam The Man nas escadas 
em frente ao prédio.

QUADRO 05 – Sob o mesmo ponto de vista, porém mais próximos a 
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The Man e o figurão, o soldado com o rifle, os prisioneiros mortos e o outro 
figurão já não fazem mais parte do nosso campo de visão. Só podemos ver os 
dois e o prédio de tijolos vermelhos ao fundo (Mesmo da Fig. 14). O homem 
está levantando The Man pelo pescoço enquanto o olha nos olhos, The Man, 
sem ar, está sufocando e seus pés não tocam mais o chão. Podemos contem-
plar melhor o figurão, ele tem uma aparência muito estranha, sua pele parece 
ser feita de pedra.

PÁGINA 57:

QUADRO 01 – Somos os olhos do figurão e vemos The Man um pouco 
acima de nós, ele olha diretamente em nossos olhos enquanto segura o bra-
ço do homem que permanece com a mão em volta de seu pescoço, ele está 
ficando roxo, sem ar. Atrás dele só podemos ver o céu cinza.

QUADRO 02 – Vemos a cena por trás. The Man está pendurado pelo 
pescoço e já não segura o braço do homem que o enforca, seus braços estão 
paralelos ao seu corpo, ele não tem mais forças. Atrás deles, observando o 
homem segurar The Man pelo pescoço como se não fosse nada, está o sol-
dado com o rifle e o segundo figurão, que continua a fumar o seu charuto 
tranquilamente.

QUADRO 03 – Vemos a cena por trás do homem que acaba de jogar The 
Man no chão, ele aterrissa com o seu lado direito, na lama.

QUADRO 04 – The Man se contorce e suspira profundamente, levando 
ar para os seus pulmões, a cor volta ao seu rosto e olhos.

QUADRO 05 – O homem que enforcava The Man ordenou que os sol-
dados venham pegá-lo, são os mesmos homens que o seguravam enquanto 
juntos desciam as escadas. Dois deles já estão levantando The Man do chão 
e começam a arrastá-lo, os outros dois estão retirando os corpos dos homens 
que foram mortos ali.

PÁGINA 58:
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QUADRO 01 – The Man está de lado, em pé. Ele ainda veste as calças 
listradas, agora um pouco sujas, botas pretas e os óculos de lentes azuis, suas 
mãos estão sendo amarradas. De frente para ele o soldado que fez o trabalho 
agora lhe segura as mãos atadas enquanto o olha nos olhos com pesar. The 
Man retribui o olhar com um singelo sorriso no rosto.

QUADRO 02 – Agora por trás, podemos notar que The Man estava sen-
do amarrado a um jipe. Ele começa a andar devagar, está sendo arrastado. 

QUADRO 03 – Por uma rua que segue em direção à esquerda do quadro 
The Man continua a ser arrastado pelo Jipe, que agora está mais rápido. Po-
demos perceber que The Man está andando depressa, ele parece cansado e 
com muita sede. Do outro lado da rua está a cerca feita de grandes postes de 
concreto e arames farpados do topo até o chão, e atrás dela os casebres de 
madeira onde vivem centenas de prisioneiros. Muitos deles vem em direção 
à cerca para observar o homem ser arrastado pelo carro, alguns que já estão 
parados na beirada da cerca põem-se a chorar.

QUADRO 04 – Vemos a mesma cena como se estivéssemos do outro lado 
da cerca, e junto aos prisioneiros observamos The Man ser arrastado pelo 
carro. (prestar atenção na continuidade, agora The Man e o carro seguem em 
direção à direita do quadro) Do outro lado da rua, nem mulheres nem crian-
ças estão nas portas das casas oficiais, a maioria está completamente fechada, 
cortinas, janelas, tudo. Dois oficiais de alta patente estão em frente à uma 
casa, fumando charutos e bebendo, provavelmente wisky.

QUADRO 05 – Estamos de frente ao grande portão que dá acesso ao 
campo onde vivem os prisioneiros, ele é fortemente guardado por soldados 
armados. Dois deles abrem o portão, um de cada lado, para que o jipe entre.

PÁGINA 59 -  

QUADRO 01 – Entre o carro e The Man está a corda que amarra suas 
mãos, ela se estende até nós como se nós o estivéssemos puxando. Enquanto 
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passamos por uma ruela lamacenta entre os casebres, uma multidão de pri-
sioneiros se aglomera tanto à direita quanto à esquerda para observar. Atrás 
de The Man segue outra multidão, caminhando junto com ele. 

QUADRO 02 – The Man pisa em uma pedra e perde o equilíbrio.

QUADRO 03 – Caído no chão, The man é arrastado pelo carro em meio 
pela lama. Vemos todas as pessoas em volta, os prisioneiros entram em pâ-
nico, gritando com os soldados e apontando para o homem sendo arrastado.

QUADRO 04 – The Man está sendo levantado por dois prisioneiros sujos 
e muito maltratados, um dos homens é excessivamente magro o outro não 
tanto. Aquele um pouco mais forte está literalmente levantando The Man 
no colo, se propondo a carregar o pobre homem se for preciso. Todos os 
homens, mulheres e crianças em volta choram e sorriem ao mesmo tempo.

QUADRO 05 – Dois soldados se colocam na frente do homem que leva 
The Man no colo, um deles aponta para o chão, eles não permitem que ele 
seja carregado. O homem olha diretamente para os soldados e, furioso se 
recusa a soltá-lo, ele não quer deixar que The Man sofra sozinho.

PÁGINA 60:

QUADRO 01 – Um dos soldados à direita do quadro está pegando uma 
criança pelo braço, ele a puxa do meio das pessoas com muita violência. A 
criança, que aparenta ter uns cinco ou seis anos de idade, grita em desespero 
estendendo a mão para a sua mãe que também grita e chora desesperadamen-
te. Os homens em cima do jipe apontam seus rifles para as pessoas, para que 
elas não dêem nem mais um passo à frente.

QUADRO 02 – O soldado está de frente para The Man, que está no colo 
do prisioneiro. Ele aponta uma pistola para a cabeça da criança enquanto 
olha diretamente para o homem que segura The Man. A criança chora muito 
e todos em volta se desesperam.
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QUADRO 03 – The Man se joga dos braços do homem, está aterrisando 
mais uma vez no chão.

QUADRO 04 – The Man está se levantando enquanto a criancinha corre 
para os braços de sua mãe.

QUADRO 05 – Na altura dos ombros vemos somente The Man e o ho-
mem que o segurava nos braços. Com as mãos amarradas ele segura o rosto 
do homem, que chora enquanto The Man o olha com ternura e carinho, lhe 
dando um singelo sorriso. Tudo o que se vê atrás dos dois é uma aglomeração 
de prisioneiros.

PÁGINA 61:

QUDRO 01 – Estamos atrás do homem que segurava The Man em seus 
braços, ele está à frente no quadro logo atrás de The Man, que está receben-
do um forte puxão devido à saída abrupta do carro (The Man sai “catando 
ficha”), a multidão continua aglomerada dos lados direito e esquerdo, acom-
panhando The Man.

QUADRO 02 – O jipe que está puxando The Man chegar até uma rua 
bem larga que divide os casebres.

QUADRO 03 – The Man está parado, vemos o seu perfil esquerdo na al-
tura do ombro (o suficiente para ver o seu rosto detalhadamente). Um solda-
do está colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça, sangue lhe escorre 
pelo rosto, seus longos cabelos estão penteados para trás e ele ainda tem os 
óculos. Podemos ver a dor em suas feições.

QUADRO 04 – O mesmo soldado que colocou a coroa de espinhos em 
The Man desamarrou suas mãos, vemos seu corpo inteiro em pé olhando 
para a esquerda do quadro, abatido e com tristeza pelo que está vendo, põe-
se a chorar. Os prisioneiros em volta de The Man olham na mesma direção 
que ele, parecendo partilhar o mesmo sentimento de profunda tristeza pelo 
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que estão vendo.

QUADRO 05 – Vemos esta cena de frente a The Man, ele está caído de 
joelhos no chão, com a cabeça baixa. Outras pessoas também estão caídas 
no chão em meio à lama, chorando ou estarrecidas, horrorizadas com o que 
estão vendo do outro lado. 

PÁGINA 62:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Estamos atrás de The Man que 
ainda está caído de joelhos no chão, mas não está mais com a cabeça baixa. 
Ele olha pra frente, para um palanque ou algum tipo de plataforma a poucos 
metros das pessoas ali. Bem no centro há uma espécie de trono, uma grande 
poltrona feita de ossos. As pernas e braços são feitos de fêmur com crânios 
nas pontas, um de cada lado, para que as mãos de quem sente ali fiquem 
apoiadas sobre os crânios. Toda a plataforma em si é construída de ossos, 
ossos humanos empilhados, dentre os quais podemos identificar alguns crâ-
nios e mãos. Atrás dessa grande poltrona vemos uma vasta cortina branca 
com uma inscrição feita de tinta vermelha (ou talvez seja sangue): “Iēsus 
Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum” (inserir uma nota de rodapé com a tradução: 
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus). Embaixo da inscrição uma grande estrela de 
Davi, símbolo dos judeus, também pintada com sangue, a tinta escorre um 
pouco. O lugar macabro ainda é decorado por velas que brilham pouco, é 
meio da tarde e o dia ainda está claro, mesmo pra um dia de inverno nublado. 
Os prisioneiros olham horrorizados, choram, nem mesmo todos os soldados 
ali presentes apreciam o que podem ver.

PÁGINA 63:

QUADRO 01 – Vemos The Man por trás, de pé, sendo forçado por um 
dos soldados a subir no palanque. Ele sobe o pequeno lance de cinco degraus.

QUADRO 02 – The Man está em pé no palanque, de frente para nós, a 
tristeza toma conta de suas feições. Um dos guardas com a mão em seu om-
bro força-o a se sentar no trono. 
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QUADRO 03 – The Man está sentado no trono, podemos ver os prisio-
neiros se ajoelhando e os soldados gritando, apontando seus rifles para eles, 
indicando a direção oposta, para que não se ajoelhem.

QUADRO 04 – O mesmo soldado que forçou The Man a se sentar no 
trono, agora o levanta pelo braço.

QUADRO 05 – Vemos The Man e o soldado no meio da multidão. Os 
outros soldados forçam os prisioneiros a abrirem espaço enquanto The Man 
está sendo amarrado à uma berlinda, (instrumento de tortura medieval, pes-
quise) por enquanto só suas mãos estão presas. A multidão se aglomera em 
volta dos homens, impotente, só pode assistir.

PÁGINA 64:

QUADRO 01 – Vemos em close da mão esquerda de um soldado seguran-
do um chicote não muito longo, feito com várias tiras de couro e pequenas 
peças de ferro na ponta de cada uma delas, muito parecidas com uma garra 
(Fig. 20). O chicote está em foco e mesmo sem ver com clareza, podemos en-
tender que mais à frente está The Man, com seu perfil esquerdo virado para 
o soldado. As pessoas em volta olham desesperadas.

QUADRO 02 – Novo close up do chicote, desta vez o soldado está des-
cendo seu braço com força para dar o primeiro golpe, vemos o chicote com 
suas várias pontas, suas “garras” ainda no ar. Ao fundo nuvens cinza e um 
raio que rasga o céu.

QUADRO 03 – Estamos do outro lado da cena vendo o perfil direito de 
The Man. O soldado o atingiu com o chicote e ele se contorce equanto olha 
para cima, sentindo uma dor inimaginável. As garras presas às pontas do 
chicote o atingiram nas costelas e estão cravadas em sua pele. As pessoas ao 
fundo gritam e choram horrorizadas. Esse tipo de tortura não consiste so-
mente em chicotear uma pessoa, mas também em dilacerar seu corpo.
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QUADRO 04 – Vemos a mesma cena alguns segundos depois. O solda-
do tem um sorriso diabólico em seu rosto, podemos ver que ele empregou 
muita força tanto para chicotear quanto para puxar as garras encravadas nas 
costelas de The Man. As garras saem da pele de The Man arrancando peda-
ços enquanto ele grita sob uma dor excruciante e o sangue escorrer por suas 
costelas.

QUADRO 05 – Do meio da multidão olhamos The Man ser chicoteado 
bem ao fundo, ele não é o foco da cena, mas sim um garotinho de cabeça 
raspada que se agarra à perna de seu pai (ou mãe, nós só vemos a perna da 
pessoa vestindo a mesma calça listrada que todos os outros prisioneiros). A 
criancinha veste um casaquinho listrado sujo e rasgado como o dos outros 
prisioneiros, olhando diretamente para nós. Em prantos ele não entende por 
que aquele pobre homem está sendo surrado, ele não sabe por que o estão  
obrigando a morar ali, ele não fez nada de errado.

PÁGINA 65:

QUADRO 01 – A multidão abre caminho para que um pequeno cami-
nhão entre no círculo, ao fundo ainda podemos ver The Man ser chicoteado.

QUADRO 02 – Vemos esta cena do outro lado da multidão. O soldado 
que surrava The Man está de pé a prestar continência para um figurão à sua 
frente, que por sua vez é um homem baixinho de cabelo preto repartido para 
o lado. Ele olha para The Man com uma cara de reprovação.

QUADRO 03 – O figurão agora está de costas, caminhando para perto 
do caminhão, sobre qual estão soldados que levantam uma grande cruz de 
madeira.

QUADRO 04 – Temos a visão aérea desta cena. A multidão aglomerada, 
o pequeno caminhão estacionado e os homens que jogaram a enorme cruz 
no chão, que de tão pesada está fazendo com que a lama espirre pra todos 
os lados.
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QUADRO 05 – The Man está agora carregando a cruz nas costas.

PÁGINA 66:

QUADRO 01 – The Man de lado carrega a enorme cruz, a multidão não 
o abandona e segue com ele, assim como os soldados. Está difícil caminhar 
no meio de toda aquela lama, carregando todo aquele peso.

QUADRO 02 – The Man cai no chão, nós o vemos por trás, de joelhos. 
A enorme cruz bate a ponta no chão, mas não tomba, um homem e uma 
mulher, prisioneiros, se aproximam para ajudar o pobre homem a levantar 
sua cruz.

QUADRO 03 – Soldados agarram os prisioneiros que estavam tentando 
ajudar The man a se levantar e os jogam com violência de volta para a multi-
dão. Os prisioneiros que acompanham The Man choram.

QUADRO 04 – Vemos The Man de frente, ele se levanta para continuar 
a caminhada.

QUADRO 05 – The Man está de lado, vemos o seu perfil esquerdo. Ele se 
curva devido ao peso da cruz, mas por um momento isso parece não importar. 
Ele está olhando para a sua direita, onde está um homem alto muito parecido 
com ele, mas aparentemente mais velho. O homem veste uma túnica amarela e 
tem a cabeça coberta por um pano branco que desce até sua cintura, seus cabelos 
e barba são bem longos, ele usa um óculos de lentes azuis, quadradas e está com 
uma de suas mãos no ombro direito de The Man, eles caminham lado a lado, os 
soldados não foram tirá-lo de lá. Os prisioneiros nem parecem vê-lo.
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“Seu corpo está caindo no chão enquanto a bala espalha pedaços 
da sua nuca pelo ar.”

QUADRO 01 – Vemos esta cena através da cerca, do meio da mesma 
rua por onde passaram os prisioneiros quando chegaram. Bem ao fundo do 
quadro está o grande portão com guardas de prontidão, fazendo a segurança.  
The Man está chegando perto de um pequeno portão na cerca, que dá acesso 
à rua onde estamos.

QUADRO 02 – Estamos na mesma plataforma onde The Man e os outros 
prisioneiros desembarcaram, podemos ver o grande portão com seu letreiro 
em forma de arco na parte superior, dizendo: “Arbeit Macht Frei” (inserir 
nota de rodapé com a tradução: O Trabalho liberta). Na nossa frente The 
Man, acompanhado por soldados, carrega a cruz. Os prisioneiros se aglome-
ram nas cercas para poderem continuar acompanhando The Man.

QUADRO 03 – The Man anda em direção ao lado direito do quadro, ele 
está coberto de sangue vindo dos ferimentos feitos pelas chicotadas e pela 
coroa de espinhos em sua cabeça. O sol está se pondo, mas podemos ver que 
os prisioneiros começam a acender velas, carregando-as consigo enquanto 
acompanham The Man do outro lado da cerca, eles estão abatidos não só 
pelos maus-tratos sofridos no campo de concentração, mas por verem The 
Man carregando o fardo sem que possam ajudá-lo. Atrás dele vão soldados 
armados, e bem vestidos figurões do exército fumando seus charutos e con-
versando entre si como se nada estivesse acontecendo.

QUADRO 04 – Estamos entre os prisioneiros que andam junto a The 
Man, todos seguram velas. Através da cerca vemos The Man carregando a 
cruz e por causa do grande número de prisioneiros, muito pouco dos figurões 
e soldados que o seguem.
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QUADRO 05 – Um close up do rosto de The Man mostra que ele faz 
um enorme esforço pra carregar a cruz, está ferido, não come há dias, seus 
cabelos estão emaranhados e seu rosto está sujo do sangue que escorre da sua 
cabeça, mal podemos ver sua pele devido ao sangue e à sujeira presos em seu 
rosto e sua barba.

PÁGINA 69:

QUADRO 01 – Os pés de The Man ainda cruzam o quadro carregando 
a pesada cruz, só podemos ver suas pernas da altura dos joelhos pra baixo e 
o chão por onde ele anda, uma estrada de terra lamacenta. Logo mais à fren-
te, no meio dos prisioneiros que se aglomeram na cerca, duas mulheres não 
tiram os olhos dele. Elas tem as cabeças cobertas por um pano preto bem 
grosso, a da esquerda é mais jovem e a da direita mais velha, ao seu lado um 
jovem rapaz a ampara.

– A partir deste quadro vamos “trasportar” The Man no espaço-tempo, 
ele passará com a sua cruz em diversos lugares além do campo de concentra-
ção, estendendo o seu calvário.

QUADRO 02 – Vemos The Man por trás. À esquerda do quadro ainda 
está a grande aglomeração de prisioneiros que o acompanha. Logo mais à 
frente do quadro vemos um clarão, toda a paisagem na frente do quadro está 
se transformando, o céu está ficando azul e The Man, assim como todos na 
cena, está sendo “transportados” para outro lugar.

QUADRO 03 – Neste quadro vemos a mesma cena do quadro anterior, 
porém de lado. The Man está cruzando o quadro carregando a cruz da es-
querda para a direita, atrás dele vemos além de soldados com armas, cacetetes 
e chicotes, os figurões do exército. Ao fundo do quadro estão os prisioneiros, 
ainda é possivel ver as duas mulheres e o jovem rapaz que ampara a mulher 
mais velha e diferente de todos os outros prisioneiros, eles não estão deses-
perados, mas sim chorando e tristes, talvez já soubessem que aquilo aconte-
ceria. Podemos ter um vislumbre mais interessante do que está acontecendo, 

todos na cena estão sendo “transportados” no espaço-tempo, como foi dito 
no quadro anterior. Na parte esquerda do quadro ainda é noite, o céu está 
escuro e sem estrelas, os prisioneiros carregam velas. Do lado direito The 
Man está entrando em um lugar completamente diferente, a rua lamacenta 
está desaparecendo para dar lugar a uma rua de paralelepípedos, a cerca que 
também está sumindo vai sendo substituída por vários soldados que seguram 
as pessoas, impedindo que elas ajudem The Man. (nesta parte é bastante im-
portante pensar na cena como uma duna de areia que muda completamente 
seu formato conforme o soprar do vento. Exatamente da mesma forma, a 
paisagem irá transformar como se soprássemos outra em seu lugar, transpor-
tando The Man e os outros ali presentes através dessa mudança de cenário).

QUADRO 04 – De frente para The Man, ainda podemos ver bem ao 
fundo do quadro o campo de concentração onde antes estávamos. Comple-
tamente diferente, o lugar onde estamos agora parece mais limpo e não existe 
mais cerca, os soldados seguram os prisioneiros que tentam chegar até The 
Man. Atrás deles pessoas estão sentadas nas portas de suas casas, surpreen-
didas pelo homem que passa carregando uma enorme cruz, alguns estão se 
levantando e caminhando para mais perto.

QUADRO 05 – Continuamos vendo The Man de Frente, mas agora da al-
tura do busto, ele está cansado, com seu ombro esquerdo esfolado pelo atrito 
da madeira. Atrás dele um soldado o chicoteia, The Man arregala os olhos, 
perdendo o equilíbro.

PÁGINA 70:

QUADRO 01 –The Man despenca no chão, a cruz está caindo por cima 
dele, batendo em sua cabeça. As pessoas que o acompanham tentam furar o 
bloqueio feito pelos soldados, e as pessoas que estavam sentadas nas varan-
das estão se juntando aos prisioneiros na tentativa de chegar até ele, vemos 
homens, mulheres e crianças.

QUADRO 02 – Um soldado está levantando The Man à força, ele está 

o CAmiNHo PArA o CAlvário
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muito fraco, outros dois soldados levantam a cruz.

QUADRO 03 – O soldado posiciona The Man de volta embaixo da cruz 
enquanto os outros dois que a levantavam agora deixam seu peso cair sobre 
as costas de The Man.

QUADRO 04 – Vemos a cena do ponto de vista dos prisioneiros, muitas 
pessoas se aglomeram e tentam furar o bloqueio. The Man começa a andar 
novamente, do outro lado várias pessoas também são seguradas por uma fila 
de soldados que não permitem que cheguem até The Man.

QUADRO 05 – O soldado volta a chicotear The Man.

PÁGINA 71:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Estamos em pé atrás de The Man 
e do soldado que o chicoteia, logo mais à frente do quadro o cenário está 
mudando mais uma vez, ainda não se pode ver muito bem o que há do outro 
lado, mas o céu à frente parece cinzento e carregado.

PÁGINA 72: Estas duas próximas páginas precisam estar uma do lado da outra, 
pois mostrarão a mesma cena.

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – O céu está encoberto por nuvens 
carregadas, o tempo parece um pouco sinistro. Uma passeata militar cruza o 
quadro da esquerda para a direita, são tanques, carros, caminhões que carre-
gam mísseis e soldados marchando com rifles nas mãos, a suástica estampa 
tanto os braços dos soldados quanto os veículos da passeata, e ao fundo do 
quadro, penduradas nos grandes e pomposos prédios, enormes bandeiras 
retangulares nazistas cobrem a maior parte de suas fachadas (Fig. 20.1). En-
tre os prédios e a passeata os soldados formam uma linha de contenção para 
segurar as várias pessoas que estão jogando pedras, garrafas, e gritando rai-
vosamente em direção à passeata, muitas delas são agredidas pelos soldados.

PÁGINA 73:
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QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – The Man carrega a cruz à frente 
da passeata militar, três soldados estão mais próximos dele, dois seguram 
seus rifles e marcham em frente. Entre eles e The Man o outro soldado 
segue com o chicote nas mãos, surrando o homem que caminha com extre-
ma dificuldade. Do outro lado os prisioneiros arrancaram uma das enormes 
bandeiras rentangulares nazistas que estava pendurada na fachada de um 
dos prédios, a linha de contenção formada pelos soldados continua a afastar 
as pessoas que querem invadir a rua e chegar até The Man, são os mesmos 
prisioneiros que o acompanharam até aqui. 

PÁGINA 74:

QUADRO 01 – Vemos The Man no chão, mas ele não está caído, seu 
joelho esquerdo está apoiado no chão e a cruz de lado também, talvez ele 
esteja apenas respirando um pouco, aliviando seu ombro de tanto peso. Seu 
lado esquerdo está virado para nós, ele encara o caminho à sua frente e res-
pira com a boca aberta, ofegante, enquanto o soldado atrás dele o chicoteia e 
grita, provavelmente para que ele se levante e continue a andar.

QUADRO 02 – Olhando para The Man com seu rosto pálido, chorando 
em silêncio, está aquela mulher acompanhada por um jovem rapaz e outra 
mulher um pouco mais jovem.

QUADRO 03 – Uma tira horizontal mostra somente os olhos da mulher 
que parece não dormir há dias, pois estão fundos, com olheiras e cheios de 
lágrimas.

QUADRO 04 – Em um lugar completamente diferente, um campo ou 
certamente alguma outra zona rural, podemos ver casas de adobe muito sim-
ples. Uma criança, um menino que vinha correndo no chão cheio de pedras, 
tropeça em uma delas e agora está caindo no chão. O céu está azul e quase 
não há nuvens, são umas 04:00 horas da tarde e vemos a cena por trás da 
criança. Logo mais à frente sua mãe, com seus braços estendidos começa a 
correr na direção da criança. 
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QUADRO 05 – Uma tira horizontal mostra os olhos da mulher, são os 
mesmos olhos aflitos que vemos na mulher que acompanha The Man.

Página 75:

QUADRO 01 – Vemos a cena de lado. Na parte direita do quadro pode-
mos ver a mulher correndo na direção da criança para socorrê-la, enquanto 
do lado esquerdo o garotinho bate sua cabeça em uma das pedras no chão.

QUADRO 02 – Estamos novamente de frente para a mãe, vendo-a da 
cintura para cima. Ao fundo não se distingue muita coisa, tudo está fora de 
foco, mas podemos identificar uma modesta casa de adobe e algumas cabras 
soltas. A mulher grita aflita, preocupada com seu filho, ele é muito pequeno. 

QUADRO 03 – Nós a vemos de costas pegando seu filho e olhando sua 
pequena testa ensanguentada. Ela examina sua cabeça enquanto a criança, 
como se dissesse que está bem, a olha e sorri.

QUADRO 04 – Estamos de volta à passeata, olhando a mesma mulher 
de frente na altura do busto. Com os mesmos olhos fundos, com olheiras e 
cheios de lágrimas ela olha The Man surrado, humilhado, cansado e ferido 
no meio da rua. A mulher está sentindo a dor do homem, sefrendo por ele, 
não se importa se ele cresceu, aquele é seu filho e ver o seu sofrimento é pior 
que a morte, mas ela não irá abandoná-lo, seguirá com ele até o fim.

QUADRO 05 – Visto pelo lado direito, The Man está fazendo força para 
levantar a cruz, o soldado atrás dele ainda o chicoteia nas costas fazendo 
com que sangue espirre a cada golpe. Seu rosto demonstra a enorme força 
que despende para levantar a cruz e ao mesmo tempo suportar as chicotadas. 

PÁGINA 76:

QUADRO 01 – Vemos um close das costas de The Man no momento exato em 
que o chicote o atinge, o sangue espirra, sua pele praticamente não existe mais, tudo o 
que vemos é a sua carne dilacerada. O soldado está batendo incessantemente. 
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QUADRO 02 – Estamos entre o soldado e The Man, de costas para ele. 
Um pouco mais à esquerda do quadro, o soldado com seu braço esquerdo 
levantado, segura o chicote que em segundos atingirá as costas de The Man. 
O chicote (Fig. 20) está enxarcado com sangue e conforme o soldado levanta 
o braço para bater novamente, vemos o rastro de sangue que as cordas do 
chicote deixam no ar. Podemos ver o rosto do carrasco que parece gritar com 
The Man, provavelmente para que continue andando enquanto é surrado. 
Ao fundo os figurões do exército estão à frente dos soldados e do resto da 
passeata.

QUADRO 03 – Mostrar mais uma vez The Man de frente para nós sendo 
chicoteado pelo soldado enquanto grita de dor.

QUADRO 04 – Nós estamos na frente de The Man, que olha para o hori-
zonte com sua cabeça levemente inclinada para cima, provavelmente para ver 
algo que acontece no céu, ao longe. Seus olhos se arregalam, seu rosto apre-
senta inchaços provenientes das agreções que sofrera, ele está boquiaberto, 
mas não maravilhado, ao contrário, o que está vendo o deixa angustiado. Ao 
fundo a passeata continua acontecendo, linhas de contenção formadas por 
soldados nazistas tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do quadro 
tentam controlar os prisioneiros, que por sua vez jogam pedras na passeata e 
arrancam símbolos nazistas da rua, como bandeiras em postes e em prédios.

QUADRO 05 – Desta vez atrás de The Man, vemos que o cenário está 
mudando, ele está sendo “transportado” mais uma vez, a cena à frente agora 
é um front de batalha. Do outro lado é noite, uma série de luzes cruza o céu 
escuro como uma chuva lançada por caminhões lança-mísseis (Fig. 21). The 
Man e os prisioneiros que o acompanham estão cruzando de “uma realidade 
para outra” isto é, eles estão saindo da grande rua com ornamentos nazistas e 
entrando neste campo de batalha, é muito importante pensar nesta transição 
como já dito na página 69, quadro n° 03.

PÁGINA 77:
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QUADRO 01 – Agora estamos bem no meio da batalha, The Man cruza 
o quadro da esquerda para a direita carregando sua cruz nas costas, é muito 
difícil andar. Soldados avançam atirando com seus rifles, passando por entre 
The Man e os prisioneiros como se não estivessem ali. A linha de soldados 
que antes apenas fazia a contenção para que os prisioneiros não chegassem 
até The Man, agora se dividem entre contê-los e atirar contra os inimigos 
mais à frente do quadro. O cenário é um caos total, com clarões ao fundo e 
explosões massivas, o terreno é muito difícil de caminhar, irregular, resulta-
do das bombas e da passagem dos tanques.

QUADRO 02 – Vemos esta cena do ponto de vista contrário, na frente 
de uma linha de panzers (tanque alemão Fig. 22) com seus comandantes 
ocupando escotilhas na parte superior, todos fazem sinal esticando um de 
seus braços e apontando para frente, alguns desses panzers (tanques) estão 
atirando. Bem ao fundo The Man cruza o campo de batalha junto aos pri-
sioneiros que o seguem ainda contidos por soldados que atiram contra os 
inimigos. Alguns outros soldados estão deitados no chão mirando com seus 
rifles, atirando. Bem ao fundo da cena os caminhões lança-mísseis também 
abrem fogo. É uma noite sem estrelas e sem lua, a cena, porém, está bem 
clara devido ao fogo das explosões, tiros e mísseis no céu.

QUADRO 03 – Dois soldados inimigos estão lutando, um dos homens  
se arrasta vestindo um uniforme bege claro e um capacete verde, enquanto 
tenta alcançar um rifle que está caído no chão um pouco à sua frente, mas o 
soldado nazista atrás dele o está puxando pela perna para que não alcance a 
arma. Ao fundo do quadro vemos The Man vir em nossa direção carregando 
a cruz, os soldados continuam contendo os prisioneiros à sua direita e à sua 
esquerda ao mesmo tempo em que atiram para a direita do quadro, onde 
estão os inimigos e alguns dos prisioneiros, que são alvejados pelas costas. 

QUADRO 04 – Vemos a cena do mesmo ponto de vista, mas agora mais 
próximos. Já não há mais prisioneiros à direita ou à esquerda, só alguns bra-
ços ou pernas que invadem o quadro junto com espirros de sangue e terra. 
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Ao fundo The Man ainda carrega a cruz enquanto os homens continuam 
lutando. O soldado que está no chão e tinha a perna puxada pelo soldado 
nazista, agora está usando sua outra perna para chutar o rosto do inimigo, 
que com o impacto tem sua cabeça lançada para trás.

QUADRO 05 – Vemos um close up da mão e parte do braço do homem 
que alcança o rifle.

PÁGINA 78:

QUADRO 01 – Vemos esta cena como se estivéssemos do lado direito 
do campo de batalha. Ao fundo do quadro estão os caminhões que lançam 
mísseis, um deles está sendo atingido por um míssil inimigo, a explosão é tão 
forte que os soldados que estavam perto são jogados no ar. Um pouco mais à 
frente o soldado sorri aliviado, ainda no chão ele aponta o rifle pra o soldado 
nazista que está em pé de braços abertos, esperando a morte.

QUADRO 02 – Do mesmo ponto de vista, porém pouco mais de perto 
e com mais detalhes, vemos o soldado no chão com o rifle na mão, aquele 
sorriso de alivio em seu rosto é substituido por uma cara de espanto, seus 
olhos estão arregalados e sua boca está aberta, algo está errado. Seu dedo está 
pressionando o gatilho, mas o rifle não tem balas, do outro lado o soldado 
nazista que abria os braços para a morte é quem agora tem um sorriso dia-
bólico no rosto.

QUADRO 03 – O nazista se lança sobre o soldado, ele põe as mãos no 
rifle que possui uma baioneta na ponta (Fig. 23), o homem no chão usa o 
próprio rifle para se defender, segurando-o na transversal com as duas mãos 
como se este fosse uma barra, enquanto o inimigo em cima dele faz a mesma 
coisa, tentando enforcá-lo com a arma.

QUADRO 04 – O soldado no chão é mais esperto que o nazista, ele 
afrouxou seus braços e encostou seu queixo no peito para que o inimigo 
caísse sobre ele e batesse com rosto no seu capacete (desenhar linhas de velo-
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cidade próximas ao braço do soldado para indicar o movimento repentino). 
O nzista está com os olhos fechados e atordoado pela dor, aproveitando a 
chance, o soldado no chão posicionou seu joelho direito na barriga do inimi-
go para que possa tombá-lo e tomar a posição de vantagem.

QUADRO 05 – Vemos a cena como no quadro 03 da página 77. Ao fun-
do The Man carrega sua cruz, acompanhado pelos prisioneiros e soldados 
nas laterais. As pessoas são atingidas por tiros, os nazistas usam prisioneiros 
como escudos humanos, os prisioneiros por sua vez não se importam com 
o inferno ao seu redor e continuam acompanhando The Man. Mais perto 
de nós estão os dois homens, o soldado nazista está no chão com os braços 
abertos, equanto o outro soldado de uniforme bege e capacete com o rifle de 
baioneta na mão, respira ofegante antes de dar o golpe fatal.

PÁGINA 79:

QUADRO 01 – Vemos um close do rifle de baioneta, o soldado o levanta 
acima de sua cabeça e se prepara para cravar a lâmina no homen ao chão.

QUADRO 02 – Usar um quadro não muito grande para mostrar o nazis-
ta no chão ainda atordoado, seu nariz parece quebrado. Não dá para vê-lo 
direito, há muito sangue na parte inferior do seu rosto, ele está com a boca 
aberta e os dentes ensanguentados, mas podemos vê-lo sorrir para o soldado 
que o dominou e está prestes a matá-lo. É um sorriso diabólico, ele não teme 
a morte.

QUADRO 03 – Voltamos a ver os dois homens de lado, o soldado está 
cravando a baioneta mais ou menos na altura do diafragma do outro enquan-
to ele dá seu último suspiro raivoso de dor, o soldado em cima dele o olha 
diretamente nos olhos enquanto a vida abandona seu corpo. Ele está gritan-
do de raiva, acabara de se livrar de uma morte certa.

QUADRO 04 – Vemos esta cena novamente como se os dois soldados 
estivessem entre nós e The Man. O soldado larga o rifle que permanece 

o CAmiNHo PArA o CAlvário

fincado no homem ao chão, ele ainda está em cima do nazista, sentado em 
sua cintura parou por um segundo para dar um suspiro depois de uma luta 
que quase lhe custou a vida. Outro nazista se aproveita de seu descuido e lhe 
atravessa uma grande faca pelas costas. O soldado olha para baixo e grita de 
dor enquanto segura inutilmente a ponta da faca que aparece no meio do seu 
peito, derramando muito sangue.

QUADRO 05 – Vemos a cena do ponto de vista de The Man. O soldado 
esfaqueado pelas costas ainda está sentado sobre o soldado nazista, mas seu 
tronco, ainda com a faca nas costas, está caindo paralelamente ao do soldado 
que foi morto primeiro. Ao fundo vemos o perfil esquerdo do corpo inteiro 
do soldado nazista que há segundos atrás esfaqueou o executor de seu par-
ceiro, ele acaba de levar um tiro e vemos o momento exato em que a bala sai, 
estraçalhando a parte de trás da sua cabeça. Seu corpo está caindo no chão 
e a bala espalha pedaços da sua nuca pelo ar. A paisagem à frente está sendo 
“transformada” mais uma vez, não podemos ver muito bem o que há lá, mas  
a paisagem mudando

PÁGINA 80: 
 

QUADRO 01 – Estamos outra vez na passeata nazista, em frente a The 
Man. O soldado nazista bate o chicote em suas costas, nós o vemos cair no 
chão.

QUADRO 02 – Vemos o perfil direito de The Man caído, os guardas não 
estão batendo nele, pois estão ocupados agredindo os prisioneiros que conse-
guiram furarar o bloqueio. Chegando perto de The Man vemos uma fanfarra 
de soldados com tambores e trompetes, e uma senhora com uma bandeira da 
Alemanha e um pequeno letreiro no topo do seu chapéu que diz: “Kirchen 
Austritt” (inserir nota de rodapé com tradução: Saída da Igreja, pesquise). 

QUADRO 03 – Temos o mesmo ponto de vista do quadro anterior. De 
costas para nós uma mulher se aproxima de The Man, ela usa uma calça 
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azul, tem longos cabelos pretos e está sem camisa. Não podemos ver o seu 
rosto nem seus antebraços, pois estão na frente do seu corpo provavelmente 
carregando algo.

QUADRO O4 – Do mesmo ponto de vista vemos a mulher de frente para 
The Man, ela se abaixa para ficar na mesma altura dele, que está caído no 
chão. Ela colocou um copo póximo ao corpo de The Man e lhe estende um 
pano branco para que seque seu rosto ensanguentado. Ele olha para a mulher 
que ainda está um pouco mais alta, por ela estar com os joelhos apoiados no 
chão enquanto ele está caído de bruços.

QUADRO 05 – Vemos The Man deitar seu rosto sobre o pano branco da 
mulher, ela sorri.

PÁGINA 81:

QUADRO 01 – The Man, com o rosto levantado olha a mulher surpreso 
com sua bondade. Ela está com o copo na mão oferecendo para que ele beba, 
provavelmente água.

QUADRO 02 – The Man se prepara para beber a água que a mulher está 
oferecendo, ele tem sede.

QUADRO 03 – Mais de perto podemos ver The Man, a mulher e um 
guarda na altura dos joelhos, ele está chutando o copo das mãos de The Man 
para longe.

QUADRO 04 – O soldado pegou a mulher pelos cabelos e a está levan-
tando para tirá-la dali.

QUDRO 05 – Vemos a cena do ponto de vista contrário. The Man se 
prepara para levantar a cruz novamente apoiando-a no ombro esquerdo, o 
vemos de perfil. A fanfarra já está bem próxima a ele, um dos soldados toca 
trompete e o outro uma caixa, entre eles vemos a senhora com a bandeira 
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da Alemanha. Do outro lado da rua, a mulher levanta o pano branco com 
o qual secou o rosto de The Man, os prisioneiros levantam seus braços com 
seus punhos cerrados, se amontoando uns sobre os outros, contidos pelos 
soldados. As bandeiras nazistas dos postes e prédios continuam sendo rasga-
das e arrancadas.
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Veronica.

“Perigo, rua fechada - Bomba não detonada.”

QUADRO 01 – Em frente a The Man observamos quando ele começa a 
se levantar. Com as mãos apoiadas na cruz e seus dentes cerrados, vemos o 
esforço desumano que ele faz para erguê-la.

QUADRO 02 – Continuamos vendo-o de frente, o soldado não para de 
chicoteá-lo, esgotado ele está caindo mais uma vez.

QUADRO 03 – De joelhos no chão, The Man está caindo de lado en-
quanto o soldado continua a desferir chicotadas em suas costas.

QUADRO 04 – The Man está deitado no chão em posição fetal enquan-
to o soldado o chicoteia e outros dois o chutam na barriga e nas costas, 
agredindo-o para que ele se levante e continue a caminhada. Podemos ver a 
fanfarra ao fundo, a passeata está parada e se estende até não podermos mais 
enxergar, são muitos caminhões carregando mísseis, soldados marchando 
e figurões do alto escalão do exército, todos muitos irritados, The Man é o 
primeiro da fila do grande espetáculo armado por eles. 

QUADRO 05 – Vemos a cena de lado. The Man continua no chão, agora 
muito mais ferido do que antes, alguns dos chutes pegaram na cabeça e no 
rosto, a coroa de espinhos perfurou ainda mais a sua testa. Os soldados já não 
o agridem, mas apontam suas armas para um homem que furou o bloqueio e 
se aproxima deles, dois soldados miram seus rifles enquanto o terceiro segura 
o pequeno chicote que goteja sangue em sua mão direita e com a esquerda 
aponta uma pistola. (Fig. 24)

PÁGINA 84:

QUADRO 01 – Estamos em frente a The Man, mas não podemos vê-lo, 
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ele está no chão. Um pouco mais à direita do quadro, na altura da cintura, os 
três soldados apontam suas armas para o homem em pé à esquerda. Podemos 
ver com detalhes as armas, os uniformes e os rostos dos soldados raivosos 
bradando com o homem, provavelmente para que ele não dê nem mais um 
passo se não quiser morrer. Atrás dos homens está a mesma multidão que 
participa da passeata, não podemos ver os manifestantes à direita do quadro 
e à esquerda bem poucos deles, o foco desta cena são os guardas apontando 
suas armas para o homem que parece um alemão simples e comum, de cabe-
los pretos, pele clara e que com certeza não é um prisioneiro, pois caso fosse, 
os três soldados não pensariam duas vezes antes de atirar à queima-roupa. 
Suas roupas, porém são bem simples, talvez seja um operário, ele está com 
as mãos levantadas acima da cabeça e fala com os soldados, caminhando em 
direção a eles.

QUADRO 02 – Vemos a cena do mesmo ponto de vista, o homem está 
levantando sua camisa, mostrando para os soldados que está desarmado.

QUADRO 03 – Quadro pequeno para mostrar o homem apontando para 
The Man no chão. Com os braços estendidos e as palmas das mãos voltadas 
para cima seu rosto carrega uma expressão de horror, talvez esteja tentando 
convencer os soldados de que coitado não consegue mais, está esgotado.

QUADRO 04 – Os três soldados olham em direção a The Man, ele está 
caído no chão, ferido e ensanguentado. Podemos ver todos de corpo inteiro.

QUADRO 05 – O soldado com o chicote e a arma na mão abre caminho 
para que o homem vá ajudar The Man, vemos tudo de frente. De costas, um 
pouco atrás do carrasco, os outros dois soldados voltam para a sua formação 
enquanto ele coloca a arma em seu coldre de couro marrom que contrasta 
com o uniforme verde. Com a outra mão ainda segurando o chicote, ele ace-
na para que o homem vá ajudar The Man.

PÁGINA 85:

QUADRO 01 – Vemos o homem de costas para nós, ele está agachado 
levantando a cruz. Por um momento, tanto os manifestantes à direita do 
quadro quanto os prisioneiros à esquerda estão calmos e silenciosos, parados, 
apenas observando o homem ajudar a The man quando ninguém mais quis 
ou conseguiu.

QUADRO 02 – Assim como The Man até ali, o homem está com a cruz 
no ombro esquerdo, ele estica seu braço direito para que outro consiga se 
levantar do chão.

QUADRO 03 – Vemos esta cena como se fôssemos o homem que segura 
a cruz. (visão em primeira pessoa) The Man olha para nós, ele ainda não está 
segurando nossa mão, mas nos olha nos olhos, surpreso com tamanha bon-
dade em meio a tanta violência.

QUADRO 04 – Voltamos a ver a cena como se estivéssemos na frente de 
The Man e o homem que o ajuda. Agora o peso da cruz é dividido entre eles. 
(cada um deles apoia em suas costas um dos braços da cruz)

QUADRO 05 – O soldado dá uma forte chicotada em The Man para que 
eles voltem a andar, o sangue espirra de suas costas conforme o chicote o 
atinge, vemos em seu rosto que lhe falta força até mesmo para gritar.

PÁGINA 86:

QUADRO 01 – Como se estivéssemos do lado esquerdo de The Man, 
olhamos para ele e para o homem, que estão um pouco envergados por conta 
do peso, eles olham para frente. O homem está boquiaberto, chocado com 
algo enquanto The Man parece apreensivo.

QUADRO 02 – Estamos atrás de The Man e o homem que carrega a cruz, 
eles estão sendo ““transportados”” novamente, podemos ver bem pouco do 
que há do outro lado, mas é muito parecido com uma rua asfaltada.

veroNiCA



114 115

O GravadOr alemãO

QUADRO 03 – Talvez uma tira horizontal para descrever essa cena na 
qual estão The Man, o homem que o está ajudando e os prisioneiros do outro 
lado da rua, todos já dentro desta “nova realidade”. Os soldados sumiram, 
o céu está azul e o sol está brilhando, já não há nenhum sinal de revolta 
ou da opressão nazista, todos continuam caminhando. Percebemos que eles 
foram ““transportados”” para o mesmo lugar e estão passando pela mesma 
rua, porém são outros tempos, tempos mais modernos, nosso tempo. Vemos 
semáforos e carros contemporâneos estacionados, todos estão caminhando 
e olhando em volta, maravilhados com aquela realidade. The Man, mesmo 
muito ferido e ensanguentado, mostra um singelo, porém receoso sorriso no 
rosto.

QUADRO 04 – Por um momento todo aquele inferno, violência e horror 
somem. A mesma rua, agora pacífica, está movimentada por pessoas que 
entram e saem dos prédios, vivendo suas vidas sem nenhum sinal do regime 
opressor e violento de Hitler.

QUADRO 05 – Vemos a rua à frente através dos olhos de The man. Pou-
cos carros, pessoas andando, algumas olham para nós e com tristeza  tiram 
seus chapéus, não são todos que nos veem, muitos estão ocupados vivendo 
sua vida. Casais do mesmo sexo andam de mãos dadas na calçada, à direita do 
quadro podemos ver a vitrine de uma loja com uma estrela de David, símbolo 
dos judeus.

PÁGINA 87:

QUADRO 01 – Sem a companhia dos soldados os dois homens continu-
am caminhando, carregando a cruz cortando o quadro da esquerda para a 
direita, acompanhados de perto pelos prisioneiros que os seguem. Eles não 
abandonam The Man, do qual podemos ver o perfil direito.

QUADRO 02 – Todos estão de frente, olhando em volta enquanto uma 
nova mudança de cenário acontece, todos observam maravilhados e um pou-
co assustados.
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QUADRO 03 – Estamos em um lugar completamente destruído, em 
guerra, tudo está em ruínas. Continuamos a ver todos de frente, The Man 
abaixa sua cabeça entristecido e o homem ao seu lado olha horrorizado o 
lugar à sua volta. As pessoas que os acompanham continuam a contemplar 
seus arredores como no quadro anterior, mas aquele olhar maravilhado com 
a trasformação do cenário deu lugar a um olhar de tristeza e horror pelo que 
estão vendo.

QUADRO 04 – Um quadro retangular na horizontal para retratar a visão 
de The Man. É noite, estamos no oriente médio andando numa rua entre 
escombros, no momento não está acontecendo nenhum conflito, mas acon-
teceu há pouco. Continuamos nos dias de hoje, vemos alguns caminhões de 
bombeiro, a iluminação do lugar é provida por um enorme incêndio pro-
vocado por um bombardeio recente. Vemos muito entulho e uma grande 
aglomeração de pessoas, dentre as quais não mais que duas percebem a nossa 
passagem e olham para nós, caídas, com as mãos como se estivessem orando, 
chorando. Atrás dessas pessoas estão diversas outras com capacetes brancos 
tentando tirar alguém dos escombros do que costumava ser uma casa e que 
agora não passa de um monte de entulho irreconhecível. Podemos ver o re-
flexo das sirenes dos carros de resgate.

QUADRO 05 – Estamos próximos aos homens e mulheres que traba-
lham no resgate, não podemos ver nada no fundo da cena ou mesmo muito 
além das pessoas que iluminam com lanternas um buraco nos escombros, 
elas parecem conversar com alguém lá em baixo. O foco da cena é um rapaz 
mulçumano com cerca de 30 anos, barba preta e olhos castanhos. Sua cabeça 
está coberta por um capacete branco de proteção, ele usa roupas de socorris-
ta e está olhando para alguém que está posicionado como se estivesse atrás 
de nós. Com seu corpo levemente virado para nós, ele está agachado com o 
joelho esquerdo apoiado no chão, seu braço direito está estendido e com a 
palma da mão aberta pede algo para alguém, seus olhos estão arregalados e 
sua boca aberta como se estivesse gritando, não com raiva, mas ele precisa 
de pressa.
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PÁGINA 88:

QUADRO 01 – Vemos a cena do ponto de vista contrário do quadro 
anterior e como se estivéssemos sobre uma pilha de escombros. Uma pessoa 
se estica para entregar uma corda na mão do rapaz que descrevemos no qua-
dro anterior. Bem ao fundo, na linha do horizonte o breu do céu noturno é 
quebrado pelo clarão de um incêndio, a cidade com suas casas destruídas e 
paredes metralhadas está completamente devastada pela guerra. No meio da 
ruela que vemos de cima para baixo, The man passa carregando a sua cruz, 
acompanhado por seus seguidores. 

QUADRO 02 – Voltamos a ver o rapaz por trás enquanto entrega a corda 
para outro homem de pe à sua frente.

QUADRO 03 – Temos uma visão aérea de todos que estão trabalhando 
no resgate em volta do buraco, sobre o qual há uma espécie de grade de me-
tal, são barras ou uma malha de ferro de uma laje de concreto, eles não tem 
aparelhos para cortá-la e por isso precisam remover a pedra. O socorrista 
coloca o braço dentro do buraco, talvez numa tentativa de consolar alguém 
que está ali, preso e com medo. Em volta do rapaz e do homem com a corda 
na mão, pessoas filmam o resgate ao mesmo tempo em que ajudam a ilumi-
nar o local.

QUADRO 04 – Close da mão do homem passando a corda por entre as 
barras da malha de ferro.

QUADRO 05 – À esquerda do quadro o rapaz socorrista olha para o lado 
direito, onde agora dois homens seguram as pontas da corda fazendo sinal 
positivo para ele, enquanto puxam com força. O socorrista os ajuda tentando 
levantar a estrutura que costumava ser uma laje, eles fazem muita força, mas 
ela é muito pesada para que somente três pessoas consigam movê-la.

PÁGINA 89:
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QUADRO 01 – Usar um quadro maior para essa cena. As pessoas que 
estavam em volta com celulares, e até mesmo a repórter e o câmera de uma 
emissora de televisão largaram tudo de lado e se puseram a ajudar os três 
homens, ao todo seis pessoas tentam levantar a laje. Um rapaz, o sétimo ali 
presente, segura um grande refletor que estava sendo usado para iluminar a 
filmagem, tentando ajudar as pessoas que trabalham no resgate.

QUADRO 02 – Vemos essa cena como se estivéssemos de frente para os 
homens que puxam as pontas da corda amarrada na malha de ferro, eles de-
ram as costas para as outras pessoas na esperança de conseguir melhor apoio 
para suportar o peso, podemos ver o enorme esforço que eles fazem para pu-
xar, enquanto atrás deles as outras pessoas tentam levantar a laje, todos exer-
cendo uma força sobrehumana para tentar libertar alguém preso lá em baixo.

QUADRO 03 – Vemos tudo de outro ângulo. Do lado esquerdo os dois 
homens puxam a corda de costas para o rapaz socorrista à direita do quadro, 
que é ajudado pela repórter, uma mulher alta e loira de cabelos longos que 
veste uma calça jeans, uma camisa com mangas até os cotovelos e colete à 
prova de balas, e pelo cameraman bem à sua frente, vestindo roupas pare-
cidas com as dela, um rapaz alto negro, forte e com um black power. Não 
podemos ver as outras pessoas.

QUADRO 04 – Vemos a cena do mesmo ângulo. A laje começa a levantar, 
o rapaz socorrista grita devido ao esforço, a mulher e o cameraman também 
tem os dentes cerrados enquanto levantando a grande pedra, os homens à 
esquerda do quadro mostram as mesmas feições de esforço extremo.

QUADRO 05 – Estamos agora atrás do rapaz socorrista, vendo a ele, à  
mulher e ao perfil esquerdo do cameraman, que é o único de lado nessa cena. 
Eles acabam de conseguir levantar a pedra, que fica em pé, escondendo os 
outros dois homens que puxavam a corda.

PÁGINA 90:



118 119

O GravadOr alemãO

QUADRO 01 – Vemos por cima dos ombros do cameraman, à esquerda a 
mulher chora e sorri ao mesmo tempo enquanto o rapaz socorrista está ajoe-
lhado com sua mão esquerda apoiada na pedra, a laje que eles estavam levan-
tando. Ele está um pouco envergado, buscando alguém dentro da pequena 
fenda aberta no chão, é escuro e não podemos ver lá dentro, dois pequenos 
braços saem de lá envoltos no pescoço do socorrista.

QUADRO 02 – O rapaz socorrista está em pé carregando um garotinho, 
que assustado o agarra com os braços e as pernas, coberto por poeira ele ves-
te shorts e uma camisa azul, sua cabeça está machucada, com um pouco de 
sangue. Todos choram muito ao mesmo tempo em que sorriem alegres por 
terem conseguido tirá-lo de lá.

QUADRO 03 – Estamos na rua vendo o rapaz socorrista e o restante das 
pessoas que trabalhavam no resgate enquanto descerem da pilha de escom-
bros, tudo o que se vê além deles é um monte de concreto e ferro retorcido 
do que parecia ter sido um prédio.

QUADRO 04 – Por trás do rapaz socorrista é possível ver o rosto do garo-
tinho apoiado em seu ombro, ele continua muito assustado. O rapaz está en-
trando com ele em uma ambulância enquanto as outras pessoas correm dali.

QUADRO 05 – The Man vem em nossa direção carregando a cruz, o 
homem ainda o ajuda. Um pouco distante, à direita do quadro, a ambulância 
na qual entrou o rapaz com o garotinho se distancia dali.

PÁGINA 91:

QUADRO 01 – Estamos atrás de The Man e o homem que o ajuda a 
carregar a cruz. Uma nova mudança de cenário acontece, eles estão sendo 
“transportados” novamente. O outro lado está bastante ensolarado, vemos 
muitas tendas, alojamentos de refugiados.
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QUADRO 02 – Temos a visão aérea de um enorme campo de refugiados, 
na direita do quadro The Man está à frente carregando a cruz acompanhado 
por seus seguidores, que ainda em tempos modernos andam e olham para os 
lados, talvez se perguntando onde estariam. Atrás deles vemos uma multidão 
à beira de uma fronteira, onde uma enorme cerca divide o campo. O lado 
esquerdo está tomado por um exército de homens uniformizados, caminhões 
e carros com sirenes que barram as pessoas do lado direito, alguns dos carros 
blindados apontam-lhes jatos d’água na tentativa de dispersá-las. (Fig. 25, 
Fig. 26)

QUADRO 03 – De frente a The Man, o vemos de corpo inteiro. Ele e 
seus seguidores estão passando nas ruelas entre os barracos, pelas portas dos 
quais pessoas simples, homens, mulheres e crianças chorando os observam 
sem entender, apenas olham. Bem ao fundo está a enorme cerca que não é 
muito diferente da cerca em volta do campo de concentração onde The Man 
e seus seguidores estavam presos. São cercas altíssimas pelas quais pessoas 
tentam escalar, mas são derrubadas pela força da água disparada pelos cami-
nhões do outro lado.

QUADRO 04 – Vislumbramos a cerca do ponto de vista dos homens 
uniformizados. Crianças, mulheres e homens refugiados choram, alguns ajo-
elham-se e põem-se a orar, não para algum Deus, mas olhando para os sol-
dados, imploram que eles os deixem entrar. Mais à direita do quadro um dos 
carros blindados dispara um forte jato de água nas pessoas para que elas se 
afastem da cerca.

QUADRO 05 – Vemos um close de duas mãos agarradas à cerca. (Fig. 27)

PÁGINA 92:

QUADRO 01 – Vemos esta cena do ponto de vista de um refugiado. Na 
nossa frente a grade da cerca, do outro lado um enorme campo verde que 
segue até que o percamos de vista, logo depois da cerca está uma fila de sol-
dados em pé de prontidão com as mãos por trás do corpo, trajando coletes à 
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prova de balas, capacetes com viseiras amarrados em seus ombros, boinas na 
cabeça e óculos escuros (Fig. 28). Eles não se movem, não olham os refugia-
dos nos olhos e não expressam nenhum sentimento, estão ali de prontidão  
para impedir a passagem dos intrusos.

QUADRO 02 – Ainda entre os refugiados, com a cerca agora à direita 
do quadro, estamos abaixados observando um garotinho que chora sozi-
nho (Fig. 29) enquanto olha em nossa direção. Ao fundo só podemos ver as 
pernas dos outros refugiados que imploram para que os policiais os deixem 
passar. 

QUADRO 03 – Por trás dos seguidores de The Man, vendo-os de corpo 
inteiro, notamos que a maioria está descalça e o sol a pino os castiga, o calor 
é extremo. À frente o cenário muda mais uma vez transportando-os para 
outro lugar.

QUADRO 04 – Usar um quadro na horizontal para retratar The Man e 
seus seguidores voltando aos anos 40. Estamos em Londres, é impossível 
não reconhecer o ônibus vermelho de dois andares mesmo que seja noite e 
ele esteja estraçalhado assim como o prédio de poucos andares ao seu lado, 
do qual só resta uma metade em pé.

QUADRO 05 – Ainda um pouco atrás dos seguidores de The Man, o 
vemos mais à frente carregando a cruz junto ao seu companheiro, mas eles 
não são o foco da cena neste quadro. Bem próxima a nós uma placa no chão, 
à esquerda do quadro, bem embaixo de um poste de luz diz: “DANGER... 
Road Closed, Bomb Unexploded!!!”(inserir nota de rodapé com a tradução: 
Perigo… rua fechada, bomba não Detonada!!!)

PÁGINA 93:

QUADRO 01 – Estamos bem à frente na rua, num canto de uma calçada, 
como se espreitássemos enquanto bem ao fundo The Man e seus companhei-
ros rompem a escuridão e subem a rua cheia de destroços. Por mais que a luz 
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não seja muito eficiente, a rua está iluminada, pois podemos notar homens 
trabalhando. Tanto civis quanto militares empilham sacos de areia no meio 
fio, talvez na expectativa de que possa haver um ataque por terra. Ainda há 
fumaça saindo dos destroços das casas na rua.

QUADRO 02 – Vemos a cena como se fôssemos The Man, é difícil andar, 
há muito entulho pelo caminho. À direita do quadro pessoas estão revirando 
os escombros do que antes fora uma casa ou uma loja, não dá pra saber, pois 
o lugar está irreconhecível. Um pouco mais à frente uma aglomeração de 
soldados revira uma pilha de escombros na calçada.

QUADRO 03 – Estamos na calçada vendo The Man e seus companheiros 
à direita do quadro, não muito distante deles e bem à nossa frente, do outro 
lado da rua, os soldados dão um pulo de susto e saem dali correndo. Entre 
os escombros vemos sem muita certeza devido à pouca luz, o que parece ser 
a cauda de uma bomba. 

QUADRO 04 – A bomba explode. Os soldados que estavam revirando 
os escombros e a encontraram estão no meio do fogo da explosão, podemos 
ver suas silhuetas dentro da forte luz amarela do outro lado da rua, muito 
concreto está sendo jogado para cima. The Man e seus seguidores estavam 
muito próximos e também são lançados no ar. Acima deles outro “portal” 
está sendo aberto, The Man é o que está mais próximo de ser sugado.

QUADRO 05 – Vemos a cena de baixo para cima. The Man já foi sugado e se 
contorce no ar, do outro lado podemos ver com clareza uma rua por onde passam 
carros e andam pessoas. Não muito acima de nós, os prisioneiros que o acompanha-
vam também estão levantados no ar, o homem que o ajudava está bem próximo ao 
“portal”.
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“Caído de joelhos não usa capacete. Provavelmente já aceitara a 
sua morte.”

QUADRO 01 – Do ponto de vista do homem cabeludo de terno marrom 
que vimos na página anterior, (quadro n° 07 da série de Hansen) vemos The 
Man caído no chão, bem no meio da rua. Estamos na Londres dos anos 70, 
vemos os carros e os double-deckers (os ônibus vermelhos de dois andares) 
andando em mão inglesa. The Man está olhando para cima, seus óculos azuis 
estão bem na ponta do seu nariz (sim, ele ainda está com os óculos no rosto 
esse tempo todo), parece chocado, não acredita no que vê.

QUADRO 02 – Uma enorme nuvem de fogo passa pelo “portal” no céu 
juntamente com uma forte ventania que toma conta da cena, mal podemos 
ver The Man que está bem embaixo dessa grande nuvem de fogo. Tudo está 
voando, jornais, papéis, as pessoas desesperadas sem saber o que está aconte-
cendo se agarram onde podem, em postes ou carros. Em meio à essa atmos-
fera caótica o resto do cenário está mudando, outro “portal” está se abrindo 
no chão embaixo de The Man, sem que no entanto esteja mudando calma-
mente como costumava, é como se estivéssemos no olho de um furacão e 
tudo está sendo jogado pro ar.

QUADRO 03 – Atrás de The Man, bem próximos ao lado direito do seu 
corpo, o vemos sentado no chão com seu braço direito esticado para cima. 
Exatamente sobre nós o homem que o ajudava também estende seu braço 
tentando alcançá-lo. Logo atrás dele os prisioneiros que acompanhavam The 
Man estão agarrados uns aos outros, perseguidos pela nuvem de fogo (Fig. 
30).

QUADRO 04 – Vemos a cena de um ponto um pouco mais distante. O 
chão sob The Man está desaparecendo, sugado pelo “portal”. Mais abaixo 
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o vemos fazendo força para conseguir manter seu tronco elevado (é como 
se uma enorme força gravitacional o puxasse para baixo), ele agora estende 
sua mão esquerda para o homem que está no ar, tentando alcançá-lo com 
sua mão direita ao mesmo tempo em que é agarrado pelos prisioneiros atrás 
dele, que se prendem o uns aos outros, tentando manter-se juntos enquanto a 
nuvem de fogo chega cada vez mais perto deles. (Essa cena é uma referência 
à pintura do mestre Michelangelo Buonarroti: A Criação de Adão, presente 
no teto da Capela Sistina, perquise)

QUADRO 05 – The Man foi sugado pelo portal, o pouco que podemos 
ver da parte interna são estrelas, como se ele tivesse sido lançado para o es-
paço sideral.

PÁGINA 96:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Bem, precisaremos de uma pági-
na inteira para retratar esta cena. Nós somos os olhos de The Man, vemos em 
primeira pessoa nossos dois braços e pernas enquanto somos sugados para 
dentro do buraco que nos distancia do grande “portal” ainda aberto na nossa 
frente, através do qual vemos a “Londres dos anos 70”. Lá, tudo ainda é re-
virado pela ventania. Nesta cena estamos mostrando três lugares diferentes, 
o primeiro é o espaço sideral para onde The Man está sendo sugado, à nossa 
frente o “portal” nos mostra a Londres dos anos 70, no céu da qual ainda 
podemos ver os companheiros de The Man sendo engolidos pela nuvem de 
fogo do “portal” aberto para a bombardeada Londres dos anos 40. Todos os 
prisioneiros já foram engolidos pela explosão, exceto o homem que ajudava 
The Man, do qual vemos apenas o rosto e o braço direito esticado em nossa 
direção. Por todos os lados do primeiro portal vemos a escuridão do espaço.

PÁGINA 97:

QUADRO 01 – Vemos exatamente a mesma cena, mas do ponto de vista 
contrário. The Man está olhando para nós, gritando, com suas mãos estendi-
das tentando nos alcançar enquanto cai no vazio.

QUADRO 02 – The man passa por outro “portal” (esse portal funciona 
como se fosse um túnel, com uma entrada e uma saída), podemos enxergar o 
que há lá em baixo, parece ser uma enorme duna de areia.

QUADRO 03 – Já no chão olhamos para cima, ainda no ar The Man e a 
sua cruz caem em direção à duna. The Man está mais próximo de bater na 
areia enquanto sua cruz está um pouco mais acima dele.

QUADRO 04 – The Man já está na duna, rolando em direção à sua base, 
tudo em volta é deserto, apenas areia pra todos os lados.

QUADRO 05 – Em meio à muita poeira vemos The Man caído de bruços 
na base da duna.

PÁGINA 98:

QUADRO 01 – Sem se mover, The Man fica deitado no chão apenas com 
a cabeça levantada, encarando a cruz um pouco boquiaberto, ele está atordo-
ado. Vemos a cena segundos após a cruz cair fincada na areia entre nós e The 
Man, bem na sua frente, levantando muita poeira. 

QUADRO 02 – Vemos a cruz pelos olhos de The Man, por conta da pers-
pectiva ela parece ser bem maior do que realmente é. O céu está azul, sem 
nenhuma nuvem.

QUADRO 03 – Usar um quadro horizontal para retratar essa cena. The 
Man está em pé de costas para a cruz, olhando ao seu redor. Tudo o que se 
vê são dunas, areia e mais areia, o sol brilha forte no céu e o calor é intenso, 
ele parece atordoado, não sabe que lugar é aquele.

QUADRO 04 – Vemos esta cena por trás de The Man, cujas pernas são 
visíveis dos joelhos para baixo. A areia está em movimento, passando pelos 
seus pés como se ele estivesse no meio de uma correnteza. Mais à sua frente 
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pequena estrutura começa a se erguer. (pense nesta correnteza como a beira 
de uma praia logo antes de um tsunami, a água é sugada para formar a grande 
onda).

QUADRO 05 – The Man rola no chão enquanto sua cruz é jogada no ar, o 
vento está muito forte. Uma enorme pirâmide está se formando, mas ela não 
tem ponta, vemos a estrutura formada do meio para baixo.

PÁGINA 99:

QUADRO 01 – Tira horizontal no topo da página. The Man está de fren-
te, em pé no fundo do quadro. No chão entre nós pessoas emergem com 
corpos feitos de areia, apenas seus troncos são visíveis, e conforme saem em 
fila podemos notar que estão puxando alguma coisa muito grande amarrada 
às cordas que seguram, pois suas feições demonstram um grande esforço.

QUADRO 02 – The Man está parado à esquerda do quadro embasbaca-
do enquanto olha para a parte direita. Não muito longe dele uma enorme 
legião de trabalhadores escravizados sai da areia rumo à superfície, como se 
subissem uma escada. Conforme sobem, seus corpos de areia se transfor-
mam dando lugar à pele normal. Enquanto puxam uma gigantesca pedra de 
calcário que será usada na construção da pirâmide, são chicoteados por um 
homem.

QUADRO 03 – Do mesmo ângulo, mas de uma distância um pouco 
maior, temos uma visão mais ampla do que está acontecendo. São muitos, 
inúmeros escravos sendo obrigados a carregar as grandes pedras. No canto 
direito está a enorme estrutura da pirâmide, os homens estão puxando as 
pedras por uma larga passarela que leva até a metade dela. (pesquise sobre a 
construção das pirâmides).

QUADRO 04 – Do ponto de vista contrário, da base da pirâmide, vemos 
um homem logo à nossa frente, provavelmente um faraó, sentado embaixo 
de uma espécie de guarda sol enquanto dois escravos o abanam. À esquerda 
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do quadro os escravos sobem a enorme rampa que leva até a parte do meio 
da pirâmide em construção. Na frente no quadro uma grande quantidade de 
trabalhadores está sendo chicoteada, os senhores berram em seus ouvidos  
sob o sol causticante.

QUADRO 05 – Estamos olhando a grande rampa pela qual sobem os 
escravos carregando a enorme pedra, entre eles um homem chicoteia um 
escravo. À direita do quadro podemos ver o Faraó sendo abanado por dois 
vassalos na base da rampa.

PÁGINA 100:

QUADRO 01 – Estamos em cima da enorme rampa, cuja largura se es-
tende para além das laterais do quadro e de onde vemos várias filas de es-
cravos que subem em nossa direção carregando a pedra. Estamos focando 
apenas em uma das filas de escravos à direita, na qual um deles, o mesmo 
que descrevemos no quadro n° 05 da página anterior, está sendo chicoteado 
incessantemente. 

QUADRO 02 – O sol é escaldante, estamos mais próximos do homem 
que apanha, podemos vê-lo de corpo inteiro, muito sujo, seu rosto nos mos-
tra não está bem, sofrendo por conta das chicotadas e do sol extremamente 
forte. Talvez ele esteja sendo obrigado a trabalhar sem comer, ou sem nem 
mesmo beber água.

QUADRO 03 – O homem não aguentou, está caído de joelhos no chão 
com os olhos revirados, está perdendo a consciência. O senhor de chicote na 
mão está com seu braço direito levantado, se preparando para dar mais um 
golpe, ele grita com o homem que desmorona, provavelmente para que se 
levante e continue a andar.

QUADRO 04 – Como se fôssemos o homem com o chicote na mão, 
temos sua visão. Um pouco abaixo, na nossa frente, o escravo está caído de 
quatro, o chicote bate em suas costas sujas de terra e sangue, nosso braço 
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direito segura o chicote à esquerda do quadro. (vemos essa cena em primeira 
pessoa, o quadro precisa dar a impressão de que os braços que podemos ver 
pertencem a nós).

QUADRO 05 – Voltamos a ver os homens subindo a rampa, caminhando 
em nossa direção. O homem que levava as chicotadas agora está caído por 
completo, os escravos mantêm seu fluxo, pisoteando o homem no chão. O 
carrasco está em pé com seu chicote enrolado na mão direita, nós vemos seu 
perfil esquerdo com o braço levantado, apontando para que os escravos con-
tinuem em frente, pisoteando o homem caído.

PÁGINA 101:

QUADRO 01 – Vemos a fila de escravos parada enquanto dois senhores 
tiram o homem do caminho, a pedra precisa passar.

QUADRO 02 – Temos uma visão aérea dos dois senhores que seguram 
o homem pelos braços e pernas, carregando-o para a direita do quadro onde 
fica a borda da rampa. Não sabemos se o homem está morto ou apenas in-
consciente, ele está muito ferido, ensanguentado, quase não podemos ver seu 
rosto, pois sua cabeça está pendurada para trás.

QUADRO 03 – Um pouco distante estão, de perfil, os dois homens que 
levaram o corpo para a beirada da rampa. É possível ver o horizonte, um 
deserto enorme e muitos trabalhadores ao longe, obrigados a carregar pedras 
gigantescas. Os senhores se preparam para jogar o corpo.

QUADRO 04 – Observamos o momento seguinte àquele em que os se-
nhores jogaram o corpo do homem. Eles ainda estão posicionados com os 
braços esticados para fora da rampa. 

QUADRO 05 – De cima, vemos apenas o corpo do homem caído no 
chão, imóvel.

A ÚltimA QuedA

PÁGINA 102:

QUADRO 01 – Estamos no chão, à nossa frente vemos um rastro na areia 
que segue até o corpo do homem que é arrastado pelos pés por outro escravo 
de costas para nós. Podemos ver os braços do homem esticados para trás 
enquanto ele é removido para longe da pirâmide.

QUADRO 02 – Vemos de frente e de corpo inteiro o escravo que arras-
tava o corpo do outro, ele está atrás do escravo morto, levantando-o, eles 
estão na beira de um buraco. Ao fundo, a enorme pirâmide continua sendo 
construída pelos milhares de escravos. 

QUADRO 03 – Usar o mesmo ponto de vista para retratar essa cena, 
porém com uma distância e altura maiores, para que possâmos ver o homem 
caindo nesse buraco e o que há dentro dele. Logo após ser jogado, o cadáver 
rola ladeira abaixo, levantando muita poeira. Na base do buraco estão vários 
outros escravos que morreram durante o trabalho excessivo, percebemos as-
sim que este local é uma espécie de sumidouro, onde são despejados os cor-
pos de prisioneiros mortos.

QUADRO 04 – Visão aérea do corpo chegando até a base do buraco e se 
juntando aos outros muitos cadáveres lá em baixo.

QUADRO 05 – Estamos de frente para The Man caído de joelhos no 
chão em frente à sua cruz, gritando e chorando indignado com os braços 
esticados em nossa direção. Uma forte ventania espalha areia por todo o 
quadro enquanto The Man nos olha e grita, o cenário está mudando, ele será 
“transportado” outra vez. Um grande “portal” se abre ao seu redor, partes 
escuras e estreladas entrecortam a paisagem ensolarada, como se o cenário 
no qual The Man está fosse um lençol com rasgos, através dos quais podemos 
enxergar essas partes escuras.

PÁGINA 103:
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– Uma sequência de cenários mudando mostrá acontecimentos através da 
história diante dos olhos de The Man, é muito importante retratar o cenário 
e pessoas se dissolvendo como se todos fossem feitos de areia.

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – O cenário mudou, mas a ventania 
continua fazendo com que pareça em constante transmutação, mostrando 
diversos acontecimentos a The Man. Estamos no meio de uma guerra da 
idade média, pois à esquerda do quadro soldados medievais marcham em di-
reção ao outro lado, onde os cavaleiros templários também marcham ao seu 
encontro. Em meio aos cavaleiros templários e suas bandeiras podemos ver 
uma enorme cruz pintada em um estandarte. O confronto se dá em um lugar 
muito seco e arenoso, há pouquissimo verde, é fim de tarde e o tom do céu é 
avermelhado. Tanto à esquerda quanto à direita do quadro, cavalgando ou a 
pé, pessoas com lanças, espadas e escudos correm uns em direção aos outros 
no intuito de se matarem.

PÁGINA 104:

QUADRO 01 – Vemos o exato momento em que as duas frentes de ba-
talha se encontram em um literal banho de sangue. Os cavalos passam por 
cima dos homens, que por sua vez são erguidos acima da multidão com lan-
ças atravesssadas em seus corpos. Muita poeira é levantada.

QUADRO 02 – No meio da batalha o cenário recomeça a mudar com a 
ventania, mostrando partes de um céu escuro (como descrito na página 102). 
Estamos bem de frente a um cavaleiro templário que levanta um inimigo  
atravessando uma lança em seu corpo, o homem por sua vez grita e se con-
torce, não conseguimos ver seu corpo muito bem devido à poeira levantada 
pelo fortíssimo vento, eles estão desaparecendo conforme o cenário muda 
(como se fossem feitos de areia), mas a armadura do cavaleiro templário está 
visivelmente coberta por sangue. Em volta deles há uma grande confusão de 
espadas, escudos, partes de cavalos, jatos de sangue e muita poeira vermelha 
no ar, um cenário de guerra medieval.

A ÚltimA QuedA

QUADRO 03 – Através dos olhos de The Man vemos outra parte da bata-
lha que parece estar no fim. Um homem está caído no chão de joelhos, com a 
mão esquerda apoiada em sua espada fincada no chão e a outra na guarda do 
escudo que repousa à sua direita, ele tem três flechas cravadas nas costas. À 
sua frente está um homem grande e forte trajando uma armadura de cavalei-
ro, em seu peito a cruz vermelha, símbolo dos cavaleiros templários. Com sua 
espada na mão esquerda e escudo na mão direita, ele se aproxima do homem 
caído não muito distante de nós. (seria muito interessante graficamente se o 
fizéssemos ir sumindo, também como se fosse feito de areia conforme cami-
nha em direção ao seu inimigo).

QUADRO 04 – O templário está de frente para seu inimigo ferido, que 
caído aos seus pés olha para cima, ele não usa um capacete, provavelmente já 
aceitou sua morte. O cavaleiro templário tem a sua cabeça totalmente coberta 
por um elmo medieval, ele olha para baixo, contemplando seu inimigo, antes 
de dar o golpe mortal.

QUADRO 04 – O cavaleiro templário ergue a espada com sua mão es-
querda, prestes a matar o homem.

QUADRO 05 – Estamos atrás do templário, mas ele não é o foco, vemos 
apenas parte do seu corpo. O foco é o homem prestes a morrer através do 
golpe da espada, que de olhos abertos encara seu executor e sem expressar 
medo ou nenhum outro sentimento, tem o rosto sereno.

PÁGINA 105:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – O cavaleiro templário desferiu 
o golpe de espada que atravessou todo o seu corpo a partir da base lateral 
direita do seu pescoço. Não há sangue, a espada transpassa o homem, ele, o 
cavaleiro templário e todo o cenário está se dissolvendo como se tudo fosse 
feito de areia. Quase já não vemos o homem que estava caído de joelhos no 
chão, apenas da cintura para cima onde a espada o atravessou separando-o 
em duas partes.
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PÁGINA 106:

– Do mesmo jeito que descrevemos tanto as pessoas quanto o próprio 
cenário dissipando com o vento como se tudo fosse feito de areia, agora fare-
mos exatamente o contrário, nesse quadro, tanto as pessoas quanto o cenário  
serão construídos com o vento.

QUADRO 01 – De frente para nós, The Man estarrecido com o que vê 
ao seu redor, está um corredor entre duas filas de pessoas, escravos negros 
acorrentados, ele as olha enquanto caminham em frente com a cabeça baixa. 
A ventania responsável pela mudança constante no cenário continua. Os es-
cravos acorrentados mais próximos a The Man, ao fundo do quadro, podem 
ser vistos por completo, já os mais próximos de nós só podem ser vistos da 
cintura para baixo, não como se seus corpos estivessem sendo cortados pela 
moldura do quadro, mas literalmente incompletos enquanto caminham, aos 
poucos sendo montados pela areia que é trazida pelo vento. É noite, a luz 
vem de tochas espalhadas por esse caminho, as chamas são levadas pelo ven-
to, mas não se apagam. Não é possível ver muita coisa ao fundo do quadro 
atrás de The Man, mas identificamos um enorme navio de madeira (retratar 
um navio macabro, tipo um navio pirata).

QUADRO 02 – Os escravos começaram a ser dissolvidos pelo vento, o 
cenário está mudando. De lado, The Man está tentando segurar a mão de 
um dos escravos acorrentados, mas sua mão atravessa as mãos do homem 
aprisionado.

QUADRO 03 – Sob a perspectiva de The Man, vemos o escravo olhando 
para nós com muita tristeza em seu rosto quase completamente dissolvido 
pelo vento.

QUADRO 04 – The Man foi transportado para outro lugar, nós o vemos 
por trás, correndo em direção a um homem negro amarrado a um tronco. 
Nu, sob um sol escaldante, ele é chicoteado por um “capitão do mato” equan 
to outros escravos, aparentemente acorrentados, são obrigados a assistir a 

A ÚltimA QuedA

cena sentados no chão de terra, cercados por outros senhores com chicotes. 
Não é possível ver muitos detalhes por conta da ventania, as pessoas e o ce-
nário vão sendo dissolvidos.

QUADRO 05 – The Man está quase alcançando o pobre coitado. O chico-
te do agressor está levantado no ar, descendo em direção às costas do homem 
amarrado. Quase completamente dissolvidos no ar praticamente não é pos-
sível ver o escravo sendo surrado, o capitão do mato, ou o resto do cenário.

PÁGINA 107:

QUADRO 01 – De frente para nós, The Man está sozinho no vazio, tudo 
em volta é turvo como se ele estivesse no olho de um tornado, desesperado 
e chocado olha para os lados como se procurasse alguma coisa, talvez todas 
aquelas pessoas, ele quer ajudá-las.

QUADRO 02 – Vemos The Man de frente para o lado esquerdo do qua-
dro. Em meio à toda a tempestade ao seu redor vemos um braço saindo de 
um buraco, (como um rasgo em um lençol). A mão que agarra seu pescoço 
aperta tanto que o sufoca, impedindo que respire enquanto segura o antebra-
ço da mão que lhe tira o ar.

QUADRO 03 – Ainda segurando o antebraço que o aperta, o próprio The 
Man agora está se dissolvendo no vento, ele grita conforme desaparece no ar.

QUADRO 04 – Estamos em outro lugar, a ventania continua, desta vez 
“reconstruindo” The Man e o homem que o segura pelo pescoço, ele usa um 
capacete escrito POLIZEI. Nenhum deles tem o corpo inteiramente forma-
do a não ser pelos bustos. O resto do cenário também está incompleto, mas 
mesmo com o vento e coisas voando podemos ver em volta fragmentos de 
prédios em ruínas, completamente destruídos exceto pelas fachadas que per-
manecem em pé. Nada na cena está completo.

QUADRO 05 – A ventania continua, dando a impressão de que a cena 
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acontece no centro de um furacão, mesmo que praticamente tudo já esteja 
completamente formado. No topo do que parece ser um prédio em ruínas 
vemos The Man e o policial, que à direita do quadro bate nele por trás com 
o cassetete enquanto outro policial um pouco atrás deles está deitando a cruz 
de The Man no chão. (essa cena é exatamente a mesma cena do quadro n° 08 
da série de Hansen, porém visto de um ponto de vista diferente, por trás). É 
muito importante retratar essa cena como se eles estivessem no centro de um 
furacão, tudo em volta está voando com o vento, até mesmo algumas facha-
das de prédio estão se dissolvendo como areia no vento.



139

Crucifiquem-no.

“Aqui o rei será pendurado em sua cruz.”

QUADRO 01 – Temos uma visão aérea dos homens esticando os braços 
de The Man para que suas mãos sejam pregadas à cruz deitada no chão, aos 
pés da qual uma mulher se curva (a mesma que vemos no quadro n° 08 de 
Hansen). Podemos ver outras pessoas na cena, de um lado três mulheres, 
uma delas de cabelos loiros e outra de cabelos azuis, as duas com cabelos 
longos, a terceira à direita das outras está usando uma beca de formatura, a 
qual podemos reconhecer pelo chapéu.

QUADRO 02 – Vemos a cena de lado, The Man está deitado de braços 
abertos, nossa visão é bem próxima à sua mão esquerda, na qual um policial 
se prepara para martelar o prego, mais à frente no quadro outro policial se-
gura seu braço direito para que ele não se mexa. Outro policial atrás deles 
observa a cena, enquanto à direita do quadro vemos as mulheres, duas delas 
parecem sofisticadas usando vestidos curtos e sensuais, a outra veste a beca 
de formatura. A ventania em volta do cenário continua como se tudo estives-
se em constante mutação.

QUADRO 03 – Vemos a mesma cena, mas do ponto de vista do policial 
que segura o braço direito de The Man. Do outro lado o policial ainda não 
martelou o prego em sua mão, pois foi atingido por uma rajada de vento que 
começa a desmanchá-lo como areia, logo não podemos ver seu tronco, ape-
nas suas pernas e seu joelho esquerdo apoiado no chão. Do seu perfil esquer-
do vemos só uma pequena parte do antebraço e a mão segurando o prego 
junto à The Man,  sua mão direita sustentada por uma pequena parte do ou-
tro antebraço, levanta o martelo no ar. Através do homem que se desmancha 
vemos um círculo de cinco pessoas que parecem estar apreciando a crucifica-
ção, não podemos ver seus rostos e seus corpos também estão pela metade, 
só os enxergamos da cintura para baixo e mesmo assim não completamente.
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QUADRO 04 – Vemos a cena do mesmo ponto de vista do quadro an-
terior. No lugar do policial que se preparava para cravar o martelo na mão 
esquerda de The Man, um “portal” lhe mostra homens e mulheres escravi-
zados que trabalham em plantações de café sob o olhar atento do capataz. 

QUADRO 05 – Estamos vendo o lado direito do policial que segura o 
martelo acertando o prego na mão esquerda de The Man. O policial ainda 
não está completo, nós o vemos exatamente do mesmo jeito que ele foi des-
crito no quadro n° 03 desta mesma página. The Man está olhando para cima 
e gritando devido à dor extrema, temos uma clara visão de sua mão, da qual 
o sangue espirra. Do outro lado, os policiais que seguram seu braço direito 
riem conforme ele grita de dor. Tudo em volta está se revirando como numa 
tempestade muito forte, vemos pequenas fissuras entre os detritos e a poeira, 
através das quais vemos um céu azul e detalhes de prédios em ruínas num 
cenário de destruição.

PÁGINA 110:

QUADRO 01 – Estamos na cabeceira da cruz, de onde podemos ver a 
cabeça de The Man. À direita do quadro, de costas para nós o policial apoia 
o prego na palma da mão direita de The Man deitado sobre a cruz na nossa 
frente. À direita do policial outros dois estão puxando o braço de The Man 
com uma corda, esticando-o o suficiente para que o primeiro termine o ser-
viço, ele segura martelo na mão esquerda com seu braço levantado acima da 
cabeça. Além deles vemos a mulher aos pés de The Man, ela traja um vestido 
sensual como as outras mulheres e observa a cena com tristeza. (podemos 
vê-la no quadro n° 08 da série de Hansen). 

QUADRO 02 – Vemos em close o prego atravessando a madeira da cruz,  
um rastro de sangue escorre da ponta do enorme prego e desce rumo ao 
chão.

QUADRO 03 – Temos uma visão aérea de The Man com os braços prega-
dos à cruz, ele olha em nossa direção como se soubesse que nós estamos ali, 

observando o que está acontecendo. Os três policiais estão na base da cruz, 
onde se preparam para pregar o último prego em seus pés. Tudo em volta é 
um redemoinho de vento, detritos e poeira.

QUADRO 04 – Vemos de frente os policiais aos pés de The Man, um de-
les acaba de tirar suas botas, colocando-as de lado enquanto o outro termina 
de posicionar um pé em cima do outro para serem pregados à cruz. 

QUADRO 05 – A mesma cena é retratada agora com os homens se dissol-
vendo no vento, como areia.

PÁGINA 111:

QUADRO 01 – Estamos mais distantes da cena, todos e tudo em volta de 
The Man está se dissolvendo no vento exceto por ele, que continua deitado 
sobre a cruz. 

QUADRO 02 – Voltamos à cabeceira da cruz, de onde vemos seus pés 
juntos, porém ainda não pregados um ao outro. À sua volta a ventania da 
tempestade o levou a outro lugar, uma cidade com prédios e casas. Bem à 
frente do quadro, na linha do horizonte, dentre vários aviões no céu, um 
deles larga uma bomba no ar.

QUADRO 03 – Um enorme clarão irrompe onde a bomba bate no chão.

QUADRO 04 – Um enorme cogumelo está se formando por conta da 
explosão.

QUADRO 05 – Podemos ver o enorme cogumelo por completo.

PÁGINA 112:

– Mostrar gradativamente uma enorme onda de destruição varrendo tudo 
em seu caminho.

CruCifiQuem-No



142 143

O GravadOr alemãO

QUADRO 01 – Os vidros das janelas dos prédios estão se estilhaçando.

QUADRO 02 – Os prédios são pulverizados pela onda de destruição da 
bomba como se fossem feitos de papel.

QUADRO 03 – Carros são despedaçados, jogados por cima das casas e 
uns contra os outros, as pessoas estão correndo.

QUADRO 04 – Como se fôssemos The Man, podemos ver suas pernas e 
as pessoas que correm mais à frente no quadro, em nossa direção, tentando 
escapar da destruição que pulveriza tudo em seu caminho, todos estão de-
sesperados. Uma das pessoas estende a mão para nós enquanto corre. (nesta 
cena vemos essas pessoas através de um “portal” aberto, tudo em volta de 
The Man continua sendo uma ventania, como se ele estivesse no centro de 
um furacão).

QUADRO 05 – As pessoas que corriam em nossa direção foram engoli-
das pelo enorme clarão atrás delas, mas ainda podemos ver suas silhuetas se 
desfazendo na luz.

PÁGINA 113:

QUADRO 01 – Vemos o perfil direito de The Man, que olha pra cima, 
com lágrimas em seu rosto, com seus dentes cerrados ele demonstra sua ira.

QUADRO 02 – Somos os olhos de The Man mais uma vez,  à nossa 
direita o seu braço continua esticado com o prego atravessando sua mão, 
pregando-a à cruz. Logo à frente outro “portal” está se abrindo no meio da 
ventania, muita luz entra pelas aberturas, deixando visíveis partes de árvores 
no que parece ser um dia muito ensolarado do outro lado.

QUADRO 03 – O “portal” está se abrindo como se rasgássemos a pai-
sagem, ao fundo do outro lado estão algumas árvores e troncos cortados 
empilhados.

QUADRO 04 – A fissura continua se abrindo, mostrando para além das 
árvores e troncos, um campo de vegetação rasteira, muito seco e desmatado. 
Podemos ver um abutre em pé, olhando para frente.

QUADRO 05 – Já por completo, o cenário descrito nos outros quadros se 
repete. O abutre está olhando uma criancinha negra muitíssimo magra e apa-
rentemente fraca que está abaixada com a testa tocando o chão à sua frente. 
(uma referância à foto tirada por Kevin Carter, adicionar uma nota de rodapé 
com as palavras: Kevin Carter, The Boy and The Vulture; pesquise)

PÁGINA 114:

QUADRO 01 – Vemos a mesma cena, mas agora por trás do fotógrafo 
que agachado retira uma lente da bolsa no chão, se preparando para registrar 
o momento. 

QUADRO 02 – Ainda agachado, o homem mira sua câmera para a crian-
cinha cobiçada pelo abutre.

QUADRO 03 – Em pé, com seu perfil direito virado para nós, o homem  
tampa a lente da câmera.

QUADRO 04 – Ele pega a sua bolsa do chão.

QUADRO 05 – O homem anda em nossa direção com a câmera segura 
na mão direita, ainda ajeitando sua bolsa tiracolo no ombro esquerdo, ele tem 
barba por fazer e cabelos até os ombros, usa óculos escuros, uma calça jeans 
e camisa de botão (um visual anos 70). A criancinha permanece na mesma 
posição atrás dele enquanto ele anda em nossa direção, afastando-se dela.

PÁGINA 115: 

QUADRO 01 – Vemos um close detalhado do rosto de The Man, que 
chora com a boca levemente aberta enquanto olha para a criança à sua direita. 
Seus longos cabelos estão para trás, presos pela coroa de espinhos que ferem 

CruCifiQuem-No
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sua testa, fazendo com que o sangue escorra pelo seu rosto.

QUADRO 02 – The Man está estirado na cruz simplesmente olhando 
para cima, nós vemos o perfil direito do seu rosto. Do outro lado o “portal” 
está se fechando, através dele só podemos ver algumas pequenas partes da 
cena descrita no quadro 05 da página 113.

QUADRO 03 – Close das mãos dos policiais. Um deles segura as pernas 
de The Man para que ele não as mexa equanto o outro apoia um enorme pre-
go no peito de um de seus pés. Não podemos ver a mão direita deste último, 
pois está com o braço levantado pronto para dar o golpe e cravar o prego 
através dos pés de The Man.

QUADRO 04 – Vemos a primeira martelada sob o mesmo ponto de vista, 
o foco da cena é o prego entrando nos pés de The Man, seu sangue espirra 
pra todos os lados.

QUADRO 05 – A segunda martelada faz com que o prego atravesse os 
pés de The Man e a madeira, saindo pela parte de trás da cruz, do mesmo 
jeito que nas mãos. O sangue de The Man escorre pelo prego, caindo em 
direção ao chão.

PÁGINA 116:

QUADRO 01 – Vista aérea do busto de The Man ainda olhando para 
cima, em nossa direção. Ele está gritando de dor.

QUADRO 02 – Repete-se a cena do quadro anterior sob um plano mais 
aberto. The Man deitado, pregado em sua cruz, contorce seu corpo o máxi-
mo que pode, estando pregado pelos pés e pelas mãos. 

QUADRO 03 – Se aproximando da cabeça de The Man, o corpo de um 
homem vai sendo montado pelo vento como se fosse feito de areia, já pode-
mos ver grande parte do seu perfil esquerdo incompleto, trajando um unifor-
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me de oficial militar (nazista) de alta patente e grandes botas pretas que co-
brem a maior parte de suas canelas. Aos pés de The Man estão dois policiais, 
eles têm seus corpos completos, porém, um rastro se desprende deles como 
poeira no ar, o mesmo acontece com o terceiro que está de pé bem em frente 
à mão esquerda de The Man.

QUADRO 04 – Olhamos para The Man de cabeça para baixo, na altura 
do busto, como se fôssemos o homem em pé perto da sua cabeça. The Man 
se esforça para nos olhar nos olhos.

QUADRO 05 – Vemos o homem de baixo para cima como se fôssemos 
The Man, seu corpo está completo exceto por seu rosto, que ainda não se 
formou.

PÁGINA 117:

QUADRO 01 – Vemos o perfil esquerdo do homem está em pé perto da 
cabeça de The Man, mas não podemos ver seu rosto, que virado para a sua 
direita observa um policial que aponta para The Man.

QUADRO 02 – Sob o mesmo ponto de vista, porém um pouco mais 
próximos, vemos apenas The Man pregado na cruz e o policial que a está 
virando de cabeça para baixo, levantando sua lateral e soltando-a para que 
caia com The Man também virado para baixo.

QUADRO 03 – Vista aérea da cruz virada de cabeça para baixo, não há 
mais ninguém na cena que ocorre segundos após a cruz bater no chão levan-
tando muita poeira no ar.

QUADRO 04 – The Man está com o rosto virado para nós, prensado 
entre a cruz e o chão de concreto com os olhos apertados e a boca aberta, 
provavelmente externalizando a forte dor causada pelo impacto com chão. O 
lado direito do seu rosto está um pouco amassado, deformado pela posição 
em que ele está.



146 147

O GravadOr alemãO

QUADRO 05 – Visão aérea do homem à cabeceira da cruz, no topo da 
qual martela um pedaço de pau.

PÁGINA 118:

QUADRO 01 – O homem está pregando uma placa no pequeno mastro 
(pedaço de pau) na cabeceira da cruz.

QUADRO 02 – Agora à esquerda do quadro, o policial vira novamente a 
cruz para que The Man volte a ficar por cima, cena a qual vemos por trás da 
silhueta do homem em pé à cabeceira da cruz.

QUADRO 03 – De cima vemos a cruz bater mais uma vez no chão, le-
vantando muita poeira. The Man esboça dor ao sentir novamente o impacto.

QUADRO 04 – Ainda em visão aérea, o homem se agacha posicionando 
seu rosto próximo a de The Man, encobrindo seu rosto. 

QUADRO 05 – Através dos olhos de The Man, vemos de cabeça para 
baixo, o rosto do homem assustadoramente parecido com Adolf Hitler, que 
retribui o olhar sustentando um sorriso cínico.

PÁGINA 119:

QUADRO 01 – Observamos The Man como se estivéssemos agachados 
próximos aos seus pés, já não vemos Hitler, apenas dois policiais amarram 
cordas nos braços da cruz.

QUADRO 02 – Ainda aos pés da cruz, vemos os dois policiais de frente 
para nós, um de cada lado, puxando as cordas.

QUADRO 03 – Um close da base da cruz sendo encaixada em um buraco 
no chão.

QUADRO 04 – Nos posicionamos à cabeceira da cruz, que agora começa 

CruCifiQuem-No

a ser levantada pelos policiais que puxam as cordas à direita e à esquerda do 
quadro. À frente da cruz está Hitler, e ao seu lado o terceiro policial, que 
começa a desaparecer, dissolvido como areia ao vento.

QUADRO 05 – A cruz está de pé, estamos olhando para Hitler de cima 
para baixo. À esquerda do quadro, o perfil direito do rosto de The Man olha 
diretamente nos olhos de Hitler, que continua com um sorriso cínico no 
rosto, observando The Man pregado na cruz. Ao lado dele outros corpos 
começam a se formar (os mesmos que vemos no canto inferior direito do 
quadro n° 08 da série de Hansen).

PÁGINA 120:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Vemos por trás a cruz agora em 
pé. Bem à frente de The Man está Hitler que o observa pregado na cruz, à 
sua direita há dois policiais e à esquerda do quadro dois homens de terno, 
um careca e o outro usando uma viseira da coca-cola. No meio deles, um 
homem com barba usa uma boina vermelha e um uniforme militar verde sem 
nenhuma identificação, medalhas ou insígnias, ele traja uma camisa de botão 
por dentro das calças e coturno preto. Atrás deles é visível o busto de outro 
policial usando um capacete igual ao dos outros, escrito: Polizei. (continuar 
retratando os personagens com rastros de areira saindo do seus corpos sendo 
dissolvidos, o único que não é dissolvido pelo vento é The Man)

PÁGINA 121:

QUADRO 01 – A ventania em volta piora, estamos entre a cruz de The 
Man e Hitler que olha para cima em sua direção. À esquerda do quadro os 
homens estão quase completamente dissolvidos, sendo apagados de baixo 
para cima, com seus bustos flutuando no ar enquanto o vento os desmancha. 
Eles também estão olhando para cima, em direção à The Man.

QUADRO 02 – Sob o mesmo ponto de vista usaremos os quatro quadros 
seguintes para nos aproximarmos de Hitler, que está ao centro. Os homens 
à esquerda já estão dissolvidos, deles vemos apenas um vestígio de poeira no 
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ar, o corpo de Hitler também começa a ser dissipado, suas pernas já estão 
desaparecendo, transformadas em poeira e levadas pelo vento, deixando para 
trás nada além de um rastro.

QUADRO 03 – Vemos o corpo de Hitler na altura da cintura, seus ossos 
dos braços estão expostos, assim como a maior parte dos ossos de sua caixa 
torácica, através dos quais escorre uma gosma preta e viscosa que preenche 
seu corpo (como se todos os seus órgãos internos estivessem putrefatos), ain-
da é possível ver partes da sua roupa.

QUADRO 04 – Com o corpo mostrado da altura dos cotovelos, ele agora 
nos olha diretamente, com seus olhos arregalados e o sorriso cínico que man-
tém no rosto. Ainda vemos parte dos ossos de seus braços e a gosma preta 
que escorre de dentro da caixa torácica.

QUADRO 05 – Reduzido ao busto, ele quase não tem mais carne sobre os 
ossos, ainda é possível ver suas orelhas e um pouco do seu cabelo. Na parte 
onde ficava o seu rosto, vemos diretamente o seu crânio e ossos do pescoço, 
os olhos foram substituídos pela massa preta putrefata que escorre das ca-
vidades oculares em sua caveira, estranhamente, sabemos que ele continua 
olhando para nós. Pelo seu pescoço a massa segue escorrendo entre os ossos 
e o sorriso cínico deu lugar aos dentes presos diretamente ao crânio, como 
num sorriso macabro.
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“A mãe massageia-lhe os pés numa busca desesperada por aplacar 
a dor que seu filho sente à beira da morte.”

QUADRO 01 – Estamos atrás de onde Hitler antes estivera, dele resta 
apenas um rastro de poeira que é levado pelo vento. À frente The Man está 
com a cabeça baixa, seus cabelos caem sobre os seus ombros, cairiam mais 
não fosse a coroa de espinhos que orna sua cabeça. Por inteiro o vemos 
ainda preso à cruz na qual Hitler deixou pregada uma vassoura, no cabo da 
qual uma placa leva a inscrição: INRI (inserir nota de rodapé: INRI, sigla 
de: IESUS NAZARENUS, REX LUDAEORUM, Jesus Nazareno, Rei dos 
Judeus). De pé, ao lado da cruz um homem está roubando as botas de The 
Man (assim como visto no quadro n° 09 da série de Hansen), ele veste um 
uniforme de prisioneiro semelhante ao que The Man foi obrigado a usar no 
campo de concentração, calças, blusa e um chapéu listrados. O homem abra-
ça as botas enquanto olha para The Man, que não o olha de volta, mas sim 
para baixo, em direção ao chão. À direita do quadro está sentado um mendi-
go que fuma um cigarro, o jornal que estava em sua cabeça agora flutua no 
ar por causa da forte ventania. À esquerda do quadro duas mulheres usam 
roupas sensuais, uma delas segura um rifle e ostenta um cinto feito de balas.

QUADRO 02 – Uma tira horizontal com os olhos de The Man.

QUADRO 03 – Como se estivéssemos do lado esquerdo de The Man, 
não podemos vê-lo por completo, só seus pés cobertos de sangue pregados 
na cruz enquanto são beijados pela mesma mulher que o acompanhou du-
rante todo o calvário, sua mãe. Um pouco mais que o seu busto e suas mãos 
seguem sendo formados pela areia, não vemos seus braços, mas suas mãos 
seguram os pés de The Man enquanto os beija. 

QUADRO 04 – Através dos olhos da mulher aos seus pés, vemos The 
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Man, que nos olha de volta do alto de sua cruz com carinho e ternura, ele 
esboça um singelo sorriso. Acima de sua cabeça, onde deveria estar o céu 
aberto, o centro do furacão que começa a se formar em torno de nós, deixa 
ver o universo, no qual identificamos mesmo que ainda pequenos, alguns 
planetas, o sol e diversas outras estrelas cercadas por poeira cósmica. 

QUADRO 05 – O ponto de vista se inverte, agora vemos a mulher aos pés 
da cruz através dos olhos de The man, amparada por um jovem rapaz que 
a abraça, ela olha diretamente em nossos olhos, podemos ver suas lágrimas, 
sua boca e seu rosto, sujo por encostar e beijar os pés feridos do filho. O ra-
paz ao seu lado também está chorando, com olhos castanhos, cabelos e barba 
escuros e curtos, ele aparenta ter a mesma idade de The Man (o mesmo rapaz 
que descrevemos amparando a mulher durante a passeata).

PÁGINA 124:

QUADRO 01 – Ainda pelos olhos de The Man observamos em volta, à 
esquerda do quadro feixes de luz atravessam a forte cortina de poeira e detri-
tos que nos cerca (como rasgos em um lençol), o pouco que podemos ver do 
outro lado são algumas janelas.

QUADRO 02 – De longe, já fora do furacão, podemos perceber que re-
tornamos ao mesmo cenário das primeiras páginas desta história, onde di-
versas casas e prédios estão sendo formados pelo vento. Ao centro o furacão 
ainda não se dissipou, cercando The Man pregado na cruz e as duas pessoas 
aos seus pés, aos quais podemos ver do lado de dentro através de uma das fis-
suras, sem muitos detalhes porque estamos muito distantes. É fim de tarde e 
o sol está se pondo, deixando o céu um pouco alaranjado. Já não há mais sol-
dados, tanques, carros ou caminhões do exército, nenhum sinal de conflito, 
apenas prédios e casas destruídos, resultados da guerra. O vento se encarrega 
de pôr tudo em seu devido lugar (mostrar as casas e prédios sendo reconstru-
ídos pelo vento, assim como descrevemos nas últimas páginas, como rastros 
de areia flutuando no ar).

QUADRO 03 – A mãe segura-lhe os pés e sem tirar seus olhos dele ela 
chora, tornando seu sofrimento visível.

QUADRO 04 – Close up dos pés de The Man, onde estão as mãos de sua 
mãe, talvez tentando massageá-los numa busca desesperada por aplacar a dor 
e sofrimento que seu filho está sentindo pregado naquela cruz. Sangue es-
corre do ferimento causado pelo enorme prego cravado em seus pés e goteja 
em direção ao chão num filete que desce pela base da cruz, logo abaixo de 
The man.

QUADRO 05 – Em close, o sangue que vem dos pés de The Man goteja 
em abundância na base da cruz, ao mesmo tempo em que escorre pela ma-
deira para formar uma pequena poça no chão de concreto e pedras cinzas.

– Vamos mostrar nas próximas páginas o ciclo de vida da flor dente-de-
leão desde seu desabrochar até virar cipcelas que se espalham no vento que 
carrega suas sementes (Fig. 31). Essa planta está relacionada à liberdade, oti-
mismo, esperança e luz espiritual. Para os cristãos da idade média, estava 
associada a Cristo e à Virgem Maria.

PÁGINA 125:

QUADRO 01 – Olhamos a base da cruz como se estivéssemos de frente 
para The Man, entre ele e a sua mãe. O sangue se acumula no chão ao redor 
da base da cruz, em meio ao qual podemos notar o nascimento de pequenas 
plantas.

QUADRO 02 – Uma flor sai em meio a alguns pedregulhos e à poça de 
sangue no chão.

QUADRO 03 – A plantinha ainda não desabrochou, ela não cresce verde, 
mas completamente envolta em sangue.

QUADRO 04 – A planta está relativamente grande, (não muito, queremos 
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mostrar delicadeza em meio a tanta dor e destruição) e começa a desabrochar. 
Podemos notar que é um dente-de-leão, a planta ainda está suja de sangue, 
mas é possível ver as suas frágeis pétalas amarelas se abrindo.

QUADRO 05 – A flor se abriu completamente, (Fig. 31) suas finas péta-
las amarelas não estão sujas de sangue como seu caule. O amarelo reluzente 
contrasta fortemente com o vermelho do sangue no chão e com as outras 
cores mais “mortas” na cena, como o marrom da madeira da cruz e o cinza 
do concreto.

PÁGINA 126:

QUADRO 01 – A base da planta começa a secar.

QUADRO 02 – Vemos essa cena de lado. À direita do quadro estão os pés 
da mãe de The Man. À esquerda, na base da cruz está a plantinha amarela 
que começa a se fechar de baixo para cima, seu caule começa a perder a força 
se dobrando um pouco para frente na direção da mãe de The Man, como se 
estivesse reverenciando a senhora. (existem vários vídeos em time lapse dis-
poníveis na internet que poderão ajudar a entender como funciona o ciclo de 
vida dessa planta, pesquise)

QUADRO 03 – Cipcelas brancas despontam tomando o lugar das pétalas 
amarelas.

QUADRO 04 – As cipcelas estão quase completamente abertas, agora 
ereta, a planta não está mais “reverenciando” a mãe de The Man à sua frente. 

QUADRO 05 – As cipcelas da planta estão completamente abertas, outras 
plantinhas iguais à essa brotam do chão em meio ao sangue de The Man.

PÁGINA 127:

QUADRO 01 – Por trás das pernas da mãe de The Man, com o foco ainda 
na pequena plantinha, podemos ver que as suas cipcelas se soltaram com o 

vento e estão flutuando no ar, subindo. (Fig. 31.4).

QUADRO 02 – Acompanhamos as cipcelas subindo, estamos entre The 
Man e a sua mãe, podemos ver as pernas dele um pouco acima dos joelhos 
feridos, suas calças de prisioneiro estão completamente sujas e rasgadas.

QUADRO 03 – O peito de The Man está completamente ferido, escarne-
cido e ensanguentado, o sangue está seco e as mechas do seu longo cabelo 
cacheado repousam sobre seu peitoral.

QUADRO 04 – The Man está lacrimejando e boquiaberto, dessa vez não 
por dor ou tristeza. Uma única cipcela está passando em frente ao seu rosto, 
ele a contempla maravilhado e emocionado chora enquanto acompanha a 
frágil cipcela com os olhos.

QUADRO 05 – Temos uma visão aérea da cipcela se juntando às outras 
acima da cabeça de The Man, que continua a acompanhar a viagem das pe-
quenas cipcelas, olhando pra cima o pouco que pode devido aos ferimentos 
e à coroa de espinhos em sua cabeça. 

PÁGINA 128:

QUADRO 01 – Em meio às cipcelas bem no alto, podemos ver o centro 
do furacão que se desfaz aos poucos abaixo de nós, de onde The Man conti-
nua olhando para cima. Sua mãe, ainda lá embaixo massageia os pés de seu 
filho enquanto é amparada pelo jovem rapaz, à direita do qual o mendigo 
permanece sentado fumando um cigarro, um pouco mais à frente das duas 
mulheres e do homem que pegou as botas de The Man, assim como descre-
vemos no começo desse capítulo.

QUADRO 02 – Fora do olho do furacão, acompanhamos as cipcelas que 
voam com o vento muito acima da cidade destruída lá em baixo, onde as 
casas e os prédios são lentamente reconstruídos pelo vento.
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QUADRO 03 – As cipcelas continuam caindo, dessa vez já próximas ao 
chão do campo de concentração em que The Man e tantas outras pessoas 
foram presas e torturadas. Vemos os prédios de dois andares feitos com ti-
jolinhos vermelhos e as casas perfeitamente alinhadas à esquerda, separados 
pela enorme cerca de um campo lamacento com casebres de madeira, (checar 
o capítulo 02 para descrição do campo), onde não há ninguém, nem prisio-
neiros, nem soldados, tudo está abandonado.

QUADRO 04 – As cipcelas estão caindo no chão que não está mais lama-
cento, ninguém pisa ali há algum tempo, a terra está um pouco úmida. Ao 
fundo do quadro é possível ver os casebres abandonados.

QUADRO 05 – Através da cerca que separa o campo dos prédios do 
outro lado, vemos o lugar onde os prisioneiros eram obrigados a viver, com-
pletamente tomado por flores dentes-de-leão, todas amarelas. As pequenas 
flores sobem por todos os lugares, pelas paredes e tetos dos casebres e agora 
começam a subir pela cerca, nos dando um forte contraste entre a ferrugem, 
o concreto cinza dos postes, e o amarelo e verde muito reluzentes das flores.

PÁGINA 129:

QUADRO 01 – Cena aérea do campo, na qual as flores passam pela cerca 
e invadem a área dos prédios. 

QUADRO 02 – Estamos de frente a um campo verde, um cemitério no 
qual podemos ver as lápides e bem ao fundo uma enorme estrela de David, 
símbolo dos judeus (uma referência ao monumento erguido no campo Tere-
zin, Fig. 32).

QUADRO 03 – Uma tira horizontal nos mostra somente os olhos de The Man.

QUADRO 04 – Estamos nos afastando dos seus olhos, agora podemos 
ver da sua testa até o seu queixo. Percebemos que ele ainda está olhando para 
cima, sorrindo com a boca aberta enquanto contempla o universo acima dele.

QUADRO 05 – De cima, vemos The Man na cruz olhando para nós com 
as mesmas feições do quadro anterior, olhos bem abertos e um sorriso no 
rosto. (último suspiro)

PÁGINA 130:

QUADRO 01 – Por trás da cruz presenciamos a morte de The Man. São 
visíveis somente seus braços pregados à ela e sua cabeça virada para trás 
apoiada na cabeceira (como no quadro n° 10 da série de Hansen). Ele ainda 
tem o olhar voltado para cima com suas pupilas muito dilatadas, o sorriso 
que tinha no rosto não existe mais, sua boca está entreaberta.

QUADRO 02 – Vemos bem de cima quando o tornado finalmente cessa,  
porém a ventania piora, tudo está sendo jogado no ar, pedregulhos, poeira, 
pedaços de coisas.

QUADRO 03 – Por trás da cruz, olhamos a mãe de The Man ajoelhada, 
chorando desesperadamente com um punhado de terra na mão, apertando  
com muita força, ela grita ao mesmo tempo em que chora. Em meio à toda 
aquela ventania, à esquerda do quadro três pessoas, duas mulheres e um ho-
mem uniformizado, sorrirem enquanto olham para cima em direção a The 
Man. (olhar quadro n° 10 da série de Hansen para ver as três pessoas no canto 
inferior esquerdo).

QUADRO 04 – Posicionados à esquerda de The Man podemos vê-lo sem 
vida, pregado à cruz. Entre nós o mendigo está de pé e assustado olha para 
o céu que está ficando preto, como se uma forte tempestade se formasse, as 
coisas ainda estão desmoronando, ao fundo do quadro um raio corta os céus 
em direção ao chão. No canto esquerdo as duas mulheres e o homem uni-
formizado estão apreensivos, olhando o céu acima deles. A mãe de The man 
continua ajoelhada, mas agora com sua cabeça baixa, cabelos ao vento e pal-
mas das mãos também no chão, o rapaz ao seu lado está agachado tentando 
confortá-la. À direita do quadro as duas mulheres que descrevemos no início 
deste capítulo (olhar quadro n° 09 da série de Hansen para ver a referência) e 
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o homem com uniforme de prisioneiro, ainda abraçado com as botas de The 
Man, não ligam para a tempestade que se forma no céu, ficam ali, olhando 
fixamente para The Man.

QUADRO 05 – Estamos de frente a The Man, morto. A cidade à sua volta 
está desmoronando, fachadas de prédios caem levantando uma densa poeira 
no ar, que por sua vez é carregada pelo forte vento. (como se fosse um grande 
terremoto).

PÁGINA 131:

QUADRO 01 – O terremoto e a ventania aparentemente cessaram, várias 
fachadas de prédios em ruínas foram derrubadas. Bem ao centro o sol poen-
te ilumina The Man por entre as nuvens cinzentas que se afastam como um 
portão pelo qual a luz clareia o céu limpo à sua frente, dando a ele um tom 
meio alaranjado de fim de tarde. 

QUADRO 02 – Na parte de trás da cruz vemos duas mulheres juntas a 
um homem uniformizado, que por sua vez acende o cigarro da mais jovem 
enquanto conversa com a outra, que usa óculos e tem a idade mais avançada. 
Eles olham uns para os outros como se nada estivesse acontecendo. (canto 
inferior esquerdo do quadro n° 10 da série de Hansen).

QUADRO 03 – O homem que roubou as botas de The Man está caído de 
joelhos no chão com as botas jogadas ao seu lado, ele chora muito e tapando 
sua boca com as duas mãos olha para cima em direção a The Man, ao qual 
não podemos ver, pois estamos posicionados entre eles. À direita do quadro 
vemos, da cintura para baixo, as duas mulheres que o acompanham. 

QUADRO 04 – Vemos a mãe de The Man ainda de joelhos com as mãos 
juntas na frente do seu corpo (como se estivesse orando), ela tem lágrimas 
nos olhos e apesar de melancólica não parece triste enquanto simplesmente 
contempla seu filho, talvez relembrando dos momentos felizes que passaram 
juntos. Ela o acompanhou por toda sua vida e o amou do momento em que 
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ele deu seu primeiro suspiro, até o último. Do rapaz ao seu lado vemos ape-
nas as pernas.

QUADRO 05 – De um ponto mais alto continuamos a ver a mãe de The 
Man exatamente do mesmo jeito que descrevemos no quadro anterior, o ra-
paz também chora, mas não mais desesperadamente. The man permanece 
com a cabeça recostada para trás, boca entreaberta e olhos arregalados, a 
coroa de espinhos está caindo da sua cabeça.

PÁGINA 132:

QUADRO 01 – Posicionados atrás da cruz, vemos a coroa de espinhos 
segundos após ela escapar da cabeça de The Man.

QUADRO 02 – A coroa cai em direção ao chão passando pelas costas de 
The Man, um pouco abaixo dos seus braços.

QUADRO 03 – A coroa está passando pela cintura de The Man. À es-
querda do quadro as duas mulheres e o homem de uniforme, de frente, ca-
minham deixando o local. A coroa que ornava a cabeça de The Man está co-
meçando a se desintegrar e virar pó, que é gentilmente carregado pelo vento.

QUADRO 04 – A coroa continua sendo dissolvida e carregada pelo vento 
e o que resta dela está bem perto do chão.

QUADRO 05 – Não vemos mais a coroa, apenas um fino traço de pó sendo 
gentilmente carregado pelo vento. (Nesta cena a coroa não chega sequer a tocar 
o chão, desintegrada, seu pó é levado pelo vento antes que chegue ao solo).
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A Morte.

“The Man ainda está lá... Morto.”

QUADRO 01 – Estamos atrás da cruz, The Man ainda está lá, morto, 
de olhos e boca entreabertos. As pessoas que estão à frente da cruz (assim 
como vemos no quadro n° 10 da sére de Hansen) choram. Ao fundo do qua-
dro os grandes prédios poderiam ser confundidos com aqueles das primeiras 
páginas não fossem estes altos e intactos, diferente das ruínas que outrora 
descrevemos. O sol está se pondo por trás dos prédios, entre os quais paira 
uma névoa amarela, algumas luzes estão acesas nas janelas. Não vemos a 
mãe de The Man, que provavelmente ainda está ajoelhada aos pés do filho, 
ou mesmo o jovem rapaz que a ampara, talvez este também esteja ajoelhado 
no chão.

QUADRO 02 – Mais distantes, porém ainda por trás da cruz, vemos em 
meio à paisagem (skyline) da cidade o prédio no topo do qual The man está, 
em ruínas o lugar destoa um pouco do seu entorno, onde outros prédios uns 
grudados nos outros estão em ruínas apenas da metade para cima, da metade 
para baixo vários andaimes amarelos os circundam, nos quais vários homens 
trabalham na reforma. (A intenção deste quadro é mostrar as construções 
da metade pra cima com uma arquitetura completamente velha e destruída, 
enquanto que da metade para baixo completamente restauradas, com uma 
arquitetura moderna).

QUADRO 03 – Ainda mais distantes do prédio onde The Man está, pode-
mos ver melhor a cidade. Tudo é como no quadro anterior, os prédios antigos 
são gradativamente substituídos por prédios novos e mais modernos.

QUADRO 04 e 05 – É fim de tarde num dia ensolarado de verão e o clima 
é aparentemente ameno, nem muito quente, nem muito frio. Algumas nuvens 
no céu recebem a luz alaranjada vinda do sol que está se pondo na linha do 
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horizonte. Estamos no canto direito de uma rua asfaltada, mas não na calça-
da, é uma grande avenida. Esta cena pode ser muito interessante graficamen-
te, pois vamos retratar o velho dando lugar ao novo. Nada está em ruínas, 
porém há andaimes nas fachadas dos prédios tanto na calçada direita quanto 
na  esquerda da avenida, eles vão mais ou menos da base até a metade dos 
prédios (uns vão mais, outros menos). Também vamos trabalhar com cores, 
os prédios estão sendo reformados, da metade para baixo são mais modernos 
e condizentes com os dos dias atuais, enquanto que da metade para cima 
ainda não foram reformados, são velhos, não em ruínas, porém mais comuns 
para a década de 1940. Também notamos que as partes dos prédios e das 
ruas que ainda não foram reformadas estão em preto e branco, ao passo que 
as partes da rua que retratam os dias de hoje estão em cores. Podemos ver à 
esquerda do quadro, exatamente no meio da avenida, um bondinho antigo 
andando nos trilhos (retratá-lo em preto e branco, Fig. 33), mais à frente nes-
se bondinho seus antigos vagões se transformam em vagões modernos que 
estão entrando no subsolo como um metrô (retratar esse trem mais moderno 
em cores, Fig. 33.1). Também é possível ver pessoas de diferentes épocas se 
misturando, algumas vestem roupas comuns para década de 1940 (retratá-las 
em preto e branco e, quando uma delas estiver numa parte “moderna” do 
quadro, ou seja, colorida, o chão à sua volta e tudo o que estiver tocando se 
torna antigo, logo, em preto e branco, Fig. 34), outras trajam roupas comuns 
aos tempos atuais (retratá-las em cores). O mesmo acontece com os carros, 
vemos alguns modernos em cores, e outros comuns para década de 1940, em 
preto e branco (Fig. 35).

PÁGINA 135:

QUADRO 01 – Andamos pela mesma avenida, mas agora na calçada 
onde, no canto direito, um pouco mais à frente, há uma banca de jornal (Fig. 
36) cuja frente está virada para a calçada. Todo o cenário continua como nos 
quadros cinco e seis da página anterior, construções, pessoas e carros, tudo 
se transformando do antigo para o que conhecemos hoje em dia (Fig. 36.1 e 
36.2). 
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QUADRO 02 – Mais perto da banca, a enxergamos assim como as ou-
tras construções, metade em preto e branco e a outra metade em cores. Os 
dois atendentes, um de cada lado da banca, também se distinguem por suas 
épocas, no lado antigo em preto e branco uma mulher segura um jornal ligei-
ramente levantado à sua frente, de forma que um pequeno grupo de pessoas 
junto à ela também consiga ler a manchete. Devido às pessoas na frente, o 
outro lado da banca é pouco visível, mas podemos ver as cores.

QUADRO 03 – Chegamos perto o suficiente da mulher que segura o 
jornal para que todos do grupo vejam, lemos a notícia entre ela e um senhor 
de chapéu.

QUADRO 04 – Em close o jornal que está sendo segurado nos cantos 
direito e esquerdo pelas mãos da mulher traz em sua manchete a seguinte no-
tícia: “Nazis Surrender, Hitler’s instrument of terror is finally defeated. The 
War is Over!!!” (inserir nota de rodapé com tradução: “Nazistas se rendem, 
instrumento de terror de Hitler é finalmente derrotado. A Guerra Acabou!!!) 
(Fig. 37 foto para a notícia)

QUADRO 05 – Voltamos a ver as pessoas em frente à banca. No canto 
esquerdo do quadro o senhor está levando sua mão esquerda à boca bastante 
emocionado, seu chapéu agora está na mão direita junto com uma pasta. As 
outras pessoas que estavam lendo o jornal se abraçam, parecendo igualmente 
emocionadas e felizes, a mulher ainda com o jornal na mão abraça um me-
cânico sujo de graxa. O jornaleiro dentro da banca se debruça por cima de 
pilhas de jornais e revistas segurando um grande pote de balas, dentro do 
qual duas criancinhas muito humildes e de roupas velhas colocam as mãos, 
eles se olham com enormes sorrisos nos rostos. Em meio à essas pessoas ve-
mos apenas a parte antiga da banca, o lado moderno e colorido não aparece. 

PÁGINA 136:

QUADRO 01 – À direita do quadro, em visão periférica está a banca 
exatamente na sua divisão entre passado e presente, observamos de frente a 
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calçada que segue até não podermos mais enxergá-la, ao longo da qual andam 
pessoas antigas em preto e branco, as mesmas que liam o jornal conosco 
na banca. Com as mãos cheias de doces e balas, algumas caindo e ficando 
pelo caminho, as crianças correm sorrindo. O senhor de chapéu que estava 
do nosso lado caminha devagar, conversando com outra pessoa em preto e 
branco, ambos parecem muito alegres. Enquanto as pessoas antigas estão 
andando felizes e conversando umas com as outras, as pessoas coloridas es-
tão andando depressa com celulares nas mãos, casais sentados nos bancos da 
calçada perto do meio fio também não conversam, estão ocupados mexendo 
em seus celulares.

QUADRO 02 – Não muito à frente de onde estamos, ainda no mesmo 
ponto descrito no início do quadro anterior, está a mulher que ainda segura 
o jornal, o mecânico que ela abraçava está abrindo a porta de um lugar para 
que ela entre, provavelmente um restaurante ou lanchonete. A porta se abre 
embaixo de um monte de andaimes amarelos, sua parte direita é mais moder-
na e colorida e pelo pouco que podemos ver, o lugar onde eles estão entrando 
também é (já descrevemos nas páginas anteriores que a parte inferior dos 
prédios é moderna), já a parte esquerda da porta, onde podemos ver a mão 
esquerda do homem que a segura, é mais antiga e em preto e branco. Com a 
mão direita o rapaz segura seu chapéu contra o peito e de forma irreverente 
curva seu corpo com exagero, porém, ainda olhando para a mulher à sua 
direita ele sorri, ela por sua vez agradece a gentileza também se curvando em 
leve mesura.

QUADRO 03 – A mulher caminha para entrar pela porta, ela já tem o 
seu pé direito para dentro e metade do seu corpo está colorido, usando uma 
roupa mais moderna, a outra metade continua igual. O rapaz a observa entrar 
no lugar.

QUADRO 04 – A mesma coisa que aconteceu com a mulher agora acon-
tece com o rapaz, ele está com a perna direita esticada para frente, vemos essa 
metade do seu corpo em cores. Seu macacão sujo de graxa e sua bota preta 

surrada são trocados por um casaco que vai sobre uma camisa branca, uma 
calça jeans e um tênis, enquanto que a outra metade do seu corpo, a parte de 
trás, continua com as roupas de mecânico em preto e branco.

QUADRO 05 – A porta quase fechada já não é mais antiga, vemos pela 
fresta que ainda resta um pouco da perna esquerda do homem já com trajes 
modernos, seu pé esquerdo apoiado no chão está se levantando para dar um 
passo.

PÁGINA 137:

QUADRO 01 – A porta por onde a moça e o rapaz entraram está fechada. 
Carros antigos em preto e branco, e outros modernos coloridos estão estacio-
nados no meio fio da longa calçada, onde vemos árvores embaixo das quais 
as pessoas do passado e do presente sentam-se em bancos ou caminham, 
coexistindo, como se pudéssemos ver através do tempo. 

QUADRO 02 – Novamente de frente para a banca de jornal, observamos 
desta vez sua parte moderna e colorida. Por de trás da bancada de jornais 
e revistas está sentado um jovem jornaleiro, do qual só vemos o busto, seu 
perfil direito está olhando para cima, onde na parede podemos ver parte de 
uma pequena televisão. Logo atras dele uma fotografia do jornaleiro antigo 
está pendurada na parede, provavelmente seu avô ou bisavô. 

QUADRO 03 – Continuamos de frente para essa parte da banca. O jor-
naleiro se estica para olhar do outro lado da bancada à sua frente, com a testa 
franzida, ele parece bravo. Na parte inferior do quadro, como se estivesse 
pedindo algo, uma mãozinha bem suja se estende com a palma virada para 
cima.

QUADRO 04 – Ao ver a cena com maior distantância, percebemos que 
a pequena mão pertence à uma menininha abandonada com roupas muito 
sujas e rasgadas, que pede algum trocado para o rapaz, pois com certeza está 
faminta. Dentro da banca o rapaz está de costas, pegando algo.

A morte
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QUADRO 05 – Com o braço esquerdo levantado, o rapaz segura um jor-
nal enrolado, sua testa ainda está franzida e ele grita com a criança, que por 
sua vez está levando um baita susto olhando para a mão do rapaz.

PÁGINA 138:

QUADRO 01 – A menininha, envergonhada, leva sua mão esquerda à 
boca como se estivesse roendo as unhas, vemos seu perfil esquerdo enquanto 
ela observa um homem de terno que folheia uma revista em frente à banca 
de jornal, ele parece ser rico, pois com cabelos bem cortados usa um terno 
bonito e lustroso, podemos ver um pouco da lateral direita do seu rosto. O 
jovem jornaleiro está colocando algumas revistas em cima da bancada em 
frente ao homem enquanto o olha e sorri.

QUADRO 02 – Sentado novamente o jornaleiro assiste TV. A menininha 
cutuca o homem que está à sua frente passando os olhos em uma revista.

QUADRO 03 – Como se fôssemos o homem de terno, podemos ver no 
canto esquerdo do quadro nossos braços e a revista fora de foco, como se a 
colocássemos de lado para ver quem está nos cutucando. Abaixo a menini-
nha está suja, seus cabelos parecem muito ensebados e seus olhos grandes 
olham diretamente nos nossos. Ela chora muito, muito, deve estar com muita 
fome, talvez esteja doente, com certeza precisa de ajuda, podemos notar que 
ao mesmo tempo em que ela nos olha, tem medo e vergonha de nós.

QUADRO 04 – Como se fôssemos a menininha olhamos para cima, para 
o homem de terno que com cara de desprezo faz um sinal de negação com a 
mão esquerda.

QUADRO 05 – O jornaleiro, novamente com seu jornal enrolado na mão 
esquerda, agora se debruça em cima da bancada à sua frente para enxotar a 
garotinha, da qual vemos o perfil direito caminhando para a direita do qua-
dro, um pouco curvada e com as duas mãos no rosto ela tenta esconder seu 
choro e desespero.

PÁGINA 139:

QUADRO 01 – Do mesmo lugar, mas virados um pouco para a direita, 
ainda é possível ver à esquerda do quadro o homem de terno que folheia a 
revista enquanto o jovem jornaleiro está sentado dentro da banca olhando 
para a televisão. Nosso foco é em um jornal no canto inferior esquerdo do 
quadro, na bancada quase em frente ao jornaleiro.

QUADRO 02 – Estamos perto o suficiente para podermos ler a manchete 
do jornal que diz: “World Terrorized by fear. Terror waves increase every day 
and children often pay the highest price!” (inserir nota de rodapé com a tra-
dução: Mundo aterrorizado pelo medo. Ondas de terror aumentam a cada dia 
e crianças frequentemente pagam o preço mais alto!). Podemos ver a imagem 
de um garotinho morto numa praia.

QUADRO 03 – Em outro jornal à esquerda deste que descrevemos no 
quadro anterior podemos ver as pernas de um homem nas pontas dos pés, 
(como Michael Jackson dançava) e outra manchete que diz: “They don’t really 
care about us!” (inserir nota de rodapé com tradução: Na realidade, eles não 
se importam conosco!).

QUADRO 04 – O homem de terno à nossa esquerda está pagando o jo-
vem jornaleiro que lhe sorri. Atrás dele, na parte antiga da banca, o jornaleiro 
antigo (preto e branco) conversa sorridente com um rapaz simples que toma 
um café encostado na bancada.

QUADRO 05 – Vemos por trás o homem de terno com a revista embaixo 
do braço, ele passa novamente pela mesma menininha que o pediu ajuda, 
agora encostada em um hidrante no meio fio da rua, no canto esquerdo do 
quadro.

PÁGINA 140:

QUADRO 01 – Estamos olhando novamente a menininha de frente, ela  
olha para além de nós com a testa franzida por causa do sol de fim de tarde, 
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em direção ao homem que está indo embora. 

QUADRO 02 – A garotinha está andando sem rumo pela calçada, no 
canto direito do quadro, toca em um dos muitos andaimes que vemos.

QUADRO 03 – A menininha continua andando, mas está olhando para 
trás, por cima dos ombros.

QUADRO 04 – Nós a vemos dobrar em um beco.

QUADRO 05 – Por trás dela, podemos ver que esse beco é o lugar onde 
ficam as latas de lixo dos restaurantes e lanchonetes, diversas portinhas em 
frente às quais há escadas de seis ou sete degraus que dão acesso aos lugares. 
A garotinha está parada olhando enquanto um homem joga sacolas de lixo 
numa das latas de metal. Ele é muito alto, careca e um pouco barrigudo, 
deve ter por volta de 40 anos e veste um grande avental branco, calças jeans 
e camisa branca, (assim como a menininha, este homem também aparenta 
ser dos dias de hoje).

PÁGINA 141:

QUADRO 01 – O homem entrou por uma das portas que está quase se 
fechando, as luzes dos postes estão começando a acender. Todo o cenário 
do beco segue a mesma lógica do cenário da rua, por mais que não haja 
mais andaimes, vemos que da metade para cima os prédios são antigos e em 
preto e branco, bem como os postes, que da metade para baixo parecem ser 
modernos, mas em cima são mais antigos e com grandes lâmpadas amarelas. 
Porém, a luz que vemos refletida no chão é branca, isso porque quase não 
existem mais luzes de rua amarelas, logo o reflexo da luz no chão, ou seja, na 
parte moderna no quadro não pode ser amarela.

QUADRO 02 – Estamos de frente para a garotinha, a qual vemos de 
corpo inteiro se esticando na ponta dos pés, talvez para se certificar de que 
o homem não aparecerá de novo. Atrás dela, na calçada onde estávamos, há  
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uma árvore da qual só conseguimos ver o tronco, e uma grande lata de lixo, 
ambas coloridas.

QUADRO 03 – Estamos atrás da garota novamente, ela se debruça para 
dentro de um grande latão de lixo aberto e fuça a lixeira que é tão grande 
que ela precisou subir numa lata velha de tinta que também estava ali jogada.

QUADRO 04 – O homem grandão está com a porta aberta trazendo mais 
sacolas de lixo nas mãos. Ele se depara com a garotinha enfiada em uma lata 
de lixo procurando por comida, podemos vê-lo gritando em negação, sua tes-
ta está franzida, ele parece bravo. A garotinha toma um baita susto ao ouvir o 
bradar do homem e se levanta muito depressa, fazendo a tampa da lata voar 
longe, ela não esperava ser pêga.

QUADRO 05 – A garotinha corre em nossa direção, para longe do ho-
mem que não está mais com as sacolas de lixo nas mãos, elas caíram pela 
escada. A menina olha por cima dos ombros enquanto corre, ela vê que o 
homem está com as mãos levantadas com as palmas viradas para ela, como 
se pedisse para que esperasse, podemos ver em seu rosto que ele na realidade 
não está bravo, mas sim pedindo que a menina não corra.

PÁGINA 142:

QUADRO 01 – Estamos atrás da garotinha, que parou de correr. Podemos 
ver à frente o homem que sorri e gesticula com a mão direita, chamando-a.

QUADRO 02 – Ainda com medo, a garotinha está um pouco mais pró-
xima do homem, que agora está agachado para ficar da altura dela enquanto 
lhe estende uma de suas mãos.

QUADRO 03 – Com a mão direita no ombro da garotinha, o homem a 
olha sorrindo, e com a mão esquerda aponta para a porta aberta logo após os 
degraus, lá dentro há uma cozinha bem simples, onde dois garotinhos senta-
dos à mesa brincam enquanto comem.



172 173

O GravadOr alemãO

QUADRO 04 – Como se fôssemos um dos garotinhos vemos à nossa 
direita o outro menininho, que também olha para a menina parada na porta. 
Lá fora, atrás dela, o homem termina de colocar o lixo dentro das latas.

PÁGINA 143:

QUADRO 01 – Por trás dos dois garotinhos sentados à mesa, vemos do 
outro lado, uma pia logo abaixo de uma pequena janela com vista para o 
beco, na parede acima dela há uma prateleira com pratos e copos, de onde 
uma mulher muito bonita, por volta dos 35 anos de idade, está pegando um 
prato e um copo enquanto olha a menininha e sorri para ela, que por sua vez 
muito tímida está à esquerda do quadro, onde ainda vemos o homem, que 
por trás dela fecha a porta.

QUADRO 02 – A menina está sentada à mesa em frente aos dois garoti-
nhos, o homem se sentou na ponta direita e coloca a metade que cortou do 
seu bife no prato da garotinha, à esquerda da qual a mulher está em pé, com 
uma jarra quase toda virada de cabeça para baixo na mão, mas nada sai dela, 
está vazia.

QUADRO 03 – Estamos na ponta direita da mesa, de frente ao homem do 
outro lado. Um dos garotinhos à direita está empurrando seu copo de suco 
em direção à garota, enquanto o irmão divide seu suco com ele, despejando-o 
em um copo vazio à sua frente. Tanto o pai quanto a mãe sorriem para os 
garotos enquanto eles fazem isso, a garotinha por sua vez está muito tímida 
e envergonhada.

QUADRO 04 – Vemos por trás do homem que todos os pratos estão va-
zios. Todos observam a garotinha sorrir enquanto olha um dos garotinhos à 
sua frente que finge estar lavando a axila, de braço levantado, querendo dizer 
que ela precisa de um banho.

QUADRO 05 – A garota está saindo do banheiro enrolada em uma toa-
lha, os garotinhos estavam esperando na porta para entregar uma muda de 
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roupas limpas para ela vistir.

PÁGINA 144:

QUADRO 01 – Vemos a cena por trás do homem e da mulher sentados 
no sofá da sala de uma casa muito simples e pequena, no fundo da qual há 
uma pequena Tv sobre uma estante também modesta. À direita do quadro os 
dois garotinhos brincam no chão. Não vemos a menina, que provavelmente 
está vestindo as roupas.

QUADRO 02 – A menina surge à esquerda no quadro, no início de um 
corredor que provavelmente dá acesso aos quartos, ela está vestindo as rou-
pas de um dos meninos, todos na sala estão com os seus braços levantados 
como se comemorassem um gol.

QUADRO 03 – Do corredor, por trás de todos, vemos o pai e a mãe en-
quanto levam os três pro quarto.

QUADRO 04 – No quarto das crianças há duas camas pequenas, sobre 
cada uma das quais sentam os garotos e entre elas um colchão, no qual senta 
a menina, encostada na parede. Ela parece mais relaxada, os meninos estão 
contando alguma piada ou qualquer coisa assim, ela está rindo enquanto os 
dois gesticulam como se fossem lutadores de kung-fu.

QUADRO 05 – Estamos atrás do casal que entra por uma porta aberta 
no final do corredor, a luz está acesa e podemos ver lá na frente, mesmo que 
pouco, as cortinas fechadas. Eles são donos de uma pequena lanchonete.

PÁGINA 145:

QUADRO 01 – Os dois estão sentados ao balcão, a mulher à esquerda e o 
homem à direita, eles estão olhando um pro outro com um singelo e preocu-
pado sorriso enquanto brindam seus copos de wisky.

QUADRO 02 – Voltando pelo corredor em direção à sala é possível ver, 
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à esquerda do quadro, o quarto em que as crianças agora dormem. Logo à 
frente do quadro o cenário se transforma novamente. (ver página 69, quadro 
n°03)

QUADRO 03 – Estamos novamente na sala, como se estivéssemos em 
pé na saída do corredor. Não parece ser a mesma, ela é maior, há um lustre 
no teto e bem ao fundo grandes janelas de vidro mostram um enorme lago 
cercado por árvores e plantas. Perto de uma dessas grandes janelas há uma 
salinha com três sofás bem bonitos, um deles virados para nós, um à esquer-
da e outro à direita, a sala não só está maior como também mais moderna e 
sofisticada. À esquerda do quadro a parede e o espaço onde os garotinhos 
brincavam no chão deu lugar a uma escada que leva a outro andar da casa, 
vários quadros com fotos ornam o caminho que sobe. Perto da escada há 
uma grande porta aberta, do lado de fora da qual dois rapazes grandes e uma 
moça mais baixinha levam um senhor bem alto de bengala e uma senhora 
para um passeio pelos jardins, um grande campo verde com muitas árvores 
e plantas. (Essa mudança no cenário serve como um salto no tempo, a casa é 
outra porque a época é diferente, desta vez estamos vendo o futuro). 

QUADRO 04 – Nos aproximamos das fotos na escada, no começo da 
qual vemos um grande quadro, ainda é possível ver as pessoas do lado de fora 
da casa, mas o foco é o quadro.

QUADRO 05 – De frente para a foto podemos ver nitidamente o mesmo 
homem que levou a menina para dentro de casa, só que bem mais velho, 
aparentando uns 50 e poucos anos, sua esposa também aparenta ter envelhe-
cido,  e a menina bem mais velha, com uns 20 e poucos anos usa uma beca 
de formatura. Os dois garotinhos também mais velhos fazem palhaçada ao 
tirar a foto, com os dedos nos ouvidos da garota que cai na gargalhada junto 
com os rapazes e os pais. 

PÁGINA 146:

QUADRO 01 – Cena aérea de uma tarde ensolarada, o dia está bonito, 
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não podemos ver a casa, mas logo abaixo está a família. Os dois rapazes e a 
moça estão levando o senhor e a senhora para passear, há muito verde. Uma 
pequena rampa feita de pedras e grama dá acesso à casa, tudo em volta parece 
pacato e pacífico. A casa parece ter sido construída no meio de uma floresta, 
não se pode ver muito da pequena estradinha na qual eles caminham, pois  
estão desaparecendo embaixo das copas das muitas árvores que cercam o 
local. 

QUADRO 02 – Estamos no mesmo lugar, mas agora olhando para o 
horizonte. Bem ao fundo do quadro o cenário está novamente em mutação 
(como descrito na página 69, quadro n° 03).

QUADRO 03 – Nos aproximamos do local em que o cenário está se 
transformando, do outro lado muitos prédios preenchem o que parece ser 
um dia escuro, onde o clima é mais pesado.

QUADRO 04 – Passando por esse “portal” deixaremos o lugar com mui-
to verde e dia ensolarado para entrar neste outro, pesado, cheio de prédios 
em ruínas ou sendo reformados. Bem no meio do quadro conseguimos ver, 
mesmo que pequeno, The Man pregado à cruz no topo de um dos prédios 
em ruínas. Estamos de volta à realidade de The Man, onde a cidade está se 
reerguendo em um cenário de pós-guerra.

QUADRO 05 – Estamos do lado da cruz de The Man, mas só podemos 
ver seus pés e bem pouco de suas canelas. Sua mãe, fazendo muita força, ten-
ta arrancar de seus pés o enorme prego que os prende à cruz.

PÁGINA 147:

QUADRO 01 – De frente para a mãe de The Man, por trás da cruz, vemos 
que ela está chorando e gritando, desesperada por não conseguir tirar o prego 
dos pés de seu filho. 

QUADRO 02 – Mostrando o seu perfil esquerdo, ela está com as duas 
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mãos apoiadas no prego e a testa encostada sobre o pé de The Man, uma 
mão repousa sobre seu ombro, podemos ver a manga longa de uma camisa 
listrada de prisioneiro.

QUADRO 03 – Somos os olhos da mulher, vemos três rapazes, o primei-
ro bem à nossa frente está com o uniforme completo de prisioneiro, blusa, 
calças e uma touca na cabeça, tudo listrado. Não muito atrás dele estão mais 
dois rapazes, o primeiro à esquerda é o mesmo rapaz que ampara a mãe de 
The Man desde a passeata nazista até a crucificação, e o outro à direita, mais 
um prisioneiro vestido exatamente igual ao primeiro. Vemos que os três pa-
recem muito tristes e preocupados com a mulher.

QUADRO 04 – Estamos atrás de todos, a grande cruz com The Man 
está de frente para nós, e sua mãe é novamente amparada pelo jovem rapaz 
enquanto os dois prisioneiros estão tirando os pregos de The Man com o au-
xílio de algum instrumento que não conseguimos ver muito bem, mas que se 
parece com um martelo, porém, bem maior devido ao tamanho dos pregos. 
O da mão direita já foi retirado, do lado direito da cruz um dos prisioneiros 
ao mesmo tempo em que segura o corpo de The Man para que ele não caia, 
está arrancando o prego da sua mão esquerda. Em baixo vemos o outro pri-
sioneiro que retira o último deles dos pés de The man.

QUADRO 05 – Os homens retiraram os pregos dos pés e das mãos de 
The man. O da direita do quadro está descendo a escada segurando The Man 
pelo braço esquerdo, enquando o homem no chão o segura pelas pernas. O 
corpo de The Man muito está desengonçado, seu braço direito completamen-
te solto faz com que sua cabeça se incline para a esquerda do quadro.
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“Povo alemão, o líder espera do seu sacrifício”

QUADRO 01 – Bem à nossa frente está o muro em ruínas, já não vemos 
The Man sendo tirado da cruz pelos prisioneiros, o foco é o papel pregado 
à uma parede.

QUADRO 02 – Nos aproximamos da parede e consequentemente do pa-
pel, podendo assim ler o que está escrito nele: “Hansen-Bahia, 19. April 1915 
– Hamburg”.

QUADRO 03 – A cena do quadro anterior está mudando (assim como 
descrito na página 69, quadro n°03) para que outra completamente diferente 
tome forma. Do outro lado um lance de escadas vai substituindo a parede do 
prédio em ruínas.

QUADRO 04 – Estamos subindo as escadas de madeira muito antiga e 
não vemos detalhes da casa. À esquerda a parede é forrada por um papel já 
descascando, sofrendo com as marcas do tempo, à direita é visível apenas o 
corrimão bastante antigo de madeira muito escura (Fig. 38), no topo da es-
cada uma mulher arruma a cortina na parede esquerda (essa mulher é muito 
parecida com a mãe de The Man, porém muito mais jovem). Podemos ver 
seu perfil direito, ela está usando um vestido cinza bem simples, ela é muito 
bonita, está grávida e pelo que podemos perceber do tamanho de sua barri-
ga, já em estágio avançado. A cortina que ela arruma também não é lá muito 
sofisticada, parecendo mais um lençol velho bege pendurado na parede, onde 
também estão algumas fotos, perto da escada.

QUADRO 05 – Parece ser um dia ensolarado, a luz entra pela janela agora 
aberta, perto da qual a mulher permanece de pé, com as mãos apoiadas no 
parapeito. De olhos fechados e com um sorriso, ela deixa o sol da manhã 
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banhar seu rosto.

PÁGINA 150: Tenha em mente que esta é uma casa muito antiga, cerca de 1915.

QUADRO 01 – Ainda nos primeiros degraus a mulher começa a descer a 
escada com dificuldade por causa da gravidez.

QUADRO 02 – O vulto de um passarinho passa pela janela aberta, fazen-
do com que a mulher vire o seu rosto e um pouco do corpo por conta do sus-
to (desenhar linhas de velocidade tanto para o vulto do passarinho passando 
pela janela quanto para a mulher se virando depressa, assustada).

QUADRO 03 – Usar talvez uma tira horizontal para essa cena que mostra 
as pernas da mulher mais ou menos da altura dos joelhos para baixo no mo-
mento em que pisa em falso em um dos degraus, fazendo com que ela caia.

QUADRO 04 – Sob um ponto de vista diferente vemos a escada à direita 
do quadro. Por entre as barras de madeira do corrimão a mulher rola escada 
a baixo. À nossa frente há uma larga passagem para uma cozinha, que apesar 
de parecer grande é muito simples, não podemos ver muito dela, o foco é a 
mulher rolando as escadas.

QUADRO 05 – A mulher está caída aos pés da escada com a parte da 
frente do seu corpo virada para o lado esquerdo do quadro e o lado direito 
virado para o chão, não vemos seu rosto.

PÁGINA 151:

QUADRO 01 – Estamos dentro da cozinha e vemos tudo exatamente do 
ponto de vista contrário. A larga passagem que divide a sala do lugar onde 
estamos mostra apenas o início do corrimão de madeira e os degraus finais 
da escada, que agora está à esquerda do quadro. Bem à nossa frente a mulher 
está caída no chão. A sala é humilde, não podemos vê-la por completo, um 
lustre muito simples pende do teto um pouco mais à esquerda do quadro, 
logo abaixo do qual está o lugar de reuniões, com um pequeno sofá verde 

bem à esquerda do quadro e duas poltronas de balanço, no meio desses três 
móveis há uma pequena mesinha de centro. Essas coisas estão bem em frente 
à uma pequena lareira de metal por onde sai uma chaminé de cano pequeno 
que sobe até entrar na parede (Fig. 39). Do lado direito do quadro não há 
nada além do chão de madeira velha e a forte luz do sol que ilumina toda a 
sala, indicando que ali existe uma janela. Exatamente do outro lado da sala, 
bem em frente a nós, está aberta a porta principal da casa, por onde entra 
um homem assustado, correndo em direção à esposa. Ele aparenta ter apro-
ximadamente a mesma idade da mulher caída no chão, veste um macacão 
jeans de operário, um casaco e um chapéu, a lancheira preta e metálica na 
qual provavelmente ele levara seu almoço para o trabalho, ainda paira no ar 
caindo em direção ao chão.

QUADRO 02 – Como se fôssemos o homem podemos ver sua mão es-
querda apoiando a cabeça da mulher enquanto a direita está em seu rosto, 
tentando fazer com que ela acorde.

QUADRO 03 – Estamos olhando para as pernas da mulher, a direita está 
dobrada para trás em baixo da esquerda, que está esticada para frente. A mão 
direita do homem está sobre a barriga da mulher, parte do vestido está sujo 
de sangue.

QUADRO 04 – Acordada, a mulher faz cara de muita dor enquanto põe 
as mãos sobre a própria barriga. Estamos aos seus pés vendo o perfil direito 
do homem, que a olha muito preocupado.

QUADRO 05 – Temos o mesmo ponto de vista do quadro anterior, po-
rém um pouco mais de perto. A mulher está olhando em pânico para as suas 
duas mãos ensanguentadas, para as quais o marido também olha, boquiaber-
to e igualmente assustado.

PÁGINA 152:

QUADRO 01 – O homem levanta a mulher no colo, o rosto dela mostra 
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que está sentindo muita dor.

QUADRO 02 – O homem saiu da casa com a mulher no colo, estamos na 
porta da sala vendo-os por trás enquanto passam por um estreito caminho de 
pedras que se estende até um pequeno portão de madeira e um muro igual-
mente pequeno feito de pedras, logo após os quais passa uma rua lamacenta.

QUADRO 03 – Do meio da rua observamos o homem passar pelo pe-
queno portão com a mulher no colo, ao fundo é possível ver a parte externa 
da casa.

QUADRO 04 – O homem corre com a mulher nos braços, girtando de-
sesperadamente na tentativa de chamar a atenção de uma carroça que passa 
pela rua bastante precária logo em frente a eles, há muita lama no chão e 
por ela não passa ninguém além do carroceiro. A residência do casal está à 
esquerda do quadro, não existem muitas casas ali, talvez seja um lugar mais 
afastado da cidade, vemos muitas árvores e nota-se que é início da primavera, 
pois ainda é possível ver o gelo sendo derretido pelos raios de sol e as flores 
das árvores voltanto à vida. 

QUADRO 05 – A carroça está parada em frente à uma das casas vizinhas, 
o cavalo parou virado para a esquerda do quadro e o carroceiro ajuda o ho-
mem a colocar a mulher na carroça. Com uma barba comprida e grisalha, o 
carroceiro é um senhor já de idade, magro e não muito alto, ele veste roupas 
simples, sujas e usa um chapéu de palha, talvez esteja voltando do seu traba-
lho na lavoura.

PÁGINA 153:

QUADRO 01 – O senhor está colocando a carroça para correr, e como se 
estivéssemos sentados ao contrário no lombo do cavalo, só o traseiro deste é 
visível, o senhor bate as rédeas nas costas do animal, gritando para que corra 
mais depressa. À esquerda do quadro, o homem está sentado na parte de trás 
da carroça, onde apoia sua mão direita enquanto com a esquerda acaricia o 
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rosto da mulher deitada em seu colo.

QUADRO 02 – Vemos por trás a carroça que vai bastante depressa, fa-
zendo com que a lama do chão espirre para os lados. Tudo o que há tanto à 
direita quanto à esquerda do quadro são casas pequenas umas coladas às ou-
tras, com muros de pedra bem pequenos na entrada. Bem à frente no quadro 
vemos prédios, indicando que eles estão chegando na cidade.

QUADRO 03 – O senhor permanece na carroça que agora está parada 
em frente a um prédio, em direção ao qual caminha o homem com a mulher 
no colo. (Fig. 40 – Esse é um sketch de um hospital real em Hamburgo na 
Alemanha, pesquise, mas tenha em mente que o ano era 1915 e ele não era 
tão sofisticado como é nos dias de hoje.)

QUADRO 04 – O homem está de frente para nós, a mulher em seu colo 
se contorce de dor enquanto ele grita, provavelmente pedindo a ajuda de 
alguém. Atrás dele está a porta do prédio e a escadaria que o separa da rua, 
onde não vemos mais a carroça parada.

QUADRO 05 – À direita do quadro o homem está colocando sua esposa 
numa maca, na frente dele duas enfermeiras (Fig. 41) o ajudam, a cabeça da 
mulher está virada para nós. Podemos ver bem pouco de onde eles estão, 
mas temos certeza de que é um hospital. Estamos na recepção e à frente no 
quadro há um grande corredor, que margeado por várias portas à direita e 
grandes janelas à esquerda, segue até que o percamos de vista.

PÁGINA 154:

QUADRO 01 – Observamos sob o mesmo ponto de vista quando as en-
fermeiras, uma de cada lado do quadro, empurram a maca onde a mulher está 
deitada e da qual só podemos ver a metade inferior. Um pouco mais distante, 
entre as duas enfermeniras está o marido, que bastante aflito leva a mão di-
reita à boca enquanto segura o seu chapéu com a esquerda, iluminado pela 
luz que entra pela porta à direita do quadro.
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QUADRO 02 – Vemos a mesma cena do ponto de vista contrário, o ho-
mem permanece na mesma posição, agora de costas ele observa as enfer-
meiras que empurram a maca por uma grande porta aberta de madeira mais 
à frente no quadro, do outro lado da qual avistamos um grande corredor, 
semelhante ao que vimos no quadro n° 05 da página passada. Podemos notar 
que o cenário está se transformando.

QUADRO 03 – Voltamos a ver o homem de frente. Todo o cenário está 
mudando, mas ele permanece de pé com sua cabeça abaixada e mão direita 
passando pelo rosto, à sua volta já não podemos ver o hospital, pois estamos 
voltando para o prédio em ruínas (quadro n° 11 da série de Hansen).

QUADRO 04 – Estamos olhando justamente para a mesma parede em 
ruínas que foi descrita no quadro n° 02 da página 149, lá está pregado o papel 
com a data e local do nascimento de Hansen-Bahia.

QUADRO 05 – Um close da parte esquerda do quadro mostra um poste, 
uma mala e um corpo no chão. (Não mostrar The Man sendo retirado da 
cruz pelos prisioneiros, nem o cartaz com o rosto de Hitler, o foco da cena 
é a mala).

PÁGINA 155:

QUADRO 01 – Um close do nome na mala (Barkentin), em volta o cená-
rio está se transformando de novo, do outro lado vemos o mar.

QUADRO 02 – Estamos de frente para um barco que navega no mar (Fig. 
42), apesar de ser um barco robusto, não é grande nem sofisticado, apenas 
uma simples embarcação à vela, há muitas delas se estendendo para além da 
parte superior do quadro.

QUADRO 03 – Vemos o mesmo homem que descrevemos nas páginas 
anteriores perto do leme do barco, mas quem o segura e controla é um jovem 
rapaz, por volta dos seus 15 anos de idade, seu pai o ensinou a navegar. Com 

um enorme sorriso no rosto o rapaz está olhando para frente enquanto seu 
pai, também sorrindo, olha o filho.

QUADRO 04 – No convés do navio vemos uma mesa à qual se sentam, 
dentre diversas outras pessoas, o casal que descrevemos nos quadros das 
páginas passadas, e seu filho. O pai se senta na ponta à esquerda do quadro, 
o jovem Hansen à esquerda dele de frente para nós, e Hertha à direita de 
Karl, de costas para nós, mostra apenas seu perfil enquanto conversa com 
um homem que se senta ao seu lado direito, próximo às outras pessoas à 
mesa, talvez amigos ou familiares. Crianças brincam no convés onde alguns 
adultos, homens e mulheres, conversam (talvez não seja bom colocar pessoas 
demais, não é um barco grande, mas a quantidade de pessoas além dos Han-
sen na cena é de sua escolha). Bem ao fundo o mar calmo é iluminado pela 
luz do sol, quase não há nuvens no céu, o cenário está sendo transformado 
outra vez.

QUADRO 05 – Com maior distância é possível ver o barco por inteiro, 
as pessoas ainda almoçam no convés enquanto a cena vai se transformando, 
como se o cenário fosse um lençol com rasgos, vemos através de algumas 
fissuras muita escuridão do outro lado.

PÁGINA 156:

QUADRO 01 – Voltamos a ver um close da mala (presente no quadro n° 
11 da série de Hansen)

QUADRO 02 – Um pouco mais distantes vemos a mala e o corpo. (não 
mostrar The Man, nem o cartaz com o rosto de Hitler)

QUADRO 03 – Um close mostra a roda de trás da bicicleta (também 
presente no quadro n° 11 da série de Hansen), a cena está se transformando 
outra vez, através de algumas fissuras vemos que do outro lado está claro, 
parece ser dia.

A verdAde



186 187

O GravadOr alemãO

QUADRO 04 – Outro close na roda de trás de uma bicicleta nos faz per-
ceber que agora ela está girando, passando por uma possa d’água num chão 
de terra.

QUADRO 05 – Por trás, avistamos um rapaz de aproximadamente 20 
e poucos anos de idade usando um uniforme azul de marinheiro, sapatos 
pretos e uma boina branca na cabeça, ele está chegando em casa. É a mesma 
rua  descrita no quadro n° 03 da página 152, porém passaram-se muitos anos 
e ali agora existem muitas casas pequenas e simples coladas umas às outras. 
A rua está em alvoroço, há um caminhão parado bem em frente à casa do 
rapaz, muitas pessoas estão na rua, mais à frente do quadro vemos outros 
caminhões mais distantes.

PÁGINA 157:

QUADRO 01 – Continuamos vendo o rapaz por trás, sua mãe está em 
prantos e seu pai segura o choro, os dois já estão com idade um pouco avan-
çada. Um homem do exército entrega um papel para o rapaz, que está esten-
dendo a mão direita para pegá-lo, ele não entende o que está acontecendo, 
nem o porquê dos seus pais estarem chorando.

QUADRO 02 – Nos cantos do quadro suas mãos seguram a carta aber-
ta, revelando seu conteúdo. Na parte superior há um emblema do partido 
Nazista, no meio o mesmo panfleto que podemos ver pregado na parede no 
quadro n° 11 da série de Hansen com a inscrição: “Deutscher Volksgenosse, 
Der Führer erwartet dein Opfer” (inserir nota de rodapé com a tradução: 
“Povo alemão, o líder espera o seu sacrifício”).

QUADRO 03 – Estamos atrás dos pais do jovem rapaz, sua mãe o abraça 
com força enquanto seu pai leva as duas mãos ao rosto, o jovem está sem 
reação, ele não entende ao certo o que está acontecendo. Não podemos ver 
o outro lado da rua, pois o caminhão está na frente, o soldado está em pé do 
lado deles, esperando que a família se despeça.

QUADRO 04 – O pai segura o rosto do filho com as duas mãos, parece 
dar algum conselho a ele, que mesmo confuso mostra um singelo sorriso, 
talvez para tentar tranquilizar seus pais. Vemos essa cena através do pequeno 
portão na entrada da casa deles, ao fundo do quadro está o grande caminhão 
verde (Fig.43).

QUADRO 05 – O soldado está levando o rapaz pelo braço fazendo-o 
subir no fundo do caminhão, de onde observamos juntamente com vários 
garotos de idades próximas à dele.

 PÁGINA 158:

QUADRO 01 – Uma tira horizontal mostra em cena aérea uma fila de ca-
minhões que começa a andar, estamos ainda na mesma rua da casa do rapaz 
que acompanhamos.

QUADRO 02 – Na da parte dos fundos do caminhão, os garotos olham 
uns para os outros confusos, ao mesmo tempo em que tentam se segurar 
conforme o caminhão vai passando pelos buracos na rua. O rapaz que esta-
mos acompanhando foi um dos últimos a entrar na caçamba do caminhão, 
na qual existem três bancos, um à esquerda do quadro, outro mais à frente e 
o terceiro à direita do quadro, onde ele é o primeiro sentado.

QUADRO 03 – Vemos de frente os caminhões passando bem no meio da 
cidade, cortando uma rua de construções antigas de traços góticos, com pré-
dios altos e casas tipcamente alemãs, de onde as pessoas observam paradas 
nas portas enquanto eles passam. Parece ser uma tarde de verão, o sol brilha 
no céu azul com poucas nuvens.

QUADRO 04 – Os caminhões vêm da esquerda do quadro para passar 
por um grande portão aberto bem à nossa frente, à direita podemos ver uma 
parte do muro bem alto que cerca o lugar. O pouco que podemos ver da par-
te de dentro nos indica que parece ser um porto.
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QUADRO 05 – Os caminhões estão cruzando o quadro da direita para a 
esquerda, o primeiro da fila está parado. Os garotos estão descendo do cami-
nhão e andando em nossa direção, parecem confusos e assustados, o jovem 
rapaz que estamos acompanhando está no meio deles e caminha de cabeça 
baixa. Além dos caminhões, vemos várias velas de barcos civis ancorados.

PÁGINA 159:

QUADRO 01 – Do ponto de vista contrário, vemos à nossa frente a fila de 
rapazes que caminha por uma longa viela, tanto à direita quanto à esquerda 
do quadro há muitas caixas empilhadas, estamos na área de estocagem do 
porto. Ruas transversais cruzam a rua por onde os garotos estão andando, em 
cada esquina formada pelas caixas empilhadas vemos um soldado do exército 
nazista de prontidão, vigiando a fila, armados com rifles seguros contra o pei-
to. Bem ao fundo do quadro há o grande portão de um galpão, cujo interior 
está oculto por conta da distância.

QUADRO 02 – Mais ou menos na altura da cintura vemos o lado esquer-
do do jovem rapaz que acompanhamos (vamos chamá-lo de Rapaz 01), ele 
marcha na fila junto aos outros garotos, olhando para o outro lado, onde está 
um soldado nazista fortemente armado.

QUADRO 03 – Estamos de frente para o Rapaz 01, vendo-o na altura do 
busto, ele parece confuso e assustado, seu olhar é ao mesmo tempo aflito e 
curioso, sem deixar de ser triste.

QUADRO 04 – Chegamos ao grande galpão, o lugar está vazio, a fila vai 
entrando pelo meio do quadro e já é conduzida para a esquerda, onde desce 
por uma escada que leva à alguma parte no subsolo do porto. Bem mais à 
frente ainda vemos o caminho percorrido pelos garotos, são caixas e mais 
caixas empilhadas de forma muito organizada tanto à direita quanto à es-
querda da ruela.

QUADRO 05 – Como se integrássemos a fila, já descemos o pequeno 
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lance de escadas quase até o fim, não temos uma visão muito privilegiada do 
que existe para além dela, o foco principal é a nuca do rapaz à nossa frente na 
fila, ele veste roupas civis comuns. À esquerda do quadro há um corrimão e 
à frente um corredor branco não muito bem iluminado.

PÁGINA 160:

QUADRO 01 – A fila está parada no corredor que segue em frente até 
o perdermos de vista, ele parece ser bem largo e a luz do teto é amarelada. 
Ligeiramente inclinandos para a esquerda, tentamos descobrir o motivo pelo 
qual a fila está parada, podemos ver o lado esquerdo das silhuetas de vários 
outros rapazes, alguns vestem roupas de marinheiro, outros roupas civis, a 
fila é muito longa, nos impedindo de ver o que está acontecendo.

QUADRO 02 – Estamos nos aproximando de uma porta, onde um solda-
do coloca algo na cabeça dos garotos, todos estão na mesma faixa etária de 
vinte e poucos anos. (Fig. 44, aparelho que é colocado na cabeça dos garotos).

QUADRO 03 – Somos o segundo da fila e podemos ver com mais clareza 
o objeto sendo colocado na cabeça do rapaz à nossa frente e o homem que 
o coloca, uma espécie de médico sinistro muito alto e careca, de barba loira 
cheia, usando um par de óculos redondos (porcure retratá-lo com um ar de 
insano, louco). Depois do doutor há uma gigantesca sala de cinema, da qual 
não podemos ver muitos detalhes, pois está bem escura, distinguimos apenas 
as cadeiras de madeira bem antigas e a enorme tela.

QUADRO 04 – Enquanto nos olha com um sorriso sinistro no rosto, o 
doutor louco se prepara para encaixar na nossa cabeça o aparelho, que ainda 
podemos ver nas mãos dele bem à nossa frente.

QUADRO 05 – Ele está com os braços esticados, certamente encaixando 
o aparelho em nossa cabeça. Bem na frente do quadro, em frente aos nossos 
olhos dois pares de pinça são usados para mantê-los bem abertos. (Fig. 44)

PÁGINA 161:
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QUADRO 01 – Vemos a cena em primeira pessoa novamente, mas agora 
como se fôssemos o doutor com as mãos na cabeça do Rapaz 01, o aparelho 
já está completamente colocado, as pinças abrem os seus olhos e mesmo que 
ele queira, não conseguirá fechá-los, ele nos olha nos olhos, parece estar em 
pânico.

QUADRO 02 – O Rapaz 01 está sendo levado pelo braço esquerdo por 
um soldado uniformizado, estamos à direita do quadro descendo uma rampa 
entre as fileiras de cadeiras na sala de cinema, ao fundo o doutor louco está 
colocando o mesmo aparelho na cabeça de outro rapaz. Com muito medo, 
boquiaberto e aflito, o Rapaz 01 olha para o soldado que o conduz.

QUADRO 03 – O Rapaz 01 está sentado na primeira fileira, seus braços 
estão amarrados aos braços da cadeira, vemos seu perfil direito e o soldado 
que ainda está de pé ao seu lado, falando alguma coisa com ele, que com a 
boca aberta, fala raivosamente enquanto aponta com a mão esquerda para a 
grande tela à direita do quadro, da qual só podemos ver a claridade branca 
que emana.

QUADRO 04 – Bem à nossa frente está o Rapaz 01, estamos entre a tela e 
a plateia lotada de garotos, no fundo da qual o doutor louco está de pé com os 
braços atrás do corpo, escoltado por dois soldados, um de cada lado, ele man-
tém no rosto um sorriso sinistro enquanto olha para a tela. Uma luz vermelha 
é refletida sobre toda a sala, os garotos olham assustados para a grande tela.

QUADRO 05 – Temos a visão da sala sob o ponto de vista contrário, 
como se fôssemos o doutor. À nossa frente todos os garotos sentados são 
obrigados a assistir a bandeira nazista tomar a tela inteira, em cada um dos 
lados da suástica há uma inscrição que diz: “Blut und Boden” (inserir nota de 
rodapé com a tradução: “Sangue e Solo”)

PÁGINA 162:

QUADRO 01 – Na tela agora é exibida uma série de imagens de propa-

A verdAde

ganda nazista, na qual uma mão aponta para a caricatura de um homem judeu 
com as inscrições: “Der ist schuld am Kriege!” (inserir nota de rodapé com a 
tradução: “Eis a quem culpar pela guerra!”) (Fig. 45)

QUADRO 02 – A nova imagem na grande tela é um soldado levantando 
a bandeira de guerra nazista com a inscrição: “Sieg um jeden Preis” (inserir 
nota de rodapé com a tradução: “Vencer a qualquer custo”) (Fig. 46)

QUADRO 03 – Outra imagem está sendo mostrada, na qual um homem 
com características nórdicas trabalha na fabricação de armas com a inscrição: 
“Du bist Front” (inserir nota de rodapé com a tradução: “Você é o Front”) 
(Fig. 47)

QUADRO 04 – Agora vemos uma imagem com a inscrição: “Es lebe 
Deutschland”, na qual Hitler corre com uma bandeira nazista na mão direita 
à frente de vários soldados que também carregam bandeiras (inserir nota de 
rodapé com a tradução: “A Alemanha Vive.”).

QUADRO 05 – Vemos agora a imagem de um garoto usando o uniforme 
da juventude Hitlerista, fazendo a saudação nazista enquanto segura a ban-
deira em frente a outros garotos. (Fig. 48)

PÁGINA 163:

QUADRO 01 – Entre a tela e a plateia vemos as luzes refletidas nos garo-
tos, alguns parecem assustados e incomodados com o que estão vendo, ou-
tros não. Alguns olham a tela como se fossem assistir da mesma forma caso 
não estivessem usando aqueles aparelhos que os impossibilitam de fechar os 
olhos. (Retratar os garotos que não se sentem incomodados de forma exa-
gerada, babando e em transe. Nesses garotos a levagem cerebral funcionou 
perfeitamente, diferente dos outros que se contorcem e gritam, obrigados a 
assistir amarrados às suas cadeiras.)

QUADRO 02 – Do mesmo lugar, podemos ver de frente que o Rapaz 01 
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está chorando, sua boca está aberta num grito estarrecido, ele não quer olhar 
para a tela. As veias saltadas em seu pescoço mostram que ele está ao mesmo 
tempo horrorizado e enfurecido, “ – por que estão fazendo isso comigo?” ele 
pensa junto aos outros garotos, uma minoria que aparenta compartilhar seus 
sentimentos.

QUADRO 03 – Mais próximos do Rapaz 01, vemos um close do seu rosto 
em pânico enquanto olha diretamente em nossos olhos, as imagens não estão 
conseguindo persuadi-lo.

QUADRO 04 – Mostrar somente os olhos do Rapaz 01 sendo abertos 
pelas pinças, lacrimejando num choro desesperado.

QUADRO 05 – Ainda entre a plateia e a tela, nós os vemos da diagonal 
direita da arquibancada, o Rapaz 01 é o primeiro da fila, ele chora. Um refle-
xo vermelho banha os garotos sentados na arquibancada, uns choram e ou-
tros estão, como já descrito, completamente zumbis, babando de boca aberta 
como se estivessem dopados.

PÁGINA 164:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Vemos a sala novamente por trás, 
outra vez a tela mostra a bandeira nazista com a inscrição: “Blut und Boden” 
(inserir nota de rodapé com a tradução: Sangue e Solo), notamos que alguns 
garotos estão de cabeça baixa, sofrendo, a lavagem cerebral não surtiu o efei-
to esperado pelo doutor, mas ele ainda não sabe disso, pois a maioria dos 
garotos ali continua com suas cabeças erguidas olhando para a tela. Todo o 
cenário está desaparecendo (como descrito na página 69, quadro n°03), leva-
do pelo vento como se fosse feito de areia, a bandeira nazista reflete em todos 
ali um vivo tom de vermelho, fazendo com que os rastros de areia no ar se 
pareçam mais com sangue do que com areia de fato. Do outro lado, através 
de fissuras na tela podemos ver alguns detalhes do quadro n° 12 da série de 
Hansen, como as pernas de The Man no canto esquerdo.
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 “O Rapaz segura em seu colo o corpo sem vida de um garoto  
enquanto olha para o céu e grita com raiva - com ira.”

QUADRO 01 – Através dos olhos da mãe de The Man vemos o corpo 
dele já sem vida deitado em seu colo com os olhos ainda entreabertos, sua 
mãe está acariciando seu rosto com a mão direita, não vemos mais ninguém 
nesta cena.

QUADRO 02 – Agora de frente os vemos aos pés da cruz, a mãe de The 
Man abraça seu filho morto enquanto olha para o céu e chora desesperada, 
como se estivesse brigando com alguém. O sol está se pondo atrás deles, uma 
linha horizontal no céu separa a parte mais escura da parte mais clara, onde o 
dia é engolido pela escuridão. Tudo o que podemos ver em volta são as ruínas 
da cidade em reconstrução. 

QUADRO 03 – Nos aproximamos gradativamente dos olhos de The Man 
para mostrar um close do rosto dele do ponto de vista da sua mãe.

QUADRO 04 – Continuar o quadro anterior dando mais um close up no 
rosto dele, focando nos olhos.

QUADRO 05 – Uma tira horizontal para mostrar somente os olhos de 
The Man.

PÁGINA 167 – 

QUADRO 01 – Vemos a mesma cena do quadro n° 05 da página anterior, 
porém, agora os olhos de The Man são substituídos pelos olhos do Rapaz 01. 

QUADRO 02 – Podemos ver o rosto do Rapaz 01 do queixo até a testa, 
atrás dele estão algumas pedras de concreto reviradas, algo como escombros.
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QUADRO 03 – De uma distância um pouco maior vemos o Rapaz 01 da 
altura do busto, ele está olhando boquiaberto para algo no céu um pouco dis-
tante dele. O Rapaz 01 é um socorrista (Fig. 49), tem uma cruz vermelha em 
seu capacete e no uniforme, (além de uma braçadeira na manga da jaqueta, 
que ainda não é possível ver).

QUADRO 04 – Por trás dele, que está de costas para nós, percebemos que 
ele observa ao longe o ataque de um esquadrão de aviões, o foco é um avião 
bem grande que está despejando no ar uma quantidade massiva de bombas 
que em questão de segundos atigirá o solo. O Rapaz 01 está socorrendo uma 
criança, ele segura a cabeça dela para que não fique no chão, o garotinho está 
deitado com os pés virados para nós, uma de suas pernas está quebrada e 
ensanguentada, provavelmente fora atingido no meio de alguma explosão. O 
cenário à nossa frente é de destruição.

QUADRO 05 – O Rapaz 01 corre em nossa direção com o garoto no colo, 
que está gritando de dor. Ao fundo bombas cortam o céu, caindo em direção 
aos prédios e casas já em ruínas. O avião que no quadro anterior despejava as 
bombas já está fora de quadro.

PÁGINA 168:

QUADRO 01 – Passando bem perto de um panzer (Fig. 22) destruído e 
em chamas, o Rapaz 01 continua correndo desesperadamente em nossa dire-
ção com o garotinho em seu colo, ele corre passando por cima dos escombros 
e carros abandonados, na esperança de chegar o mais longe possível do raio 
de destruição das bombas, as quais já não vemos. Ao fundo veríamos um céu 
bonito e limpo, perfeitamente azul, não fosse a densa e preta fumaça no ar.

QUADRO 02 – O Rapaz 01 pulou em uma espécie de buraco, vemos a 
cena segundos depois de ele cair em pé no chão. Atrás deles há uma pilha de 
escombros, paredes de concreto amontoadas, do meio das quais saem vigas 
de metal que formam não só uma parede que pode protegê-los, mas uma 
pequena cobertura sob a qual eles podem se enfiar para tentar fugir do raio 

de destruição das bombas. Ao fundo do quadro já não se vê muito do céu, 
apenas uma imensa cortina de fumaça preta decorrente do bombardeio.

QUADRO 03 – De uma distância um pouco maior vemos o perfil esquer-
do do corpo do Rapaz 01, que encolhido no buraco envolve com o braço 
direito o garotinho, do qual vemos um pouco das pernas dobradas e a cabeça 
coberta pelo capacete, amparada no peito do Rapaz 01, que por sua vez apoia 
seu queixo no capacete. 

QUADRO 04 – Uma fortíssima rajada de vento levanta muita poeira e 
revira tudo no chão, algumas paredes e fachadas de prédios previamente 
bombardeados estão caindo.

QUADRO 05 – De dentro do buraco vemos o resultado da explosão das 
bombas, o Rapaz 01 e o garotinho na nossa frente estão na mesma posição 
que descrevemos no quadro 03. O garotinho está com as mãos no rosto e o 
Rapaz 01 está gritando, sobre eles se reflete o tom avermelhado do clarão de 
fogo provocado pela explosão.

PÁGINA 169:

QUADRO 01 – Por trás vemos o Rapaz 01 subindo a parede da cratera 
com o garotinho novamente em seu colo. Tudo em volta está completamente 
destruído, não foi um bombardeio atômico, mas causou uma tremenda de-
vastação. Uma nuvem de poeira ainda paira no ar por conta dos desmorona-
mentos, carros e caminhões estão capotados, e esmagados pelos escombros 
notam-se pernas e braços de quem não conseguiu escapar. 

QUADRO 02 – Atrás de um caminhão tombado estão recostados o garo-
tinho, agora no chão, e o Rapaz 01. Com seu joelho esquerdo encostado no 
chão e sua mão direita segurando a perna ferida do garoto, o Rapaz 01 está 
levemente virado para nós enquanto acena para alguém ao longe com sua 
mão esquerda, na qual também segura um rolo de atadura branca.

o lAmeNto
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QUADRO 03 – Dois paramédicos estão entrando em quadro com uma 
maca, o Rapaz 01 está enrolando uma atadura na perna ferida do garoto.

QUADRO 04 – O Rapaz 01 está um pouco à frente dos paramédicos que 
carregam a maca na qual o menino está deitado, todos cruzam o quadro da 
esquerda para a direita, se afastando da onda de destruição causada pelas 
bombas que varreram tudo em seu caminho. Do outro lado, muito deterio-
radas por tiros e explosões, algumas construções ainda estão de pé, à frente 
do quadro é possível ver parte de uma delas, inspirada na arquitetura das 
grandes construções gregas (Fig. 50). Vemos muitos escombros, focos de 
incêncio e fumaça. 

QUADRO 05 – Bem em frente à grande construção descrita acima, eles 
estão sendo jogados no ar. O chão próximo a eles está explodindo, não pi-
saram em nenhuma mina terrestre, mas foram atingidos por algum projétil 
lançado de uma curta distância. A explosão foi mais próxima aos dois para-
médicos que carregavam o garoto na maca, o Rapaz 01 estava um pouco mais 
adiante e por conta da explosão ele está sendo jogado para frente.

PÁGINA 170:

QUADRO 01 – Caído de bruços no chão bem à nossa frente, o Rapaz 01 
coloca as duas mãos sobre a cabeça tentando se proteger, pois ainda está sem 
seu capacete. Ao fundo muita fumaça e muita terra misturada com pedras 
voam pelos ares, é uma explosão, não podemos ver os três que estavam mais 
para trás.

QUADRO 02 – O Rapaz 01 está se levantando, coberto de terra ele parece 
meio atordoado. Atrás dele podemos ver a nuvem de fumaça já se dissipando.

QUADRO 03 – Procurando algum sinal dos outros dois paramédicos e 
do garoto, o Rapaz 01 cambaleia de costas para nós. Não muito à frente dele, 
um dos paramédicos que estavam carregando o garoto está caído no chão. 
À frente o cenário de guerra se repete, mesmo que nessa parte mais próxima 

edifícios e casas ainda estejam de pé, na rua que se segue há muitos escom-
bros, fumaça e fogo.

QUADRO 04 – O Rapaz 01 está no canto esquerdo do quadro checando 
o pulso do homem deitado no chão, mas ele está morto.

QUADRO 05 – Vemos o Rapaz 01 de costas para nós enquanto corre em 
meio aos escombros para alcançar o garotinho, que está caído de bruços no 
chão um pouco mais à sua frente. 

PÁGINA 171:

QUADRO 01 – O Rapaz está caindo de joelhos ao lado do garotinho, cuja 
cabeça está virada para nós.

QUADRO 02 – O Rapaz coloca os dedos no pescoço do garoto, verifican-
do se ele ainda tem pulso.

QUADRO 03 – O Rapaz está virando o menino de barriga para cima. De 
um ponto de vista diferente vemos o perfil direito do garoto, seu rosto está 
virado para nós com seus olhos ainda abertos. No rosto do Rapaz vemos que 
ele está desesperado e parece gritar para o garoto.

QUADRO 04 – Como se fôssemos o menino no chão, o Rapaz olha di-
retamente em nossos olhos, seu rosto está sujo e seu corpo coberto de terra, 
seus olhos estão cheios de lágrimas, podemos ver seus dentes enquanto ele 
chora desesperadamente.

QUADRO 05 – À distância observamos o Rapaz que está sentado no 
chão, segurando em seu colo o corpo do menino, cuja cabeça pende para o 
lado esquerdo do quadro, o Rapaz o segura firme enquanto olha para o céu 
e grita com raiva, com ira.

PÁGINA 172:

o lAmeNto
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QUADRO 01 – De frente para o Rapaz, não podemos ver por completo 
o garoto morto em seu colo, apenas um pouco do seu cabelo. O Rapaz olha 
para frente e por um momento parou de chorar, talvez tenha ouvido alguém 
pedir socorro, podemos ver em seu rosto que algo chamou a sua atenção.

QUADRO 02 – Vemos a cena sob a mesma perspectiva do quadro ante-
rior, mas agora conseguimos ver o garotinho, o Rapaz está acariciando seus 
cabelos com a mão direita enquanto a sua mão esquerda fecha os olhos do 
menino

QUADRO 03 – De cima, notamos que o corpo do garoto foi arrumado, 
suas pernas estão juntas e suas mãos sobre a barriga, não é possível ver a 
parte superior do seu tronco, pois o Rapaz está na frente e ao mesmo tempo 
em que ele se levanta ao lado do garoto, com a mão direita coloca o capacete 
na cabeça.

QUADRO 04 – Ainda de cima vemos que o Rapaz já se levantou, mas 
mesmo de pé continua olhando para o corpo do garoto com os braços cruza-
dos por cima da barriga, como se já estivesse em um caixão.

QUADRO 05 – O Rapaz se foi, no quadro resta apenas o corpo do garoto 
no chão, arranjado como se estivesse em um caixão. O Rapaz tentou dar o 
mínimo de dignidade que uma pessoa morta pode ter no meio desse conflito 
infernal.

PÁGINA 173:

QUADRO 01 – O Rapaz anda em meio aos escombros olhando para os 
lados, procurando algo. As paredes ainda em pé sugerem que o lugar onde 
ele está poderia antes ter sido uma casa.

 QUADRO 02 – Nessa cena iremos utilizar uma onomatopeia para mostrar 
alguém batendo em um tipo de alçapão no chão. Apenas à uma pequena 
distância o Rapaz está de frente para nós, um pouco mais próximo alguém 
está batendo pelo lado de dentro de um alçapão no chão coberto por es-
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combros (utilizar as palavras “knock knock” ou “Toc Toc” para indicar que 
alguém está batendo ali em baixo), Rapaz está olhando na direção de onde 
vem esse som.

QUADRO 03 – O Rapaz está corre em direção ao alçapão.

QUADRO 04 – De joelhos no chão o Rapaz está removendo os escom-
bros do lugar para que ele possa ter acesso ao alçapão, nós o vemos fazendo 
uma força enorme para retirar as pedras dali.

QUADRO 05 – Vemos de cima o Rapaz retirando a última pedra de cima 
do alçapão de metal, que provavelmente dá acesso ao que deveria ser o porão 
da casa que existia ali.

PÁGINA 174:

QUADRO 01 – O Rapaz está ajudando várias pessoas a saírem do buraco, 
homens; mulheres; negros; brancos; deficientes físicos e judeus ortodoxos.

QUADRO 02 – Todos já estão do lado de fora, o Rapaz está no canto do 
quadro próximo ao alçapão aberto, apontando com sua mão esquerda para 
o lado direito, indicando para os civis que eles precisam sair dali. As pessoas 
que saíram do buraco estão em cima dos escombros no canto esquerdo e não 
parecem estar feridas, apenas muito sujas e com medo. Ao fundo a mesma 
paisagem dos quadros anteriores, um rastro de destruição, fumaça, fogo, pré-
dios e casas destruídas.

QUADRO 03 – Vemos essa cena de frente para o Rapaz e os civis que o 
seguem enquanto caminha entre construções ainda em pé, mesmo que muito 
danificadas em consequência de tiroteios.

– Ao fundo a paisagem é muito parecida com a citada nos quadros anterio-
res, mas a parte completamente destruída já ficou para trás. 

QUADRO 04 – Eles continuam sua caminhada. O Rapaz, que vai na 
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frente, agora tem um dos braços levantado e um leve sorriso em seu rosto, 
parece aliviado.

QUADRO 05 – Estamos entre os civis, e do ponto de vista contrário o 
Rapaz à nossa frente levanta seu braço direito, fazendo sinal para um esqua-
drão de panzers logo mais à frente (Fig 22). Quatro deles estão estacionados, 
dois de cada um dos lados do quadro, em frente à uma barricada de sacos 
de areia, sobre a qual alguns oficiais e soldados estão pulando, caminhando 
em direção ao Rapaz e seus acompanhantes. Apesar de muito deteriorado 
por causa do conflito, o lugar que agora vemos com mais nitidez, ainda está 
melhor que os cenários anteriores. Podemos notar que se trata de uma grande 
praça, pois no centro há, entre o Rapaz e os panzers, o que sobrou de um 
chafariz. A praça é um cruzamento de duas ruas e o chafariz um anel de 
contorno, nos cantos direito e esquerdo do quadro as esquinas das ruas dão 
acesso ao anel de contorno e à frente do quadro, depois da barricada, a rua 
segue até não conseguirmos mais enxergar.

PÁGINA 175:

QUADRO 01 – Vemos esta cena da lateral direita do Rapaz que está à 
esquerda do quadro, atrás dele os civis estão muito assustados e com medo. 
No canto direito, um oficial panzer (Fig. 1.2) é acompanhado de alguns sol-
dados, o Rapaz estende a mão para cumprimentá-lo, mas o oficial panzer está 
olhando para o Rapaz com ódio e não responde ao cumprimento, apenas 
permanece com suas mãos atrás do corpo. Do outro lado deles podemos ver 
algumas lojas abandonadas com vitrines quebradas e reviradas, e um pedaço 
da rua transversal que dá acesso ao anel de contorno.

QUADRO 02 – O oficial panzer aponta para os civis enquanto os solda-
dos os dominam após passarem pelo Rapaz, que em choque olha para trás 
embasbacado.

QUADRO 03 – No canto direito do quadro o Rapaz agarra um dos sol-
dados, tentando fazer com que ele solte um dos civis dominados. Ele olha 

para o soldado e, raivoso, brada com o homem para que solte o civil que é um 
judeu ortodoxo. Só podemos ver os três no quadro.

QUADRO 04 – Pelas costas o oficial panzer agarra o Rapaz pelo colari-
nho e o puxa para trás.

QUADRO 05 – No canto esquerdo do quadro o soldado ainda segura o 
civil que aparenta ter por volta de 50 anos. No canto direito o oficial pan-
zer está em pé segurando o Rapaz na sua frente, enquanto outro soldado o 
agride com uma coronhada, batendo o cabo do seu rifle na lateral direita do 
seu rosto, que está virado para nós enquanto o sangue saído de sua boca é 
espirrado no ar.

PÁGINA 176:

QUADRO 01 – De frente para o Rapaz não podemos ver seus braços, às 
suas costas um soldado nazista os prende por trás do corpo, dominando-o. 
Ele tenta se soltar, podemos vê-lo gritar de forma veemente, alguma coisa 
está acontecendo, ele olha em nossa direção como se implorasse gritando 
“NÃO!!!”.

QUADRO 02 – Do ponto de vista contrário, vemos à frente o soldado 
nazista dominando o Rapaz, que continua tentando se soltar. Um pouco mais 
à direita do quadro o oficial panzer levanta sua mão esquerda com o punho 
cerrado. Não muito à frente dele, todos os civis que o Rapaz resgatou estão 
ajoelhados de costas para nós, em frente a uma grande parede de tijolos ver-
melhos, o que sobrou de uma casa ou loja.

QUADRO 03 – De um ponto diferente vemos o Rapaz à direita do qua-
dro, ele ainda se contorce e não para de gritar enquanto olha para o oficial 
panzer em sua frente, que por sua vez parece não ligar para os apelos do 
jovem socorrista. De frente para nós, entre os civis ajoelhados em fila à es-
querda do quadro e a fila de soldados que aponta seus rifles para eles, fora da 
linha de fogo o oficial panzer está com a mão esquerda levantada, esperando 
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para dar a ordem de execução.

QUADRO 04 – Segundos depois de o oficial panzer abaixar seu braço 
esquerdo os soldados atiram, fogo ainda sai da ponta de cada rifle, resultante 
da explosão da pólvora dentro dos cartuchos das balas. Mais à esquerda do 
quadro os corpos dos civis estão caindo já sem vida, seu sangue espirra na 
mesma parede onde batem as balas após terem atravessado as cabeças das 
pessoas ajoelhadas.

QUADRO 05 – Vemos o Rapaz novamente de frente para nós, os sol-
dados o soltaram e ele está agora ajoelhado no chão, chorando e gritando. 
O cenário atrás dele continua sendo o mesmo descrito no quadro n° 01 da 
página anterior.

PÁGINA 177:

QUADRO 01 – Vemos por trás do Rapaz que o oficial panzer está le-
vando sua mão esquerda ao coldre em sua cintura para sacar uma pistola, 
ao mesmo tempo em que se aproxima. À frente, os soldados com seus rifles 
estão se retirando pela lateral esquerda do quadro, os corpos das pessoas que 
acabaram de ser assassinadas permanecem caídos no chão em frente à parede 
vermelha.

QUADRO 02 – À sua frente, o oficial panzer está retirando o capacete 
do Rapaz que parecendo não se importar, continua olhando os civis mortos.

QUADRO 03 – Como se fôssemos o oficial panzer, apontamos uma pis-
tola tipcamente alemã (Fig. 24) para a testa do Rapaz, que por sua vez já não 
chora, apenas nos olha diretamente. Vemos perfeitamente seu rosto sujo de 
uma poeira preta marcada pelo caminho das lágrimas, ele nos olha com fir-
meza e não tem medo.

QUADRO 04 – O oficial panzer está à esquerda do quadro, ao qual já não 
vemos mais através de seus olhos. O oficial panzer continua a apontar a arma 

para a cabeça do Rapaz, sorrindo enquanto o olha. Sádico, quer mostrar para 
ele que irá tirar a sua vida. 

QUADRO 05 – Sob o mesmo ponto de vista vemos o exato momento em 
que o oficial panzer leva um tiro e seu corpo é jogado em nossa direção, sua 
cabeça está sendo explodida pela bala. Bem ao fundo do quadro o exército 
inimigo se aproxima por terra.

PÁGINA 178:

QUADRO 01 – Um tiroteio começa, o Rapaz está jogado no chão, co-
brindo sua cabeça com as mãos tentando se proteger dos tiros e detritos. Os 
panzers outrora estacionados seguem em direção ao exército inimigo. Vemos 
muitas explosões e fumaça.

QUADRO 02 – O Rapaz está levantando. À frente, mas já um pouco 
distante, continua o conflito entre os panzers na linha de soldados nazistas e 
o exército inimigo.

QUADRO 03 – Continuamos vendo o perfil esquerdo do Rapaz que, de 
joelhos ao lado dos corpos das pessoas caídas, se põe a chorar enquanto aca-
ricia a cabeça de uma delas. Em meio aos outros corpos também irreconhe-
cíveis não podemos distinguir se é um homem ou mulher, vemos somente 
partes dos seus cabelos pretos, suas roupas, e a parte traseira dos seus pés.

QUADRO 04 – Em pé de frente para nós, o rapaz caminha em nossa 
direção, parece desolado. Ele está retirando seus equipamentos e jogando a 
mochila de socorrista no chão, ao fundo o conflito se distancia e à esquerda 
ainda vemos os corpos das pessoas caídas no chão.

QUADRO 05 – O rapaz está terminando de desabotoar sua jaqueta mili-
tar, por baixo da qual veste uma camisa branca. 

PÁGINA 179

o lAmeNto
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QUADRO 01 – Vemos de costas o Rapaz pulando a barricada de sacos de 
areia, não há ninguém à sua frente. Trajando apenas a camisa branca, calças 
verdes e um par de botas pretas, ele leva uma pistola presa a um coldre preto 
em sua cintura enquanto caminha cabisbaixo.

QUADRO 02 – O Rapaz está retirando a pistola do coldre.

QUADRO 03 – Pelos olhos do Rapaz vemos abaixo suas mãos espal-
madas, na direita está a pistola e na esquerda o pente de balas que acaba de 
retirar dela. 

QUADRO 04 – De frente para nós, sem raiva e com muita calma ele 
simplesmente descarta a pistola, jogando-a no chão. Em volta o cenário está 
mudando, desaparecendo, inclusive o Rapaz (como descrito na página 69, 
quadro n° 03), não conseguimos distinguir o que há do outro lado.

QUADRO 05 – De cima, vemos o Rapaz que pisa em uma bandeira na-
zista enquanto caminha.



O Sepulcro.

“Liberdade... Finalmente.”

QUADRO 01 – Estamos entre The Man e um corredor bem grande, (o 
mesmo que podemos ver no quadro n° 13 de Hansen) onde há várias estátu-
as romanas de governantes da Roma antiga e bem ao fundo um mausoléu, 
também no estilo romano. (Fig. 51) À frente algumas pessoas caminham em 
nossa direção, são dois homens por entre os quais está a mãe de The Man 
acompanhada pelo mesmo jovem rapaz que a amparou durante a crucifica-
ção do filho, o da esquerda carrega panos muito brancos dobrados em seus 
braços estendidos, e o da direita carrega uma espécie de cumbuca preta, se-
gurando-a pelas abas nas laterais.

QUADRO 02 – Continuamos vendo essa cena sob a mesma perspectiva, 
porém agora podemos ver o corpo de The Man coberto por um pano branco 
sujo, deitado em uma maca colocada sobre uma espécie de tanque (quadro n° 
13). À esquerda do quadro, na frente da vidraça está o homem que trouxe os 
panos, agora colocados à sua frente, ao lado do corpo de The Man, ele junta 
suas mãos perto do rosto, e com sua cabeça um pouco abaixada faz uma 
oração. Em frente a ele, à direita do quadro o homem que trouxe o balde de 
barro, que agora está no chão ao seu lado, também tem a cabeça levemente 
abaixada perto de suas mãos juntas fazendo uma oração. Em pé à frente do 
quadro, próximos à cabeça de The Man sua mãe e o jovem rapaz que a ampa-
ra não estão rezando, a mãe parece calma enquanto o jovem rapaz a abraça.

QUADRO 03 – Um de cada lado do quadro, os dois homens começam a 
retirar lentamente o pano sujo de cima do corpo de The Man, segurando-o 
pelas pontas superiores. Descoberto da cintura para cima, a visão do corpo 
completamente escarnecido do filho faz com que a mãe de The Man ponha-
se a chorar apertando o rapaz ao seu lado, que também chora enquanto a 
segura.
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QUADRO 04 – O corpo de The Man está completamente descoberto, 
suas calças foram removidas, restando apenas a cueca de molde bem antigo. 
Seus olhos estão fechados e seus braços caídos para fora da maca, os homens 
à esquerda e direita do quadro os estão arrumando paralelamente ao seu 
corpo.

QUADRO 05 – O homem à esquerda está rasgando um dos panos em 
dois pedaços e dando um deles para a mãe de The Man, enquanto o homem 
à direita está agachado com parte do seu braço enfiado no balde que ele co-
locou no chão e que agora está sem a tampa. 

PÁGINA 182:

QUADRO 01 – Com uma pequena cumbuca na mão, o homem à direita 
do quadro está despejando um líquido amarelado no corpo de The Man, a 
começar pela sua cabeça.

QUADRO 02 – Enquanto o homem à direita do quadro está agachado 
pegando mais líquido para despejar no corpo, a mãe de The Man passa o 
pano carinhosamente no rosto do seu filho, limpando todo o sangue, o jo-
vem rapaz permanece ao seu lado e, agora sim como se fizesse uma oração, 
junta as mãos perto do rosto levemente abaixado.

QUADRO 03 – O homem à direita está despejando mais do líquido sobre 
o corpo de The Man, ele procede com cautela e gentileza, sem pressa.

QUADRO 04 – Com a outra metade do pano, o homem à esquerda tam-
bém limpa o sangue do corpo de The Man, deixando visíveis seus ferimentos. 
O outro homem se agacha novamente para pegar mais do líquido no balde.

QUADRO 05 – O homem à esquerda está passando o pano na perna di-
reita de The Man, enquanto o homem à sua frente despeja o líquido sobre a 
perna esquerda.

PÁGINA 183:

QUADRO 01 – Pelos olhos do homem à esquerda do quadro, vemos o 
homem à nossa frente despejando o resto do líquido amarelado sobre o cor-
po de The Man, ele não usa mais a cumbuca pequena e segurando o balde de 
barro vira o restante do conteúdo do sobre o corpo.

QUADRO 02 – Estamos vendo esta cena da diagonal superior esquerda 
da maca onde repousa o corpo, de onde vemos a todos. À nossa esquerda 
está mãe de The Man e o jovem rapaz sempre ao seu lado, à nossa frente o 
homem que despejava o líquido no corpo de The Man e à nossa direita o 
outro homem que limpava o corpo com o pano. Ao lado do homem à nossa 
frente senta-se uma mulher loira que observa enquanto o corpo é preparado, 
ela parece triste. Os homens estão cobrindo o corpo novamente, desta vez 
começando pelos pés.

QUADRO 03 – Vemos o corpo completamente coberto.

QUADRO 04 – Como se fôssemos homem que banhava The Man, esta-
mos segurando a parte inferior da maca enquanto o outro que o secava com 
o pano está na parte da frente, eles estão levantando a maca, levando o corpo 
para sepultamento. De perfil a mãe de The Man e o rapaz abrem caminho 
para os homens poderem passar, a mulher desconhecida continua sentada 
num banco à direita do quadro, observando.

QUADRO 05 – Estamos na frente do cortejo, no meio do corredor, não 
podemos ver o corpo na maca. Na nossa frente o homem que estava com 
os panos lidera o grupo, cabisbaixo. À direita do quadro vemos a mãe de 
The Man, que acompanha o cortejo segurando no braço do seu filho e à sua 
esquerda o jovem rapaz que a está sempre acompanhando segue o cortejo, 
também cabisbaixo.

PÁGINA 184:

QUADRO 01 – Como se estivéssemos parados bem ao lado do homem 
que carrega a maca à frente do cortejo, olhamos para cima, à esquerda do 
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quadro ainda é possível ver o perfil direito do seu rosto. Mais à frente está o 
mausoléu de estilo romano, (Fig. 51, usar de referância para a porta de entra-
da do local a obra de Rodin entitulada: “As Portas do Inferno”, pesquise.) no 
qual podemos ler: “Deorum Belli” (inserir nota de rodapé com a tradução: 
“Deuses da Guerra”).

QUADRO 02 – Mesmo que já não estejamos mais olhando para cima ain-
da vemos o mausoléu à nossa frente. Existem dois caminhos, um à esquerda 
e outro à direita do quadro. Respectivamente, o primeiro é muito bonito, 
ornamentado com flores e belas pedras de mármore bem arrumadas, claras 
e reluzentes, margeadas por um lindo corrimão também feito em mármore. 
Notamos que este caminho sai do mausoléu e segue para baixo em acentuado 
declive, como se entrasse no chão. Já o segundo é muito simples, um pouco 
mais estreito e bastante tortuoso, feito de pedras escuras e terra segue em 
frente contornando o mausoléu, em leve aclive.

QUADRO 03 – Estamos atrás do cortejo, eles estão entrando no caminho 
à direita do mausoléu.

QUADRO 04 – O cortejo está cruzando o quadro, a estrada por onde 
eles passam é tortuosa e difícil, há muitas coisas abandonadas como roupas 
e aparelhos de guerra, desde bigas romanas até carros e panzers em chamas.

QUADRO 05 – O cortejo continua cruzando o quadro, no chão do qual 
agora podemos ver capacetes de gladiadores e guerreiros de direfentes tem-
pos históricos, eles parecem estar ali há milhares de anos e começam a virar 
pedra. Lanças e espadas fincadas no chão, escudos, capacetes nazistas e ar-
mas, tudo está caído, destruído.

PÁGINA 185:

QUADRO DE PÁGINA INTEIRA – Por trás acompanhamos o cor-
tejo, na frente do qual há um muro muito alto e muito longo, que se estende 
para além das bordas do quadro. No final do caminho por onde andam há 

uma porta muito grande, com esculturas douradas (vamos usar como refe-
rência para o portão a obra de Ghiberti, “As Portas do Paraíso”, que eram 
as portas da entrada norte do Batistério de São João, em Florença na Itália, 
pesquise.). Tudo do lado de fora é muito seco e sem vida, coberto por des-
troços de carros de guerra e aparelhos de morte e destruição ironicamente 
destruídos. À esquerda o sol poente dá ao quadro um forte tom avermelhado, 
a terra em volta deles é muito vermelha e o muro de pedras muito grandes 
ampara o imponente portão verde e dourado.

PÁGINA 186:

QUADRO 01 – Vemos de perto o cortejo parado em frente ao enorme 
portão, cujos detalhes em relevo são mais nítidos. 

QUADRO 02 – O portão está se abrindo, é um processo muito lento dada 
a magnitude deste, que se revela agora além de grande, espesso. Ainda não é 
possível ver o lado de dentro, uma fresta deixa passar um feixe de luz muito 
forte. 

QUADRO 03 – O portão está aberto, mas a passagem ainda não está li-
vre, há uma segunda porta fechada, bem menor, muito bonita e com detalhes 
em vidro, através dos quais vemos a claridade que vem do outro lado (Fig. 
52). No topo dessa segunda porta uma inscrição em forma de arco diz, em 
latim: “Demum Libertas” (inserir nota de rodapé com a tradução: “Liberda-
de, Finalmente”).

QUADRO 04 – Eles passam pela porta bem em baixo do arco com a ins-
crição em latim, o outro lado é na verdade um imenso cemitério. À sua frente 
há uma rua que segue até não conseguirmos mais enxergar, tanto à direita 
quanto à esquerda do quadro tudo o que podemos ver são túmulos das mais 
diferentes formas, uns mais simples, outros mais ornamentados, com estátu-
as, cruzes ou estrelas de David, é uma infinidade de túmulos. Apesar disso o 
lugar é muito bonito e florido, pássaros voam, nenhuma flor é seca ou morta, 
tudo é muito limpo e claro.
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QUADRO 05 – Sob um ponto de vista diferente vemos agora, à direita do 
quadro, a enorme muralha com os portões já fechados. Por entre os túmulos 
observamos enquanto o cortejo cruza o quadro da direita para a esquerda, 
passando pela rua principal do cemitério, já um pouco distantes de nós. 

PÁGINA 187:

QUADRO 01 – Subindo uma ladeira o cortejo vem em nossa direção, eles 
já caminharam muito pelo cemitério. Em volta vê-se apenas um mar de tú-
mulos e bem ao fundo, mesmo que muito alta, a muralha ainda deixa ver um 
pouco do outro lado, onde focos de fumaça e tanques em chamas jazem em 
um cenário muito seco e vermelho, como se algum exército tivesse tentado 
invadir o cemitério, sem sucesso. Nada aqui dentro lembra o lado de fora, 
apesar de estarmos cercados pela morte, esta é diferente da morte presente 
do outro lado, tudo aqui é pacífico e bonito. 

QUADRO 02 – O cortejo continua vindo em nossa direção, entre nós e 
eles está um túmulo aberto (Ver quadro n° 14 da série de Hansen.)

QUADRO 03 – Estamos em uma das laterais do túmulo aberto. À direita 
do quadro vemos o perfil esquerdo da mãe de The Man, que veste preto e 
tem a cabeça coberta por um pano também preto, ela chora vendo o corpo 
do seu filho sendo depositado no túmulo, abraçada pelo repaz que sempre a 
ampara, ela encobre grande parte dele, mas podemos perceber que ele tam-
bém chora. Já não vemos mais a maca, os dois homens que a carregavam 
estão na nossa frente, o da direita segura o corpo de The Man na altura das 
pernas, enquanto o homem à esquerda o segura na altura do peito, apoiando 
também sua cabeça. O corpo está envolto em um pano branco, já quase fora 
do campo de visão, sendo posto dentro do túmulo.

QUADRO 04 – Continamos na lateral do túmulo aberto, ao redor do qual 
estão de pé os quatro ali presentes como se fizessem uma oração, de olhos 
fechados, mãos próximas ao rosto e cabeça levemente abaixada.
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QUADRO 05 – Sob o mesmo ponto de vista do quadro n° 02 desta mes-
ma página, os vemos de costas enquanto voltam pelo mesmo caminho, em 
direção à saída do cemitério. Bem à frente está a grande muralha com o por-
tão no meio, entre nós e eles, o túmulo de The Man já está lacrado, iluminado 
pelos últimos raios de sol do dia.
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Fig. 01: Soldado de Tropa de Primeira Classe.

Estes sketches servem como um pequeno 
direcionamento para as partes enumeradas 
durante o texto, não sendo portanto necessário 
que eles sejam reproduzidos de forma fiel. 
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Fig. 01.1: Oficial Administrativo. Fig. 01.2: Oficial Panzer
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Fig. 01.3: Oficial Inspetor. Fig. 01.4: Sargento em campanha de Verão.
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Fig. 02: Escadaria. Fig. 03: Linhas de Velocidade. 
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Fig. 04: Prédio da Última Ceia. Fig. 05: Barricada.
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Fig. 06: Caminhão. Fig. 07: Avião.
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Fig. 08: Desembarque. Fig. 09: Torre de Vigilância.
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Fig. 10: Entrada do Campo. Fig. 11: Evolução.
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Fig. 12: Prédios de dois Andares. Fig. 13: Corredores nas Laterais da Tenda
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Fig. 14: Pátio entre Prédios. Fig. 15: Crematório.



240 241

Fig. 16: Rosa Branca.

 Hans Scholl.   Christoph Probst.  Sophie Scholl.

Fig. 14: Mimeógrafo.
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Fig. 18: Átrio da Universidade de Munique. LMU Fig. 19: Muro da Morte.
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Fig. 20: Cat O’nine Tails. Fig. 20.1: Bandeiras em Passeata..
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Fig. 21: Lança Missil. Fig. 22: Panzer 4.
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Fig. 23: Baioneta. Fig. 24: Pistola.
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Fig. 25: Campo de Refugiados. Fig. 25.1: Campo de Refugiados .
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Fig. 25.2: Campo de Refugiados. Fig. 26: Blindado Jato D’água.
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Fig. 27: Mãos na Grade. Fig. 28: Soldado de Fronteira.
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Fig. 29: Garotinho Chorando Fig. 30: Nuvem de Fogo.
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Fig. 31: Flor Dente-de-Leão . Fig. 31.1: Cipselas Dente-de-Leão brotando .
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Fig. 31.2: Cipselas Dente-de-Leão brotando . Fig. 31.3: Cipselas Dente-de-Leão brotando
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Fig. 31.4: Dente-de-Leão Cipcelas completas. Fig. 31.5: Dente-de-Leão Cipcelas Voando.
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Fig. 32: Monumento no Campo Terezin. Fig. 33: Bondinho Antigo



266 267

Fig. 33.1: Bondinho Moderno Fig. 34: Pessoas anos 40
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Fig. 34.1: Pessoas anos 40 Fig. 35: Carros anos 40
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Fig. 35.1: Carros anos 40 Fig. 35.2: Carros anos 40
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Fig. 36: Banca de Jornal Fig. 37: Antes e Depois.



274 275

Fig. 38: Notícia do Fim da GuerraFig. 37.1: Antes e Depois.
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Fig. 39: Corrimão
Fig. 40: Lareira
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Fig. 41: Asklepios Klinik Barmbek Hospital Fig. 42: Enfermeira.
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Fig. 43: Barkentin. Fig. 44: Caminhão Recrutamento
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Fig. 45: Lavagem Cerebral. Fig. 46: Cartazes..
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Fig. 47: Cartazes. Fig. 48: Cartazes..



286 287

Fig. 49: Cartazes. Fig. 50: Oliver Poythress por Howard brodie: 1963
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Fig. 51: Construção Grega. Fig. 51.1: Construção Grega Ruínas
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Fig. 52: Mausoléu. Fig. 52.1: Mausoléu.
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Fig: 53: Porta 2 do Cemitério.

Ray Marloon coroa com este livro a sua graduação no 
bacharelado de artes visuais da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia. Durante os anos de curso navegou por várias vertentes das 
artes como: fotografia, ilustração, instalação, programação, design, 
música, história da arte, crítica, escultura entre outros, mas a sua 
grande área de interesse sempre fora literatura e arte sequencial. 

No ano de 2015 passou a integrar o corpo de estagiários da 
Fundação Hansen Bahia, onde pôde cursar com mais afinco a arte da 
xilogravura e suas complexidades. O nome “O Gravador Alemão: 
A Prensa”, é uma analogia ao xilogravador alemão Hansen-Bahia 
(Karl Heinz Hansen) que Marloon considera ter mudado a sua 
percepção artística drásticamente e à prensa propriamente dita, 
instrumento final usado tradicionalmente na xilogravura alemã e 
herdado pela gravura baiana, por se tratar de um roteiro para a 
produção de uma história em quadrinhos cujo o enredo provém 
da série de pinturas feitas pelo artista Hansen - Bahia entre 1973 
e 1974, poucos anos antes de sua morte. Marloon reitera que a 
sua intenção com esse livro é de retribuir à Fundação tudo aquilo 
que acredita ter aprendido, e que com ele a instituição terá uma 
oportunidade maior de divulgar a imagem e a arte de Hansen bem 
como continuar a cumprir seu último desejo, de que seu legado fosse 
utilizado para educar as pessoas através da arte. E com este livro 
isto se torna muito mais tátil, pois através de oficinas de xilogravura 
esta obra pode ser utilizada como guia principal onde ao final se 
dará uma história em quadrinhos feita sob um esforço coletivo.

Jake Peralta.

Sobre o AuTor.
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Sobre o prefAciAdor. Sobre HAnSen e A fundAção

 Karl Heinz Hansen nascido em 19 de Abril do ano de 1915 na cidade 
alemã de Hamburgo, filho de Karl e Hertha Hansen, foi um artista que 
atuou em diversas áreas como pintor, fotógrafo, roteirista, escritor, editor e 
ilustrador porém, o ofício que lhe rendeu fama e reconhecimento internacional 
foi o de xilogravador, arte tradicional em seu país, a qual dedicava-se 
vigorosamente a ponto de tornar-se um renomado mestre na arte da gravura.

 Em uma entrevista concedida ao jornal A Tarde, em Abril de 
1975 Hansen conta que ele nascera prematuro com cerca de oito meses 
devido a um susto que sua mãe levara enquanto consertava uma cortina 
e caiu da escada, sendo levada de carroça até um hospital. Sua infância 
teria sido de extrema pobreza, quase morrendo de tuberculose, ele mal 
teria frequentado a escola até o início da adolescência. Uma de suas 
primeiras aventuras remonta ao início de sua juventude, quando “[...]
pedala da Alemanha até a Itália, onde trabalha como vendedor de sorvetes 
e faz parte de uma trupe de circo[...]”(BOCHICCHIO,2012, p.23). 
Segundo Regina Bochicchio Hansen casou-se três vezes, da sua primeira 
esposa quase não existe registros, o pouco que se sabe é que chamava-se Trude 
e com esta teve três filhos: Klaus, Peter, e Kersten. Com a segunda esposa 
chamada Waltraud com a qual vem ao Brasil pela primeira vez, (carinhosamente 
apelidada pelo próprio Hansen e pelos amigos brasileiros de Rosa) teve dois 
filhos, a primeira Imme (Immetraud) nascida na Alemanha em 1945, e Vitório 
Carlos, brasileiro nascido em 1955, segundo os documentos da Fundação 
Hansen Bahia. Sua terceira e última esposa, seu grande amor foi Ilse Hilma 
Caroline Stroimmer, com quem não teve filhos. (BOCHICCHIO,2012, p.22)

 Nos anos de 1935 até 1945 Hansen serviu forçosamente à marinha 
alemã, ele tinha 24 anos quando fora convocado a servir, (não gostava 
de Adolf Hitler, diz em entrevista ao jornal A Tarde em Abril de 1975). 
Pessoas que foram próximas a Hansen relatam que ele tinha horror à 
guerra e violência, nas palavras de um amigo, o também alemão Carl 
Von Hauenschild, arquiteto residente na cidade de Salvador na Bahia – 
“Hansen contou que quando Hamburgo, cidade portuária onde 

Fotógrafo profissional auto-ditada, graduado em museologia 
pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, administrou 
a Venerável Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, na função 
de Prior entre os anos de 1991 e 2005, foi membro ativo na 
elaboração do projeto de captação de recursos e convênios para 
a restauração e preservação do acervo do Conjunto do Carmo. 
Participou em 2011 do Colóquio Internacional “Culturas Paralelas 
e Processos Transculturais”, organizado pelo Centro de Estudos 
Luso-Asiáticos do Departamento de Português da Universidade de 
Macau e Instituto de Cultura de Macau, China, com o trabalho: As 
lápides da Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira (Bahia). 
Durante a estadia na cidade chinesa realisou a curadoria da exposição 
de fotografias da cidade de Cachoeira. Desde 1987 faz parte do 
Conselho Curador da Fundação Hansen-Bahia, atualmente é o 
responsável pela gerência técnica e curadoria do acervo da fundação, 
onde supervisiona os programas de documentação, preservaçãodo 
acervo assim como medidas educativas em parceria com escolas 
públicas da região, além da realização de exposisões com obras de 
Hansen-Bahia assim como de artistas locais e instituições amigas.

Ray Marloon.



296 297

O GravadOr alemãO

Sobre HANSeN e A fuNdAção

nascera foi bombardeada, ele servia forçosamente como soldado-
bombeiro e que, teve de carregar corpos sem vida de crianças, 
jovens, adultos e idosos. E que essa experiência o teria marcado 
profundamente gerando extrema aversão a violência o levando a fugir 
da Alemanha para Estocolmo na Suécia. (BOCHICCHIO,2012, p.30).” 
Durante o período em que viveu em Estocolmo (1946 – 1949) trabalha 
com artes gráficas, produz suas primeiras xilogravuras e realiza exposições 
de suas obras na mesma cidade, onde também durante esses anos produz 
vários scripts para filmes, peças anti-bélicas e livros para crianças, a fim 
de conscientizar uma juventude marcada pelos horrores de uma guerra.

Hansen ainda vivia na cidade de Estocolmo na Suécia quando foi convidado 
por um amigo diplomata brasileiro a conhecer os encantos e belezas das 
terras tropicais banhadas pelo atlântico sul. Chega ao Brasil no ano de 1950 
na cidade de São Paulo junto com a esposa Waltraud e a filha Imme. Realiza 
sua primeira exposição no Brasil no Museu de Arte de São Paulo, leciona 
e faz xilogravuras aos finais de semana. Do ano de 1950 até 1955 trabalha 
como ilustrador na editora Melhoramentos, tendo diversos livros publicados 
como: Isto é São Paulo, Isto é Rio, Isto é a Bahia e livros infantis de grande 
importância como: “Primeiro Encontro com a Arte”. Participa das três 
primeiras edições da bienal de São Paulo ocorridas nos anos de 1951, 1953 e 
1955, recebe prêmios em salões em São Paulo e Rio de Janeiro e além de realizar 
exposições no exterior, vence em primeiro lugar a 11ª bienal de Buenos Aires 
na Argentina. Seus trabalhos como gravurista são ainda apresentados em 
galerias de Nova York, Tóquio, Roma, Paris, Viena, Graz, Salzburg e Linz.

Participa da exposição coletiva itinerante entitulada “Gravadores 
Brasileiros”, em Berna, Genebra, Zurique, Roma e Basiléia, e da bienal 
Branco – Preto, em Lugano. Fabrica álbuns de gravuras, como “Pequena 
Paixão” e o primeiro livro com gravuras “O Drama do Calvário” 
com texto de Menotti Del Picchia, além de uma série de esculturas

 Em 1955, após uma exposição na Galeria Oxumaré, Hansen decide se 

mudar para a Bahia, onde entre 55 e 56 confcciona painéis em madeira para o 
Moinho Salvador, Banco de Crédito Popular e Edifício Delta em parceria com 
o artista argentino naturalizado brasileiro Hector Julio Páride Bernabó (ou 
simplesmente Carybé). Seguindo como uma locomotiva criativa proporcionada 
pelo calor e alegria que Hansen encontrara na capital baiana, lança o álbum 
de gravuras “Flor de São Miguel”, livro raro nos dias de hoje com textos de 
Jorge Amado; Vinicius de Moraes e José Pedreira, este último diretor do MAB 
– Museu de Arte da Bahia, e dono do bar Anjo Azul que era naquela época o 
lugar onde frequentavam pintores, poetas, músicos, escritores, os mais diversos 
artistas da cidade de Salvador. Participa das exposições “Artistas Modernos 
da Bahia”, em Salvador; “Artistas Brasileiros”, em Nova Delhi na Índia, e do 
“Prêmio Arte Contemporânea”, no Museu de Arte de São Paulo – MASP.

Com a publicação do livro Flor de São Miguel, que retratava o cotidiano das 
mulheres que trabalhavam no bar/prostíbulo de mesmo nome, localizado no 
Pelourinho em Salvador, Hansen faz sucesso no mundo inteiro, como dito 
por ele mesmo. “Com este livro fiz sucesso no mundo inteiro, ele foi a chave 
que abriu todas as portas [...]. É tudo puro ali. Meninas de 13 anos vivem na 
prostituição, tem filhos sem pai e continuam crianças. Muitas ainda brincam 
com bonecas. Outras brigam de faca. Vivo naquele meio, gosto daquela 
gente. O bar Flor de São Miguel é meu ponto preferido. Dali observo tudo, 
colho os motivos de minhas gravuras. [...] (HANSEN-BAHIA,2015, p.09).”

O bar Flor de São Miguel era um dos bares mais frequentados do 
Pelourinho, lugar de parada certa para bater papo, beber conhaque e dançar. 
A vida desse povo com o qual se impressiona de forma incomparável, o clima 
dos bares noturnos, as baianas de Acarajé, as ruas e ruelas da cidade histórica. 
Hansen passava dias inteiros caminhando por entre as ruas do Pelourinho 
muito provavelmente, como ele mesmo afirmara, “colhendo os motivos de 
suas gravuras”. Após observar a riqueza das informações visuais distribuidas 
pelas ruas de pedra e as sacadas dos casarões históricos, conseguia trabalhar a 
rigidez da madeira; Hansen dominava o ofício árduo da xilogravura de forma 
primorosa, tal qual um maestro em sua regência. Trabalhava com tons claros e 
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escuros, combinados a uma noção de profundidade muito difícil de ser obtida.

No ano seguinte, 1957, Hansen participa da mostra coletiva: “Artistas da 
Bahia” no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lança a 2ª edição do livro 
de gravuras “Flor de São Miguel” e cria uma série de gravuras para o poema 
escrito pelo poeta baiano Castro Alves ,“Navio Negreiro”, no qual ilustra as 
terríveis condições do povo africano arrancado de suas terras, apartados de 
suas famílias e tratados como animais nos navios que os transportavam através 
do oceano atlântico para serem vendidos como mercadoria e propriedade de 
senhores abastados da sociedade para trabalhar sob o chicote do feitor. 26 
gravuras foram produzidas no seu atelier pessoal, na sua casa no bairro de 
Amaralina em Salvador, casa esta que até os dias de hoje possui murais e paineis 
feitos pelo próprio Hansen instalados em suas paredes interiores e exteriores. 
1958, Hansen realiza mais exposições de gravuras, desta vez a 
série “Navio Negreiro” é exibida ao público em Recife e “Flor 
de São Miguel” no Hotel Comodoro em São Paulo, Hotel 
Antígona em Buenos Aires e no Teatro Circular em Montevideo.

Em meados deste mesmo ano, Hansen volta à sua terra natal após passar 
oito anos no Brasil, oportunidade na qual realiza uma despedida com 
exibição no Forte de Monte Serrat em Salvador, mostrando ao povo da Bahia 
a sua intenção de apresentar ao velho continente “A Bahia de Hansen”, 
exibida neste e no ano seguinte na Itália, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, 
Suécia, Holanda, Espanha, Belgica, Áustria, França, Portugal e Suíça, A 
partir deste momento adota o nome do estado como seu próprio, passando 
a ser reconhecido para sempre como Hansen – Bahia. Vivia portanto um 
dos pontos altos da sua carreira como artista, era um gravador conhecido e 
reconhecido no meio artístico mundial. Ainda no mesmo ano, ele organiza 
um atelier no castelo medieval de “Tittmoning, cidade fronteiriça entre a 
Áustria e a Alemanha, construído em 1234 para abrigar os arcebispos de 
Salzburg durante as suas  caçadas e que posteriormente vinha sendo usado 
para abrigar artistas e intelectuais da época”.(BOCHICCHIO, 2015, p.75)

É durante o período em que leciona no castelo que conhece sua terceira e 
última esposa; ele havia se separado no ano anterior da sua segunda esposa, Rosa 
(Waltraud). Diversas pessoas, entre elas amigos, colecionadores, pesquisadores, 
pessoas que conviveram com o artista e que estudam sua obra afirmam ter 
sido Ilse o grande amor da vida de Hansen – Bahia. Muito mais jovem que 
ele, na época com com 20 anos de idade, Ilse era uma moça loira, alta de olhos 
claros e uma artista verdadeiramente talentosa, como podemos ver no acervo 
fotográfico e avaliar em suas obras, ambos aos cuidados da Fundação Hansen 
Bahia. Sua técnica, muito delicada, consistia em pintar em folhas de ouro 
extremamente finas sobre madeiras, técnica essa conhecida como iconografia.

Em 1960, Hansen produz uma série nomeada por ele de: “Via 
Crucis de Tittmoning”, continua a lecionar no castelo entre os anos 
de 1960 e 1963, o que resulta em várias exposições juntamente 
com seus alunos, trabalhos que percorreram cidades alemãs como 
Berlim, Hamburgo, Munique, Koln, Frankfurt, Dusseldorf, 
Salzburgo, seguindo depois para a França e Estados Unidos.

Durante os três anos em que leciona no castelo em Tittmoning, produz diversas 
séries de xilos inspiradas em obras tanto musicais quanto literárias e as publica 
em livros, como é o caso de “Nibulegen”,  inspirado na obra de Wagner “O Anel 
de Nibelungo”, “Odysseus” inspirado na obra homônima de Homero, Ópera 
dos Três Vinténs de Bertold Brecht, entre outras. Hansen recebe por duas vezes 
na Alemanha o prêmio “Die Schoenstenbuecher” ou, “Os Mais Belos Livros”.

No ano de 1963, Hansen é convidado pelo Imperador Heilé Salassiè para 
inaugurar uma escola de artes gráficas e xilogravuras em Addis Abeba, 
Etiópia, onde ficaria entre os anos de 1963 e 1966, formando um grupo de 
30 gravadores com os quais faz exposições em Marburgo e Frankfurt na 
Alemanha. Envia trabalhos para a galeria Bonino no Rio de Janeiro e para 
a cidade de La Paz na Bolívia, por último expõe em Ankara, Turkia e em 
Kartum. Volta ao Brasil, onde passa dois meses realizando exposições pelo 
país; no MASP em São Paulo, Galeria Bonino, no ICBA em Salvador e na 
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Sociedade Cultural Germano-Brasileira em Recife. Ao final desse período 
Hansen retorna a Addis Abeba para romper seu contrato e então, seis meses 
depois retornar à Bahia, onde fixaria residência definitivamente, declara: 
“Tudo o que sei e o que sou, devo à Bahia”.(BOCHICCHIO, 2015, p.78)

No ano seguinte, em 1967 lança mais um álbum de gravuras intitulado 
“Via Crucis do Alemão e Brasileiro” com textos de Jorge Amado, dedicado 
a Mãe Senhora – Yalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro de candomblé 
em Salvador e é nomeado professor de Artes Gráficas e Xilogravura da 
EBA – Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 
pelo então reitor Miguel Calmon. Ministra também a arte da gravura no 
ICBA – Instituto Cultural Brasil Alemanha. Ainda neste mesmo ano, 
Hansen é chamado para integrar a lista de convidados para uma cerimônia 
no Palácio da Aclamação em Salvador em celebração à visita da rainha 
Elisabeth II da Inglaterra e seu esposo, o príncipe Philip. “A rainha e o 
príncipe, que haviam visitado a cidade de Addis Abeba enquanto Hansen 
e Ilse trabalhavam na escola de gravura, os reconheceram e os quatro 
engataram uma longa conversa em alemão”.(BOCHICCHIO,2015 p.82).

Em 1968 lança um novo álbum, “Portas e Janelas”, dedicado ao amigo e 
escritor Jorge Amado, cujo prefácio foi escrito por Luiz Viana Filho, que 
era nessa época, governador do estado da Bahia. Abre uma exposição de 
arte juntamente com sua companheira Ilse Stroimmer no Foyer do Teatro 
Castro Alves e posteriormente no espaço “A Galeria” em São Paulo e 
lança o livro “Noah Und Seine Kinder” (Noé e seus Filhos) em Munique.

Entre os anos de 1969 e 1970, Hansen cria uma retrospectiva intilulada 
“Hansen Bahia 1949 – 1960”, são 20 anos de produção artística executados 
com maestria como xilogravador. Expõe pelo Brasil em museus como o 
MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia – Salvador, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Participa no MAM – São Paulo 
do “Panorama de Arte Atual Brasileira 1969” e leva esta retrospectiva dos 
20 anos para Rosário, Córdoba e Buenos Aires, com a série “O Rápto das 

Sabinas” na bienal. A partir desse momento começa a se dedicar a temas 
muito mais universais. Em 1971, numa cerimônia oficial no Itamaraty em 
Brasilia, Hansen entrega a gravura “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse”, 
ocasião na qual também expõe Hansen Bahia 20 Anos de Gravura, no 
setor de Difusão Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Anda 
neste ano, em comemoração ao quinto centenário do nascimento do artista 
alemão Albrecht Dürer, e inspirado nas obras “O cavaleiro a Morte e o 
Diabo” e “São Miguel”, ambas do artista alemão Dürer, Hansen participa 
com a série”Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse”, exposição realizada no 
Museu Germânico, em Nuremberg, Alemanha Ocidental, cidade natal de 
Dürer, junto a grandes nomes da arte na época como: Giacometi, Henry 
Moore, Lurçat, Kokoshka, Matisse, Picasso e Vazarèly. Realiza exposições 
em Londres, a convite da embaixada brasileira, e no museu Gutenberg, 
um dos mais antigos museus de gravura do mundo localizado em Mainz, 
Alemanha. Realiza outra retrospectiva intitulada: 25 Anos de Hansen Bahia,  
e logo depois se casa com Ilse numa capela do século XV em Goppingen na 
Alemanha, onde realizam uma exposição dos seus trabalhos durande uma 
festa que dura três dias, ao fim da primavera europeia. Juntos viajam pela 
primeira vez aos Estados Unidos, onde Hansen expõe na cidade de Trenton.

Em 1972, Hansen, seguindo o seu costume de usar o próprio nome, já 
reconhecido no meio das artes no Brasil e no mundo, para alavancar 
artistas mais novos, realiza novamente uma exposição em conjunto com 
estudantes, desta vez alunos da Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal da Bahia e sua esposa Ilse Hansen. O mesmo ano segue recheado 
por exposições no Kestner Museum em Hannover, Mittelrhein Museum 
em Koblenz, participa da II Trineale Internazionale Della Xilogravura em 
Capri na Itália, além de participar da V Biennale of Applied Graphic Art, 
em Brno na República Tcheca. Encerra o ano com a exposição coletiva “ 
Arte Bahia” na capital pernambucana e em Belo Horizonte. Começa o ano 
de 1973 em Brasília expondo “Novos Trabalhos” de Ilse e Hansen Bahia, 
seguida de uma exposição em Washington nos Estados Unidos entitulada 
Hansen Bahia Woodcuts, entre os anos de 1974 e 1976, realiza diversas 
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obras e exibições começando em Bogotá na Colômbia. “Hansen 60”, em 
comemoração aos seus 60 anos de idade, Hansen faz questão que comece em 
Salvador, seguindo para as cidades de São Paulo, Bonn, Roma e Offenbach. 
Em 1975 atende um convide do Itamaraty e expõe a série Via Crucis no 
Palácio Pamphilj em Roma, em meio às comemorações do Ano Santo.

Durante os anos de 1975 e 1976 realiza o mural Anhanguera, em 
Campinas no estado de São Paulo. Encerra o ano de 1976 com a exposição 
“Retrospectiva”, produzida pela embaixada alemã no Touring Club do Brasil, 
esta exata exposição realizada na capital brasileira tem uma importância ímpar 
para Hansen e, principalmente para o estado da Bahia, mais especificamente 
para as cidades de Cachoeira e São Félix onde, talvez prevendo o futuro, uma 
vez que já sofria com as complicações do câncer, institui a Fundação Hansen 
Bahia, cujo estatuto fora elaborado e escrito por ele mesmo e entrega a sua obra 
mediante a um testamento para as cidades. De volta à Bahia realiza uma exibição 
na galeria da Sereia em Salvador denominada “Despedida” e se muda junto 
com a esposa para a fazenda Santa Bárbara localizada na cidade de São Félix.

Em 1977 participa de uma exposição coletiva que comemora os 100 anos 
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, mas seu corpo, 
debilitado pela agressividade da doença já não acompanha a sua mente 
expressionista, que vive sempre ativa e cheia de idéias e continua sim, sendo 
aos 62 anos de idade a mesma locomotiva criativa que fora aos 44, quando 
começou a fazer xilogravuras. Hansen é então submetido a uma intenvenção 
cirúrgica em São Paulo e logo depois de receber alta volta à cidade de 
São Félix para se dedicar ao seu maior sonho: a Fundação Hansen Bahia.

Em uma entrevista concedida ao jornal Tribuna da Bahia no 
ano de 1976, ele explica o motivo pelo qual decide doar toda a sua 
obra além de instaurar a sua fundação na cidade de Cahoeira – diz:

“Não iria doar minha obra para um museu no Pelourinho porque 
Salvador já possui atrativos suficientes nos museus existentes, 

enquanto que, em Cachoeira surgirá mais uma oportunidade de 
trabalho para os jovens artistas ao mesmo tempo em que a cidade terá 
maior promoção, atraindo o turismo. (BOCHICCHIO,2015, p.83).”

Na mesma reportagem se mostra também incomodado com o “barulho da 
cidade grande” que em 1976 já teria chegado à Piatã, litoral soteropolitano 
tranquilo e pouco habitado, motivo pelo qual Hansen o teria escolhido 
para morar anos antes a fim de produzir em meio a brisa do mar, junto 
a seu grande amor Ilse, e os seus tão queridos bichos de estimação.

Em 1978 consegue inaugurar a sede provisória da sua fundação na casa natal 
de Anna Nery, primeira enfermeira do Brasil, heroína de guerra nascida na 
cidade de Cachoeira, onde realiza uma festa para comemorar a inauguração 
aos 19 de Abril de 1978, dia em que completaria 63 anos de idade. Mas, a 
doença que muito o agredia e debilitava o levou à uma internação de quase 
60 dias no hospital Sírio – Libanês em São Paulo. Não resistindo, Karl 
Heinz Hansen, Hansen - Bahia, alemão de nascimento, mas brasileiro por 
escolha, falece em 14 de Junho de 1978, apenas dois meses após inaugurar 
o seu museu no recôncavoda Bahia. Seu corpo é cremado no cemitério 
Vila Alpina, de onde Ilse sai com as cinzas do seu amado em uma urna.

Tudo deveria acabar alí não é mesmo? Todas as aventuras poderiam ter 
se tornado uma história a ser contada até cair no esquecimento; até que os 
que conviveram com os Hansen, os que foram seus amigos, também se 
fossem; até que as paredes ruíssem e os papeis impressos com sua arte fossem 
devorados pelas traças, mas o fato é que o homem que viu a brutalidade e 
o sofrimento de uma guerra, a miséria de um povo vivendo à margem da 
sociedade e esquecido por todos; este homem não os esqueceria nem mesmo 
após a sua morte. Foi por isso que Hansen pensou, sonhou e com muita 
dificuldade conseguil realizar o sonho de inaugurar este museu que criara 
com a intenção de devolder para a Bahia e para o povo baiano, um pouco 
que fosse, de tudo o que este mesmo estado e povo lhe deram. Se analisarmos 
toda a trajetória de Hansen, podemos assegurar que ele não gostaria de 
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tomar crédito sozinho pela realização deste trabalho, que foi conjunto.

A Fundação Hansen Bahia é uma instituição cultural, pessoa jurídica 
de direito privado, mas com finalidade pública e sem fins lucrativos, 
de autonomia administrativa e financeira, com sede oficial na Praça 
Manoel Vitorino n° 12 na Cidade de Cachoeira, Bahia, regida por um 
estatuto próprio que visa não só a preservação do acervo de obras 
do artista Karl Heinz Hansen como também a promoção de eventos 
culturais na região assim como como o fomento do turismo local.

Como já foi dito, a primeira sede da fundação foi inaugurada no dia 19 
de Abril de 1978 na casa onde nasceu a enfermeira Anna Nery porém, a 
Fundação Hansen Bahia existe legalmente desde o ano de 1976. A instituição 
possui três unidades onde são realizadas diversas atividades culturais: a 
primeira unidade se encontra na cidade de São Félix, o Museu Casa, onde 
moraram Ilse e Hansen Bahia e que foi doada em testamento por Ilse após 
a sua morte no dia 05 de Junho de 1985 de “porteira fechada”. No local 
ainda se encontram preservadas a biblioteca pessoal dos Hansen, com 
diversos exemplates dentre literatura nacional e internacional, como também 
diversos catálogos e livros sobre arte, diversas matrizes de Hansen que 
foram pregadas na parede pelo próprio, além de obras de Ilse e do próprio 
Hansen Bahia que ornam as paredes do museu. O atelier onde Hansen 
realizava suas gravuras e oficinas com diversas pessoas da comunidade 
e a reserva técnica que abriga e conserva a maioria do acervo do artista.

Na outra margem do rio, na cidade de Cachoeira encontram-se dois 
prédios, o primeiro na rua 13 de Maio, funciona como galeria, no qual são 
sempre expostas obras originais de Hansen Bahia assim como obras e/ou 
exposições de outros artistas da cidade e instituições que assim como a 
Fundação Hansen Bahia, promovam arte e cultura. Além de ceder espaço 
para a realização de oficinas de xilogravura dirigidas pelo artista plástico 
e publicitário Zimaldo Melo, graduado em artes visuais pela Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. O prédio da rua 13 de Maio é 

o único dos três espaços da instituição que não é próprio, o prédio foi 
cedido como um empréstimo pela Bahia Tursa para que a administração 
da instituição, assim como uma segunda reserva técnica pudesse funcionar 
de maneira provisória devido a insalubridade do prédio sede que ainda não 
está apto a receber uma reserva técnica com parte das obras do artista.

O último espaço encontra-se na praça Manoel Vitorino n°12, também 
conhecido como espaço cultural da Fundação Hansen Bahia, é utilizado para 
exposições estudantis, ensaios de grupos teatrais e grupos musicais das cidades, 
além de exposições de instituições culturais como foi o caso da passagem da 
3ª Bienal da Bahia “É Tudo Nordeste?” que aconteceu de Agosto a Setembro 
de 2015. O espaço faz parte do quarteirão Leite Alves, onde também se 
encontra o campus de artes, humanidades e letras – CAHL, da UFRB.

Dentro de suas atribuições como instituição cultural a Fundação Hansen 
Bahia, para além de fomentadora da arte, cultura e turismo, foi pensada 
pelo próprio Hansen inicialmente como um Museu Escola, um lugar onde 
as pessoas pudessem ser educadas através da arte, o que nos dias de hoje 
segue em conformidade com a vontade do artista, pois a instituição segue 
firme mesmo com todas as dificuldades encontradas por instituições com o 
mesmo intuito de promover a cultura em um país que tende a desvaloriza-
la. Toda a equipe da fundação partilha do mesmo sonho uma vez sonhado 
por Hansen sozinho, o de transformar Cachoeira e São Félix em uma 
referência mundial não só na arte da gravura mas nas artes como um todo.

Alguns dos objetivos da fundação consistem em: incentivar as artes visuais, 
especialmente a xilogravura, visto que esta não é somente a arte de Hansen 
como também uma expressão artística muito característica no nordeste 
brasileiro, o incentivo do potencial criativo de crianças e jovens da região, 
a preservação das tradições históricas das cidades de Cachoeira e São Félix 
como as filarmônicas, os grupos de samba de roda ajudando a divulgar as suas 
manifestações artísticas e religiosas, o estímulo à criação artística e preservação 
da identidade cultural local, o desenvolvimento em parceria com escolas 
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e órgãos educacionais, a educação cultural nas cidades de Cachoeira e São 
Félix e cidades circunvizinhas, aumentando o interesse dos jovens pela arte, a 
promoção de cursos que são ministrados tanto pelos mediadores culturais da 
fundação como por professores e quaisquer profissionais que estejam aptos 
a promover a educação e projetos em parceria com a instituição, sejam esses 
projetos na área das artes, saúde ou outros e firmar convênios com instituições 
federais ou privadas no intuito de fomentar, especialmente na juventude o 
interesse à educação e cultura através das artes, servindo para incrementar o 
desenvolvimento sócio-cultural da população, estimulando o conhecimento e 
divulgando os valores culturais da fundação, e incentivar também o turismo, 
como está presente no artigo segundo do estatuto que rege a instiruição.

Além da criação de um estatuto, a instituição foi dividida em três órgãos 
administrativos: Conselho Curador; Coordenação Executiva e Conselho 
Fiscal. O conselho curador é o órgão superior de administração constituído 
por vinte e sete integrantes, nenhum a menos e nenhum a mais, e seu 
estatuto rege que, ocorrendo vaga no conselho curador os integrantes que 
sobrarem deverão indicar candidatos a serer eleitos pelo conselho em 
comum acordo em uma reunião extraordinária. O presidente do conselho 
curador da fundação será sempre o secretário de cultura do estado da 
Bahia, gozando de voto qualitativo em caso de empate em votações.

Ao elaborar o estatuto de sua fundação, Hansen elege membros fixos para 
o conselho curador, estes cargos por sua vez deverão ser ocupados por:

“Diretor geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia; diretor geral 
do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC; o diretor 
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia – UFBA; 
o prefeito da cidade de Cachoeira; o prefeito da cidade de São Félix; dois 
membros da família Costa Pinto; o diretor do Instituto Cultural Brasil 
Alemanha e o reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
este último incorporado posteriormente ao estatuto com a aprovação 
do conselho. Os demais conselheiros serão eleitos dentre as pessoas de 

reconhecida idoneidade moral e cultural que se comprometam a ajudar 
a preservar a obra de Hansen Bahia. (ESTATUTO, art. 11, 1976, p.03).” 
O conselho curador é basicamente, o órgão que direciona 
os caminhos da instituição de acordo com o que rege 
seu estatuto tendo além dessas, outras funções como: 

“Eleger e dar posse aos integrantes do Conselho fiscal; Aprovar o 
regimento interno e outros atos normativos propostos pela Coordenação 
Executiva, submetendo-os à apreciação do promotor de justiça de fundações; 
Sugerir para a Coordenação Executiva as providências que julgar necessárias 
ao interesse da Fundação; Deliberar sobre a conveniência da alienação ou 
oneração de bens pertencentes à Fundação, obedecendo o prescrito no artigo 
6°, parágrafo 3°; “Autorizar a realização de acordos, contratos e convênio 
que constituam ônus, obrigações e compromisso para a Fundação, ouvido 
previamente pelo promotor de justiça de fundações no caso de negócio que 
exorbite a administração ordinária; Deliberar sobre a proposta de absorção 
ou incorporação de outras entidades à Fundação; Decidir sobre a reforma do 
presente estatuto, com prévia anuência do promotor de justiça de fundações, 
observadas as finalidades estatuárias e as exigências legais; Deliberar sobre a 
extinção da Fundação nos termos do artigo 16, inciso III e parágrafo único, 
em combinação com o artigo 30 e parágrafo único; Decidir os casos omissos 
neste estatuto, submetendo o assunto à apreciação do promotor de justiça 
de fundações; Promover a criação de um fundo expressamente destinado a 
assegurar o funcionamento dos serviços da Fundação com o concurso de 
benemerência particular e governamental. (ESTATUTO,art.13,1976, p.4).”

Por muitas vezes, quando nos deparamos com algo pronto, podemos 
não fazer idéia do quão complexa foi a sua criação, seja uma peça de arte, 
literatura, ou até mesmo uma instituição cultural, assim é com a Fundação 
Hansen Bahia que, em seus 40 anos de existência é um exemplo de força e 
fragilidade. Me refiro a sua força pois a instituição, como já foi dito, é uma 
pessoa jurídica estruturada e regida legalmente por um estatuto e  subdividida 
em órgãos gerais e internos, sujeita à supervisão de um promotor de justiça de 
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fundações, o que prova não só um compromisso real com a lei e a comunidade 
na qual foi inserida, mas também a preocupação de que este projeto não 
fosse uma mera fantasia efêmera, fruto de uma excêntricidade utópica de um 
artista deslumbrado com o seu próprio sucesso. Me refiro a sua fragilidade 
pois, mesmo após Hansen optar por doar todo o seu acervo para a cidade de 
Cachoeira, talvez numa busca de retribuir à Bahia e ao povo baiano um pouco 
que fosse do que alegava ter ganhado desse mesmo povo e desta mesma terra, 
esta fundação assim como tantas outras instituições pensadas inicialmente 
para ajudar a melhorar a vida de um povo que sofre com as falhas do governo 
nos campos da educação, cultura e desenvolvimento social, não possui uma 
autonomia de subsistência, daí então nos perdemos numa reflexão com o pesar, 
um profundo sentimento de pena deste que é um país tão rico em cultura 
mas, cultura essa que é tratada como uma moeda nas transações de interesses 
políticos, o que de forma alguma deveria acontecer, porém como outros 
tantos problemas em setores básicos de nossa subsistência só há cuidados 
quando atendem aos interesses de homens do alto escalão do poder público.

Voltando à realidade vivida pela Fundação Hansen Bahia, a sua 
continuidade e até mesmo existência só é possível através de pessoas que 
partilham do mesmo sonho certa vez sonhado por Hansen Bahia, o de ajudar 
a impulsionar a cultura, arte e educação de crianças e jovens artistas das 
cidades de Cachoeira e São Félix dentre outras cidades no recôncavo baiano, 
pessoas essas que integram a equipe de funcionários e estagiários da fundação, 
mas estas vontades isoladas não bastam. É preciso ainda que a instituição se 
submeta a inscrição de projetos em editais, tanto estaduais como federais 
como é o caso do edital de ações continuadas do estado da bahia, conta 
Jomar Lima, um dos conselheiros mais antigos e atual museólogo e gerente 
técnico da fundação. Dando continuidade à estrutura jurídica da instituição, 
como já dito neste texto, o conselho curador conta com um presidente, 
cargo que é ocupado pelo secretário de cultura do estado da Bahia em 
exercício, atualmente (2016) Jorge Portugal, e cabe a ele os seguintes deveres:

“Nomear o Coordenador Executivo com a aprovação do Conselho 

Curador; Indicar entre os conselheiros o eventual substituto do Coordenador 
Executivo; Aprovar o quadro de pessoal indispensável, ouvindo o 
Conselho Curador; Representar a Fundação ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, podendo esta competência ser expressamente delegada; 
Cumprir e fazer cumprir este estatuto e os regimentos internos; Convocar e 
presidir as reuniões do Conselho Curador.(ESTATUTO, art. 14, 1976, p.04).”

Ocupando o segundo órgão administrativo da fundação está o 
posto de Coordenador Executivo que, segundo as normas regidas 
pelo estatuto, deve ser uma pessoa com reconhecida competência e 
que venha a ser nomeada pelo presidente do conselho estando sujeito 
à aprovação ou não do Conselho Curador, sendo suas obrigações:

“Baixar portarias e realizar todos os atos necessários à preservação da 
obra de Ilse e Hansen Bahia; Elaborar e apresentar ao Conselho Curador o 
relatório anual e o respectivo demonstrativo de resultados do exercício findo; 
Elaborar o orçamento de receitas e despesas para o exercício seguinte; Ter 
rigorosamente em dia e devidamente organizado o inventário dos bens da 
Fundação e, bem assim, as contas que serão escrituradas em livros próprios 
com termos de abertura e encerramento firmados também pelo presidente 
do Conselho Curador; Dirigir os serviços da Fundação e coordenar os 
trabalhos de seus departamentos, bem como elaborar os regimentos 
internos dos mesmos; Contratar e demitir funcionários; Promover atividades 
culturais de diversas naturezas na sede da Fundação ou fora dela, realizar no 
mínimo uma oficina de xilogravura e/ou organização de livros e catálogos; 
Promover a articulação entre a Fundação e outras instituições; Expedir 
ordens de serviço; Representar a Fundação perante a Justiça do Trabalho; 
Elaborar o quadro de pessoal e tabela de salários, observada a competência 
do Conselho Curador; Exercer o poder disciplinar e praticar os demais atos 
de gestão relativos ao pessoal; propor admissão, dispensa e modificação de 
contrato de trabalho de servidores e, uma vez autorizado pelo Conselho 
Curador, assinar respectivos documentos; Determinar apurações sumárias 
e instaurar inquéritos administrativos;Permitir a utilização onerosa ou 
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gratuita das instalações da Fundação para atividades cívicas ou culturais; 
Apresentar anualmente ao Conselho Curador, o esboço do relatório das 
atividades da Fundação; Tudo mais que respeite a atividade da Fundação, 
inclusive assinar convênios, desde que as respectivas minutas tenham sido 
aprovadas pelo Conselho Curador. (ESTATUTO, art. 19, 1976, p.05).”

Continuando na linha administrativa da fundação temos o Conselho 
Fiscal, que funciona como um órgão de controle interno, composto por três 
integrantes efetivos e três suplentes que são escolhidos e eleitos pelo conselho 
curador em reunião. As reuniões deste conselho são do âmbito ordinário 
e extraordinário. As reuniões ordinárias acontecem a cada seis meses, ao 
passo que as extraordinárias podem ocorrer a qualquer momento ou quando 
for convocada seja pelo Conselho Curador ou até mesmo pelo Coordenador 
Executivo. Como está escrito no estatuto, as obrigações do Conselho Fiscal são:

“Examinar sem restrições, a todo tempo, os livros contábeis e quaisquer 
outros documentos da Fundação; Fiscalizar os atos do Coordenador 
Executivo e verificar o cumprimentos dos seus deveres legais, estatuários e 
regimentais; Comunicar ao Conselho Curador e ao Promotor de Justiça de 
Fundações erros, fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo providências 
úteis à regularização da Fundação; Opinar sobre as demonstrações contábeis 
da Fundação e demais dados concernentes à prestação de contas perante 
ao Promotor de Justiça de Fundações; Opinar sobre o balancete semestral; 
Opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à 
Fundação; Opinar sobre o relatório anual circunstanciado pertinente às 
atividades da Fundação e sua situação econômica, financeira, contábil, 
fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar 
necessárias ou úteis à deliberação do Conselho Curador; Opinar sobre o 
orçamento anual ou plurianual da Fundação, programas e projetos relativos 
às atividades da Fundação sob o aspecto da viabilidade econômico-
financeira e acompanhar-lhes a execução.(ESTATUTO, art.21, 1976, p.06).”

É muito importante reiterar que, mesmo a Fundação 

Hansen Bahia sendo uma instituição privada, a sua finalidade 
é pública, logo, o artigo 22 do estatuto da fundação diz que:

“A Fundação não distribui dividentos nem qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no 
resultado, aplicando inteiramente no país os seus recursos na manutençao 
dos objetivos institucionais e empregando eventual superávit no 
desenvolvimento de suas finalidades. (ESTATUTO. Art. 22, 1976, p. 07).”

Mesmo que muito vagamente, a esta altura podemos ter uma idéia da força 
da Fundação Hansen Bahia a qual me referi algumas linhas acima. Tudo foi 
cuidadosamente pensado por Hansen em meados da década de 1970 e, ao 
longo dos 40 anos de existência desta instituição vem sendo aperfeiçoado para 
que a Fundação possa ir adequando suas leis de regimento e funcionamento 
de acordo com a realidade vivida no Brasil e na região onde a mesma se 
encontra, com a mesma finalidade desejada pelo artista: que a sua obra servisse 
à população e não a interesses políticos; se sua obra retratou o povo, nada 
mais natural que agora voltasse ao povo. Idealizar e construir uma instituição 
deste porte não é uma tarefa fácil, nem tão pouco uma tarefa rápida, visto que 
Hansen infelizmente faleceu apenas cerca de dois meses após a cerimônia 
de inauguração da Fundação. Muito ocorreu ao longo dos anos e as coisas 
ficaram muito difíceis após a morte de Hansen em 1978, por exemplo, o 
imóvel que fora doado pela prefeitura da cidade de Cachoeira demorou muito 
para ser restaurado, mesmo esta restauração já tendo sido aprovada pelo 
extinto SPHAN. A solidão e a tristeza tomaram conta de Ilse, nas palavras 
de Noelice Costa Pinto, diretora executiva da Fundação Hansen Bahia:

“O seu desgosto era muito grande em ver toda a vida do seu 
marido Hansen Bahia, que tanto amor dedicou  à Bahia sem ter a 
atenção que deveria ter do governo do estado através de seus órgãos 
competentes. (Ata de reunião do Conselho Curador. 1985, pág. 04).”

Infelizmente, Ilse Hansen foi encontrada  morta em sua casa na fazenda Santa  
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Bárbara aos 05 de Junho de 1983 as 18:00 horas. Ela morre sem ver o sonho de 
Hansen se realizar,  dona Úrsula Olga Elisabeth Stromeier, mãe de Ilse, sabendo 
dos  desejos da sua filha, cede à Fundação Hansen Bahia todos os bens de Ilse:

“Através o presente instrumento ÚRSULA OLGA ELISABETH 
STROMEIER, alemã, viúva, doméstica, com endereço nesta cidade, na Rua 
Beniba, n°1194 – Patamares [...] cede e transfera à FUNDAÇÂO HANSEN 
BAHIA, sociedade sem fins lucrativos, sediada na cidade de Cachoeira, 
a posse que na qualidade de herdeira universal dos bens deixados por 
sua filha ILSE HILMA CAROLINE HANSEN, falecida 05/06/83, ora 
exerce sobre a Fazenda Santa Bárbara, anteriormente denominada Cácara 
Casa Branda, sita à Rua Marechal Floriano n° 1 a 21-A, com todas as suas 
benfeitorias e accessões, entre estas a casa-sede com obras, instrumentos 
de trabalhos, móveis e pertences pessoaos de Ilse e Hansen Bahia, assim 
como os animais [...] (TERMO DE IMISSÃO DE POSSE, 1983).”

A Fazenda Santa Bárbara fora então encorporada a Fundação Hansen 
Bahia, que agora se estendia a São Félix, cidade vizinha situada a margem 
direita do rio Paraguaçu. Todos os pertences de Ilse e Hansen Bahia 
encontram-se até os dias de hoje, exatamente como ela os deixou, as roupas 
no armário, os cremes e aparelhos de barbear na estante do banheiro, o ateliêr 
onde trabalharam e deixaram obras, materiais de pintura e gravura, tudo 
está lá, em São Félix aberto a todos que queiram visitar a casa dos Hansen.

Seria necessário um extenso número de páginas, para listar todas as 
atividades e projetos executados pela Fundação Hansen Bahia nesses quarenta 
anos de existência onde, através do esforço de todo o corpo de funcionários 
estagiários e voluntários da instituição, no intuito de manter viva tanto a obra 
de Hansen assim como a cultura enraizada nas ruas destas duas cidades do 
recôncavo desde os tempos do descobrimento até hoje, mas podemos elencar 
algumas administrações que, além de marcantes, desempenharam um papel 
de suma importância na estruturação e consolidação da Fundação Hansen 
Bahia, como vem a ser o caso da primeira Coordenadora Executiva da 

instituição (cargo antigamente denominado: Diretoria Executiva) a senhora 
Noelice Costa Pinto que no ano de 1983, meses após a morte de Ilse, é quem 
toma as rédeas e começa a estabilizar a administração como a conhecemos 
hoje, Noelice encontra na época a Fundação completamente defasada, com 
problemas de estruturação e, depois de um período de lutas começa a fazer 
com que a fundação pudesse dar seus primeiros passos como por exemplo, 
durante a primeira reunião do Conselho Curador apenas 4 meses após a 
morte de Ilse, no dia 15 de Outubro de 1983, como pode ser observado 
na primeira ata de reuniões fica acertado de acordo com a sugestão do 
conselheiro Virgílio Elísio da Costa Neto que todos os conselheiros dessem 
uma contribuição mensal de 10 mil cruzeiros para as despesas da Fazenda 
Santa Bárbara, sendo a sugestão aceita por todos, assim como a decisão de 
que tal contribuição seria mantida até segunda ordem do conselho. E demais 
alterações que foram feitas no estatuto visando “dar maior segurança e garantia 
para obra de Ilse e Hansen Bahia” [...], (Ata do Conselho. 1985, pág. 12).

Elencando as administrações tidas como mais “importantes” para a história 
da Fundação, quatro nomes de coordenadores executivos se sobressaem, sendo: 
Noelice Costa Pinto, Augusto Regis, Raimundo Vidal e Elias Gomes de Souza, 
estes três primeiros por sua vez tem uma importância ímpar no que se diz como 
estruturação da fundação, cujos trabalhos ajudaram a alicerçar esta instituição.

Com Augusto Régis na coordenadoria executiva a fundação se encontra 
em outro momento, o novo coordenador encontra a fundação em um 
período conturbado, a antiga diretora executiva Noelice Costa Pinto sai da 
diretoria deixando em seu lugar a vice diretora, a professora Wanderlina 
dos Reis Rodrigues, o prédio da praça Manoel Vitorino entra em estado 
de decadência, precisando de reformas, logo o prédio não tinha mais 
condições de abrigar nenhuma obra, o acervo então é transferido novamente 
para o prédio Anna Nery, é nesse momento de caos e incertezas sobre o 
futuro da instituição que Paulo Gaudenzi assume a secretaria de cultura 
do estado da Bahia, assumindo assim o posto de Presidente do Conselho 
Curador da Fundação Hansen Bahia, nomeia então Augusto Régis como 
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Coordenador Executivo, conta Jomar Lima, gerente técnico da Fundação.

Uma das primeiras ações da nova administração acorre com a reforma 
do prédio situado na rua 13 de Maio, que naquele momento se encontrava 
em ruínas, logo após o término da reforma todo o acervo da Fundação é 
transferido para este local. A partir deste momento a Fundação começa a 
moldar seu nome no cenário cultural da região, passando durante essa 
administração a ser um veículo cultural de extrêma importância para a 
cidade de Cachoeira, é Augusto Régis que toma essa iniciativa e consegue 
também restaurar parte do acervo da Fundação, é responsável por 
diversas atividades culturais como um intercâmbio cultural entre artistas 
de Cachoeira e Salvador, onde o coordenador leva para Salvador artistas 
cachoeiranos, e trás também alguns artistas soterpolitanos para Cachoeira 
integrando assim a Fundação Hansen Bahia no meio cultural cachoeirano.

Com o coordenador executivo Raimundo Vidal, este realiza um trabalho 
mais administrativo sanando questões financeiras da instituição, também 
consegue realizar trabalhos de restauração de acervo, em 2007 o projeto 
de Preservação da Obra de Hansen Bahia foi um dos selecionados pelo 
programa CAIXA de Adoção de Entidades Culturais onde são restauradas 
73 obras de Hansen sendo, 64 obras em suporte de papel, xilogravuras 
e mistas, e em mais 9 obras em suporte de madeira dentre elas matrizes 
de xilogravura pertencentes ao acervo da Fundação Hansen Bahia.

Realizando também  exposições intinerantes no ano de 2009 na Caixa 
Cultural Rio de Janeiro de 03 de Março a 05 de Abril; Caixa Cultural Brasília, 
de 03 de Junho a 05 de Julho; Caixa Cultural Curitiba de 21 de Julho a 16 de 
Agosto; e Caixa Cultural São Paulo de 22 de Agosto a 25 de Outubro. É também 
durante a administração de Raimundo Vidal que a Fundação realiza uma de 
suas parcerias mais importantes, a parceria com o programa Monumenta, 
programa este que foi gerido pelo IPAC e a Fundação Hansen Bahia.

O programa monumenta é um programa de reforma e resgate sustentável do 

patrimônio histórico urbano brasileiro, executado pelo Ministério da Cultura 
do Brasil e patrocinado pelo BID – Banco Internacional de Desenvolvimento, 
sendo elegíveis para o programa sítios e conjuntos urbanos de monumentos 
históricos nacionais tombados pelo IPHAN. A Fundação Hansen Bahia 
atuou no programa Monumenta nas áreas de administração, supervisão e 
estudos de projetos nas cidades de Cachoera e Lençóis realizando entre os 
anos de 2001 e meados de 2002 estudos de natureza técnica e de viabilidade 
econômico financeira que fizeram parte do perfil do projeto que fora 
aprovado, isso possibilitou a celebração de convênios para a execução do 
programa nas cidades de Cachoeira e Lençóis. Entre os anos de 2002 e 2004 
oito projetos de monumentos, sendo cinco em Cachoeira e três em Lençóis 
foram elaborados, ainda no ano de 2004 são desenvolvidos novos estudos os 
quais resultam na revisão do perfil do projeto das duas cidades, acrescentando 
novas ações e aumento no investimento, em 2005, são elaborados 
vinte e três projetos executivos, treze em Cachoeira e dez em Lençóis. 

Algumas das obras realizadas pelo programa em Cachoeiraa são: Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição do Monte; Igreja Matriz; Conjunto do Carmo; 
Cineteatro Glória (hoje Cineteatro Cachoeirano); Quarteirão Leite Alves, 
onde hoje funciona o Centro de Artes, Humanidades e Letras – CAHL – 
da UFRB, além das obras na orla da cidade, assim como na orla de São 
Félix. Já em Lençóis, algumas das restaurações foram: Avenida Senhor dos 
passos, que passou por uma qualificação urbana, Igreja Senhor dos Passos, 
sede da Prefeitura entre outras, como pode ser conferido no site do IPAC.

Quando o atual coordenador executivo, Elias Gomes de Souza assume o 
cargo no ano de 2010, a  Fundação Hansen Bahia já é uma istituição cultural 
renomada porém, muita coisa ainda precisa ser feita, e é com Elias que a 
Fundação começa a fazer uma série de parcerias importantes no campo 
técnico como por exemplo trazer uma maior qualificação para a instituição 
com a contratação de museólogos efetivos da Fundação, como é o caso 
dos Museólogos Jomar Lima, gerente técnico da Fundação e responsável 
pelo acervo, Anderson Ferreira, e Cristiane Marques, a realização do 
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plano museológico realizado nos anos de 2010 e 2011 em parceria com a 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB firmando um convênio.

A partir destes trabalhos, a Fundação começa a ser vista como um espaço 
de pesquisa por professores e estudantes principalmente dos cursos de 
museologia e artes visuais da UFRB, um sinal desta troca entre a Fundação 
e a universidade são os trabalhos realizados por estudantes dentro e fora das 
instalações da Fundação tendo como tema a obra de Hansen e o ofício da 
xilogravura, alguns destes trabalhos sendo estágios obrigatórios de estudantes 
de museologia e estágios voluntários de estudantes de artes visuais, além de 
trabalhos de conclusão de curso, com temas como: Pesquisa e Avaliação 
de Público na Galeria Hansen Bahia; Documentação das Obras de Ilse e 
Hansen Bahia; Documentação de xilogravuras; Documentação de Matrizes.

Em meados do ano de 2015 houve uma troca entre a Fundação Hansen Bahia 
e o Parque Histórico Castro Alves, na qual uma exposição foi feita na galeria 
Hansen Bahia mostrando a obra literária e a trajetória da vida do poeta baiano 
Castro Alves, e outra exposição, esta no espaço do Parque Histórico de uma 
série de xilogravuras originais de Hansen Bahia entitulada Navio Negreiro, 
esta parceria gera também uma oficina de xilogravura ministrada pelo artista 
plástico Zimaldo Melo. Algumas das parcerias mais recentes são: com o 
Instituto Dannemann em São Félix na qual obras de Hansen Bahia foram 
expostas no espaço do instituto além de uma série de oficinas de xilogravura 
com crianças e jovens da cidade, além e uma exposição no Centro Universitário 
de Cultura e Arte – CUCA em Feira de Santana - Bahia, com a vida e obra de 
Hansen Bahia, exposição que também contou com oficinas de xilogravura.

Elias consegue firmar ainda uma parceria com a Assembléia Legislativa 
da Bahia, a qual vem apoiando a Fundação com publicações de livros como 
o livro do centenário de Hansen Bahia 1915 – 2015, o relançamento do 
livro Flor de São Miguel realizado no Museu de Arte Moderna – MAM 
em Salvador no ano de 2015, que contou também com uma exposição na 
capela do museu, com as gravuras originais do livro talhadas e impressas por 

Hansen na década de 1950. É também durante esta gestão atual que acontece 
a intensificação das oficinas de xilogravura dentro da galeria da Fundação 
Hansen Bahia na cidade de Cachoeira com a criação do atelier dirigido 
pelo artista plástico e publicitário Zimaldo Melo, como já abordado acima.

Indubtavelmente a Fundação Hansen Bahia não só se encontra em 
boas mãos como está em pleno funcionamento, e além dos projetos 
abordados ao longo desse texto, sendo que alguns ainda continuam em 
andamento, muitos outros estão nos planejamentos de atividades para os 
próximos anos, o desafio é grande e as dificuldades existem, é claro, mas 
acredito que a memória e o legado de Hansen Bahia estão imortalizadas 
através da sua Fundação, e o propósito desta Fundação jamais se perderá 
enquanto ainda restarem pessoas que acreditem e lutem pelo mesmo 
propósito, pois existem muitas formas de imortalidade, e a arte é uma delas.

O fato é que todo o patrimônio da Fundação Hansen Bahia pertence a 
cidade de Cachoeira encontrando-se sob os cuidados da própria instituição e 
ninguém pode tirá-lo de lá salvo pela sua própria extinção, como está previsto 
no artigo 27 do estatuto que rege que caso a fundação seja extinta, todo o 
patrimônio deverá ser incorporado ao de outra fundação de mesmo gênero 
e que esta esteja, preferencialmente estabelecida no município de Cachoeira.

“O nome de Hansen consta em quase todos dos dicionários de arte 
da europa, na enciclopédia Delta Larousse, no dicionário de artes 
plásticas do Brasil de Roberto Pontual e no Bahia de Todos os Santos – 
Guia de Ruas e Mistérios de Jorge Amado (Ed. Record, 27ª edição, 
1977, págs. 313 à 361).( SANTOS. Lêda Deborah Guerra, p.11).”

Sobre HANSeN e A fuNdAção
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Os anos foram passando. Conselheiros, presidentes, coordenadores entraram 
e saíram; na casa dos Hansen em São Félix, ao dar um passeio pelo antigo 
ateliêr percebem-se as marcas do tempo que castigam as antigas goivas, que 
há pouco mais de 40 anos trabalhavam avidamente. Na estante ainda é possí-
vel encontrar as latas de tinta e demais ferramentas usadas no passado, como 
uma prensa de rolo supostamente desenhada pelo próprio Hansen, obras 
ornam as paredes, e a casa, apesar de muito antiga está muito bem cuidada,  
não fossem os móveis e objetos perecedouros como um aparelho televisor 
muito antigo, poderíamos dizer que algém ainda mora ali. O corpos se foram, 
primeiro Hansen, depois Ilse, mas acredito que nós não devemos nos lembrar 
dos Hansen com tristeza, tenho a certeza de que eles não iriam querer isso, 
também não devemos nos lementar de suas mortes. 
Hoje em dia restam muito poucas pessoas ainda vivas que conviveram com 
o casal, presenciaram suas festas, sua alegria e que se impressionaram com a 
brasilidade daqueles que nesta terra não nasceram, mas a qual amaram incon-
dicionalmente. Fiquemos com as fotografias, fiquemos com os vídeos, que 
fiquemos com a arte, pois a arte de certa forma é eterna, e Hansen, mesmo 
38 anos após a sua morte continua levando todos à escola.
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