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O cinema, visto na sala escura, é uma experiência. Isto é, o filme 

promove uma identificação emocional com o espectador através da 

manipulação narrativa ou estilística. Por exemplo, a música ou um 

acontecimento  catártico  no  melodrama  estabelecem  uma  relação 

sentimental  com  a  audiência.  De  certa  forma,  manipulam-na, 

utilizando  a  suspensão  da  descrença  e  a  identificação  com  as 

personagens para jogar com o espectador. Parece-nos que, em certo 

sentido,  também é  essa  a  agenda  do  realizador  Michael  Haneke: 

proporcionar uma experiência à sua audiência. Mas se, por um lado, a 

coloca  perante  uma  certa  manipulação,  por  outro,  propõe  uma 

reflexão racional,  um espelho para mostrar a face de quem vê.  É 

esse,  por  exemplo,  o  grande desígnio  de  Funny Games (Michael 

Haneke, 1997, 2007), um filme que joga, através dos géneros, com a 

exploração  da  violência.  O  filme-como-experiência  foi  levado  ao 

limite: isto é, para falar à audiência americana, o autor re-filmou todo 



o projeto  com um elenco  totalmente  americano.  Ele  queria  dizer: 

“divirtam-se, mas não se esqueçam que isto são vocês próprios”.

Parece que  Amour entra  exatamente na mesma mundividência  de 

Funny Games, mais uma vez no seu estilo realista e árido. Isto é, os 

momentos narrativos sucedem-se como episódios e não são efeito de 

câmara. Ela assiste e vê o que se passa. É uma experiência, seca, 

baseada no efeito narrativo e na sucessão dos episódios. Estes são 

estruturados, muitas vezes, em diálogos e em encontros (a filha que 

visita os pais; o aluno que visita a professora; etc.) numa progressiva 

sucessão  narrativa  que  vai  aumentando  o  grau  de  desconforto 

(assinale-se,  nesse  sentido,  e  por  exemplo,  episódios  libertadores 

desse sufoco, como quando Georges / Jean-Louis Trintignant luta por 

tirar uma pomba de dentro da casa).

Mas afinal sobre o que é Amour? Sendo uma experiência, o que é que 

ela quer proporcionar? Não será por acaso que o filme começa pelo 

seu final: já não há nada mais do que uma casa vazia, fechada. O 

cheiro que a polícia sente, com náusea, é revelador: alguém morreu 

e está ali o resultado do seu final de vida. Por isso, através deste 



flash-forward,  reconhecemos que  Amour se joga no seu processo: 

uma sequência  de degeneração física,  de velhice,  consubstanciada 

naquele  momento  transgressor,  quando  Anne  /  Emmanuelle  Riva 

deixa de responder ao seu marido, na cozinha, depois de um ataque 

cerebral imprevisível. Uma longa caminhada começa nesse momento 

e o espectador sabe que experiência vai ter que viver (não por acaso 

algumas pessoas se recusam a ver este filme por não conseguirem 

aguentar a experiência da degradação física).

Amour –título sugerido pelo ator Jean-Louis Trintignant– joga então 

na  relação  terminal  entre  duas  pessoas  através  da  progressiva 

degradação intelectual de uma delas. E, nesse sentido, é um título 

certeiro,  porque obriga a olhar nas ambiguidades da palavra e da 

desocultação das violências a que ela obriga. Por isso, a experiência 

que  Haneke  quer  submeter  o  espectador  é  mesmo a  de  sentir  o 

terror da morte e das duplas faces do amor quando esse terror se 

aproxima. Esse elemento é potenciado pela música clássica: a paixão 

pela beleza (exponencial no longo plano na sala de espetáculos) é 

impossível  de  ser  de  novo  sentida.  Por  isso,  várias  vezes  ela  é 

interrompida porque se torna, ela mesma, a visão do fim (por duas 

vezes é suspensa: quando o pianista visita a professora; ou quando 

Georges,  sozinho  na  sala,  imagina  um  passado  com  Anne).  Ou 

podemos  antes  dizer:  já  não  existe  passado,  ou  memória  (isso  é 

evidente no estado de saúde de Anne), e o tempo torna-se inexorável 

em direção ao fim.

Para o funcionamento do filme é primordial  a forma como Haneke 

inventou o espaço, dividindo especificamente os locais como funções 

da narrativa: a cozinha (onde tudo se passou), a sala (onde se dão os 

encontros e onde o presente é terrível), o quarto (o local dos medos, 

onde se antevê o futuro: esse fim que sabemos um dia chegará). A 

claustrofobia crescente daquele apartamento (de onde só se sai no 



início do filme) torna Amour numa experiência focalizada e intensa. O 

espectador não tem fuga (narrativa, visual, sonora).

Haneke monta, neste filme, um processo linear sem recusar ver: as 

elipses  servem apenas a  função de distender  a  narrativa e  nunca 

como  processo  de  evitar  o  choque.  Também  importante,  nesse 

aspeto, é a forma como o realizador expõe o corpo envelhecido: por 

exemplo, na forma como Georges tem dificuldade em caminhar ou 

socorrer  a  sua  mulher.  Amour é,  assim,  um filme sobre  o  limite: 

sobre  a  experiência  de  um  processo  irreversível  e  de  cujas 

consequências jamais poderemos escapar. Essa realidade talvez seja 

a mais terrível – e, ao mesmo tempo, pacificadora – que o espectador 

pode sentir.


