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Recentemente trabalhando na novela
teen Malhação, da Rede Globo, e no fil-
me Amanhã Nunca Mais, de Tadeu Jun-
gle, Paula Braun inspirou-se na recente
experiência da maternidade quando
preparava sua Karin.

A personagem dela no curta Quinta Coluna é
justamente uma mulher com o sentimento de
mãe à flor da pele.

– Quando nasceu a minha filha, Flora, que
está com nove meses, nasceu também a mãe

– diz a atriz blumenauense.
Ela conta que, na ocasião em que recebeu o

roteiro para ler, imaginou que seria mais um
filme de época. Ficou surpreendida com a qua-
lidade das cenas, com a relação dos persona-
gens, e com o perfil de Karin, uma mulher que
se dispõe a destruir a memória da família para
preservar a vida.

Tom C. dos Santos, que interpreta o filho de
Karin, trabalhava como modelo e experimenta
pela primeira vez a atuação cinematográfica.
Ele revela que está aprendendo muito com o

personagem. Thomas é um adolescente brasi-
leiro que fala alemão, pensa em alemão, e tem
que abdicar da própria língua para lidar com
os problemas de um período histórico compli-
cado e com os de sua própria idade.

A história é ambientada em 1942, em Santa
Catarina.O diretor de arte,Dicezar Leandro,diz
que a maior parte os objetos de cena foram tra-
balhados para dar a atmosfera de época ao fil-
me, com um perfil antigo, mas sem ser um ob-
jeto velho, em uma época de opulência urbana,
com automóvel, telefone, luz elétrica.

Realizar um festival de cinema em
Balneário Camboriú é um projetos de
André Gevaerd, sócio da CineramaBC,
empresa coprodutora do curta-metra-
gem Quinta Coluna.

Ele nasceu nessa cidade do litoral ca-
tarinense e, aos 12 anos, foi com a mãe
para São Paulo. Hoje com 27 anos, é for-
mado em cinema pela Fundação Arman-
do Alvares Penteado.

O nome CineramaBC é uma homenagem a
uma sala de cinema de rua de Balneário Cam-
boriú, que tinha 1,2 mil lugares e foi transfor-
mada em shopping.

Para sediar o 1o Festival Internacional de Ci-

nema em Balneário Camboriú – CineramaBC,
André vai utilizar também uma sala de cinema
de rua, o Cine Itália, com capacidade para 700
pessoas, e uma das maiores do Brasil ainda
em funcionamento.

O projeto do festival prevê três vertentes
principais: uma mostra internacional de lon-
gas-metragens, mostra novas mídias – aberta
a qualquer formato de audiovisual –, e uma
mostra catarina, com exibição dos melhores
curtas-metragens produzidos no Estado.

Um dos objetivos da produtora com esse
projeto é fomentar o cinema no Vale do Itajaí.
Com um olhar voltado também para o mer-
cado audiovisual internacional, pretende dar
vazão a uma geração emergente de roteiristas e

diretores, que desejam apresentar nova forma e
conteúdo audiovisual.

Sócio fundador da Kinoosfera Filmes, de São
Paulo,André atua profissionalmente na indús-
tria cinematográfica há 11 anos.Em sua carrei-
ra, estão filmes longas e curtas-metragens sele-
cionados e premiados em festivais nacionais e
internacionais.

A Epic Studio, de Itajaí, de Verena lli e Gui-
lherme Meneghelli, atua como produtora de
vídeo e design gráfico e é parceria da Cinera-
maBC no projeto Quinta Coluna. Focada na
produção publicitária, institucional e de ge-
ração de conteúdo, conta com uma equipe de
formação multidisciplinar e também trabalha
pela profissionalização do mercado da região.

Personagens no

Curta-metragem retoma o drama dos alemães no Brasil da 2a Guerra

FIFO LIMA

O clima de terror sofrido pe-
los imigrantes nas colônias ale-
mãs é a substância principal de
Quinta Coluna, curta-metragem
rodado esta semana na cidade
de Pomerode, com direção de
Carlos Daniel Reichel.

A história, que já foi aborda-
da no cinema e na literatura,
ocorreu há 60 anos, durante a 2a

Guerra Mundial, mas está viva
na memória.

O
s alemães foram trans-
formados em inimigos
no Brasil dos anos 1940,
quando o país declarou
guerra ao países do Eixo.

– O filme demonstra como a his-
tória pode interferir na vida das pes-
soas – diz o diretor, que é natural de
Jaraguá do Sul e está estreando na
direção cinematográfica.

A atriz Paula Braun interpreta Ka-
rin, uma descendente alemã preo-
cupada com a integridade do filho
Thomas, um adolescente de 17 anos

vivido por Tom C.dos Santos.
O pai está morto e para preservar

o filho de perseguições da ditadura à
família, Karin passa a aniquilar todos
os objetos do marido. Thomas sofre
com a destruição das referências do
pai. Mas o protagonismo pode estar
em outra casa, onde mora um te-
nente-coronel interpretado pelo ator
e diretor de teatro Marcos Azevedo e
seu filho, vivido pelo menino Mikael
Beltrame Bonotto,10 anos.

O militar é alinhado com o Estado
novo e cumpridor da hierarquia mili-
tar, mas se vê numa situação dualista
ao perceber a aflição de Karin. O me-
nino segue o discurso do pai e vai se
decepcionar com a benevolência do
militar em relação a Karin e seu filho.

– Os personagens estão no fio da
navalha, vivem antagonismos com-
plexos, mas sem um maniqueísmo
exacerbado – diz Marcos.

A locação da casa do militar fica
numa rua de pouco movimento em
Pomerode.As filmagens foram feitas
durante uma semana chuvosa e, em
alguns momentos, a agenda da cenas
externas teve que ser alterada.
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Equipe alterou
cronograma
e aproveitou
momentos

de estiagem
para filmar
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Inspiração na maternidade real

Paula Braun interpreta
Karin, a mãe dedicada
de Thomas (Tom C.
dos Santos)
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O termo Quinta Coluna, que dá
nome ao filme, era usado para se re-
ferir pejorativamente aos brasileiros
descendentes dos imigrantes, que
falavam alemão numa época que
era proibido. Até mesmo na escola
as crianças de descendência alemã
eram chamadas dessa forma. Origi-
nariamente, é uma expressão usada
para se referir a grupos clandestinos
que trabalham dentro de um país,
ajudando a invasão armada promo-
vida em caso de guerra.

O termo ganhou força durante a 2a

Guerra, e passou a denominar os ale-
mães, acusados de apoiar os países
do Eixo. O curta será finalizado em
película 35mm e está sendo produzi-
do com R$ 95 mil do Edital Estadual
de Cinema/Prêmio Cinemateca Cata-
rinense/FCC.
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