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De andres liv (instrueret af Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)  
I 1984 får Stasi-manden Wiesler af ministeren ordre om at overvåge dramatikeren Dreyman for 
at finde noget på ham, således at ministeren kan få en chance hos Dreyman's kæreste, 
skuespillerinden Christa-Maria Sieland.  
Medvirkende: Martine Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur ... et al.  
 
Atomic blonde (instrueret af David Leitch, 2017)  
1989 i Berlin, i tiden lige før Berlinmurens fald. M16's superagenten Lorraine sendes til byen for 
at skaffe nogle vigtige dokumenter. Byen, og de mange spioner, er på kogepunktet og snart 
begynder der at dukke lig op i gaderne. Men hvem narrer hvem?  
Medvirkende: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Roland Møller … et al. 
 
Barbara (instrueret af Christian Petzold, 2012)   
Barbara er læge i Østtyskland. Hun søger udrejsetilladelse til Vesttyskland, hvor hendes elsker 
venter. Hun forvises til tjeneste i en mindre landsby, hvor Stasi holder nøje øje med hendes 
færden. Efterhånden som hun lærer patienterne og lægen André at kende, bliver ønsket om 
flugten til et andet liv i Vesten et dilemma.  
Medvirkende: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Mark Waschke, Jasna Fritzi Bauer … et al. 
 
Fatherland (instrueret af Ken Loach, 1986)  
Sangeren Klaus Drittemann kommer som dissident fra DDR til vesten i 1985 for frit at kunne 
udtrykke sig. Men vesten er ikke bare lykkeland, og Klaus har yderligere en dagsorden: Han vil 
finde sin forsvundne far, hvis spor fører tilbage til den spanske borgerkrig og 2. verdenskrig, til 
stalinisme og nazisme.  
Medvirkende: Gerulf Pannach, Fabienne Babe, Sigfrit Steiner, Christine Rose … et al. 
 
Good bye Lenin! (instrueret af Wolfgang Becker, 2003)  
Mønsterkommunisten Christiane er i koma, da hendes elskede DDR bryder sammen. Da hun 
vågner igen, forsøger hendes søn at skåne hende for virkeligheden, og han skaber derfor en 
illusion om, at DRR stadig består.  
Medvirkende: Daniel Brühl, Katrin Sass, Maria Simon, Chulpan Khamatova ... et al.  
 
Hedwig and the angry inch (instrueret af John Cameron Mitchell, 2001)  
Hansel gennemgår en kønsskifteoperation og bliver til Hedwig for at kunne gifte sig med en 
amerikansk soldat og flygte fra Østtyskland til USA. Operationen mislykkes og hun står med 
"the angry inch". Hun forlades af sin mand og forsøger nu at slå igennem som rockstjerne, men 
hendes nye kæreste stjæler hendes sange og opnår selv berømmelse på dem.  
Medvirkende: John Cameron Mitchell, Andrea Martin, Michael Pitt, Alberta Watson ... et al.  
 
Last exit Alexanderplatz (instrueret af Hans Christian Post, 2015)   
Dokumentarfilm. Efter Berlinmurens fald tog bystyret skridt mod en transformation af byens 
østlige centrum, Alexanderplatz. Arkitekt Hans Kollhoff vandt byplankonkurrencen på at skulle 
forvandle området til et Manhattan-lignende finanscentrum. Kommercialiseringen af Østberlin 
blev kampplads for historisk identitet og folkelig medbestemmelse. Projektet er stadig ikke 
fuldbyrdet.  
 
Spioner (instrueret af Mikael Salomon, 2007)  
Mini-serie i tre dele, som omhandler CIAs og KGBs skakspil mod hinanden gennem fire årtier. 
Fra Den Kolde Krig frem til murens fald følger vi Jack, Leo og Yevgeny, tre studiekammerater 
fra Yale, som alle er blevet rekrutteret af deres lands Secret Service.  
Medvirkende: Chris O'Donnell, Alfred Molina, Michael Keaton ... et al.  
 
  



Spionernes bro (instrueret af Steven Spielberg, 2015)   
Advokaten Donovan udpeges til at forsvare den russiske spion, Abel. Dette medfører at han 
senere sendes til Berlin for at forhandle en krigsfangeudveksling.  
Medvirkende: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd, Scott Shepherd … et al. 
 
The spy who came in from the cold (instrueret af Martin Ritt, 1965)   
Den engelske efterretningsagent Alec Leamas skal med vilje forsumpe og købes af østtyskerne, 
men bliver ufrivilligt en brik i et dobbeltspil mellem Øst og Vest.  
Medvirkende: Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner, Sam Wanamaker ... et al.  
 
To minutters stilhed (instrueret af Lars Kraume, 2018)    
Da flere hundreder dræbes i Budapest beslutter de to venner Theo og Kurt, at deres klasse skal 
holde 2 minutters stilhed. Men det der starter som en leg, bliver blodig alvor, da skolens ledelse 
slår hårdt ned på demonstrationen.  
Medvirkende: Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke … et al. 
 
 


