
Soirée especial HEINRICH VON KLEIST – Segunda-feira, 23 de Março, Cinema Medeia Monumental 
 
 
A obra de Heinrich von Kleist, um dos maiores escritores da história da literatura alemã, desde sempre 
manifestou as maiores paixões. As suas peças e novelas são continuamente encenadas e adaptadas (no 
cinema, entre outros, por Eric Rohmer e Volker Schlondorf). A anteceder a estreia dos filmes AMOR LOUCO, 
de Jessica Hausner, e A VINGANÇA DE MICHAEL KOHLHAAS, de Arnaud des Pallières (26 de Março, em 
exclusivo nos Cinemas Medeia), terá lugar, no Cinema Medeia Monumental, no dia 23 de Março, uma soirée 
especial dedicada ao escritor, que contará ainda com leitura de textos de Kleist pelo actor Nuno Nolasco e a 
presença da realizadora austríaca Jessica Hausner. 

 
 

19h 
Leitura de textos de Heinrich von Kleist pelo actor Nuno Nolasco 

+ antestreia do filme 
A VINGANÇA DE MICHAEL KOHLHAAS 

de Arnaud des Pallières 
 

22h00 
antestreia do filme 

AMOR LOUCO 
de Jessica Hausner 

com a presença da realizadora 
 

Bilhete com acesso às 2 sessões: 4,50 euros. 
 

 
A VINGANÇA DE MICHAEL KOHLHAAS 
Realizador: Arnaud des Pallières 
Com: Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot 
França, 2013, ficção, 122', M/12 
 
É a mais famosa das novelas de Kleist, e, na sua obra, talvez aquela que mais influenciou a literatura e a 
filosofia modernas (Kafka em O Processo, por exemplo; em Portugal, Jorge Silva Melo publicou e levou à 
cena, há alguns anos, Num País onde não Defendem os Meus Direitos não Quero Viver - a partir de Michael 
Kohlhaas, de Heinrich von Kleist). Chega-nos agora numa nova adaptação cinematográfica, que nos prende 
de forma apaixonada ao longo de duas horas, pelo francês Arnaud des Pallières, na sua melhor obra de 
ficção até à data, que teve a estreia mundial na última edição do Festival de Cannes (Selecção Oficial em 
Competição). Esta é a história de um comerciante de cavalos de Brandeburgo, no século XVI, que um dia se 
confronta com a injustiça e os caprichos do poder, ao ver apreenderem-lhe, sem razão, os seus cavalos. A 
procura de justiça torna-se uma obsessão, quase fanática. A obra de Kleist e o filme de des Pallières 
colocam-nos questões morais e éticas sobre a justiça e a forma como individualmente podemos reagir, ainda 
hoje difíceis de resolver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMOR LOUCO / AMOUR FOU 
Realizador: Jessica Hausner  
Com: Christian Friedel, Birte Schnoeinck, Stephan Grossmann 
Áustria, Luxemburgo, Alemanha, 2014, ficção, 96', M/12 
 
Berlim, no período do Romantismo. O escritor Heinrich von Kleist e a sua musa Henriette (casada com um 
amigo e famoso empresário), dirigem-se a um bosque junto ao Wannsee, decididos a levar ao fim o seu 
pacto de suicídio. 
Com actores sublimes e um trabalho plástico de excepção (enquadramentos precisos, notável mise en 
scène), a realizadora austríaca Jessica Hausner (Lourdes), antiga colaboradora de Michael Haneke, dá-nos um 
filme “fresco, constantemente surpreendente, sem cinismo mas por vezes malicioso” [Les Inrocks], estreado 
na última edição do festival de Cannes e Melhor Filme no Lisbon & Estoril Film Festival. 
 
 

Heinrich von Kleist (1777‐1811) 
 
Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist nasceu em 1777, no Brandeburgo, em Frankfurt an der Oder, pequena 
cidade uns 90 km a leste de Berlim. A família de pequena nobreza contava, entre os antepassados, vários 
militares ilustres e um cientista notável, Ewald von Kleist, co‐inventor da garrafa de Leiden. O pai, que 
morreu quando Kleist tinha 11 anos, era capitão da guarnição da cidade e Kleist estava, por isso, destinado à 
carreira militar. Entrou para o exército em 1792, ainda não tinha os 15 anos feitos e participou na campanha 
do Reno contra Napoleão. Abandonou o exército ao fim de sete anos de serviço para estudar Matemática e 
praticar Música. Em 1800, oferecem‐lhe um cargo subalterno no Ministério das Finanças, mas, incapaz de 
toda a diplomacia, demite‐se e decide viajar. Visita  
Paris, acabando por se fixar na Suíça durante um ano. Aí escreve o seu primeiro drama, A Família 
Schroffenstein. Nasce nele o sonho de escrever o texto maior da literatura alemã e, assim, ser o autor do 
renascimento da tragédia, na sua forma moderna. Trabalha “500 dias e a maior parte das noites” no seu 
Robert Guiskard, que acabará por destruir, restando desse texto apenas um fragmento.  
Desde 1799 que o atormenta a ideia de um “plano de vida” ordenado em função da virtude, da verdade, 
para a felicidade. Mas a leitura de Kant deixa‐o aniquilado, ou  
assim escreve à sua meia‐irmã, Ulrike: “A ideia de que, nesta Terra, nada sabemos da verdade, 
absolutamente nada... abalou‐me no mais íntimo da minha alma – o meu único objectivo, o meu objectivo 
supremo, caiu por terra; não resta nada”. A crise intelectual de 1801 frutificou em comédias, tragédias e 
contos. Em 1807, preso pelos franceses ao tentar entrar em Berlim sem passaporte e acusado de 
espionagem, passou seis meses na cadeia. Em liberdade, publicou o seu primeiro conto, O Terramoto no 
Chile. Em 1810 e 1811, publicou os seus oito contos, em dois volumes. Em Novembro de 1811, poucas horas 
antes de se suicidar, numa estalagem do lago Wannsee, perto de Berlim, escreveu à irmã: “Não há lugar 
para mim nesta Terra”. Escolhera celebrar um pacto de suicídio com Henriette Vogel, que sofria de cancro. 
 

 
“Viveu apenas 34 anos” 
 
Robert Walser * 
 
“Heinrich von Kleist é para mim um dos poetas mais singulares que alguma vez existiram. Ele escreveu em 
Fort‐Joux, perto de Pontarlier, no Jura, a tragédia de Pentesileia, que o mais equilibrado dos poetas alemães 
– refiro‐me a Goethe – prudentemente recusou. 
Poder‐se‐ia dizer que pelo facto de ter ido a Paris durante a sua juventude – coisa que, tanto quanto sei, 
nenhum dos seus contemporâneos fez – Kleist era um europeu declarado. 
Ele queria ver o mundo, e viu‐o. Tudo indica ter sido em Paris que escreveu a sua primeira peça, A Família 
Schroffenstein, um golpe de mestre, na minha opinião. 



Curiosamente, encontramo‐lo depois em Thun, uma pequena cidade suíça. E como soa já tão bem, por si só, 
este nome de cidade! O que o levou a instalar‐se precisamente ali? Não teria podido escrever noutro lugar o 
seu Vaso Quebrado que veio a conhecer, mais tarde, um estrondoso fracasso em Weimar. 
Tal como aconteceu com outro escritor, que não é dos menos relevantes, Friedrich Nietzsche, uma irmã 
mais nova desempenhou na vida de Kleist um papel que está longe de ser despiciendo. Terá sido por 
conceber um Robert Guiskard demasiado  
poderoso que não conseguiu forjá‐lo? 
A questão, em si dramática, de saber se ele não seria sobretudo um narrador deve tê‐lo preocupado muito. 
Em Königsberg, concluiu novelas como O Terramoto no Chile, incontestavelmente interessante, cujo 
protagonista exercia a profissão  
de preceptor numa casa aparentemente distinta. 
E não é estranho que Kleist tenha escrito uma novela curta que parece nascer da própria velocidade, 
dando‐lhe como título A Mendiga de Locarno. 
Passando a Katherine de Heilbronn, surge‐nos o retrato de uma rapariga que não poderíamos imaginar mais 
encantadora. Se o conde de Strahl, apaixonado por Katherine, não tem semelhanças com o Otelo de 
Shakespeare, engano‐me  
redondamente, o que por vezes acontece nos ensaios literários. 
Ao falarmos do capitão preto, vemo‐nos remetidos para Noivado em S. Domingo, um conto que só pode ter 
sido escrito no forte acima referido, onde Kleist veio, aliás, a conhecer um verdadeiro general negro. Não 
haverá laços artísticos entre A Mulher Suave de Dostoievski e a Katherine de Kleist? Em defesa do 
europeísmo deste último, podemos invocar o facto de ter sido uma tradução, concretamente a de Anfitrião, 
que lhe permitiu chegar ao seu êxito mais inequívoco, feliz e conseguido. Dir‐se‐ia ainda que ele recorreu a 
uma linguagem excessivamente metafórica para a boca dos actores, isto é, para ser utilizada em palco. O 
facto de a sua própria família o ter considerado um exaltado dispensa, obviamente, comentários. 
Quanto ao Príncipe de Homburgo, última obra saída da sua pluma, digamos, fulminante, tenho coragem 
bastante para me julgar no direito de afirmar que esta peça sofre de excesso de perfeição. A uma obra 
demasiado límpida falta sempre uma certa eficácia. 
Kleist viveu apenas trinta e quatro anos.” 
 
* “Heinrich von Kleist”. In Marthe Robert - Un Homme Inexprimable: Essai sur l’Oeuvre de Heinrich von Kleist. 
Paris: L’Arche, cop. 1981.  
[Trad. Manuel de Freitas] 
 
[A nota biográfica de Heinrich von Kleist e o texto de Robert Walser foram retirados do Programa “O 
Príncipe de Homburgo”, de Heinrich von Kleist (encenação de António Pires e Luísa Costa Gomes), editado 
pelo Teatro Nacional São João.]  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


