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ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.

Efter murens fald i 1989 afsløres et ejen-
dommeligt kapitel i den tysk-tyske historie.
10 eftersøgte, vesttyske RAF-terrorister i
samarbejde med Stasi, havde fået en ny iden-
titet i DDR. Dette er emnet for Volker Schlön-
dorffs film DIE STILLE NACH DEM SCHUSS.
Filmens hovedperson er Rita. Man følger
hende fra hendes oprindelige identitet i Vest-
tyskland, hvor hun slutter sig til terroristernes
væbnede kamp mod den tyske stat. Efter et
kort mellemspil i Paris får Rita en ny identitet
som almindelig arbejder i DDR. I centrum
står skildringen af den trivielle østtyske hver-
dag.  Men Rita kan ikke flygte fra sin fortid.
Hun holder fast ved sin retfærdighedssans og
sine idealer og må på ny skifte identitet, da
hun bliver genkendt. Hun er konstant på flugt
og må forlade sine nærmeste venner med nyt
udseende og navn. Under den sidste flugt bliver hun skudt. Filmen baserer sig på faktiske
begivenheder på grundlag af Inge Vietts biografi „Nie war ich furchtloser“.
Hovedtemaerne i filmen er terrorisme og DDR. Selv om Schlöndorff ikke kan identificere
sig med personerne, udtaler han: „Ich hätte den Film nie gemacht, wenn ich nicht die
Bewunderung für diese Menschen hätte“. I centrum står dermed mennesket, der kæmper
for politiske ideer og ikke de politiske ideer. At tage disse temaer op er dristigt, modigt og ikke
mindst vigtigt for forståelsen af nyere tysk historie, fordi dette kapitel stadig er ekstremt
følsomt og fortrængt. I en kølig, nøgtern tone er det lykkedes at skabe en film med stor
autenticitet med en slutreplik, der lyder: „Alles ist so gewesen. Nichts war genau so.“
Ved Berlinale 2000 fik filmens skuespillere Bibiana Beglau som Rita og Nadja Uhl som
Tatjana Sølvbjørnen, og filmen fik prisen for den bedste europæiske film.
DIE STILLE NACH DEM SCHUSS er tæt gloseret. Til filmen og teksten hører en hjemmeside med
opgaver til tekst og film og links. Filmen vil med fordel kunne inddrages i projektarbejde
med fx fagene historie, samfundsfag, mediefag.

Målgruppe: fortsættersprog på B- og A-niveau fra 3. semester i stx, hhx, htx samt
hf.
Pris efter skolerabat: 198,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
Film med skolelicens og tyske undertekster: DVD: 800,-.
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