
Andreas Valentin

Andreas Valentin é um construtor de pontes. Um 
habilidoso construtor de pontes entre o passado 
e o presente, entre a Europa e o Brasil, entre a 
dimensão doméstica e a esfera social.

Duas fotografias feitas pelo pai do autor, Gerhard 
Valentin, resumem o drama de todo europeu 
desterrado: aquela que mostra seu pai (avô de 
Andreas) contemplando a costa portuguesa de 
binóculo, e aquela que delineia o relevo da ilha de 
Fernando de Noronha. A última mirada da Europa 
e o primeiro vislumbre da terra brasileira. Entre 
elas: o Atlântico, apagador de todos os rastros, 
diluidor de todas as memórias. Muitos brasileiros 
de origem europeia ao olharem para trás enxergam 
apenas uma zona nebulosa da qual emerge um 
ou outro antepassado. Assim, esse esforço de 
arqueologia familiar encetado por Andreas Valentin, 
tem interesse especial para todos os filhos do 
exílio. Ao relatar sua saga familiar ele evoca 
a memória de todos nós, fazendo com que sua 
família retrate também nossas próprias famílias. 
No espelho mágico em que ele visualiza a história 
de sua família, nós também nos reconhecemos, 
encontrando consolo e sentido para as desventuras 
de nossos antepassados expatriados.

Proust lamentava o fato de que a memória 
fosse incapaz de nos oferecer um duplo perfeito 
dos tempos idos, condenando-nos a viver em 
um néant do qual conseguimos extrair, apenas 
episodicamente, raras memórias, ao passo que 
somos assombrados por inúmeras recordações 
inúteis ou indesejadas sobre as quais não 
exercermos controle. O que implica dizer 
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Este projeto teve início quando fui contemplado com uma bolsa de pesquisa pós-doutoral 
da Fundação CAPES, Ministério da Educação do Brasil, para trabalhar no Instituto 
de História da Arte da Freie Universität Berlin. Antes de viajar, em agosto de 2014, 
vasculhando as fotografias de meu pai, encontrei diapositivos (slides 35 mm) realizados 
durante uma viagem que ele fez com sua mãe em 1975. Estavam amarrados com linha 
e identificados: “Berlin”. Mesmo curioso em saber que imagens seriam aquelas, resolvi 
abrir o pacote somente mais tarde, quando encontraria com meu irmão na Suíça. Na 
bagagem, levei, ainda, alguns álbuns de fotografias realizadas e organizadas por meu pai 
em viagens pela Alemanha em 1936 e no Brasil nos anos 1940. Minha antiga câmera 
Nikon F3 também me acompanhou. Era minha intenção revisitar os locais em Berlin 
por onde ele passara e registrar esse trajeto com um olhar contemporâneo e autoral. Não 
sabia o que e onde fotografar. Estava certo, porém, de que esse trabalho se consolidaria 
quando visse aquelas imagens e passasse a conhecer a cidade.

Desde o século XX, as famílias Valentin e Kaiser, meus antepassados, são marcadas 
por deslocamentos. Procurei, a partir de episódios vividos por várias gerações dessas 
famílias, na Alemanha e no Brasil, criar novos sentidos para essa “geografia familiar”.1 
Minhas fontes de pesquisa, pontos de partida e de chegada foram a grande quantidade 
de fotografias, avulsas e organizadas em álbuns, além de documentos, como cartas, 
relatórios, atestados, boletins e certidões mantidos, principalmente, por meus avós, 
Bruno e Martha Valentin. Como outros que, exilados da Alemanha, chegaram ao Brasil 
no final da década de 1930, eles também não puderam trazer consigo todos seus bens 
e memórias que, certamente, não caberiam na bagagem de mão que levaram consigo. 
Antes da partida, em dezembro de 1938, os móveis, pertences, documentos e fotografias 
foram despachados para o Brasil. Parte desse acervo ficou comigo, outra com meu irmão, 
Thomas Valentin, bem como com meus primos canadenses.

Utilizo aqui a fotografia de diversas maneiras: como expressão documental e artística; 
construção de memória e de sentidos em seu significado mais amplo. Pois, se uma 
fotografia pode ser “tanto uma pseudopresença quanto uma prova de ausência”, pretendo 
materializar algumas lacunas com imagens e com textos. Com seus usos talismânicos, 
fotografias evocam o sentido do inatingível, provocam emoções, testemunham a 
“dissolução implacável do tempo”.2  Busco recompor poeticamente esse tempo, através 
de fotografias, que, como seres vivos, são essencialmente mortais: nascem, crescem e 
morrem. Pela narrativa histórica aqui recontada e recriada, no entanto, eternizam-se e 
monumentalizam o “aquilo que foi”.3

“A memória não é um instrumento para prospecção do passado, mas um meio. É o 
meio das experiências vividas, da mesma forma que a terra é o meio no qual cidades 

antigas estão soterradas. Quem procura abordar seu próprio passado soterrado deve se 
comportar como alguém que escava”.

 
“Memory is not an instrument for surveying the past, but rather a medium. It is the 

medium of that which is experienced, just as the earth is the medium in which ancient 
cities lie buried. He who seeks to approach his own buried past 

must conduct himself like a man digging”.

Walter Benjamin, “Excavation and Memory”, 1932.

Meu pai, Gerhard Valentin, com sua câmera fotográfica Leica; São Paulo, 1940.
My father, Gerhard Valentin, with his Leica camera; São Paulo, 1940.
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1. Memórias
Comecemos, no entanto, não com uma fotografia, mas com uma pintura, por dois 
motivos. Primeiro - e aqui homenageio Walter Benjamin - por sua “presença”, sua aura, 
aquela “figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única 
de uma coisa distante por mais perto que ela esteja”.4  Segundo – e o mais óbvio – por 
ser o ponto de partida para esta narrativa. Trata-se do quadro “Der 70. Geburtstag des 
Kommerzienrates Valentin Manheimer” (O 70o aniversário do Conselheiro Comercial 
Valentin Manheimer), realizado pelo pintor da corte (Hofmaler) do Imperador Wilhelm, 
Anton Werner (1843-1915), em 1887 e hoje abrigado no Museu de História Alemã 
(Deutsches Historisches Museum) em Berlin. 

Na linha vertical divisória áurea do quadro, elegantemente vestido, está meu tataravô, 
Valentin Manheimer, cercado de suas filhas, netos e, mais à esquerda, sua mulher, 
Philippine. A celebração de seu aniversário de 70 anos é retratada nos jardins de sua vila, 
projetada pelo renomado arquiteto Friedrich Hitzig, na Bellevuestraße no 8, próximo ao 
Potzdamerplatz, região nobre da cidade. Em 1839, Valentin inaugurou na Oberwallstraße, 
no centro, a primeira loja de roupas “prêt-à-porter” femininas de Berlin. 

Anton Werner: Der 70. Geburtstag des Kommerzienrates Valentin Manheimer. 1887, óleo sobre tela / oil 
on canvas, 101 × 143 cm (Deutsches Historisches Museum, Berlin).

Diapositivos 35 mm de Gerhard Valentin, realizados em Berlin, 
1975 (fotografias de Andreas Valentin, Winterthur, 2014).
Gerhard Valentin’s 35 mm colour slides, taken in Berlin, 1975 
(photos by Andreas Valentin, Winterthur, 2014).
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Cunhou a palavra “Konfektion”, que passou a ser utilizada para se referir a esse 
tipo de negócio. Nessa mesma época, seus irmãos, David e Moritz, abriram negócios 
de produção de casacos e outros dois empreendedores, Hermann Gerson e Heinrich 
Jordan, fundaram suas casas de moda. Esses empresários judeus souberam utilizar o 
grande potencial produtivo da tradicional alfaiataria berlinense. Nas décadas seguintes, 
seu negócio prosperou: abriu uma filial em Londres, concorreu com as melhores casas 
parisienses e, ao final da década de 1890, empregava direta ou indiretamente 8.000 
pessoas.

Fotógrafo desconhecido / unkonwn photographer: Bellevuestraße, lado leste / west side, 1910 
(Landesarchiv Berlin).

Xícara de chá, produzida pela Königlische Porzellan-
Manufaktur Berlin, com estampa da fachada da casa 
na Bellevuestraße 8 (Coleção Thomas e Inês Valentin).

Tea cup, produced by the Königlische Porzellan-
Manufaktur Berlin, engraved with the façade of the 
house at Bellevuestraße 8 (Collection Thomas and Inês 
Valentin).

Wolfgang Albrecht: Bellevuestraße, 19/5/1988; ao fundo, o Muro de Berlin / in the background, the 
Berlin Wall (Landesarchiv Berlin).

Quando morreu, em 1889, obituários nos jornais de Berlin exaltavam as realizações 
do ilustre Conselheiro Privado de Comércio (Geheimer Kommerzienrat):

“Pioneiro da indústria, logo vislumbrou as oportunidades que 
se abriam no setor de moda feminina, transformando-as no foco 
de suas energias, força e inteligência. Soube utilizar as condições 
favoráveis de mercado, desenvolveu sua especialidade e tornou-se 
líder não só na Alemanha, mas em todo o mundo”. 
“Fez de Berlin o foco mundial da indústria de confecção. Empregou 
milhares de pessoas e deu-lhes a oportunidade de se tornarem ricos 
(...) O nome Valentin Manheimer ficará para sempre gravado em 
letras douradas na história da confecção alemã”.
“Quando se aposentou, continuou cuidando de seus colaboradores 
através da Fundação V. Manheimer, que ele criou para trabalhadores 
com deficiência”.5 

O próprio quadro, pintado por um artista da corte6; a cena e o cenário ali retratados; 
e a grande repercussão da morte de Valentin nos jornais exemplificam a ascensão que 
os judeus obtiveram, sendo aceitos nas altas esferas sociais e políticas de Berlin. Desde 
o século XVIII, judeus vinham se tornando cada vez mais importantes na sociedade 
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O prédio da antiga / the building of the old Konfektionshaus Valentin Mannheimer, Oberwallstraße, Berlin 
(foto / photo Andreas Valentin, 2011).

Apresentação de moda na seção inglesa da Konfektionhaus Valentin Mannheimer, c.1909.
Presentation in the English section of Konfektionshaus Valentin Manheimer circa 1909.

prussiana. Os assim chamados Hofjuden ou Hoffaktoren (judeus da corte ou provedores 
que cuidavam das finanças dos monarcas e os abasteciam com artigos de luxo) e 
Muenzjuden (judeus das moedas) obtiveram posições de destaque como, entre outros, 
agentes financeiros, conselheiros políticos, fornecedores de moedas e metais preciosos. 
Alguns de meus antepassados, na cidade desde o início do século XVII, ocuparam essas 
funções.7

Valentin e Philippine Manheimer tiveram três filhos e cinco filhas. Uma delas, 
Helene, casou-se com Heinrich Valentin, filho de Martin Valentin. Em 1813, Martin 
adotou “Valentin” como sobrenome.8 No ano anterior, o rei Friedrich Wilhelm III 
assinara o decreto de emancipação que anulava todas as leis restritivas e “reconhecia 
os Judeus, ao menos teoricamente, como cidadãos de pleno direito”.9 Judeus foram, 
portanto, obrigados a escolher nomes e sobrenomes, como uma maneira de assegurar 
sua emancipação e torná-los cidadãos com direitos iguais aos dos cristãos. Aos 14 anos, 
Martin foi trabalhar na casa bancária Friebe de Berlin. Progrediu rapidamente nessa 
carreira e, em 1842, herdou o negócio do banqueiro Wilhelm Zacharias Friebe. 

Meu avô Bruno, nascido em 1885, foi o antepenúltimo dos dez filhos do casal. Heinrich 
Valentin era sócio da empresa de logística “Jacob & Valentin Spediteure”, mantida com 
seu filho Felix e, depois, com o caçula, Kurt. O casal pertenceu à geração que se firmou 
econômica e socialmente quando a Alemanha se consolidava como nação, unificada em 
1871, após a vitória na guerra franco-prussiana. Em 1886, a população judaica de Berlin 
era de aproximadamente 50.000, algo como 5% do total; um quinto de todos os alunos 
do Ensino Médio eram Judeus. Enquanto que a modernidade construída ao longo do 
século apontava para a liberdade de pensamento, para novas formas de riqueza e para a 

democracia, ameaçava, também, muitos privilégios previamente estabelecidos e trazia, 
ainda, o medo: “no passado, Judeus foram malquistos e até mesmo desprezados; agora, 
pela primeira vez, eram também temidos”.10 

A família Valentin, no entanto, não parecia estar ameaçada e, muito menos, causar 
temor. Progressivamente, inseria-se na burguesia comercial e empreendedora (em 
alemão, Wirtschaftsbürgertum) – não necessariamente de origem judaica – que estava 
em ascensão. Desde o início do século XIX, em Berlin, jovens Judeus entenderam que a 
integração na sociedade alemã passaria, necessariamente, pelo engrandecimento cultural 
e pela formação intelectual – o conceito de Bildung11, conforme estabelecido por Goethe 
em seu romance “Wilhelm Meister” e em consonância com os ideais do Iluminismo. Esses 
valores e virtudes incluíam, entre outros: parcimônia; diligência e esforço; sinceridade e 
integridade; apreço pelo trabalho, pelas realizações e independência pessoais; e respeito 
pelas artes e pela ciência. Acrescenta-se, ainda, um excessivo formalismo, que me lembra 
das rígidas regras impostas por meu avô, quando ia visitá-lo em sua casa, no Rio de 
Janeiro.12 

Bildung e Kultur fariam desses jovens Judeus, eventualmente, verdadeiros alemães:
“Seu compromisso com o ideal de aperfeiçoamento pessoal e 
refinamento permitiu a esses jovens espirituosos - todos nascidos 
de famílias judias - realizar em duas ou três décadas, uma jornada 
que seus pares em outros lugares, especialmente na Europa 
oriental, levariam muito mais tempo para concluir: de um sistema 
hermeticamente fechado centrado nos sacramentos divinos para 
uma cultura agnóstica emancipada centrada no Homem”.13 
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Jacob & Valentin Spediteure, Holzmarktstraße 65, Berlin (fotografia / photograph, 11,2 x 8,3 cm, Acervo /
Collection Francisco Flörsheim).

Em 1896, os irmãos e irmãs Valentin reunidos para as bodas de prata de seus pais, Heinrich e Helene: 
meu avô Bruno está sentado à frente (fotografia, 24,2 x 17,2 cm, Acervo Peter Lattey).
In 1896, the Valentin brothers and sisters at the silver anniversary of their parents, Heinrich and Helene: 
my grandfather Bruno is sitting in the front (photograph, 24.2 x 17.2 cm, Collection Peter Lattey).

O sítio da família Valentin em Köpenick, c. 1880 (fotografia montada em cartão, 30 x 36 cm, Acervo 
Andreas e Thomas Valentin).
The Valentin family ranch in Köpenick, circa 1880 (photograph mounted on cardboard, 30 x 36 cm, 
Collection Andreas and Thomas Valentin).

Bruno Valentin, 1888 (fotografia / photograph, 6,4 x 10,3 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin / Collection Andreas and 
Thomas Valentin).
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Alguns dos filhos de Heinrich e Helene Valentin destacaram-se em Berlin e, de 
formas diversas, contribuíram para o crescimento econômico, social e cultural da 
cidade e da nação alemã. Bruno estudou no prestigioso Königstädtischen Gymnasium, 
onde aprendeu também grego e latim (lembro-me que, quando tinha sete anos, ele me 
ensinou o alfabeto e a escrever meu nome em grego). Em 1904, concluiu o ensino médio 
e ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Friedrich-Wilhelm em Berlin; 
continuou seus estudos em Würzburg, cidade no sul da Alemanha, onde escreveu sua 
tese de doutorado sobre novos métodos cirúrgicos, defendida em 1910. 

Ali, conheceu Martha Hellman, com quem se casou no ano seguinte. Seu pai, 
Bernhard Hellman, magistrado, vinicultor, membro da Liga Cultural Judaica, foi pessoa 
ilustre e influente na cidade. Em suas memórias, reunidas por minha tia Hedwig Lattey, 
minha avó recorda a infância no grande sobrado da Ludwigstraße, no 22, onde, nos 
fundos, funcionava o depósito e o escritório: “Aroma do vinho e o som dos barris em 
movimento. Sempre vinho à mesa. Nos dias de degustação, papai mais feliz. Nos outros, 
sério. Come todos os dias carne ensopada. Dias especiais são aqueles das reuniões no 
Conselho”. Inteligente, sagaz e, desde jovem, boa e assídua escritora, nesse texto Martha 
comentou sobre alguns episódios do encontro das duas famílias, a bávara e a prussiana, 
quando se casaram em Würzburg: “De um modo geral, os temidos prussianos, apesar de 
suas diferenças, foram bem iniciados por nós. Até Mamãe teve de admiti-lo”. 

O casal foi morar em Berlin, onde Bruno iniciou sua prática em medicina e sua 
carreira acadêmica. Acostumada com a vida pacata e a rotina familiar da pequena 
Würzburg, Martha recorda seus primeiros anos na capital do Reich: “Holzmarktstrasse. 
Não apenas o bairro, mas também a casa, principalmente a sala de jantar sem luz, me 
impressionaram e afetaram minha natureza interiorana de forma sombria e terrível. 
Novidades maravilhosas eram as reuniões familiares semanais e as festas. Toda terça à 
noite, quase 30 pessoas (crianças e netos mais velhos) e uma comida magnífica, preparada 
inicialmente pela velha Auguste, depois por Helene e servida pela empregada”.

Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, Bruno alistou-se no exército e, 
após o treinamento, foi para o front como médico (Oberartz). Depois de ferido por um 
estilhaço de granada na trincheira de St. Michel, na França, foi designado para implantar 
e dirigir uma clínica ortopédica para recuperação de amputados em Plankstetten, no sul 
da Alemanha. Em 1917, voltou novamente ao campo de batalha, de onde enviou cartas e 
postais para sua família, com curtas mensagens como essa, de 20/1/1918: “Meu querido 
Gerhard. Infelizmente, não posso lhe enviar um lindo cartão de aniversário, porque aqui 
não há nada para comprar. A Mutti deve lhe dar algo bem bonito; seja um bom menino e 
não chateie a Frida”. No final da guerra, foi condecorado com inúmeras ordens de mérito 
e medalhas.

O apartamento de Bruno e Martha Valentin na Togostraße 76, Berlin, 1911; alguns desses móveis 
e objetos foram despachados para o Brasil quando meus avós emigraram da Alemanha em 1938 
(fotografias em formatos diversos, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Bruno and Martha Valentin’s apartment at Togostraße 76, Berlin, 1911; some of the furniture and objects 
were dispatched to Brazil when my grandparents emigrated from Germany in 1938 (phtographs in various 
sizes, Collection Andreas and Thomas Valentin).
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Martha Valentin, Frankfurt, 1919 (fotografia / 
photograph, 13 x 18 cm, Acervo / Collection 
Andreas e / and Thomas Valentin).

Martha e / and Bruno Valentin: “Noivado 
/ Engagement, Nov. 1910” (fotografia / 
photograph, 11,8 x 16,7 cm, Acervo / Collection 
Andreas e / and Thomas Valentin).

Casamento de Martha e Bruno Valentin / Martha and Bruno Valentin’s wedding, Hotel Russischer 
Hof, Würzburg, 4/6/1911 (fotografia / photograph, 8,7 x 7,9 cm, Acervo / Collection Andreas e / 
and Thomas Valentin).

Em 1921, a família reunida em Köpenick para celebrar as bodas de ouro de Heinrich e Helene Valentin. 
Bruno está na terceira fila, ao lado do cozinheiro; Martha, a segunda à sua direita (fotografia, 24,6 x 19,1 
cm, Acervo Francisco Flörsheim).
In 1921, the Valentin family celebrating in Köpenick Heinrich’s and Helene’s golden anniversary. Bruno 
is in the third row, next to the cook; Martha, second to his right (photograph, 24.6 x 19.1 cm, Collection 
Francisco Flörsheim).
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Em 1915, Bruno no front de guerra e após ser ferido (fotografias, 8,8 x 13,9 cm, 6 x 8,6 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin). 
In 1915, Bruno at the front and after having been wounded (photographs, 8.8 x 13.9 cm, 6 x 
8.6 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).

Martha e / and Bruno Valentin, 1917 (fotografia / photograph, 13 x 18 cm, Acervo / Collection 
Andreas e / and Thomas Valentin). 

Em 1916, Bruno Valentin e sua equipe no hospital de campanha em Plankstetten (fotografias, 10 x 15 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin). 
In 1916, Bruno Valentin and his team in the war hospital at Plankstetten (photographs, 10 x 15 cm, 
Collection Andreas and Thomas Valentin).
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Meu pai, Gerhard, nasceu em Würzburg em 23 de janeiro de 1915, dois anos depois 
de sua irmã, Hedwig, que nascera em Berlin. Depois da guerra, a família morou em 
Frankfurt e em Heidelberg, onde Bruno foi professor e pesquisador da Clínica Cirúrgica 
Universitária. Em dezembro de 1924, foi contratado como diretor do Annastift, hospital 
luterano em Hannover, especializado em medicina ortopédica e de reabilitação. Ali, 
foi também professor de biologia e higiene na Escola Superior Veterinária e médico da 
província de Hannover. Em 1931, foi eleito presidente da Sociedade Alemã de Ortopedia. 

Os numerosos feridos e aleijados na Guerra necessitaram de cuidados especiais, 
resultando num aprimoramento científico da ortopedia alemã nas primeiras décadas 
do século XX. O trabalho e as pesquisas de Bruno em Hannover foram de grande 
importância para esse processo. De 1921 a 1939, até emigrar da Alemanha, já havia 
publicado mais de 70 artigos científicos. Ele é considerado um pioneiro nas novas 
técnicas e métodos cirúrgicos de recuperação de inválidos. Ademais, em sua gestão no 
Annastift dobrou a capacidade de atendimento da instituição e implantou modernas 
práticas de fisioterapia.14 

Cabe aqui uma breve reflexão sobre a religiosidade de Bruno, de seus antepassados 
e familiares. Ao final de sua história da família Valentin - na verdade, um levantamento 
minucioso da presença e das sociabilidades dos judeus na Prússia - ele relata que

“Muitos de meus parentes ainda eram judeus, mas, em suas casas, 
jamais presenciei algo que me lembrasse da fé; os feriados judaicos 
não eram celebrados; nenhum de meus primos fez Bar Mitzvah. 
Eu nunca aprendi nada sobre a cultura e os rituais judeus (...) Em 
meu círculo de relacionamentos, não me recordo de nenhum rosto 
tipicamente judeu”.15 

Não me lembro de Bruno, nem de quaisquer de meus familiares terem sido adeptos 
de qualquer religião, muito menos incentivar a prática religiosa. Menciona, ainda, 
que seu tio, Julius Valentin, irmão de Martin Valentin converteu-se ao cristianismo.16  
As primeiras conversões de judeus alemães, principalmente nos de classe média, 
ocorreram no início do século XIX. O Cristianismo era a religião global, estabelecida na 
Alemanha e em grande parte do mundo ocidental. Muitos se converteram por motivos 
mais pragmáticos do que de fé, “para conformar, fugir do estigma, adquirir direitos 
profissionais, reforçar status social, obter posições acadêmicas ou de governo, casar”.17  

Em seu curriculum vitae, elaborado em 1952 no Brasil, Bruno declarou ser protestante.

Cartão postal enviado por Bruno em 23/5/1918 do campo de batalha para seu filho Gerhard. Abaixo do 
desenho, a legenda:  “Continuem resistindo. Nós trabalhamos a terra até que a paz nos una novamente” 
(impressão sobre cartão,13,8 x 9,1 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Postcard sent by Bruno from the battle field on May 23rd, 1918 to his son Gerhard. The caption below the 
drawing reads: “Keep resisting. We nurture the land until peace unites us again” (printing on carton,13.8 x 
9.1 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).
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No Annastift, Hannover, c. 1925, 
experimentando com novas técnicas para 
postura corporal (fotografia, 8,3 x 10,7 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin).
At Annastift, Hannover, c. 1925, 
experimenting with new techniques for 
body posture (photograph, 8.3 x 10.7 cm, 
Collection Andreas and Thomas Valentin).

A biblioteca de Bruno em sua residência no Annastift (fotografia,12,5 x 17,5 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin). 
Bruno’s library in his Annastift home (photograph, 12.5 x 17.5 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).

Hedwig e / and Gerhard Valentin, Bavaria, 1917 (fotografia / photograph, 13 x 18 cm, Acervo / Collection 
Andreas e / and Thomas Valentin).
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2. Trajetos
Em 10 de dezembro de 1933, meu pai, Gerhard, com quase 19 anos, escreveu sua 
justificativa para realizar a prova de conclusão do ensino médio (Reifeprüfung), prestado 
no Kaiser Wilhelm Gymnasium em Hannover. Nesse documento, de escrita fluente 
e envolvente, retraça memórias de seus primeiros anos escolares em Frankfurt e em 
Heidelberg, comenta questões sociais e econômicas da história recente da Alemanha 
e indica seus interesses pessoais e acadêmicos. Cuidadosamente revisado e comentado 
por sua mãe Martha, transparece ali a formação do habitus de meu pai, qualidades 
por ele assimiladas de sua família e que, certamente, foram também transmitidas para 
seus dois filhos: meu irmão e eu. Em dois momentos, destaca o lar familiar que, “junto 
com a escola, é da maior importância para a formação (Erziehung) e para a educação 
(Bildung).” Lembra que foi na escola em Heidelberg, onde, de 1922 a 1924, morou em 
bairro periférico da cidade, que percebeu as diferenças entre ricos e pobres, “apesar de 
disfarçadas pelos professores, bastante enfatizadas pelos alunos”. Foi esse também o 
período da hiperinflação na Alemanha: “os tempos ali eram difíceis, pois a cada dia novos 
milhões e bilhões eram trazidos para casa e, no dia seguinte, mais nada valiam”. Ressalta a 
dificuldade dos estudos (realizou os exames com notas medianas) e justifica sua escolha 
da Medicina: “quando se lida diariamente com doentes, sente-se como importante é essa 
profissão e quantas impagáveis alegrias ela nos traz”. Dedica um parágrafo à equitação 
e ao esqui: “só quem já pisou no alto do cume, quem já deslizou sobre a neve até o vale, 
sente essa vivacidade”; e outro sobre viagens: 

“A geografia sempre me trouxe especial alegria. Já fiz muitas viagens: 
à Suécia, à Holanda, aos mares do Norte e do Leste e, em especial, ao 
sul da Alemanha e aos Alpes. Para a vida adulta, é muito importante 
propor-se entender um pouco de sua própria pátria; de perceber 
a Alemanha de fora e conhecer outros países e pessoas (...) Talvez 
consiga satisfazer meu desejo de, algum dia, ver o mundo de mais 
longe, possivelmente como médico num navio”.18

Gerhard não concretizou seu sonho de estudar medicina. Realizaram-se, no entanto, 
seus desejos de conhecer a Alemanha e o mundo. Em 1934, após a conclusão do ensino 
médio, foi trabalhar em Hamburgo, na empresa Paul Günther, agência das linhas de 
navegação “Hamburg-Amerika” e “Hamburg-Süd”, onde manteve os primeiros contatos 
comerciais com a América do Sul. Nesse período, enviou inúmeras cartas para sua mãe 
em Hannover. Em sua maioria escritas a mão, geralmente aos domingos, tratou ali de 
seu cotidiano na cidade portuária; sua namorada Gisela a quem ele se refere como “a 
menina” (das Mädchen); suas rotinas no escritório e em casa; sua relação com a fotografia 
e, em especial, a vontade de possuir uma Leica19; planos e relatos de viagens, muitas das 
quais documentadas em fotografias; e, ainda, comentários irônicos sobre os nazistas e 
seus próprios anseios quanto à saída da Alemanha. Em carta de 193720, por exemplo, 

mencionou uma forte ventania em Hamburgo: “no hemisfério Sul, pelo menos no que se 
refere ao tempo, será certamente melhor”. No ano anterior, comentou sobre seu possível 
alistamento no exército e que, mesmo que isso ocorresse, não corria o risco de se tornar 
um “nazista rigoroso”. Em outra carta, também de 1936, escreveu sobre uma consulta 
ao consulado brasileiro em Hamburgo e os trâmites para uma imigração legítima, só 
possível com um contrato de trabalho.

Gerhard Valentin: boletim escolar / school report (Zeugnis der Reife), Kaiser Wilhelm Gymnasium, 
Hannover, 1/3/1934 (impressão e manuscrito sobre papel / printing and manuscript on paper, 21 x 29.7 cm, 
Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).

Em carta de 18 de agosto de 1936, relatou sobre a viagem de motocicleta para 
Berlin com a namorada para assistir à final de futebol das Olímpiadas entre Itália e 
Áustria. Gerhard descreveu o trajeto pela bela paisagem natural na região de Berlin 
até a entrada na movimentada cidade e, depois de se perder no caminho, finalmente 
a chegada ao “tremendo estádio, com linhas grandiosas como eu jamais havia visto 
(...) No imenso caldeirão, a multidão torcendo e vaiando e, em seguida, novamente 
silenciosa (...)  O sol, o gramado verde, tudo realmente inesquecível”. Quanto ao que 
se oferecia ali no campo, era “pouco olímpico, bem cru e comum”. Para ele, “o estádio 
transcendia a atual Alemanha; devia-se olhar para além dos autores dessa obra e 
somente ver aquilo que lá está”.
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Andreas Valentin: Estádio Olímpico, Berlin (fotografia em gelatina de prata, 18 x 24 cm, 2015) / Olympic 
Stadium, Berlin (silver gelatine photograph, 2015).

Detalhe de álbum de fotografias de Gerhard Valentin, Hamburgo, 1934 / Detail of Gerhard Valentin’s 
photo album, Hamburg, 1934 (9,5 x 14 cm, Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).
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Um mês antes, em julho de 1936, viajou de carro, “no velho DKW”, para o sul da 
Alemanha, acompanhado de sua mãe, sua irmã e um amigo da família, o historiador da 
arte Georg Höltje. O trajeto foi minuciosamente documentado no “relatório de bordo” 
(Bordbericht).21 Nesse documento de sete páginas, estão anotados os horários de chegada 
e partida; descritos os locais por onde passaram; há comentários bem-humorados sobre 
os companheiros de viagem; indicação da quilometragem no odômetro e as condições 
climáticas. A viagem foi também registrada em fotografias, que, em seguida, foram 
organizadas num pequeno álbum e acrescidas de legendas, configurando uma primeira 
narrativa de memórias e deslocamentos.

Georg Höltje: “Diário de bordo da viagem pela Alemanha no DKW, 20 de agosto (sic) a 1 de agosto de 
1936” (oito folhas datilografas, 22 x 28,2 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Georg Höltje:”Travelogue of the trip through Germany with the DKW, 20th August (sic) to 1st August, 
1936” (eight typewritten pages, 22 x 28.2 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).

Gerhard Valentin: a motocicleta BMW, com a qual 
viajava de Hamburgo para Hannover e para outras 
regiões alemãs; o DKW da família (fotografias, 4,5 
x 6 cm, 1936, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Gerhard Valentin: the BMW motorcycle, on 
which he travelled from Hamburg to Hannover 
and to other German regions; the family’s DKW 
(photographs, 4.5 x 6 cm, 1936, Collection Andreas 
and Thomas Valentin).
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As viagens de Gerhard e de sua família, como veremos mais adiante, tornaram-
se frequentes, seja por necessidades impostas por questões políticas e profissionais ou 
por vontade própria. Nos itinerários, encontros e experiências registrados, é possível 
identificar o que o antropólogo James Clifford pensou como “viagem positiva - 
exploração, pesquisa, fuga”, em oposição à “negativa - transitoriedade, superficialidade, 
turismo, exílio e desarraigamento”. As viagens da família, com sua farta documentação 
escrita e visual denota, ainda, uma “gama de práticas materiais e espaciais, que produzem 
conhecimento, histórias, tradições, comportamentos, músicas, livros, diários e outras 
expressões culturais”.22

Georg Höltje: “assim viaja-se confortavelmente na autoestrada do Reich”, 1936 (caneta tinteiro sobre 
papel manteiga, 10,5 x 15 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Georg Höltje: “and thus one drives comfortably on the Reich’s autobahn”, 1936 (fountain pen on drafting 
paper, 10.5 x 15 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).

Álbum de fotografias / Photo album, 1936 (14,3 x 9,6 cm, Acervo / Collection Andreas e Thomas Valentin).

Gerhard Valentin: páginas iniciais do álbum da viagem ao sul do Alemanha em julho de 1936. 
Legendas: “Mote: natureza e arte; Os participantes: A mulher; O belo rapaz; ... Heinrich; O camundongo” 
(fotografias 4,5 x 6 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Gerhard Valentin: initial pages of the July 1936 trip album. 
Captions: “Motto: nature and art; The participants: The woman; The beautiful man; ...Heinrich; The 
mouse” (photographs 4.5 x 6 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).
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3. Rupturas
Em 30 de janeiro de 1933, o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, nomeou 
Adolf Hitler chanceler, evento conhecido como Machtergreifung (tomada do poder). 
Nos meses seguintes, o partido nacional-socialista rapidamente passou a controlar todos 
os aspectos da vida alemã. A partir de abril, foram instituídas inúmeras medidas que 
definiram a situação dos judeus. Em 1935, foram decretadas as Leis de Nuremberg, que 
lhes destituíram todos seus direitos, como o casamento com não-judeus e de exercer 
profissões, entre elas o ensino, a advocacia e a medicina.

Mesmo incluído em algumas exceções às leis antissemitas, como a que concedia 
privilégios a ex-combatentes e condecorados na Primeira Guerra, a partir de 1934, 
Bruno começou a ser sistematicamente afastado de suas funções. No semestre letivo 
1933/1934, na Escola Superior de Veterinária, sua disciplina “Pesquisas de medicina 
esportiva” já não era mais oferecida e, no ano seguinte, ele já não fazia mais parte do 
quadro de pessoal. Em 20 de maio de 1933, foi-lhe “recomendado” que se retirasse de 
suas funções públicas na província de Hannover. Em março de 1936, foi afastado da 
direção do Annastift, mas continuou atendendo alguns de seus pacientes em consultório 
privado. No início de 1938, pacientes não-arianos perderam seus seguros-saúde e, 
em agosto, todos os médicos judeus foram proibidos de clinicar.23 Suas atividades de 
pesquisa também foram interrompidas, suas publicações foram recusadas pelas revistas 
especializadas e não podia mais atuar como parecerista de artigos.

Como muitos alemães, Bruno e seus familiares no início não levaram a sério os planos 
e as ações de Hitler. Em 12 de fevereiro de 1937, no entanto, Gerhard escreveu uma longa 
carta para seus pais, explicitando seu desejo de emigrar para o Brasil: “na minha opinião, 
a entrada no Brasil precisa ser conseguida de alguma maneira, mesmo se Walter, o irmão 
sumido, reapareça”.24 Estava em contato com conhecidos de seus pais, executivos da 
empresa Günther Wagner, fabricante dos produtos Pelikan, para tentar um trabalho no 
Brasil: “caso a entrada seja obtida, poderei assumir a posição lá (Drüben25)”. Mesmo 
ciente das grandes dificuldades que nessa época já se configuravam para a obtenção de 
visto de entrada para o Brasil26, Gerhard estava inclinado a levar adiante seu projeto: 
“Minha máquina nessa direção, quero dizer, minha máquina mental, precisa primeiro e 
lentamente iniciar. Como estou firmemente determinado a viabilizar a entrada, farei o 
possível e o que estiver ao meu alcance”. Antes, porém, iria realizar mais uma viagem “de 
recuperação e lazer ao paraíso de esqui”! 

De fato, na páscoa de 1937, viajou com Gisela para o sul da Alemanha e para a 
Suíça, passando antes por Würzburg, sua cidade Natal. E, mais uma vez, esse trajeto foi 
documentado com fotografias. Em 3 de junho, embarcou com Bruno num trem para 
Londres. Dois dias depois, pai e filho estavam a bordo do vapor “Highland Patriot”, rumo 
ao Rio de Janeiro, onde aportaram em 21 de junho. Bruno havia sido convidado para 
participar do II Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, para apresentar suas 
pesquisas recentes. O jornal “A Nota” publicou na primeira página uma foto sua, com a 
manchete “Em visita ao Rio uma sumidade da medicina allemã”. No diário de Bruno e 
nas fotos de Gerhard, há extensa documentação dessa viagem. As anotações revelam uma 
intensa movimentação pela cidade: almoços, jantares, recepções, palestras, conferências, 
visitas a hospitais e contatos com pessoas da comunidade alemã e do meio da medicina. 
Houve uma viagem de dois dias a São Paulo, “paga pelo Ministro da Educação”, para 
apresentar uma conferência; foi nomeado membro honorário da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia e da Academia Brasileira de Medicina; e homenageado com 
banquetes. Bruno readquiria no Brasil o reconhecimento que perdera na Alemanha, 
pavimentando, assim o caminho para uma possível emigração.

Bruno Valentin: comunicado sobre mudança de endereço de seu consultório, 1936 (impressão sobre 
cartão, 10 x 15 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Bruno Valentin: announcement of the change of address of his medical practice, 1936 (printing on carton, 
10 x 15 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).
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Georg Höltje: “pai e filho ... novo curso”, 1937 (caneta tinteiro sobre papel, 12,2 x 10,2 cm, Acervo 
Andreas e Thomas Valentin).
Georg Höltje, “father and son ... new sequel”, 1937 (fountain pen on paper, 12.2 x 10.2 cm, Collection 
Andreas and Thomas Valentin).

Gerhard Valentin: Bruno a bordo do “Highland Patriot”; com binóculo, ele olha para a costa de Portugal, 
última vista do continente europeu, 1937 (fotografia, 6,0 x 8,8 cm, Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Gerhard Valentin: Bruno on the “Highland Patriot”; with binoculars, he looks at the coast of Portugal, the 
last of the European continent, 1937 (photograph, 6.0 x 8.8 cm, Collection Andreas and Thomas Valentin).

Gerhard Valentin: Fernando de Noronha, 1937 (fotografia / photograph, 9,0 x 6,8 cm, Acervo / Collection 
Andreas e / and Thomas Valentin).

Georg Höltje: “Sim, Senhor 
Capitão”; “Pappi busca o 
correio”; 1937 (caneta tinteiro 
sobre papel; 12 x 8,8 cm, 14,7 
x 10,7 cm; Acervo Andreas e 
Thomas Valentin).
Georg Höltje, “Yes, Mr. 
Captain”;  “Pappi picks up the 
mail”; 1937 (fountain pen on 
paper; 12 x 8.8 cm, 14.7 x 10.7 
cm; Collection Andreas and 
Thomas Valentin).
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Gerhard Valentin: chegada no Rio de 
Janeiro, 1937 (fotografias, 9,0 x 6,8 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Gerhard Valentin: arrival in Rio de 
Janeiro, 1937 (photographs, 9.0 x 6.8 cm, 
Collection Andreas and Thomas Valentin).

Notícias da chegada de Bruno Valentin ao 
Rio de Janeiro, 21/6/1937 (Acervo Andreas e 
Thomas Valentin).
News of Bruno Valentin’s arrival in Rio de 
Janeiro, June 6th, 1937 (Collection Andreas 
and Thomas Valentin).

Georg Höltje: “Chegada no Rio”; “Pai e filho na Academia”; “E depois, uns passeios pelo belo Brasil”; 
1937 (caneta tinteiro sobre papel; 10,5 x 8,7 cm, 14,2 x 8,3 cm, 13,9 x 10,8 cm; Acervo Andreas e Thomas 
Valentin).
Georg Höltje: “Arrival in rio”; “Father and son at the Academy”; “And then some travelling around 
beautiful Brasil”; 1937 (fountain pen on paper; 10.5 x 8.7 cm, 14.2 x 8.3 cm, 13.9 x 10.8 cm; Collection 
Andreas and Thomas Valentin).
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No diário de Bruno, destacam-se algumas entradas curtas e crípticas a respeito 
do encaminhamento da “situação” de Gerhard, cujo apelido era Gerli: “De manhã ao 
advogado com Barth por causa de Gerli, tudo indo bem” (...) G. foi com o advogado para 
Niterói e resolveu tudo (...) Conversei com D. sobre o futuro de G”. No dia 8 de julho, 
Bruno anotou que Gerli alugou um quarto na pensão do Sr. Barth e, no dia 13, deixou lá 
suas “coisas”. Nesse mesmo dia, embarcou de volta para a Alemanha.

A família estava dividida: os pais em Hannover, enfrentando dificuldades econômicas 
e perseguição política; a filha em Londres, estudando enfermagem; e o filho no Rio de 
Janeiro, iniciando sua nova vida. Gerhard começara a trabalhar na empresa de produtos 
para escritório Günther Wagner/Pelikan, no Rio de Janeiro. Foi designado viajante-
representante para o Rio Grande do Sul, baseado em Porto Alegre. Três anos depois, 
tornou-se gerente da filial em São Paulo e, mais tarde, assistente da diretoria no Rio de 
Janeiro. Em 1943, após o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a empresa foi 
estatizada e ele dela se desligou. 

Um conjunto de 310 fotografias em pequeno formato (7 x 9 cm), por ele organizadas 
e identificadas, descreve esse período: “antes da emigração, páscoa + maio 1937”; 
“emigração junho 1937”; “Rio – da chegada junho 1937 até saída para Rio Grande do 
Sul jan. 1938”; “Rio Grande do Sul 1938-1941”; “São Paulo 1940; Rio 1942 –”. Trata-se 
de um precioso registro realizado por um jovem de 22 anos, estrangeiro numa terra 
estranha, separado de sua família. Seu olhar é, ao mesmo tempo, flâneur, preciso e bem-
humorado. Além dos flagrantes da travessia de navio, vemos ali a encantadora paisagem 
urbana e natural do Rio de Janeiro; o movimento do centro de São Paulo; as cobras no 
Instituto Butantã; imigrantes alemães no interior do Rio Grande do Sul; e retratos seus, 
aparentando felicidade e bem-estar.27

Pacote de fotografias de Gerhard 
Valentin: “Rio – da chegada junho 
1937 até saída Rio Grande do Sul 
jan. 1938”.
Gerhard Valentin’s photo packet: 
“Rio – from arrival June 1937 
to departure Rio Grande do Sul 
Jan. 1938”.

Fotografias de Gerhard Valentin 
no Rio de Janeiro, julho a 
dezembro/1937 (tamanhos diversos, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Gerhard Valentin’s photographs in Rio 
de Janeiro, July to December/1937 
(various sizes, Collection Andreas 
and Thomas Valentin).
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Bruno e Martha optaram, mesmo que tardiamente, pelo exílio para o Brasil. Em 1938, 
apesar da proibição do partido nazista no Brasil, o governo do Estado Novo continuou 
mantendo boas relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha. A obtenção de 
vistos de entrada, no entanto, tornava-se cada vez mais difícil e a saída, onerosa.28 Não 
há registros precisos de como meus avós conseguiram emigrar da Alemanha. Fato é 
que o trajeto foi marcado por percalços, como, por exemplo, um chamado para depor 
na Gestapo, a temida polícia secreta do regime nazista, na sexta-feira, 23 de dezembro 
de 1938. Na véspera, no entanto, pouco mais de um mês depois do ataque a sinagogas, 
prédios e empreendimentos judaicos, a Noite dos Cristais (Reichskristallnacht)29, o casal 
já estava a caminho de Londres. Em 20 de janeiro de 1939, embarcaram em Southampton 
no vapor “Alcantara” para o Brasil. Para financiar a viagem e a mudança, Bruno precisou 
pagar altas taxas para o governo do Reich, com dinheiro obtido através da venda de seus 
títulos de investimento.30



< 4 2 > < 4 3 >

4. Reinício

Aproximadamente 100 anos após se estabelecer como empreendedores de classe média 
alta, letrados e de origem judaica, a família Valentin foi desintegrada. Como muitos de 
seus conterrâneos, suas vidas foram abruptamente interrompidas pelo regime Nazista. 
Entre 1933 e 1941, a Alemanha forçosamente removeu de sua sociedade 560.000 dos 
seus melhores e mais brilhantes cidadãos. Dos 300.000 judeus que emigraram, cerca 
de 5% chegaram ao Brasil.31 Essas pessoas deixaram para trás seus patrimônios, suas 
contribuições à sociedade, seu apego a pessoas e lugares. Bruno registrou que “... ser 
removido de valorosas atividades e de uma vida familiar confortável, precisando 
estabelecer uma nova existência em uma terra totalmente estranha e sem um centavo no 
bolso é, sem dúvida, um destino difícil e pesado”.32 Sua “terra de Dichter e Denker, poetas 
e pensadores, tornou-se a terra de Richter e Henker, juízes e carrascos”.33

Como o Brasil não reconhecia o diploma alemão de medicina, Bruno não pode exercer 
sua profissão. Acrescentam-se as dificuldades com o idioma e, ainda, as financeiras. 
Na saída da Alemanha, só lhe foi permitido levar 10 Reichsmarks (equivalente hoje a 
aproximadamente US$ 600,00). Após sua chegada, passou a se dedicar à pesquisa e à 
publicação de artigos e livros. Em julho de 1939, participou de seu primeiro congresso 
como médico exilado. Nos anos seguintes, ampliou sua rede de contatos e, como pode 
ser comprovado por seu extenso currículo, firmou-se como um importante pesquisador 
da medicina. Seu livro “Geschichte der Ortopädie”34 foi traduzido para vários idiomas e 
é considerado uma obra de referência. Colaborou com a Santa Casa do Rio de Janeiro, 
trabalhou como pesquisador para a empresa alemã CIBA e, após a guerra, fundou uma 
organização humanitária, vinculada à Cruz Vermelha, de ajuda aos alemães. Como 
vários outros cientistas alemães exilados no Brasil, Bruno também se empenhou em 
trazer seus conhecimentos para a ciência Brasileira e assim também “demonstrar sua 
gratidão pelo asilo que lhe(s) fora oferecido e que lhe(s) salvara as vidas”.35 Em 1965, foi 
condecorado com a Ordem do Mérito da Alemanha (Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland). Em seu breve discurso de agradecimento, citou um verso em Antígona, 
de Sófocles: “Não nasci para compartilhar o ódio, senão o amor”. E foi assim que, após 
deixar a Alemanha, conduziu sua vida.

No início dos anos 1940, os Valentin moraram numa confortável casa de vila, na 
rua Pompeu Loureiro, em Copacabana. As fotografias dessa época mostram um lugar 
agradável e a família aparentava estar confortável nas amplas varandas em meio ao 
exuberante jardim tropical. Há documentos que atestam o bem-estar na nova pátria, 
como, por exemplo, os convites para saraus musicais – “Concertos musicais nos jardins 
da Casa V (Promenaden-Konzert in den gärtenischen Anlagen der Casa V)”. Em carta 
de 30/3/1941 ao amigo Hamers, Bruno expressou a vontade de comprar o imóvel, para 
assegurar a naturalização de sua família como cidadãos brasileiros. 

Intimação para Bruno 
Valentin depor na Gestapo, 
20/12/1938 (impressão e 
manuscrito sobre papel, 15 
x 21 cm, Acervo Andreas e 
Thomas Valentin).
Bruno Valentin’s summons 
to testify at Gestapo, 
December 20th, 1938 
(printing and manuscript 
on paper, 15 x 21 cm, 
Collection Andreas and 
Thomas Valentin).
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Casa V, Rio de Janeiro: 
novo lar da família Valentin; 
fotografias de Gerhard 
Valentin, 1940-1942 
(tamanhos diversos, Acervo 
Andreas e Thomas Valentin).
Casa V, Rio de Janeiro: the 
Valentin family’s new home; 
photographs by Gerhard 
Valentin, 1940-1942 (various 
sizes, Collection Andreas and 
Thomas Valentin).

Acima: Michael e Hedwig Lattey; Bruno e 
Marta Valentin; e a empregada no jardim 
da casa V, 1941. Abaixo: Gerhard Valentin 
descansando na rede. Ao lado: recorte do 
Jornal O Globo, 17/10/1942. (fotografias 
6 x 9 cm, Acervo Andreas e Thomas 
Valentin).
Above: Michael and Hedwig Lattey; Bruno 
and Marta Valentin; and the maid in the 
garden of casa V, 1941. Below: Gerhard 
Valentin relaxing in the hammock. On 
the right: newspaper clipping (O Globo, 
October 10th, 1942) with Bruno Valentin’s 
interview on his disposition to volunteer in 
Brazilian hospitals (photographs 6 x 9 cm, 
Collection Andreas and Thomas Valentin).
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A carreira de Gerhard progredia. Em 1943, associou-se à empresa Delta Sociedade 
Comercial Ltda., especializada na importação de papéis para impressão e exportação de 
matérias-primas brasileiras para a indústria farmacêutica. De 1947 a 1949, foi sócio da 
firma Artes Gráficas Arnau, cujo proprietário era também imigrante alemão. A partir de 
1950, trabalhou na multinacional Parsons and Whittemore/Black Clawson, no ramo da 
indústria do papel.  

Em 1942, numa excursão às montanhas de Itatiaia, próximo ao Rio de Janeiro, 
conheceu minha mãe, Cornelia Judith (Judy) Kaiser, que também havia deixado a 
Alemanha alguns anos antes. Em Munique, seu pai, Max, desembargador, ocupava o 
mais alto cargo do juizado de menores do estado da Bavária. Era letrado, dominava 
a matemática com maestria e foi colega de turma de Albert Einstein no Luitpold 
Gymnasium. Bem-sucedido, também não acreditava que o regime nazista iria até as 
últimas consequências para eliminar os não-arianos da sociedade alemã. Anna Kaiser 
era dentista, com consultório próprio e boa clientela. 

Minha mãe nos contou que, em outubro de 1935, Anna veio ao Brasil com ela, então 
com 14 anos, seguindo um amigo, que já havia emigrado. Mãe e filha acomodaram-
se num apartamento em Copacabana e sobreviveram produzindo luvas em casa. 
Na primeira tentativa, não foram bem-sucedidas, pois fizeram só as da mão direita! 
Informações no passaporte de Judith indicam que elas voltaram para a Alemanha em 
março de 1937, num trajeto arriscado, para buscar Max. Em 5 de outubro daquele ano, 
a família retornou definitivamente ao Rio de Janeiro. Max só conseguira visto para a 
Argentina. Desembarcou no Rio de Janeiro e foi preso pela Polícia Federal. Por suas 
credenciais como jurista e, com a intervenção direta de Filinto Müller, então Chefe da 
Polícia do Distrito Federal, meu avô foi solto. Judy era acrobata e bailarina. Juntou-se 
ao corpo de dança do Teatro Municipal e passou a lecionar acrobacia. Como Gerhard, 
fluente em inglês36, trabalhou em empresas e órgãos estrangeiros, entre eles a Marinha 
dos EUA, durante a Segunda Guerra Mundial. Após o final da Guerra, Max começou a 
advogar para exilados que requereram indenizações (Wiedergutmachung) do governo 
alemão.

Itatiaia significou mais do que apenas o locus para o encontro de dois jovens imigrantes 
alemães que, curiosamente, não sabiam que ambos eram de origem judaica e, portanto, 
exilados no Brasil. Foi ali, em meio à paisagem natural única formada pelos campos 
de altitude e as montanhas com formas ousadas, que Gerhard, Judy e outros europeus 
puderam, germânica e romanticamente, talvez, se identificar como indivíduos e como 
grupo na terra estranha e bela. Estariam ali imagens, conscientes ou inconscientes, dos 
pintores românticos alemães? Ou, ainda, o contraponto ao “País do Futuro” imaginado 
por Stefan Zweig, que aqui também se estabeleceu? 

Max e /and Anna Kaiser, com uma amiga / with a friend, Munich, c. 1930; (fotografia / photograph, 5,6 x 
8,4 cm Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).

Judy e /and Anna Kaiser, Munich, c. 1930; Judy Kaiser, Munich, c. 1936 (fotografias / photographs, 5,8 x 
8,7 cm; 9 x 12 cm, Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).
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Georg Höltje: “noite de despedida”/“farewell evening”, Rio de Janeiro, c. 1946 (nanquim sobre cartão / 
india ink on carton, 9 x 6,8 cm, Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).

Judy Kaiser, Rio de Janeiro, c. 
1938 (fotografia / photograph 
9 x 12 cm, Acervo / Collection 
Andreas e /and Thomas 
Valentin).

Judy Kaiser, Rio de Janeiro, c. 1938 (fotografias / photographs 8,8 x 11,8 cm, Acervo / Collection Andreas 
e /and Thomas Valentin).
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Fotografias de Gerhard Valentin realizadas em Itatiaia, entre 1941 e 1945 e organizadas em álbuns. 
Legenda acima: “o caminho leva ... para lá”. (fotografias, 9 x 6,8 cm; álbuns, 11 x 8,5 cm, Acervo Andreas 
e Thomas Valentin).

Gerhard Valentin’s photographs taken in Itatiaia,1941 to 1945, organized in albums. The caption above 
reads “The path leads ... over there” (photographs, 9 x 6.8 cm; albums, 11 x 8.5 cm, Collection Andreas 
and Thomas Valentin).
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Gerhard e Judy casaram-se em 1943. Foram morar na Av. Epitácio Pessoa, em 
Ipanema, bairro ainda distante do centro da cidade, mas que começava a se tornar um 
dos locais mais agradáveis do Rio de Janeiro. Havia muitas casas, poucos prédios, ruas 
tranquilas, a lagoa Rodrigo de Freitas e a praia, com suas dunas de areias brancas. O casal 
fez muitas amizades duradouras, não só com seus conterrâneos, como também com 
brasileiros. Interessavam-se pelas culturas europeia e brasileira e puderam acompanhar, 
a partir da década de 1940, a rápida evolução da indústria cultural no país, reflexo 
também do desenvolvimento econômico. Para eles, os anos 1950 foram marcados pelo 
crescimento material, pessoal e espiritual. Uma série de sete pequenos álbuns com 
fotografias mapeiam esse trajeto positivo. Vemos ali vistas do Rio de Janeiro: a praia, 
as montanhas, o bairro residencial, o centro da cidade; as excursões a Itatiaia; cenas do 
seu casamento, dos filhos, meu irmão Thomas e eu; do cotidiano, da nova vida que se 
descortina em terras tropicais. Os álbuns – esses “objeto(s) de memória por excelência”, 
de onde “retornam do passado bisavós, avós, tios, primos etc, retomando-se, através de 
poses e trejeitos, crônicas familiares apreendidas no decorrer de muitas vidas e tradições, 
transmitidas por tantas gerações”37 – particularmente, constroem uma crônica visual, um 
conjunto portátil e coerente de imagens e, principalmente, de histórias38. Como muitos 
imigrantes, eles também preservaram suas histórias em diários, memórias e fotografias. 
Essas descrições, que narram a experiência marcante da perda da pátria na Europa e 
do recomeço no Brasil, configuram-se, ainda, como valiosos testemunhos da história 
contemporânea.39

Na praia de São Conrado, 
Rio de Janeiro: “Conversa a 
dois...”
On São Conrado beach, Rio 
de Janeiro: “One-on-one 
conversation...”

“... e a resposta: baah!”
“... and the answer: baah!”
(fotografias /photographs, 
9 x 6,8 cm; álbum, 11 x 8,5 
cm, Acervo / Collection 
Andreas e /and Thomas 
Valentin).

Almoço de casamento de Gerhard e Judy Valentin, Restaurante Aeroporto Santos Dumont, 13/11/1943 
Gerhard and Judy’s wedding luncheon, Santos Dumont Airport Restaurant, Nov. 11th, 1943 (fotografia /
photograph 11,8 x 8,7 cm, Acervo / Collection Andreas e /and Thomas Valentin).
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Georg Höltje: anúncio de casamento 
e novo endereço de Gerhard e Judy 
Valentin, 1943 (impressão sobre cartão, 
10  x 15 cm, Acervo Andreas e Thomas 
Valentin).
Georg Höltje: Gerhard and Judy 
Valentin’s wedding and new address 
annoucement, 1943 (printing on carton, 
10 x 15 cm, Collection Andreas and 
Thomas Valentin).

Gerhard e Judy Valentin na Av. Epitácio Pessoa, à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas,1947 / Gerhard and 
Judy Valentin on Avenue Epitácio Pessoa, by Rodrigo de Freitas lagoon, 1947 (fotografias / photographs, 
9 x 6,8 cm; álbuns / albums, 11 x 8,5 cm, Acervo / Collection Andreas e Thomas Valentin).

Rio de Janeiro, fotografias / photographs de / by Gerhard Valentin, c. 1945-1947 (fotografias / 
photographs, 9 x 6,8 cm; álbuns / albums, 11 x 8,5 cm, Acervo / Collection Andreas e Thomas Valentin).

Gerhard Valentin, Judy Valentin, Joe Reebock, c. 1947 (fotografias / photographs, 9 x 6,8 cm; álbuns / 
albums, 11 x 8,5 cm, Acervo / Collection Andreas e Thomas Valentin).

Gerhard Valentin: Judy Valentin e 
Thomas Valentin na Avenida Epitácio 
Pessoa, Rio de Janeiro, 1951 (fotografia, 
8 x 11 cm, Acervo Andreas e Thomas 
Valentin).
Gerhard Valentin: Judy Valentin 
and Thomas Valentin on Avenida 
Epitácio Pessoa, Rio de Janeiro, 1951 
(photograph, 8 x 11 cm, Collection 
Andreas and Thomas Valentin).
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Em abril de 1951, Bruno e Martha Valentin retornaram pela primeira vez à Alemanha, 
conciliando viagem para palestras e lazer. Visitaram as cidades onde moraram, em 
particular, Hannover, onde reencontraram seus velhos amigos. Martha escreveu um 
relatório de 20 páginas, dividido em cartas numeradas, enviadas, com cópias, para Judy, 
Gerhard e Hedwig. O relato transita entre a descrição minuciosa dos lugares, muitos dos 
quais ainda em reconstrução; informações detalhadas sobre as pessoas, conhecidas de 
todos; digressões românticas nas paisagens do sul da Alemanha, onde passaram alguns 
dias de férias; e, ainda, comentários emotivos, pouco característicos das personalidades 
de Martha e Bruno. Alguns trechos das cartas:

“A estação de trem aqui é um quadro triste, tudo muito pior do que 
se pode imaginar pelos noticiários semanais ou pelas imagens. 
Na cidade velha, não é possível nos orientar, não há mais casas 
antigas, o mercado, tudo se foi. 
Vocês não fazem ideia. Quero dizer, até eu precisei chorar durante 
duas horas. Toda essa gentileza aqui... 
Tomates daqui têm um gosto muito diferente dos nossos, 
verdadeiramente temperados! Como maçãs de Boskow, duras e 
suculentas, e bebo muito vinho de maçã. Todo chocolate é bom”. 

Casa destruída da família 
Hellman, Würzburg, 1951. 
No verso, anotação de 
Martha Valentin: “em nosso 
antigo quintal, com os atuais 
proprietários” (fotografia, 
7 x 10,3 cm, Acervo Andreas e 
Thomas Valentin).
Ruins of the Hellman family 
home, Würzburg, 1951. On 
the back, Martha wrote: “in 
our old yard, with the current 
owners” (photograph, 7 x 10.3 
cm, Collection Andreas and 
Thomas Valentin).

Diário de viagem de Gerhard e Judy Valentin, 1954 / Gerhard and Judy Valentin’s travel diary, 1954 
(álbum encadernado / bound album, 20 x 26,5 cm, Acervo / Collection Andreas e / and Thomas Valentin).
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Bruno e Martha Valentin realizaram, ainda, várias viagens à Europa. Em 1966, 
voltaram definitivamente para Hannover e se instalaram num apartamento no bairro de 
Kleefeld. Três anos depois, Bruno faleceu e Martha mudou-se para uma residência de 
idosos. Ela morreu em 1975. Em 1954 e 1958, Gerhard e Judy também viajaram à Europa. 
Ele foi participar da Feira Internacional de Artes Gráficas - DRUPA, em Düsseldorf e, 
depois, fizeram um trajeto de visitas a amigos e de lazer. E, novamente, produziram uma 
narrativa em diários e fotografias. 

À direita: Judy e Gerhard Valentin 
embarcando para a Europa, 1958. 
Abaixo: a família Valentin celebrando no Rio 
de Janeiro, 1960; da esquerda para a direita, 
Bruno, Martha, Gerhard, Judy e Hedwig 
(recorte de jornal; fotografia, 8,9 x 13,9 cm, 
Acervo Andreas e Thomas Valentin).
Right: Judy and Gerhard Valentin on their 
way to Europe,1958.
Below: the Valentin Family celebrating in 
Rio de Janeiro, 1960; from left to right, 
Bruno, Martha, Gerhard, Judy and Hedwig 
(newspaper clipping; photograph, 8.9 x 
13.9 cm, Collection Andreas and Thomas 
Valentin).
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5. Trajetos de memórias

A fotografia na página anterior mostra Martha e Gerhard embarcando no aeroporto de 
Tempelhof, Berlin. No verso, ela anotou: “antes da partida em Berlin, maio de 1975”. Quase 
quarenta anos depois, encontrei os diapositivos (slides 35 mm) realizados durante essa 
viagem. Quando Thomas e eu examinamos essas imagens pela primeira vez, chamou-
nos a atenção uma fotografia de nossa avó posando para a câmera, ao fundo o rio Spree 
que atravessa a cidade e, no primeiro plano um automóvel identificado com a placa 
“Military Police”. Gerhard registrou também o Portão de Brandenburgo, hoje símbolo da 
cidade, mas que, naquela época, ficava do lado oriental, atrás do muro que dividia Berlin 
e que aparece em várias de suas fotos. Retratou, ainda, as cruzes em homenagem aos 
que morreram tentando sair de Berlin Oriental; um mercado de antiguidades; o castelo 
de Charlottenburg, residência dos reis da Prússia; o sino das Olímpiadas de 1936; e o 
quadro “Venus e Amor”, de Lucas Cranach no museu Gemäldegalerie.

Intrigado por essa série de fotografias, procurei, primeiro, entender suas escolhas e 
decifrar o trajeto percorrido. Descobri que muitas foram realizadas durante um passeio 
turístico pela cidade, em ônibus de dois andares que, até hoje, ainda fazem esse percurso. 
Outras, talvez, passeando pelas ruas de Berlim Ocidental. Infelizmente, dessa viagem, 
não encontrei registros escritos que pudessem confirmar minha leitura desses caminhos. 
Propus-me, então, a refazer o trajeto e fotografar em filme preto e branco, exatamente do 
mesmo ângulo, os locais que ele e minha avó haviam visitado. 

Comecei pela mais enigmática, justamente aquela onde Martha olha, irônica, quase 
que desafiadora, para o carro da polícia militar britânica. Fiz uma ampla pesquisa 
histórica, consultei mapas antigos, analisei a geografia do rio Spree e, após três tentativas 
erradas, finalmente cheguei ao local onde a fotografia foi realizada. Ali, hoje, é o centro 
do poder político da Alemanha, onde estão situados os prédios do parlamento e próximo 
dos gabinetes da chancelaria. 

Quatro slides mostram aspectos diversos do Muro de Berlin. Morando ali 25 anos 
depois da reunificação da cidade e do país, procurei entender melhor o que significava 
uma cidade dividida e, mais, sua inusitada história recente de derrocadas, destruições, 
reconstruções e reconfigurações. Percorrendo os trajetos de meus familiares, exercitei, 
através da fotografia, a descoberta da paisagem urbana, suas presenças e, talvez mais 
importante, as ausências. Berlin aparenta estar em constante estado de incompletude, 
sempre por se fazer, “um lugar de trânsito, uma cidade de um passado e um futuro, 
mais do que um presente”.40 O Muro, que hoje permanece em alguns poucos locais na 
cidade, como memória de um passado não tão distante, é, talvez, a lacuna mais marcante 
e, paradoxalmente, “o monumento mais famoso, o equivalente alemão à Estátua da 
Liberdade!”41 John Le Carré, autor dos marcantes romances de espionagem na guerra 
fria, comentou que, em 1961, quando esteve em Berlin e acompanhou a construção do 

Acima: detalhe de mapa da cidade publicado em 
Berlin oriental, onde o lado ocidental é inexistente.
À direita: guia de Berlin ocidental, final dos anos 
1970 (Acervo Andreas Valentin).
Above: detail of city map published in East Berlin, 
where the West side does not exist.
Below: guide book form West Berlin, late1970s 
(Collection Andreas Valentin).

Muro, sentiu “desgosto e terror, pois era o símbolo perfeito da monstruosidade de uma 
ideologia enlouquecida”.42 Ideologia essa, que se traduzia visualmente também nos mapas 
da cidade publicados em Berlin oriental, onde o lado ocidental da cidade simplesmente 
não existia. Graficamente, ruas que atravessavam para o “outro lado” terminavam num 
grande vazio.



Brandenburger Tor, 1975

2016

Spreeufer, 1975

2014



Gedenkort Weiße Kreuze, 1975 Reichstag, 19752016 Bundestag, 2014



Olympiastadion, 1975 2015 Gemäldegalerie, Berlin-Dahlem, 1975 Gemäldegalerie, Berlin, 2015



1975

Rhinowerstraße, 2016

Fasanenstraße, 1975

2015
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O fotógrafo da cidade, como o flâneur de Baudelaire, sente-se em casa “entre as 
fachadas dos prédios”. A cada nova descoberta, em cada olhar inusitado, seu “desejo 
de ver festeja seu triunfo”.43 À medida em que fui revisitando aquelas imagens, resolvi 
aprofundar-me nesse trajeto, ampliando a busca por vestígios e camadas de memórias que 
dialogassem com a história de minha família, com as imagens e documentos guardados 
ao longo dos anos. Entendendo que uma “cidade é o produto de toda uma história que 
se cristaliza e manifesta”, de um “acúmulo cultural que organiza uma área mais ou menos 
extensa de território”44, procurei espaços que não necessariamente monumentalizassem 
a cidade, mas que, reinterpretassem a Berlin que, nos meus percursos, passei a 
compreender melhor. A pé e de bicicleta, meio de transporte essencial na cidade, as 
estratégias apontaram não para o lugar em si, mas para o “espaço como lugar praticado”, 
buscando “o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 
temporalizam”.45 

Contrariando o convencionado de que cidades são feitas por gente e não por 
pedras, optei por fotografar uma Berlin sem pessoas. Vemos, assim, por exemplo: o 
Alexanderplatz no silêncio do amanhecer de um domingo; o aeroporto de Tempelhof, 
desativado desde 2006, sem o movimento de aviões e passageiros; uma solitária mesa de 
pingue-pongue no parque de Treptow; e, no parque central Tiergarten, apenas pedras 
e bancos vazios testemunhando a história. A rara presença humana é apenas sugerida 
ou implicada. A escolha técnica da utilização da película em preto e branco deu-se, 
não por uma nostalgia do grão que se contrapõe ao pixel digital, mas pela vontade da 
materialidade e da química da prata. Estabeleço, assim uma conexão com os objetos de 
meu pai, os álbuns e os diapositivos, ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada, 
que se reconfiguram no trabalho autoral realizado em Berlin.

Charlottenburg, 1975

2015

Andreas Valentin: fotografias em filme 35 mm /35 mm photographs, Berlin, 2014-2016. à

Gerhard Valentin: diapositivos 35 mm, Berlin, 1975, digitalizados em 2014 / 35 mm slides, Berlin, 
1975, digitalized in 2014.
Andreas Valentin: fotografias em filme 35 mm, Berlin, 2014-2016 /35 mm photographs, Berlin, 
2014-2016 .

à



Tempelhof, 2015

Tempelhof, 2014

Karl Marx Allee, 2014

Alexanderplatz, 2016



Kino International, 2014

Haus des Lehrers, 2014

Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park, 2015



Holocaust-Mahnmal, 2014

Olympia Glocke, 2015 (Homage to Maria Sewcz) Tiergarten, 2014

Tiergarten, 2014



Treptower Park, 2015

Treptower Park, 2015 Siegessäule (unten), 2014

Landwehrkanal, 2015
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Bundestag, 2014

Oranienstraße, 2014

Finalizo aqui com um trecho de “A caixa de leitura”, um dos textos de Walter Benjamin 
em sua obra “Minha infância em Berlin por volta de 1900”:

“Jamais poderemos reaver inteiramente o esquecido. E isso talvez 
seja bom. O choque da recuperação seria tão devastador, que nesse 
mesmo instante deixaríamos de entender nossa nostalgia. Mas nós 
a entendemos; e quanto mais profundo o que foi esquecido em nós 
está enterrado, tanto melhor entenderemos essa nostalgia (...) o 
esquecido parece-nos carregado com toda a prometida vida vivida.”46 

Nesses trajetos que me propus a traçar, não pretendi recuperar e reconstruir um 
passado, muito menos revê-lo nostalgicamente. Procurei desenterrar, reinterpretar e 
imaginar algumas lembranças de minha história, deixando, no entanto, outras esquecidas 
no fundo da memória, onde lá deverão permanecer. Bruno Valentin encerrou sua 
história da família citando este trecho do poema “Hermann und Dorothea”, de Goethe:

Denn gelöst sind die Bande der Welt,
Wer knüpft sie wieder
Als allein nur die Not, die höchste,
Die uns bevorsteht
...
Aber es siege der Mut
In dem gesunden Geschlecht!

Porque dissolvidos estão os laços do mundo,
Quem os amarrará novamente
Senão a necessidade, a maior
Diante de nós 
...
Mas vence a bravura
Na saudável família!

Aqui, também, os laços de uma brava, saudável, porém dissolvida família foram 
reatados. E, como no poema épico de Goethe, com a crença no futuro e a simpatia com 
a humanidade.
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Berlin <> Rio : Routes and Memories

This project began to take shape when I was awarded a post-doctoral research grant from the Brazilian Ministry 
of Education CAPES Foundation, to work at Freie Universität Berlin’s Art History Institute. In August 2014, before 
travelling, I went through photos of my father and found a set of 35 mm colour slides taken during a trip he took with his 
mother in 1975. They were tied with thread and identified: “Berlin”. Though curious about the content, I decided to wait 
until September to open the package, at which point I would meet with my brother in Switzerland. I also carried with 
me some of my father’s photo albums of travels through Germany in 1936 and through Brazil in the 1940s. My old Nikon 
F3 camera also accompanied me. It was my intention to go back to the places in Berlin that he visited and document 
his route from the perspective of my own contemporary gaze. I did not know, however, what and where to photograph, 
though I was sure that this work would be consolidated once I saw those images and became acquainted with the city.

Since the twentieth century, the Valentin and Kaiser families, my ancestors, have been marked by displacements. 
From episodes experienced by several generations of these families in Germany and Brazil, I sought to create new 
meanings for that “family geography”1. My research sources, both starting and end points, were vast numbers of 
photographs, scattered or organized in albums, as well as documents such as letters, reports, certificates, and diaries 
kept mainly by my grandparents, Bruno and Martha Valentin. Like many other German exiles that arrived in Brazil in 
the late 1930s, they too, were not able to bring all their belongings and memories, which, certainly, would not fit in 
the hand luggage they carried with them. Before departure, in December 1938, their goods were dispatched to Brazil. 
Some of the archive stayed with me, another with my brother, Thomas Valentin, as well as with my Canadian cousins.

Photography is used here in several ways: as documentary and artistic expression; construction of memory and 
meaning, in its broadest sense. For, if a photograph can be “both a pseudopresence as well as an absence of proof”2, 
I intend to materialize some gaps with images and texts. With their talismanic uses, photographs evoke a sense of 
the unattainable, provoke emotions, witness the “unforgiving dissolution of time”. I poetically recompose this time, 
through photographs, which are essentially mortal, as they are born, grow and die. Through the historical narrative here 
retold and recreated, however, they become eternal and monumentalize “that which has been”3.

1. Memories
However, let us begin with a painting rather than a photograph for two reasons. In the first place (as Walter Benjamin 
put it) because of its “presence”, its aura, “the unique phenomenon of a distance, however close it may be”4; secondly 
– and most evidently – because it is the starting point for this narrative. This is the picture “Der 70. Geburtstag des 
Kommerzienrates Valentin Manheimer” (The 70th birthday of Commercial Counselor Valentin Manheimer), painted by 
Kaiser Wilhelm’s court artist (Hofmaler), Anton Werner (1843-1915), in 1887 and housed at the Deutsches Historisches 
Museum in Berlin.

At the vertical golden section line of the painting, elegantly dressed, is my great-grandfather, Valentin Manheimer, 
surrounded by his daughters, grandchildren and, further left, his wife, Philippine. The celebration of his 70th birthday 
is portrayed in the gardens of his villa, designed by renowned architect Friedrich Hitzig in the Bellevuestrasse 8, 
near the Potsdamerplatz, wealthy area of   the city. In 1839, he opened on Oberwallstraße, downtown, the first ready-
to-wear ladies fashion store in Berlin. He coined the word “Konfektion”, from then on used to refer to this type of 
business. Around that same time, his brothers, David and Moritz, opened a coat manufacturing business and two other 
entrepreneurs, Hermann Gerson and Heinrich Jordan, founded their own fashion houses. These Jewish businessmen 
employed the large productive potential of traditional Berlin tailoring. In the following decades, his business prospered. 
He opened a branch in London, competed with the best Parisian houses and, in the late 1890s, directly or indirectly 
employed 8,000 people.

When he died in 1889, Berlin newspapers published eulogies on the achievements of illustrious Privy Councillor 
of Commerce (Geheimer Kommerzienrat):

“As a pioneer of the industry, he soon saw the opportunities available in ladies 
fashions, which became the focus of his energy, strength and intelligence. Through 
careful use of favourable market conditions, he developed this specialty and has 
became a leader not only in Germany but worldwide.”
“He made Berlin a focal point of the ready-to-wear clothing industry throughout 
the world. He provided work for thousands of people, even provided them with the 
opportunity to become wealthy (...) The name Valentin Manheimer stands engraved 
in golden letters in the history of the clothing industry eternally.” 

“When he retired, he continued to care for his workers through the creation of the 
V. Manheimer Foundation for disabled workers”.5

The picture itself, painted by a court artist6; the scene and the scenery depicted; and the great impact of Valentin’s 
death in the papers exemplify the mobility Jews attained, being accepted in Berlin’s high social and political spheres. 
In his history of our family, my grandfather, Bruno Valentin, points out that, since the eighteenth century, Jews had been 
becoming increasingly important in Prussian society. The so-called Hofjuden (court Jews, who handled the finances 
of monarchs and supplied them with luxuries), Hoffaktoren (court providers) and Muenzjuden (coin Jews) achieved 
prominent positions in the court as, for instance, financial officers, political advisers, suppliers of coins and precious 
metals. Some of my ancestors, in the city since the early seventeenth century, occupied these functions.7

Valentin and Philippine Mannheimer had three sons and five daughters. One of them, Helene, married Heinrich 
Valentin, son of Martin Valentin. In 1813, Martin adopted “Valentin” as surname.8 The year before, king Friedrich 
Wilhelm III approved an edict of emancipation “that annulled most of the existing restrictive laws and recognized 
Jews, at least in theory, as full citizens.”9 Jews were thus compelled to choose first and last names, as a way to ensure 
their emancipation and make them citizens with equal rights with Christians. At the age of 14, Martin went to work in 
the Berlin banking house Friebe. He progressed rapidly in this career and, in 1842, inherited the business from banker 
Wilhelm Zacharias Friebe.

My grandfather Bruno, born in 1885, was the eighth of the couple’s ten children. Heinrich Valentin was a partner 
in the logistics firm “Jacob & Valentin Spediteure”, first with his son Felix, and then with the youngest, Kurt. The 
couple belonged to the generation that established itself economically and socially when Germany was consolidated 
as a nation, unified in 1871 after the victory in the Franco-Prussian war. In 1886, the Jewish population of Berlin was 
approximately 50,000, about 5% of the total; one-fifth of all high school students were said to be Jewish. While 
modernity built over that century pointed to freedom of thought, to new forms of wealth and to democracy, it also 
threatened many established privileges: “Jews had been disliked in the past and at times despised; now, for the first 
time, they were also feared”.10

The Valentin family, however, did not seem to be threatened, much less cause fear. They gradually inserted 
themselves in the rising commercial and entrepreneurial bourgeoisie (in German, Wirtschaftsbürgertum). In Berlin, 
since the early nineteenth century, young Jews understood that integration into German society would necessarily be 
achieved by means of cultural improvement and intellectual development; ie, the concept of Bildung11, as established 
by Goethe in his novel “Wilhelm Meister” and in line with the ideals of the Enlightenment. These values and virtues 
included, among others: thrift; diligence and effort; sincerity and integrity; appreciation for work, as a means for 
personal achievements and independence; respect for the arts and science. And, furthermore, an excessive formalism, 
which reminds me of the strict rules imposed by my grandfather when I went to visit him at his home in Rio de Janeiro.12

Bildung and Kultur, would, eventually, turn these young Jewish men and women into true Germans: 
Their commitment to this ideal of self-improvement and refinement allowed these 
spirited young men and women – all born of Jewish families – to accomplish in two 
or three decades a journey that their peers elsewhere, especially in Eastern Europe, 
would take much longer to complete: from a hermetically closed system centred on 
divine sacraments to an emancipated agnostic culture centred on man.13

Some of Heinrich and Helene Valentin’s children stood out in Berlin and, in different ways, contributed to the 
economic, social and cultural enhancement of the city and of the German nation. Bruno studied at the prestigious 
Königstädtischen Gymnasium, where he also learned Greek and Latin (I remember that when I was seven, he taught 
me the alphabet and how to write my name in Greek). In 1904, he finished high school and began studying medicine 
at the Friedrich-Wilhelm University in Berlin. He furthered his studies at the University of Würzburg, where in 1910 he 
defended his doctoral dissertation thesis on new surgical methods.

In that Southern German town, he met Martha Hellman, whom he married the following year. Her father, Bernhard 
Hellman, magistrate, winemaker, member of the Jewish Cultural League, was a distinguished and influential person 
in the city. In her memoirs, my grandmother describes her childhood in the house on 22 Ludwigstraße, in the back of 
which factory and office functioned: 

“Aroma of wine and the sound of moving barrels. Always wine at the table. On 
tasting days, Daddy happier. On the others, serious. Eats everyday meat stew. 
Special days are those of Council meetings”. 
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Intelligent, shrewd, and since early age, a good and assiduous writer, in this text she commented on some 
episodes of the meeting of the families, the Bavarian and the Prussian, when they married in Würzburg: “In general, 
the feared Prussians, despite their differences, were well initiated by us. Even Mom had to admit it.”

The couple settled in Berlin, where Bruno began to practise medicine and started his academic career. Accustomed 
to the quiet life and family routine in the small town of Würzburg, Martha recalls her early years living in the Reich’s 
capital: “Holzmarktstrasse. Not only the neighbourhood, but also the house and especially the dining room without light 
impressed me and affected my provincial nature in a dark and terrible way. New and wonderful were the weekly family 
gatherings and parties. Every Tuesday night, nearly 30 people (children and older grandchildren) and magnificent food, 
prepared initially by old Auguste, then by Helene and served by the maid”.

In 1914, in the beginning of World War I, Bruno enlisted in the army and was sent to the front as a doctor 
(Oberartz). After being wounded by shrapnel in the trenches of St. Michel, France, he was designated to implement and 
manage an orthopaedic clinic for the rehabilitation of amputees in southern Germany. In 1917, he returned again to the 
battlefield, from where he sent letters and postcards to his family, with short messages, such as this one, from January 
1st, 1918: “Dear good Gerhard! Unfortunately, I can’t send you a beautiful birthday card, because there is nothing here 
to buy. Mutti should give you something nice; be a good boy and do not annoy Frieda”. At the end of the war, he was 
awarded merit orders and medals.

My father, Gerhard, was born in Würzburg on January 23rd, 1915, two years after his sister, Hedwig, who had been 
born in Berlin. After the war, the family lived in Frankfurt and Heidelberg, where Bruno was a professor and researcher 
at the University Surgical Clinic. In December 1924, he was hired as director of Annastift, a Lutheran hospital in 
Hannover, specializing in orthopaedic medicine and rehabilitation. He was also a professor of biology and hygiene at 
the Higher Veterinary School and a physician for Hanover province. In 1931, he was elected president of the German 
Orthopaedics Society. 

The numerous soldiers wounded and maimed in the war required special care, resulting in scientific improvements 
of German orthopaedics in the first decades of the twentieth century. Bruno’s work and research in Hannover were of 
great importance for this process. From 1921 to 1939, up to his emigration from Germany, he had already published 
more than 70 scientific articles. He is considered a pioneer in new techniques and surgical methods for invalid recovery. 
Moreover, during his tenure at Annastift, he doubled the institution’s capacity and implemented modern physiotherapy 
practices.14

It is noteworthy here a brief reflection on Bruno’s, his ancestors’ and relatives’ religiosity. At the end of his Valentin 
family history - actually, a thorough survey of the presence and sociability of the Jews in Prussia - he reports that

“Many of my relatives were still Jews, but I have hardly ever, in any of their houses, 
experienced anything that reminded me of belonging to this faith; Jewish holidays 
were not celebrated; none of my cousins did Bar Mitzvah. I never learned anything 
about Jewish culture and ritual (...) In all my closer or wider relationships, I do not 
recall any typically Jewish face”.15

I do not remember Bruno nor any of my family members having religious faith, let alone encourage religious 
practice. He mentions that his uncle, Julius Valentin, brother of Martin Valentin, converted to Christianity.16 The first 
conversions of German Jews, mostly from the middle class, occurred in the early nineteenth century. Christianity was 
the global religion established in Germany and in much of the Western world. Many converted for pragmatic reasons 
more than through faith, “to conform, escape stigma, gain professional rights, bolster social status, win a government 
or academic post, marry”.17 In his curriculum vitae, drawn up in 1952 in Brazil, Bruno claims to be Protestant.

2. Routes
On December 1st, 1933, my father, Gerhard, almost 19 years old, wrote his qualification paper for the high school 
graduation exam (Reifeprüfung), at the Humanistisches Gymnasium in Hannover. In that document, in fluent and 
absorbing language, he reminisces on his early school years in Frankfurt and Heidelberg, comments on social and 
economic developments of recent German history and expresses his personal and academic interests. Carefully 
reviewed and commented on by his mother Martha, one notices there the development of my father’s habitus, showing 
qualities that he inherited from his family and which, of course, were also passed on to his two sons, my brother and 
me. On two occasions, he writes about the family home, which “together with the school is of utmost importance for 
the upbringing (Erziehung) and education (Bildung).” He remembers that it was at school in Heidelberg, where, from 
1922 to 1924, he lived in an outlying district, that he realized the differences between the rich and the poor, which 

“though disguised by teachers, were quite emphasized by the students.” That was also the period of hyperinflation 
in Germany: “times there were difficult because every day millions and billions were brought home, and the next day, 
they weren’t worth anything anymore.” He highlights the difficulty of studying (he passed the exams with average 
grades) and justifies his choice of medicine: “because when one deals daily with patients, one feels how important 
this profession is and how many priceless joys it brings us.” A paragraph is dedicated to riding and skiing: “only those 
who have been to the top of the mountain, who have slid down on powder snow to the valley, can feel that vividness”; 
and another on traveling:

“Geography has always brought me special joy. I’ve done a lot of traveling: to 
Sweden, the Netherlands, to the North and East Seas and, especially, to southern 
Germany and the Alps. For adulthood, it is important to set oneself to understand 
a little of his own land; to perceive Germany from outside out and know other 
countries and people (...) Maybe I can satisfy my desire to someday see the world 
from afar, possibly as a doctor on a ship.”18

Gerhard did not fulfil his dream of studying medicine. His wishes to know Germany and the world did, however, 
come through. In 1934, after graduating from high school, he went to work in Hamburg for the Paul Günther Company, 
an agency for the shipping lines “Hamburg-Amerika” and “Hamburg-Süd”, where he established his first commercial 
contacts with South America. During this period, he wrote many letters to his mother in Hannover. Handwritten, usually 
on Sundays, he told of his daily life in the port city; his girlfriend Gisela, referred to as “the girl” (das Mädchen); his work 
and home routines; his relationship with photography and, especially, his desire to have a Leica19; plans for trips, many 
of which thoroughly reported on and documented in photographs; ironic comments about the Nazis as well as his own 
expectations as for leaving Germany. In a 1937 letter20, for example, he mentioned strong gale in Hamburg and that “in 
the Southern Hemisphere, at least what concerns the weather, it will be much better”. The year before, he commented 
on his possible military conscription and that, in case it occurred, he didn’t run the risk of becoming a “rigorous Nazi”. 
In another letter, also from 1936, he wrote about an inquiry at the Brazilian consulate in Hamburg on the proceedings 
for legal immigration which was only possible with a work contract.

In a letter from August 18th, 1936 he reported on a motorcycle trip to Berlin with his girlfriend to watch the soccer 
Olympic final between Italy and Austria. Gerhard described the route through the beautiful natural landscape in the 
Berlin region to the entry in the busy city and, after getting lost, finally arriving at the “tremendous stadium, with such 
grandiose lines that I had never seen before (…) And, in the immense caldron, the crowd cheering, booing and then 
silent again (…) And the sun, the green grass, everything really unforgettable”. 

One month before, in July 1936, he drove the family’s car – “the old DKW” – to the south of Germany with 
his mother, his sister and a family friend, the art historian Georg Höltje. The route was meticulously documented 
in a travelogue, the “logbook” (Bordbericht)21. In this seven-page document, they noted arrival and departure times; 
described places passed; wrote humorous remarks about their fellow travellers; indicated the mileage on the odometer 
and recorded weather conditions. The trip was also registered in photos later organized in a small album with captions, 
an initial account of memories and displacements.

Gerhard’s and his family’s trips, as we shall see, became common, either by requirements imposed by political 
and professional issues or voluntarily. In the routes, encounters and experiences registered, one can identify what the 
anthropologist James Clifford thought of as a “positive trip - exploration, research, escape” as opposed to “negative 
- transience, superficiality, tourism, exile and rootlessness”. The family travels, with its abundant written and visual 
documentation denotes also “a range of material, spatial practices that produce knowledge, stories, traditions, 
comportments, music, books, diaries and other cultural expressions”.22

3. Ruptures
On January 30, 1933, German President Paul von Hindenburg appointed Adolf Hitler Chancellor, an event known as 
Machtergreifung (seizure of power). In the following months, the National Socialist party quickly gained control over 
all aspects of German life. Starting in April, numerous measures were instituted that would define the situation of the 
Jews. In 1935, the Nuremberg Laws were decreed, stripping them of all their rights, such as marriage to non-Jews and 
to professional fields which included teaching, law and medicine.

Though included in some exceptions to the anti Semitic laws, such as granting privileges to veterans and those 
awarded medals in World War One, starting in 1934, Bruno began to be systematically removed from his duties. In the 
1933/1934 academic semester, the Veterinary College, no longer offered his discipline “Research of Sports Medicine”, 
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and in the following year he was not anymore part of the staff. On May 20, 1933, he was “recommended to retire” 
from his public duties in Hannover province. In March 1936, he was removed from the direction of Annastift, but 
continued seeing some of his patients in a private practice. In the beginning of 1938, non-Aryans patients lost their 
health insurance and, in August, all Jewish doctors were forbidden to practice.23 His research activities were also 
discontinued: his publications were rejected by journals and he could no longer act as a referee for articles.

Like many Germans, Bruno and his relatives, at the start, did not take seriously Hitler’s plans and actions. On 
February 12, 1937, however, Gerhard wrote a long letter to his parents, explaining his desire to emigrate to Brazil: 
“This is what I think: in my opinion, the entry in Brazil must somehow be obtained, even if Walter, the missing brother 
reappears”.24 He was in contact with acquaintances of his parents, company executives of Günther Wagner, makers 
of Pelikan products, to try seeking employment in Brazil: “if the entry is successful, I can take the position there 
(Drüben25)”. Even aware of the great difficulties, already at that time, to obtain an entry visa to Brazil26, Gerhard was 
inclined to go ahead with his project: “My machine in that direction, I mean, my mind machine, must first and slowly 
start. As I am firmly determined to make the entry possible, I will do my best and all that is in my power”. First, however, 
he would make another trip “for recovery and leisure to the ski paradise”!

Indeed, at Easter 1937, he travelled with Gisela to southern Germany and to Switzerland, passing by first through 
Würzburg, his hometown. And, once again, this route was documented with photographs. On June 3, he took a train 
with Bruno to London. Two days later, father and son were on board the steamship “Highland Patriot”, to Rio de Janeiro, 
where they landed on the 21st of June. Bruno had been invited to participate in the Second Brazilian Congress of 
Orthopaedics and Traumatology, to present his most recent research. The newspaper “A Nota” published a front-page 
photo of him, with the headline “On a visit to Rio an authority of German medicine”. In Bruno’s journal and Gerhard’s 
photos, there is an extensive documentation of that trip. The entries reveal an intense movement in the city: lunches, 
dinners, receptions, lectures, conferences, visits to hospitals and contacts with people from the German community 
and the medical milieu. They took a two-day trip to São Paulo, “paid by the Minister of Education”, to deliver a lecture. 
Bruno was appointed honorary member of the Brazilian Society of Orthopaedics and Traumatology and of the Brazilian 
Academy of Medicine; the appointments were celebrated with a banquet. Bruno regained in Brazil the recognition he 
had lost in Germany, thus paving the way for a possible emigration.

In Bruno’s diary there are some short and cryptic entries about the “situation” of Gerhard, whose nickname was 
Gerli: “In the morning to the lawyer with Barth because of Gerli, all going well” (...) G. went with the lawyer to Niterói 
and settled all (...) I talked with D. about the future of G”. On July 8, Bruno wrote that Gerli rented a room in Mr. Barth’s 
guest house and on the 13th left his “stuff” there. On that same day, he travelled back to Germany.

The family had been divided: Bruno and Martha in Hannover, facing economic hardship and political persecution; 
Hedwig in London, studying nursing; and Gerhard in Rio de Janeiro, starting his new life. He started working in the 
office products company Günther Wagner / Pelikan, in Rio de Janeiro; was appointed travelling salesman for the state 
of Rio Grande do Sul, based in Porto Alegre; three years later, he became branch manager in São Paulo and, then, 
management assistant in Rio de Janeiro. In 1943, after Brazil’s entry in World War Two, the company was nationalized 
and he left it.

A set of 310 7 x 9 cm photographs, organized and identified by him, illustrate this period: “before emigration, 
Easter + May 1937”; “Emigration June 1937”; “ Rio – from arrival June 1937 to leaving for Rio Grande do Sul January 
1938”; “Rio Grande do Sul 1938-1941”; “São Paulo 1940”; “Rio 1942–”. This is an invaluable record, done by a 22-year-
old, stranger in a strange land, separated from his family. His gaze is at the same time, flâneur, accurate and humorous. 
In addition to snapshots of the boat trip, we see the charming urban and natural landscape of Rio de Janeiro; the busy 
movement of downtown São Paulo; snakes in the Butantã Institute; German immigrants in the hinterland of Rio Grande 
do Sul; and pictures of himself, looking content and well.27

Albeit late in doing so, Bruno and Martha chose exile to Brazil. In 1938, despite the ban of the Nazi Party in Brazil, 
the Brazilian government continued maintaining good diplomatic and trade relations with Germany. Obtaining entry 
visas, became however, increasingly difficult and to exit the country, costly.28 There are no accurate records of how 
my grandparents were able to emigrate from Germany. We do know that the route was marked by mishaps, as, for 
example, a summons to testify at the Gestapo, the feared secret police of the Nazi regime, on December 23rd, 1938. 
The day before, however, shortly after the attack on synagogues, Jewish buildings and businesses, the Night of Broken 
Glass (Reichskristallnacht)29, the couple was en route to London. On January 20th, 1939 they embarked in Southampton 
on the steamship “Alcantara” to Brazil. To pay for the trip and the move, Bruno had to pay high taxes to the Reich 
government, with money obtained from the sale of his investment bonds.30

4. New Beginnings 
Approximately 100 years after establishing themselves as high middle-class entrepreneurs of Jewish origin, the 
Valentin family disintegrated. Like that of many of their countrymen, their lives were abruptly interrupted by the 
Nazi regime. Between 1933 and 1941, Germany forcibly removed from their society 560,000 of its best and brightest 
citizens. Of the 300,000 Jews who emigrated, about 5% arrived in Brazil.31 These people left behind their assets, their 
contributions to society, their attachment to people and places. Bruno noted that “... to be torn away from a fruitful 
occupation and a happy family, to have to start a new existence in a completely different world without a penny, is a 
difficult and painful fate” 32. His “land  of Dichter and Denker, poets and thinkers, had become the land of Richter and 
Henker, judges and executioners” 33.

As Brazil did not recognize the German diploma, Bruno could not practise medicine. Furthermore, there were 
difficulties with the language as well as financial ones. When he left Germany he was allowed to carry only 10 
Reichsmarks (approximately US$ 600.00 today). In Brazil, he did research and worked on the publication of articles 
and books. In July 1939, he attended his first conference as a doctor in exile. In the following years, he widened his 
network and, as demonstrated by his extensive resume, established himself as one of the leading researchers in 
medicine. His book “Geschichte der Ortopädie”34 was translated into several languages   and is considered a reference 
work. He collaborated with the hospital Santa Casa do Rio de Janeiro, worked as a researcher for the German company 
CIBA and, after the war, he founded a humanitarian organization, linked to the Red Cross, to help Germans. Like many 
other exiled German scientists in Brazil, Bruno also committed himself to bring his expertise to Brazilian science and, 
like many others, “demonstrate his gratitude for the asylum he was offered and that saved his life”35.  In 1965, he was 
awarded the German Order of Merit (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland). In his short speech of thanks, 
he cited a verse in Sophocles’ Antigone: “I was not born to share hate, but love”. After leaving Germany, this is how 
he attempted to conduct his life.

In the early 1940s, the Valentins lived in a comfortable house, on Pompeu Loureiro street, in Copacabana. 
Photographs show a cosy place and the family seemed to be comfortable in the large verandas amidst a lush tropical 
garden. There are documents that acknowledge the well-being in the new homeland, as for example, invitations to 
musical soirees: “Music concerts in the gardens of Casa V (Promenaden-Konzert in den gärtenischen Anlagen der Casa 
V)”.  In a letter dated 3/30/1941 to friend Hamers, Bruno expressed the desire to buy the property, in order to ensure 
Brazilian citizenship for his family.

Gerhard’s career progressed. In 1943, he joined the company Delta Sociedade Comercial Ltda., specialized in 
importing papers for printing and exporting Brazilian raw materials for the pharmaceutical industry. From 1947 to 1949, 
he was a partner at Artes Gráficas Arnau, whose owner was also a German immigrant. Beginning 1950, he worked in 
the multinational paper industry company Parsons and Whittemore / Black Clawson.

In 1942, in an excursion to the mountains of Itatiaia, near Rio de Janeiro, he met my mother, Cornelia Judith 
(Judy) Kaiser, who had also left Germany a few years earlier. In Munich, her father, Max, a chief judge, had a senior 
position in the judicial hierarchy of the state of Bavaria. Well educated, he was also a mathematician and had been 
Albert Einstein’s classmate at the Luitpold Gymnasium. He also did not believe that the Nazi regime would go to the 
last consequences to eliminate non-Aryans from German society. He frequently said that “it was the Nazis who made 
him a Jew”. Anna Kaiser, my grandmother, was a dentist with her own successful private practice.

My mother Judy told us that in October 1935 when she was 14 years old she and my grandmother Anna came to 
Brazil, following  a friend who had already emigrated. My grandmother and mother settled in a flat in Copacabana and 
survived producing gloves at home. On their first attempt, however, they flopped for they made only right hand gloves! 
Information in Judy’s passport indicate that they returned to Germany in March 1937, in a risky operation to bring Max. 
On October 5th of that year, the family returned to Rio de Janeiro. Max got a visa only for Argentina. Notwithstanding, 
he got off the ship in Rio de Janeiro and was arrested by the Federal Police. Because of his credentials as a respected 
judge and by direct intervention from Filinto Müller, then Chief of Police of the Federal District, my grandfather was 
released. Judy was an acrobat and a dancer. She joined the Municipal Theatre corps and went on to teach ballet. 
Like Gerhard, she also was fluent in English36, worked in foreign companies and agencies, including the US Navy 
during World War Two. After the end of the war, Max began to advocate for exiles who applied for compensation 
(Wiedergutmachung) from the German government.

Itatiaia meant more than just the locus for the encounter of two young German immigrants who, curiously, did not 
know that both were of Jewish origin and therefore exiled in Brazil. It was there, amidst the unique natural landscape 
formed by altitude fields and mountains with bold forms, that Gerhard, Judy and other Europeans could, Germanically 
and romantically, possibly, identify themselves as individuals and as a group, in this strange and beautiful land, who 
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welcomed them to restart their lives. Could there be found images, conscious or unconscious, of the German romantic 
painters? Or even the counterpoint to the “Country of the Future” imagined by Stefan Zweig, who also fled here?

Gerhard and Judy were married in 1943. They settled on Av. Epitácio Pessoa, in Ipanema, a neighbourhood still 
distant from downtown, but that already was becoming one of the nicest places of Rio de Janeiro. There were many 
houses, few buildings, quiet streets, the Rodrigo de Freitas lagoon and the beach, with its white sand dunes. The 
couple made many lasting friendships, not only with their countrymen, but also with Brazilians. They were interested 
in European and Brazilian cultures and, beginning in the 1940s, witnessed the rapid development of the country’s 
cultural industry, a reflection also of growing economic development. For them, the 1950s were marked by material, 
personal and spiritual growth. A series of seven small albums with photos pinpoint this positive route. One can see 
views of Rio de Janeiro: the beach, the mountains, the residential district, city centre; excursions in Itatiaia; scenes 
of their marriage, the children, my brother Thomas and I; daily routines, the new life that unfolds in tropical lands. 
Albums - these “quintessential object (s) of memory”, where “great grandparents, grandparents, uncles, cousins   etc, 
return from the past, resuming, through poses and gestures, family stories grasped in the course of many lives and 
traditions transmitted, by so many generations”37 - particularly, construct a visual chronicle, a portable and coherent 
set of images, and especially stories.38 Like many immigrants, they preserved their histories in diaries, memoirs and 
photographs. These descriptions, which recount the striking experience of the loss of their homeland in Europe and a 
beginning in Brazil, become also invaluable testimonies of contemporary history. 39

In April 1951, Bruno and Marta Valentin returned for the first time to Germany, on a trip for lectures as well as 
leisure. They visited the cities where they had lived, especially Hannover, where they reconnected with old friends. 
Martha wrote a 20-page report, divided into numbered letters, sent with copies to Judy, Gerhard and Hedwig. The 
narrative goes from detailed description of the places, many of which still under reconstruction; detailed information 
about people, acquainted to all; romantic digressions about the southern landscapes of Germany, where they spent 
some days of vacation; to emotional comments, unlike Martha’s and Bruno’s personalities. Some excerpts from those 
letters:

“The train station here is a sad picture, all far worse than you can imagine from the 
weekly news or images.
In the old town, it is impossible to get around, no more old houses, the market, 
everything is gone.
You have no idea. I mean, even I had to cry for two hours. All this kindness here ...
Tomatoes here have a very different taste from ours, truly spicy! I eat Boskow 
apples, hard and juicy, and drink a lot of apple wine. All chocolate is good”. 

Bruno and Marta Valentin travelled often to Europe. In 1966, they definitively returned to Hannover and settled in 
an apartment in the Kleefeld district. Three years later, Bruno died and Martha moved to a residence for the elderly. She 
died in 1975. In 1954 and 1958, Gerhard and Judy also travelled to Europe. He attended the International Fair of Graphic 
Arts – DRUPA in Dusseldorf, and they visited places and friends. Again, a narrative of these routes was produced, in 
diaries and photographs.

5. The Pathways of Memory 
A photograph shows Martha and Gerhard embarking at Tempelhof Airport, Berlin. On the back, she wrote: “before 
leaving Berlin, May 1975”. Nearly forty years later, I found the set of 35 mm colour slides taken during that trip. When 
my brother and I looked at these photographs for the first time, one picture caught our attention: our grandmother 
posing for the camera, behind her the river Spree that crosses the city, and in the foreground a car identified with 
a “Military Police” license plate. Gerhard photographed the Brandenburg Gate, a symbol of the city, which was on 
the east side at that time, behind the wall that divided Berlin, and which appeared in several of his pictures. He 
also took pictures of the crosses put up in honour of those who died trying to escape East Berlin; an antique market; 
Charlottenburg Castle, residence to the kings of Prussia; the bell used at the 1936 Olympic Games; and the painting 
“Venus and Love” by Lucas Cranach in the Gemäldegalerie.

Intrigued by this series of photographs, I attempted to understand his choices and reproduce his itineraries. I 
noticed that many of the pictures were taken during a tour of the city, from a double-decker bus that operates the same 
route to this day. Others, possibly, walking the streets of West Berlin. Unfortunately, from this trip, I found no written 
records to confirm my understanding of these paths. I then set out to retrace the route and shoot in black and white 
film, exactly from the same angle, the places he and my grandmother had visited.

I started with the most enigmatic, precisely the one in which Martha casts an ironic, almost challenging look at a 
British military police car. I did extensive historical research, consulted old maps, analysed the geography of the river 
Spree and, after three failed attempts, finally reached the exact place where the picture was taken. Today, it is the 
centre of political power in Germany, where the buildings of parliament are located and close to the chancery offices.

Four slides show various aspects of the Berlin Wall. Living there 25 years after the reunification of the city 
and the country, I tried to better understand what a divided city meant and, moreover, its unusual recent history of 
downfalls, destructions, reconstructions and reconfigurations. In tracing my family’s footsteps, photography allowed 
me to discover the urban landscape, its presences and, perhaps most importantly, its absences. Berlin appears to be in 
a perpetual state of incompleteness, always to be done, “a place of transit, a city with more of a past and a future than 
a present”40. The Wall, which today remains in a few locations in the city as remembrance of a not so distant past, is 
perhaps the most striking gap and, paradoxically, “the most famous monument, the German counterpart to the Statue 
of Liberty!” 41 John Le Carré, author of some remarkable novels about Cold War espionage, remarks that, in 1961, when 
he was in Berlin and witnessed the construction of the Wall, he felt disgust and terror, for it was the “perfect symbol 
of the monstrosity of ideology gone mad”.42 This ideology was also visually translated on city maps published in East 
Berlin, where the west side of town simply did not exist. Graphically, streets that crossed to the “other side” ended in 
a huge void.

Like Baudelaire’s flâneur, the city photographer feels at home “among the façades of buildings”. With every 
new discovery, every unexpected look, his “desire to see celebrates his triumph”.43 While revisiting those images, 
I decided to delve deeper into that route, expanding the search for vestiges and layers of memories, which would 
dialogue with the history of my family, with those images and documents stored over the years. Understanding that a 
“city is the product of a whole story that crystallizes and manifests itself”, a “cultural accumulation that organizes an 
area of territory more or less extensive”44, I looked for spaces that did not necessarily monumentalize the city, but that 
reinterpret the Berlin that, on my own paths, I began to better understand. On foot or on a bike, the strategies pointed 
not to the place itself, but to the “space as practiced place”, seeking “the effect produced by the operations that guide 
it, condition it, temporalize it.”45. 

Contrary to the agreed that cities are made by people and not by stones, I chose to photograph a Berlin without 
people. Thus, we see, for example, Alexanderplatz in the silence of dawn on a Sunday; Airport Tempelhof, closed 
down since 2006, without the movement of aircraft and passengers; a lone ping pong table in Treptow Park; and in the 
central Tiergarten park, only stones and empty benches witnessing history. The rare human presence is only suggested 
or implied. The technical decision of using black and white film was taken, not by a nostalgia for the grain opposing 
the digital pixel, but the desire for the chemistry and materiality of silver. As such, I establish a connection with my 
father’s objects, the albums and slides, points of departure and arrival, which are reconfigured in the original work 
done in Berlin.

I conclude here with an excerpt from “Reading box”, one of Walter Benjamin’s texts in his work “My childhood in 
Berlin around 1900”:

“We can never fully recover the forgotten. And that may be good. The shock of the 
recovery would be so devastating, that at that very instant we would no longer 
understand our nostalgia. But we understand it; and the deeper what has been 
forgotten is buried in us, the better we understand this nostalgia (...) the forgotten 
seems to us loaded with all the promised lived life.”46

In those routes I set myself out to trace, I did not intend to recover and rebuild a past, much less review it 
nostalgically. I tried to dig, reinterpret and imagine some memories of my own history, leaving others, however, 
forgotten deep in memory, where they should remain. Bruno Valentin ended his family history quoting this excerpt from 
the poem “Hermann und Dorothea” by Goethe:

Denn gelöst sind die Bande der Welt,
Wer knüpft sie wieder
Als allein nur die Not, die höchste,
Die uns bevorsteht
...
Aber es siege der Mut
In dem gesunden Geschlecht!
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Snapp’d are all social ties, and nothing can ever unite them 
Save the extremest needs which we are all destined to suffer
...
But bravery wins in a healthy family.47

Here, too, the bonds of a brave, healthy, but dissolved family were reattached. And, as in the epic poem by 
Goethe, with the belief in the future and sympathy with humanity.
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