
 



 

 

Um casal, Romeu e Julieta. 

Uma criança, Adam. 

A doença dele, a batalha deles. 

 

E acima de tudo, uma grande 
história de amor.



COMENTÁRIO DA REALIZADORA 
Este filme é inspirado numa história verídica – a minha. 

É a história de um amor jovem, o de Julieta e Romeu, arrancados de forma 
dura da sua felicidade despreocupada e forçados a confrontar o inesperado 
e brutal caos da vida. 

A doença do seu filho, Adam, vai obrigá-los a lidar com um desafio terrível, 
para se tornarem adultos. Mas, por mais traumatizante que seja, o seu 
sofrimento vai permitir que eles cresçam. Vai revelá-los a si mesmos – a sua 
força, a sua coragem. “A vida enorme e cheia de perigos”, e é apenas na 
batalha que o nosso verdadeiro heroísmo se revela. 

Valérie Donzelli 

 



 

À CONVERSA COM  

VALÉRIE DONZELLI 
 

O tema de DECLARAÇÃO DE GUERRA é trágico mas o filme não é nem 
uma tragédia nem uma comédia… 

Também me é difícil descrevê-lo. Não acho que seja um drama, ou uma 
tragédia, ou um melodrama. Em retrospectiva, o Jérémie Elkaïm e eu 
tendemos a vê-lo como um filme físico, intenso e vivo… 

Inicialmente queria fazer um filme de acção, um western, um filme de 
guerra, daí o título. Gostava da ideia de abrir uma porta e ver o que se 
passa por trás dela: um encontro com um jovem casal a viver uma 
verdadeira aventura. Como se Romeu e Julieta se tivessem conhecido para 
enfrentarem este drama juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE GUERRA é a história de uma criança doente mas acima 
de tudo é a história de um casal que tem de superar a provação dessa 
doença. 

O que me interessava era contar uma história de amor vivida através deste 
drama em particular. Romeu e Julieta são jovens, amantes despreocupados, 
nada preparados para a guerra – acho que somos uma geração de crianças 
mimadas, nenhum de nós está preparado para a guerra – que vão ser 
surpreendidos pela sua capacidade para lutar e se tornarem heróis apesar 
deles mesmos. Porque travar esta batalha é uma forma de heroísmo. Face a 
este desafio eles tornam-se um casal, tornam-se adultos responsáveis. 

Também procurei falar sobre o facto de os nossos próprios filhos nos 
ultrapassarem. Adam tem um tumor no cérebro, algo que os pais nunca 
viveram. Impotentes face a isso, a única coisa que conseguem fazer é 
acompanhá-lo. Os pais de Julieta e Romeu sentem-se também impotentes 
em relação aquilo que os seus filhos estão a atravessar. É um sistema em 
que todos estão inseridos, num mecanismo de bonecas russas. Os nossos 
filhos não são extensões de nós mesmos, mas pessoas por direito próprio, 
com experiências próprias. A experiência de Adam tem início muito cedo – 
ele tem apenas 18 meses quando a sua doença é diagnosticada. 

Como se parte de uma dor íntima e visceral, causada por eventos 
dramáticos, para um filme com o qual todos se conseguem identificar? 

Para mim, isso é específico do cinema: começamos por contemplar o nosso 
umbigo para depois contarmos uma história universal: a nossa relação, o 
facto de sermos confrontados enquanto pais com a pior das situações: o 
nosso filho a balançar entre a vida e a morte. Jérémie tem uma bela forma 
de descrever o facto de termos conseguido passar para filme a nossa 
própria história: “Livrámo-nos do mal e ficámos apenas com a parte boa”. 

Episódios tristes da minha vida costumam criar algo positivo. O filme 
esteve em gestação dentro de mim durante muito tempo até perceber que 
aquele era o momento certo para o fazer. Trabalhar na realização de um 
filme permite-nos criar distância da nossa própria experiência. O cinema 
reproduz a realidade; é um jogo. Tudo é inventado; nada é real mas há um 
desejo de realidade, de verdade. 

 

As suas personagens nunca têm pena de si próprias. 

Eles não têm tempo para isso, estão muito ocupados. Romeu e Julieta são 
uma máquina de guerra de duas cabeças! Os assuntos triviais da vida 
deixam de existir face a esta calamidade; eles apenas têm um inimigo, um 
alvo – o que muitas vezes é mais fácil do que ter dez mil pequenos 
problemas. Todas as personagens dão o seu melhor, não apenas Romeu e 
Julieta. A mãe dela é retratada como perniciosa mas também se revela a si 



própria capaz do melhor. Quis fazer um filme carregado de esperança e 
ideais, e é por isso que não é de forma nenhuma um melodrama. 

 

Romeu, Julieta, Adam… nomes com uma ressonância universal e 
mítica… 

Não sabíamos como lhes chamar no início. Quis que eles fossem 
identificados como um casal logo à partida. Pensámos em Paul e Virginie… 
“Porque não Romeu e Julieta?” O Jérémie disse: “OK, mas então tem de ser 
interpretado dessa forma”. Assim eles encontram-se numa festa, 
apaixonam-se à primeira vista, não conseguem acreditar nos nomes um do 
outro e questionam-se sobre o seu destino trágico juntos. Quanto ao Adam 
(Adão) é outra história. Queria um nome universal. Adam é o homem 
original; há algo de mágico à volta disto. E é um nome suave; não nos 
cansamos de o ouvir. E como ele é dito muito ao longo do filme, isso era 
importante. 

 

 

 



O hospital desempenha um papel importante. 

Quis fazer um filme fortemente alicerçado no real, na realidade da vida 
hospitalar, e isso significava filmar num verdadeiro hospital em vez de um 
cenário em estúdio, e usar pessoas que já lá estavam em vez de figurantes.  

Como convenceu o hospital a apoiar o projecto? 
 
Antes de mais eles lembravam-se de nós muito bem. Passámos lá muito 
tempo e o nosso filho curou-se, portanto lembravam-se ainda mais… Foi 
fácil contactá-los, dei-lhes o argumento, expliquei-lhes o projecto… 
 
A alegria ajuda a apagar a linha entre drama e comédia… a personagem 
da pediatra, que é quase cómica, apesar de ser a portadora de más 
notícias… 
 
Esta personagem é uma mistura de diferentes coisas. Primeiro, a actriz, 
Béatrice de Stäel, meu ídolo absoluto. Adoro dirigi-la, é uma actriz 
fabulosa. Tinha uma série de óculos feitos para ela para tornar os seus 
olhos maiores. Achei que seria engraçado dar-lhe uns olhos de coruja. E 
quando vi o telefone de brincar na secretária desarrumada da pediatra, tive 
a ideia de pedir à Béatrice para pegar nele em vez de agarrar no verdadeiro 
quando tem de ligar à colega. Sabia que ela o ia fazer muito bem. Estas 
ideias equilibram-se sempre no fio da navalha, funcionam porque toda a 
gente alinha, partilha a mesma visão, os mesmos sentimentos e a mesma 
verdade. É algo mágico.  
 
 
 

 
 
 



Como conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre tons tão 
diferentes? 
 
A montagem foi muito complicada; fomos confrontados com material 
muito difícil de controlar. Foi uma questão de instinto e equilíbrio subtil. O 
filme era forte mas o seu equilíbrio era frágil, era vital não o danificar. 
Pauline Gaillard é uma montadora muito inteligente e sensível, com quem 
partilho uma relação forte. Adoramos trabalhar juntas. 
 
O que a fez decidir interpretar a sua própria história com Jérémie 
Elkaïm? 
 
Foi fácil representar em “The Queen of Hearts” porque Adèle é a uma 
personagem puramente cómica. Inicialmente não tinha nenhuma vontade 
de interpretar a Julieta, porque me estava muito próxima mas acima de 
tudo porque era um papel muito emocional. Tinha medo de representar 
mal. Por outro lado não tinha dúvida alguma acerca do Jérémie porque 
mesmo que ele também estivesse muito perto da sua personagem, eu ia 
dirigi-lo e simplesmente adoro a representação dele. Mas quem poderia 
contracenar com ele? Era complicado. A certa altura pensei: “Nem ele o 
deveria fazer”, mas como não consegui encontrar ninguém para interpretar 
este casal pensei: “É simples, eu vou ser a Julieta”. 
 
 

 
 
 
 
 



Recriar estes acontecimentos, regressar aos mesmos locais: não teve 
medo de reacender a dor? 
 
Pelo contrário, foi muito terapêutico regressar a essas cenas, mas 
acompanhada e a trabalhar. 
 
De qualquer forma, este não parece um filme feito para exorcizar a 
dor… 
 
É verdade, não fiz um filme para exorcizar coisa alguma. Queria apenas 
fazer um filme. Não acho que o cinema exorcize o que quer que seja. 
 
Lembramo-nos muitas vezes de Truffaut no seu filme – voz off, o desejo 
de filmar a juventude contemporânea, Vivaldi – mas em nenhum 
momento vemos isso como uma referência.  
 
É verdade que trabalho de uma forma muito pessoal. E também não há 
dúvidas de que faço coisas que Truffaut e outros realizadores de que gosto 
também já experimentaram. As coisas são assim, somos inconscientemente 
alimentados por tudo aquilo que vemos e amamos mas não é uma questão 
de referências, apenas do que é necessário para o filme. 



À CONVERSA COM 
 
JÉRÉMIE ELKAÏM 
 
Como abordaram o projecto desta história que ambos viveram? 
 
Acho que somos inspirados por aquilo que nos acontece na vida, por aquilo 
que somos; mas o DECLARAÇÃO DE GUERRA é claramente autobiográfico e 
isso tornou mais difícil a escrita. Como incarnar algo que aconteceu 
realmente? É muito complicado; torna-se fácil sentirmo-nos abaixo da 
realidade. Tendo vivido algo tão intenso não significa que será intenso para 
os outros ou que se consiga fazer um filme. Não quisemos uma abordagem 
complacente e manter o público refém. Tivemos de encontrar o ângulo 
certo para dar vida a esta experiência e contar uma história. O ângulo do 
casal permitiu-nos criar alguma distância da doença para que 
conseguíssemos incarná-lo melhor. 
 

 
 
Se nos entregámos a este projecto foi porque, na vida real, o nosso filho 
ficou curado. Pensámos que podíamos partilhar algo bonito com o público. 
A ideia de livrarmo-nos do que é mau para partilhar algo bom tornou este 



projecto apelativo. O desejo de transmitir um ideal de vida através do 
cinema é algo que eu e a Valérie partilhamos… 
 
Existe muito humor no filme… 
 
O facto de termos passado por esta história permitiu-nos falar disso com a 
auto-ironia que desejámos. De início quisemos ir mais além nessa direcção 
mas o próprio filme impôs uma certa intensidade.  
 
E a decisão de interpretarem os papéis de Romeu e Julieta? 
 
Estava preocupado com o facto de não termos muito distanciamento mas 
não demasiado porque eu tinha a ideia de que já tínhamos resolvido esse 
assunto durante a escrita do argumento. Fez sentido que ambos 
representássemos no filme: escrevemos o argumento juntos, pensámos no 
filme juntos… além disso seriam menos duas pessoas no set! 
 
 

 
Nunca quis co-realizar o filme? 
 
No meu trabalho com a Valérie ela é aquela que conduz tudo: eu estou ao 
seu lado, como um conselheiro. O equilíbrio entre nós funciona por causa 
desta relação complementar. Valérie é muito boa a ser o motor dos seus 
filmes, rodeada pela equipa que escolheu e da qual faço parte. Não 
poderíamos ser os dois o motor, sou bom ao seu lado porque não tenho de 



lidar com a responsabilidade do filme. Ela consegue libertar-se enquanto 
suporta com a responsabilidade. 
 
 

Romeu e Julieta emergem desta provação “destruídos mas sólidos”. 
 
Sim, eles estão separados no final mas unidos para sempre por esta 
extraordinária experiência que partilharam. Nunca mais conseguirão estar 
juntos como um casal normal, uma vez que este desafio teve 
consequências em tudo o resto nas suas vidas, mas atingiram um 
reconhecimento superior. Basta um olhar eles sabem aquilo que 
atravessaram. Não me consigo lembrar do realizador que disse: “Todos os 
filmes fazem uma só questão: o amor existe?”. E se tivermos de responder 
eu inclino-me claramente para o sim. Sou um crente – não de forma 
religiosa – mas acredito verdadeiramente na vida, nos laços, no respeito… 
Não encontro nada de estúpido nestes valores mas sim uma grandeza que 
quero partilhar. Tenho uma pulsão de morte, como todos, mas prefiro 
trabalhos que me façam partilhar a pulsão pela vida. 



 

“Um hino à alegria” 

Libération ★★★★★ 

 

“Luminoso e profundamente tocante” 

Télérama ★★★★★ 

 

“A grande revelação do Festival de Cannes 2011” 

Les Inrocks ★★★★★ 

 

“Um grande filme de amor e um grande filme sobre o amor” 

Cahiers du Cinéma ★★★★★ 

 

“Uma alegria ao olhar! Parece-se com algo que Jacques Demy 
e François Truffaut poderiam ter imaginado juntos.”  

Screen International 



 

FICHA ARTÍSTICA 
 
Julieta - Valérie Donzelli 
Romeu - Jérémie Elkaïm 
Adam (18 meses) - César Desseix 
Adam (8 anos) - Gabriel Elkaïm 
 
Famílias 

 
Claudia - Brigitte Sy 
Alex - Elina Lowensohn 
Geneviève - Michèle Moretti 
Philippe - Philippe Laudenbach 
Nikos - Bastien Bouillon 
 
Médicos 

 
Dr Prat - Béatrice de Staël 
Dr Fitoussi - Anne Le Ny 
Professor Sainte-Rose - Frédéric Pierrot 
Dr Kalifa IG R - Elisabeth Dion 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Realização: Valérie Donzelli 
Argumento: Valérie Donzelli e Jérémie Elkaïm 
Fotografia: Sébastien Buchmann 
Montagem: Pauline Gaillard 
Som: André Rigaut 
Produtor: Edouard Weil 
Conselheiro Artístico e Musical: Jérémie Elkaïm 
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