
Primeiro, mal podemos descrever alguma coisa, a não ser um 
desejo ou desejos.
Assim se começa, quando queremos fazer um filme, ou escrever 
um livro, ou pintar um quadro, ou compor uma música, ou, de 
resto, inventar alguma coisa. 
Temos um desejo. 
Desejamos que pudesse haver alguma coisa e depois trabalhamos 
até que isso exista. Desejamos acrescentar alguma coisa ao mundo, 
alguma coisa mais bonita, ou mais verdadeira, ou mais exacta, ou 
mais útil, ou simplesmente alguma coisa diferente de tudo o que 
há. E logo no começo, em simultâneo com o desejo, imaginamos 
também já alguma coisa diferente daquilo que já há ou, pelo 
menos, vemos relampejar alguma coisa de diferente. Caminhamos 
depois nesta direcção em que vemos uma luz, na esperança de não 
nos perdermos pelo caminho e não esquecermos ou trairmos o 
desejo inicial.
E no fim há depois uma imagem, ou imagens, de alguma coisa, 
ou uma música, ou uma coisa nova, com a qual podemos pôr 
a funcionar alguma coisa, ou uma história, ou justamente essa 
combinação estranha de tudo isto: um filme. Só que: com um filme 
– e nisto distingue-se de quadros, romances, composições musicais 
ou invenções -, só com um filme, temos de primeiro acrescentar 
contas do nosso desejo e, mais do que isso, até temos desde logo 
que descrever o caminho que queremos percorrer com ele.
Eu desejei e vi brilhar um filme em e, por isso, sobre Berlim. 
Um filme em que pudesse estar contida uma noção da história 
desta cidade desde o fim da guerra. Um filme em que pudesse 
surgir e manifestar-se aquilo de que eu sinto a falta em tantos 
filmes que aqui se desenrolam e que, contudo, parece estar tão 
palpável diante dos olhos, quando chegamos a esta cidade: uma 
sensação, sim, mas também alguma coisa no ar, e sob os pés, e nas 
caras – aquilo justamente que distingue de modo tão total a vida 
nesta cidade da vida noutras cidades. 
Para a descrição e compreensão do meu desejo é ainda importante 
o seguinte: ele é um desejo de alguém que esteve muito tempo 
ausente da Alemanha e que só pôde e quis reconhecer sempre 
nesta cidade aquilo que constitui o “ser alemão”. E contudo, não 
sou berlinense. Quem é que ainda o é? Porém, as visitas a esta 
cidade, desde há vinte anos, são para mim as únicas e verdadeiras 
“experiências da Alemanha”, porque aquela história que em 
qualquer outro lado da “Alemanha”, nomeadamente na República 
Federal, só pôde sempre ser vivida como renegação ou como 

ausência, ou seja, da qual tínhamos que sentir a falta, está aqui 
física e emocionalmente presente. 
É claro que eu não desejei um filme exclusivamente sobre Berlim, 
sobre um lugar. Desejei ainda mais, e precisamente, que se 
ocupasse de pessoas e, assim, da única e constante questão:
“como devemos viver?”.
“BERLIM” surge neste desejo, por conseguinte, também como 
representante de “O MUNDO”.
Não conheço outro lugar que fosse mais lícito.
Nenhuma outra cidade é tanto um símbolo,
tão LUGAR DE SOBREVIVÊNCIA,
tão exemplar do nosso século.
Berlim está tão dividida como o nosso mundo, 
como o nosso tempo, 
como homens e mulheres,
como jovens e velhos,
como pobres e ricos,
como cada uma das nossas experiências. 
Berlim estaria “destruída”, dizem muitos.
Eu digo: Berlim é mais real do que todas as outras cidades.
Justamente, mais um LOCAL do que uma CIDADE.

A minha história não se ocupa de Berlim,
por ser aqui que se desenrola, 
mas porque não se podia desenrolar em mais lugar nenhum. 
O filme deve chamar-se:
DER HIMMEL ÜBER BERLIN*, 
porque o céu é talvez a única coisa 
ainda comum a ambas as cidades nesta cidade
com excepção do seu Passado, 
naturalmente. “Sabe o céu”, por assim dizer, 
se há ainda um Futuro comum.
A língua, a muito evocada, 
A LÍNGUA ALEMÃ
é na aparência, ainda comum, 
mas em rigor, passa-se com ela
o mesmo que com a própria cidade:
numa língua estão contidas duas 
que têm um Passado comum, 
mas não necessariamente um Futuro. 
E o presente? 
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Primeira descrição de um filme verdadeiramente indescritível
Excertos retirados de um primeiro treatment de Der Himmel Über Berlin (As Asas do Desejo)



Dele se ocupa, deve ocupar-se, este filme
DER HIMMEL ÜBER BERLIN
[O CÉU SOBRE BERLIM]

SOBRE BERLIM?
Em Berlim, de Berlim, com Berlim, por causa…
De quê, sobre quê, onde com quê deve um tal filme
pois “ocupar-se”, “falar”, “desenrolar-se”, “lidar”? 
E para quê? 
Como se Berlim não estivesse
já, até ao último bocadinho,
iluminada, sondada, espremida.
Sobretudo agora que faz 750 anos
e foi ainda também elevada a MITO,
o que talvez possamos compreender,
mas que nem por isso torna este estado “Berlim” 
mais razoável,
antes ainda, mais incompreensível. 

O CÉU?
o céu sobre ela é portanto a única coisa clara, 
transparente e compreensível. As nuvens
passam, chove e neva e relampeja 
e troveja lá de cima, a lua nasce e passa 
lá em cima e eclipsa-se, o sol brilha hoje 
sobre a dupla cidade como sobre
a cidade-ruína de 1945 e a “cidade-fachada” dos anos 50, 
como já tinha brilhado, quando 
não havia cidade, e como ainda brilhará 
quando, finalmente, já não houver cidade. 

Torna-se agora lentamente claro o que espero 
que seja possível: poder em Berlim contar alguma coisa, 
nomeadamente uma história. 
(Temos que acentuar bem, porque eu não 
procuro aqui sequer uma HISTÓRIA, mas: 
UMA história.) 
Para isso é preciso distância, um olhar de longe, 
melhor ainda: muito lá de cima. Não quero contar uma 
HISTÓRIA de UNIDADE, mas infelizmente o mais 
difícil: UMA história de DUALIDADE. (…)

A História não tem naturalmente lugar no filme, 
mas sim UMA história, embora naturalmente também 
numa HISTÓRIA possa acontecer HISTÓRIA, 
imagens e rastos da História passada 
e noções da futura. Em todo o caso: 
SABE O CÉU! 
Teríamos de ter paciência de ANJO para poder 
manter tudo isto separado. 
PÁRA! 
Exactamente neste momento 
começa o filme no meu espírito 
PAIRA, 
no verdadeiro sentido da palavra: 
com ANJOS. 
Sim, anjos. Um filme com anjos. 
Eu sei que isto não ver ser imediatamente compreendido e 
eu próprio também ainda mal o compreendo: 
“ANJOS”!
Sim, anjos. Um filme com anjos. 
Eu sei que isto não vai ser imediatamente compreendido
 e eu próprio também ainda mal o compreendo: 
“ANJOS”!

A posteriori é-me já quase impossível determinar como nasceu a 
ideia de povoar com anjos a minha história em Berlim. Surgiu de 
muitas fontes ao mesmo tempo. Foram, sobretudo, as Elegias de 
Duíno de Rilke. Depois foram, já desde há muito, os quadros de 
Paul Klee.
O Engel der Geschichte de Walter Benjamin. Foi, de repente, 
também uma canção dos Cure, na qual se falava de fallen angels 
e uma música no auto-rádio, em que aparecia o verso talk to an 
angel. (…)

Os anjos estão, portanto, em Berlim desde o fim da Segunda 
Guerra Mundial, condenados a permanecer aqui. Não detêm já 
“poder” algum, são apenas espectadores, assistem a tudo aquilo 
que acontece, sem a mais pequena possibilidade de poderem 
participar. Antigamente ainda podiam influenciar ou, enquanto 
anjos da guarda, pelo menos, sussurrar alguma coisa às pessoas, 
mas também isso agora é passado. Agora, estão simplesmente ali, 
invisíveis aos homens, vendo eles próprios, todavia, tudo. (…)

As pessoas não sabem da sua presença. Apenas uma criança pode, 
por vezes, reconhecer um anjo, fugazmente, para logo o esquecer. 
Um adulto pode, quanto muito, encontrar uma vez um anjo no 
sono, mas depois esquece-o também ao acordar de novo e toma-o 
por um sonho.
Assim se passaram os anos para os nossos anjos em Berlim, 
incógnitos, num ritmo monótono, já viram, até agora, a segunda 
geração crescer e morrer e, em breve, isto sucederá também já 
com a terceira. Conhecem cada casa, cada árvore e cada arbusto. 
(…)

Embora os anjos observem e escutem já há tanto tempo as 
pessoas, muito escapa, contudo, à sua compreensão. (…) O mundo 
material e sensual está reservado às pessoas. É o privilégio da 
condição mortal,
e a sua maldição é a morte. 
Em vista disto, não pode causar surpresa que, um dia, um dos anjos 
tenha uma ideia monstruosa: renunciar à existência de anjo em 
favor de uma vida humana! 
Nunca antes isto acontecera. Que é possível, isso sabem-no os 
anjos.
As consequências, porém, são desconhecidas.
O anjo que teve esta ideia terrível tinha sentido o desejo de 
se apaixonar por uma pessoa, por uma mulher, e a ideia de 
poder tocá-la esteve na origem deste pensamento de resultado 
imprevisível. Fala sobre isto aos seus amigos. Primeiro, estes 
ficam chocados. Depois, porém, ponderam seriamente sobre 
as consequências e imaginam o que poderia acontecer como 
resultado de que alguns de entre eles estejam, afinal, prontos 
a ousar dar este passo: trocar a sua imortalidade por uma vida 
humana, curta e ardente. (…)

Uma noite, durante um temporal terrível, surgem então estes 
neófitos, sob relâmpagos e trovões. Aí estão eles agora, irrevogável 
e inalteravelmente. (…) 

Ainda sabem de todos os outros espíritos em redor, simplesmente, 
já não os podem ver. E falam com os anjos que sabem que estão 
à sua volta, mas de quem já não podem obter resposta. Relatam-
lhes as suas novas experiências, falam dos seus novos amigos, mas 
também do seu novo sofrimento. Muitos são olhados de viés pelas 
pessoas, por causa destas conversas com anjos.
Espero que isto me seja, como autor destas “histórias com anjos”, 
poupado. 

*Literalmente, o título Der Himmel über Berlim significa O céu sobre Berlim. Daí os 
trocadilhos que se seguem.

Escrito em 1986, publicado em “A Lógica das Imagens”, de Wim Wenders, 2010, trad. Maria 
Alexandra A. Lopes, Edições 70, Lda



Durante décadas, alguns dos filmes de Wim Wenders ficaram indisponíveis devido a problemas relacionados
com direitos, ou só podiam ser exibidos com má qualidade devido aos danos nos negativos originais.
A Fundação começou a restaurar estes filmes digitalmente em 2014 e, como resultado deste trabalho, o público 
pode hoje em dia ver estes filmes em óptima qualidade. Restaurar o corpo de trabalho de Wim Wenders 
representa uma das missões centrais e um dos grandes desafios da Fundação Wim Wenders.

O RESTAURO DOS FILMES
PELA FUNDAÇÃO WIM WENDERS

Na preparação, os materiais originais foram trazidos de 
vários locais e foram documentados. Os documentos 
de produção foram examinados e analisados tendo 
em conta a sua situação legal. Para além disso, está 
a ser desenvolvido um arquivo com um esquema de 
inventário tanto para os filmes como para os materiais 
documentais. O trabalho de restauro consiste em 
várias etapas: a avaliação de todos os materiais 
originais, a digitalização dos materiais analógicos, o 
retoque de frames individuais de filme danificado e 
depois a estabilização de frames individuais, e a sua 
correcção de cor. O som já tinha sido processado 
digitalmente em 2002, por André Bendocchi-Alves. 
Após ser completado o processo de restauro, os 
materiais originais foram transferidos para o German 
Federal Film Archive, para o devido armazenamento 
a tempo inteiro. Uma mudança do analógico para o 
digital nunca irá passar despercebida. Por este motivo, 
foi dada uma atenção particular à manutenção do 
“charme” visual das imagens do filme analógico, com 
as idiossincrasias do filme. Enquanto o restauro de 
um filme clássico é normalmente supervisionado 
e avaliado por curadores e arquivistas que tomam 
decisões com vista a um restauro “de acordo com a 
visão original do realizador”, a nossa situação tem uma 
vantagem especial: o próprio realizador está envolvido 
no processo de restauro, garantindo que os filmes são 
tratados de uma forma que está longe de qualquer 
interpretação exterior.

A Fundação Wim Wenders restaurou digitalmente 
oito filmes ao longo de um ano. O processamento da 
imagem foi feito pela empresa ARRI Film & TV sob a 
supervisão de Wim Wenders e Donata Wenders, e 
foi financiado pelo German Federal Film Board (FFA) 
e pelo Centre National de la Cinématographie (CNC). 
Depois os filmes foram transferidos para formatos 
digitais de alta resolução de modo a permitir a sua 
exibição nos cinemas e na televisão.
A Fundação irá continuar a procurar a preservação 
do trabalho cinematográfico de Wim Wenders e 
assim torná-lo acessível ao público de uma forma 
permanente.

Fundação Wim Wenders
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