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“Pensamos que queremos viver, 
  quando, na realidade, queremos é morrer.”
                         Jessica Hausner, realizadora

SINOPSE CURTA
Berlim, período Romântico. O jovem poeta Heinrich quer conquistar a inevitabilidade da morte através 
do amor, mas não consegue convencer Marie, a prima céptica, a juntar-se ao pacto de suicídio.

SINOPSE LONGA
Berlim, período Romântico. O jovem poeta Heinrich quer conquistar a inevitabilidade da morte através 
do amor, mas não consegue convencer Marie, a prima céptica, a juntar-se ao pacto de suicídio. Enquanto 
tenta aceitar esta recusa, inefavelmente irritado com a insensibilidade da prima perante os seus mais 
profundos sentimentos, Heinrich conhece Henriette, a esposa de um empresário seu conhecido. A 
subsequente proposta de Heinrich à atraente mulher começa por ter escasso encanto, pelo menos 
até Henriette descobrir que sofre de uma doença incurável. AMOR LOUCO é uma “comédia romântica” 
livremente baseada no suicídio do poeta Henrich von Kleist em 1811.



SOBRE JESSICA HAUSNER
Nasceu em 1972 em Viena, Áustria. Estudou realização na Film Academy de Viena, onde em 1996 
dirigiu FLORA, uma curta-metragem que conquistou um Leopardo de Amanhã no Festival de Locarno.
INTER-VIEW, o filme de final de curso, venceu o prémio do júri Cinéfondation no Festival de Cannes 
em 1999. Dois anos depois, LOVELY RITA, a sua estreia na longa-metragem, foi exibido na secção Un 
Certain Regard no Festival de Cannes e distribuído em cerca de 20 territórios. O segundo filme, HOTEL, 
foi novamente seleccionado para a secção Un Certain Regard na edição de 2004 do Festival de Cannes. 
O filme seguinte, LOURDES [distribuído por Alambique], estreou-se na competição internacional do 
Festival de Veneza em 2009 e ganhou o Prémio FIPRESCI. AMOR LOUCO é o mais recente filme de 
Hausner. 

ENTREVISTA A JESSICA HAUSNER
Originalmente, AMOR LOUCO não era previsto ser um filme sobre o suicídio de Heinrich von Kleist e 
Henriette Vogel. Qual é a origem do projecto?

Há cerca de 10 anos, escrevi o esboço inicial de um duplo suicídio por amor, mas senti que o que 
tinha escrito não era muito próximo da realidade e estava demasiado elaborado. Depois, há coisa de 
cinco anos, voltei a tirá-lo da gaveta e comecei a escrever novamente. Continuava a não gostar, mas 
entretanto tropecei num artigo sobre o Kleist e a Vogel numa revista. O que me interessou foi Kleist ter, 
aparentemente, perguntado a várias pessoas se queriam morrer com ele – o melhor amigo, uma prima 
e, por fim, Henriette Vogel. Achei isso um pouco grotesco. Ele conferiu à ideia, romântica e exagerada, 
de um duplo suicídio por amor um lado banal, e levemente ridículo. E era isso que estava a faltar nos 
meus esboços. A ambivalência daquilo que conhecemos como amor.



Ou seja, será o duplo suicídio um acto de amor ou antes a expressão de dois actos de egoísmo? 
Pode dizer-se assim?

Sim, a imagem de um suicídio conjunto é, habitualmente, muito romântica. O que me interessava era 
trazer as coisas de volta às bases mais frágeis da realidade, em que até morrer acompanhado é, na 
verdade, um indivíduo a morrer separadamente do outro. A dois, mas nunca juntos.

Portanto, aquilo que lhe interessava não era a figura histórica de Heinricht von Kleist, mas sim o 
duplo suicídio, e fez uma livre adaptação. Pode explicar-nos onde começa e acaba essa liberdade?

O amor retratado no filme é relativo e, na verdade, baseado em mal-entendidos. A esse respeito, a 
passagem da biografia de Kleist que mais me interessou foi o facto de a sua parceira na morte ter 
sido, de certa forma, um acaso. Para mim, é esse o gancho do filme, e mudei alguns pormenores, 
que seriam outros na biografia, para que se adaptassem a este ponto de vista.

Nisso inclui-se o facto de Henriette afinal não estar doente?

O relatório de autópsia de 1811 foi novamente analisado por médicos modernos, e de uma perspectiva 
mais antiga é possível afirmar que, à época, estavam convencidos de que se tratava de um tumor 
maligno, mas de uma perspectiva contemporânea pode não ter sido esse o caso. Podia tratar-se de 
um quisto ou de um tumor benigno, mas não tinham como saber na altura. Por isso, assumir que 
aquilo de que ela sofria não era sequer incurável é justificado. Ela podia nem ter morrido disso. 
A esse respeito, condenso os factos para formarem uma determinada verdade. O que escrevi ou 
mostrei no filme não é falso, é apenas exagerado.

Qual foi a razão para ela, por fim, nem sequer estar doente no seu filme?

Levar toda a situação ao limite. É toda uma reacção em cadeia de mal-entendidos.

Há 10 anos, quando era uma realizadora muito jovem, o que a levou a pensar num filme com este 
tema?

Na minha opinião, é um paradoxo pensar que se pode “morrer a dois”. No momento em que se 

morre, estamos inevitavelmente sozinhos e a morte irá sempre separar-nos da outra pessoa. Este 
paradoxo, como tantos outros, interessou-me. É preciso dizer que AMOR LOUCO não é uma história 
naturalista. Não é acerca de um “caso” específico, é antes um a reflexão ou um “ensaio” sobre o 
tema do amor enquanto sentimento ambivalente. Num momento, sentimo-nos próximos de outra 
pessoa, somos um só com ela, e a seguir percemos como isso é uma ilusão. O facto de podermos 
simultaneamente ter sentimentos contrários por uma pessoa, que pode já não gostar de nós há 
muito tempo.



Reflexão ou “ensaio”. Isso encaixa com Heinrich von Kleist a todos os títulos. Um autor que, 
frequentemente, usava acontecimentos reais para determinar consequências emocionais e sociais. 
Basta pensar em “A Marquesa de O.”, “O Terramoto no Chile” ou “Michael Kohlhaas”...

Justamente. Um exemplo particular é utilizado para demonstrar uma situação humana geral. Mas 
para mim, em todos os meus filmes, mas neste em particular, não se trata tanto de um caso histórico 
específico mas sim das várias variantes diferentes de um conceito, neste caso o amor.

Em AMOR LOUCO, os diálogos muito elaborados chegar a roçar o absurdo. Será absurdo que um 
homem se vire simplesmente para as pessoas e pergunte “gostaria de pôr fim à sua vida comigo?”

Procurei uma forma que também tivesse qualquer coisa de artificial. É por isso que a história não se limita 
a factos biográficos – não é um filme biográfico -, é meramente baseada num exemplo. Eu e a Geraldine 
Bajard, que trabalhou no argumento comigo, desenvolvemo-lo juntos numa espécie de sistema pingue-
-pongue. Diálogos e cascatas linguísticas incessantes. Por exemplo, quando a Henriette é hipnotizada 
e formula uma profunda compreensão acerca de si própria num alemão belíssimo e complicado, isso é 
também uma piada. É óbvio que ninguém falaria de maneira tão elaborada sob hipnose, não é? Inspirei-
-me naquela cena bestial do filme do Woody Allen, o ‘Zelig’, em que ele também é hipnotizado e quando 
lhe perguntam porque é que ele se transforma noutras pessoas ele responde “Quero que gostem de 
mim”. Ele acerta mesmo em cheio. Diz a verdade sem rodeios. O mesmo se passa connosco e com a 
Henriette Vogel, ela limita-se a apontar para o que está errado: é o quotidiano que a preocupa.

É óbio que estudou profundamente outros textos da época de Kleist para conseguir obter o tom certo.

Foi uma pesquisa razoavelmente meticulosa e profunda, lemos muita correspondência daquela época. 
Diários e por aí fora. É óbvio que não chegamos à oralidade, e com um diário ou cartas estamos o 
mais próximo possível dos diálogos. Transcrevi algumas das frases de que mais gostei para praticar 
a linguagem. Também retirei das cartas de Kleist um punhado de frases completas. Ficaram muito 
poucas quando começámos a trabalhar no argumento, mas influenciaram o estilo linguístico.



Tal como o “espartilho” linguístico que é imposto pelas convenções de uma determinada era, neste caso 
também houve limitações que são típicas dos filmes de época, nomeadamente a aparência visual, os 
cenários, o guarda-roupa, e por aí fora. Em que momento ficou decidido o “pano de fundo” de AMOR LOUCO?

Sim, ‘pano de fundo’ é a expressão correcta. Tal como em LOURDES [Alambique], o meu filme anterior, 
o santuário de peregrinação homónimo era o pano de fundo, neste caso era o ‘filme histórico’. Essa 
foi uma das razões por que acabei por escolher a história de Kleist. Pensei que se situasse a história 
no passado, ganharia naturalmente uma distância e ironia muito maiores, o que seria também uma 
oportunidade para incluir os momentos reflexivos que tantos valorizo nos filmes. A concepção do espaço 
também foi muito útil para isto. Para mim, trata-se não de conceber uma imagem naturalista mas sim 
realista. Neste sentido, para o meu trabalho baseio-me nas artes visuais, onde esta distinção pode ser 
feita. No cinema, esta distinção não é tão marcada. Estudámos, durante muito tempo, imagens deste 
período, de forma a podermos também criar espaços interiores. É quase tudo construído em estúdio – 
não só por ser mais simples, mas também porque hoje em dia já não existem palácios tão belos como 
aqueles e assim podemos conceber o conjunto com uma determinada personalidade, de forma a sentir 
a vontade de o apresentar em todos os sentidos da palavra.

O que é que isso significou no que respeita à rodagem? Os actores tiveram de ensaiar muito? À 
primeira vista, a composição de AMOR LOUCO não deixa muito espaço de manobra, excepto no que 
toca a conseguir o tom certo que imaginou. Quantas vezes tinham as cenas de ser filmadas?

Filmámos a maior parte delas cerca de 15-20 vezes. Mas na verdade isto foi só por causa de todos 
aqueles pormenores “teatrais”. Por vezes, vejo-o como espaço para a alma. As pessoas que estão numa 
cena não transmitem psicologia, são elementos num espaço, como um sofá ou uma mesa. Tudo era, e 
é, uma imagem, e todos têm ali um lugar. A encenação é como uma coreografia; as partes faladas são 
texto; e o conjunto é, efectivamente, um quadro vivo. Significa isto que a rodagem foi fácil, porque tudo 
era claro desde o início: fizemos um storyboard, e os actores sabiam que papéis eram os seus e quais 
as falas. Para os meus filmes, trabalho previamente durante o processo de escolha dos actores e ensaio 
um grande número de cenas com eles. Assim que escolho um actor, tudo se processa de forma normal. 
Como já ensaiámos muitas das cenas antes, só temos de as filmar e pronto.

Há uma particularidade neste filme: as personagens expressam-se não por imitação virtuosa, mas 
sim porque funcionam de maneira gélida, tal como a linguagem, como num texto de Heinrich Müller.

Sim, e os actores reagem de maneiras diferentes. Alguns fazem-no facilmente, outros acham muito 
difícil porque preferem moldar a personagem de forma distinta. Mas isso também é positivo. O facto 
de eu dar indicações muito claras no que respeita aos pormenores, movimentações e texto que 
não podem ser alteradas torna-o muito difícilt. Onde está aquela pequena brecha que o actor pode 
usar para dar vida ao papel? E é por isso que fico sempre contente quando um actor resiste a esse 
espartilho, quando tentam acrescentar qualquer coisa à personagem, porque de outra maneira seria 
tudo muito insípido. Fico muito agradada quando alguém me surpreende ao apresentar-me um outro 
estilo de personagem. É então que tudo se torna mais interessante.



Henriette Vogel – o que tem de especial esta personagem feminina?

Não resta muita informação acerca dela. Umas poucas cartas, e um retrato ou dois. Mas fiquei com a 
impressão de que se uma mulher aceita cometer, sejam quais forem as circunstâncias, um suicídio 
conjunto com um homem, isso indica, no mínimo, uma certa passividade – que pode ser facilmente 
enganada ou influenciada, ou pelo menos assim aparenta. Gosto particularmente de mulheres que, 
no início, parecem ser boas e, à medida que a história se vai desenrolando, começamos a perceber 
que elas começam a contradizer o que imaginámos, de forma relativamente obstinada e teimosa. 
No princípio, uma mulher assim começa por parecer simpática e delicada, e depois percebemos que 
ela está de punhos fechados dentro dos bolsos. Henriette Vogel seria, provavelmente, uma mulher 
desse género.

AMOR LOUCO será, provavelmente, o seu filme mais cómico até à data, por muito estranho que isso 
possa parecer, dado o tema. Imagina-se a dirigir uma verdadeira comédia num futuro próximo?

Bem, o que é a “verdadeira comédia’? Gosto de rir com uma tomada de consciência. Rimos porque 
subitamente compreendemos...

Uma gragalhada de entendimento?

Rimos porque subitamente compreendemos que somos uma minúscula mancha no universo, e como 
há coisas que são ridículas, e, de repente, as coisas importantes tornam-se banais. Mas também 
pode ser libertador chegar a esta conclusão: “certo, admito que faço parte de um gigantesco nada. 
E depoist?!”

Um grão de areia que ri.

Sim, justamente, qualquer coisa do género.



REVISTA DE IMPRENSA
‘AMOR LOUCO’: Crítica de Cannes
The Hollywood Reporter - Boyd van Hoeij 

A autora austríaca Jessica Hausner explora a irracionalidade da morte enquanto prova de amor eterno 
em AMOR LOUCO, que descreve as últimas semanas do escritor alemão romântico Heinrich von Kleist, 
que, aos 34 anos, cometeu duplo suicídio com Henriette Vogel, uma mulher casada e presumível doente 
terminal. 
O mais recente filme de Hausner volta a mostrar-se no festival de Cannes, onde as suas primeiras 
longas, LOVELY RITA e HOTEL, também estrearam, embora AMOR LOUCO se aproxime mais do filme 
anterior, LOURDES, título em competição na edição de 2009 do festival de Veneza, que tinha uma 
complexidade semelhante e um tom intencionalmente opaco, permitindo aos espectadores conferir a 
sua própria subjectividade ao material e assim alargar de forma ampla as possíveis respostas à obra. 
Neste, alguns espectadores ficarão encantados com o ideal Romântico – embora não com os aspecto 
práticos – de morrer com o ser amado, enquanto outros questionarão a razoabilidade do suicídio em 
geral, embora o filme se esforce por mostrar como as vidas da burguesia de Berlim eram, de facto, 
muito menos empolgantes que a perspectiva de morrer com o amor da nossa... bem, vida. (…)
AMOR LOUCO passa-se há dois séculos, em 1811, o ano em que Heinrich von Kleist (Christian Friedel) 
haveria primeiro de disparar sobre Henriette Vogel (Birte Schnoeink) e depois sobre si próprio. Mas 
Hausner, que também escreveu o argumento, não põe a carroça à frente dos bois e deixa simplesmente 
que o filme se desenrole cronologicamente. Von Kleist começa por ser visto a frequentar serões em 
casa de famílias abastadas, onde, entre recitais para piano e voz, conversa com Henriette e com, Marie 
(Sandra Hueller), sua prima e primeiro amor, na esperança de encontrar uma mulher da alta sociedade 
disposta a amá-lo de tal forma que esteja preparada para morrer com ele.
Embora a alma dele esteja “doente de solidão,” Marie acaba por recusar a proposta imensamente 
romântica, mas também bastante descabida, de Heinrich - “Vá lá, agora já está a exagerar,” diz, 
trocista – e Marie também não parece muito segura no início, porque é casada com Herr Vogel (Stephan 
Grossmann) e têm uma menina. Mas é claro desde o primeiro encontro que ela fica fascinada com o 
poeta, que a impressiona quando, numa questão de segundos, desmascara os verdadeiros sentimento 
que ela julgava ter muito bem escondidos por debaixo de uma fachada cuidadosamente erigida imposta 
pelas convenções sociais.
Esta relação invulgar desenvolve-se contra o pano de fundo de um país em mudança, uma vez que os 
impostos começam a ser aplicados a todos, incluindo  - espanto! - à aristocracia, que considera esta 
“moda francesa” completamente absurda e que não consegue imaginar que os camponeses prefiram 
pagar impostos e ser livres do que continuar a servi-los. Se conversas intermináveis acerca deste 
tema podem parecer uma proposta aborrecida para um filme, têm, contudo, êxito inequívoco em dois 
aspectos: ancorar mais firmemente a história numa estrutura temporal específica e, por serem tão 



entediantes, mostram porque uma alma sensível como Heinrich se sentia tão pouco talhado para a 
vida da alta sociedade burguesa.
Hausner aumenta a complexidade emocional na segunda parte do filme – que, supostamente, se desvia 
mais dos registos históricos – com a revelação de que Henriette sofre de uma doença que, ocasionalmente, 
a faz desmaiar. Do que sofre exactamente, é um mistério, embora os médicos acabem por concluir 
que estará, de algum modo, associado a um tumor fatal, e que influenciará directamente a vontade de 
Henriette embarcar no plano de Von Kleist. Ele, por seu turno, não se deixa entusiasmar por esta súbita 
mudança de opinião, visto que a jovem e pálida mãe pode estar a fazê-lo pelas razões erradas.
Os ganchos narrativos do argumento de Hausner são incrivelmente bem achados na forma como, por 
exemplo utiliza o ingénuo Herr Vogel, que tenta ajudar uma cada vez mais desgraçada esposa e que 
quer fazer o é melhor para ela, e que, a princípio, parece tê-la salvado mas depois, numa reviravolta 
irónica, acaba por facilitar os planos trágicos dela. Da mesma forma, há uma cena que é escrita e 
interpretada de forma brilhante, passada na pousada onde Henriette e Heinrich passam a noite  
e acabam a jantar com um amigo (Peter Jordan) que acha que eles estão lá apenas a ter rambóia extra-
-conjugal. A maneira como aqui se comporta o indignado von Kleist, calmo e controlado e sem levantar 
a voz, torna o último desejo e acto de ambos ainda mais sinistro e trágico. De facto, ao longo do filme, 
os desempenhos têm um tom discreto que ofusca constantemente as emoções, sugerindo que a razão 
é uma opção em matéria de amor, vida e morte.
Num outro gesto ousado, os momentos finais de Heinrich e Henriette, superiormente encenados e 
montados, sublinham com rigor o que as duas personagens tentaram evitar ao cometerem  suicídio 
juntos. O que acaba por ser trágico no destino que escolheram não é terem tido êxito em tornarem-se 
imortais juntos, mas tudo o que levou à morte de ambos ter sido o resultado de actos bastante banais 
destruídos com uma enorme sensação de solidão.
Visualmente, Hausner e a equipa do costume recriaram minuciosamente os interiores de época, e o 
impecável director de fotografia (e um dos fundadores da produtora Coop99), Martin Gschlacht, faz 



enquadramentos rígidos, como se fossem pinturas, resultando daí um classicismo viusal que sugere o 
ambiente opressivo e limitador de onde as personagens querem tão ardentemente sair. As cenas finais 
são como uma picada agradável e inesperada e ouve-se uma canção interpretada de forma sinistra 
acerca de uma “dor profunda”.

Um acto que dificilmente se prestaria a material cómico demonstra-se, de certa forma, como 
uma diversão árida e complexa reflexão acerca do absurdo a que a humanidade chama amor em  
AMOR LOUCO, o retrato que Jessica Hausner constrói de forma lenta do escritor romântico alemão 
Heinrich von Kleist e da sua amiga Henriette Vogel, e dos passos e decisões fatais que precipitaram 
o pacto de suicídio que fizeram em 1811. Especialista na ambiguidade tonal e temática expressa 
em quadros depurados e meticulosamente compostos, a argumentista e realizadora austríaca vai, 
lentamente, conferindo pulsão emocional a um filme que mais do que um romance amaldiçoado é a 
anatomia sério-cómica do mesmo (…) - Variety

A cineasta austríaca regressa a Cannes com AMOR LOUCO, um filme estranho mas fenomenal, dedicado 
ao grande escritor alemão Heinrich von Kleist. (…) Este ano, ela volta ao Un Certain Regard com  
AMOR LOUCO, um filme de época que não podemos deixar de dizer que devia estar na liga dos grandes. 
Com planos tirados a régua e esquadro, de um controlo maníaco fenomenal, eis-nos na época de 
Heinrich von Kleist, o grande escritor alemão, que anda à procura de uma mulher para morrer com 
ele e que a encontra... A esta história estranha, ao mês o tempo trágica e a roçar a comédia macabra, 
o estranho cinema de Jessica Hausner confere uma atmosfera inebriante, fascinante. (…) - Télérama
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