
Sinopse
Após a Primeira Guerra Mundial, a jovem alemã Anna visita 
todos os dias a campa do seu noivo Frantz, morto em 
combate. Um dia conhece Adrien, um misterioso jovem francês 
que também visita a campa de Frantz. A sua presença, tão 
repentina após a guerra, vai agitar os ânimos na cidade. Frantz 
é inspirado no filme O Homem que Eu Matei (1932), de Ernst 
Lubitsch.

A determinada altura de Frantz, de François Ozon, diz-se o 
célebre poema de Paul Verlaine, Chanson d’automne. Estamos 
em 1919, na Alemanha, no difícil pós–Primeira Guerra 
Mundial, e quem o diz é Anna, uma jovem alemã, a Adrien, 
um antigo soldado francês que diz ter conhecido o seu noivo, 
Frantz, morto em combate. Verlaine era o poeta preferido de 
Frantz, que amava a cultura francesa e falava com Anna em 
francês, a “língua secreta” dos dois. O que Ozon irá dissecar 
neste seu filme é este triângulo (afectivo e traumático, mais 
até que amoroso) entre Anna, Adrien e a presença/ausência 
de Frantz, que a ambos assombra.

Produção franco-germânica, maioritariamente falado em 
alemão, Frantz é livremente inspirado num filme pouco 
conhecido de Ernst Lubitsch, de 1932, Broken Lullaby, que 
por sua vez adaptava uma peça de Edmond Rostand. Ozon 
parte dessa narrativa mas rearranja-a, insuflando-lhe mistério 
e ambiguidade ao protelar até meio do seu filme aquilo que 
era desde logo revelado em Lubitsch e Rostand. Esse twist 
lança Frantz num território que é só seu, uma ‘segunda parte’ 
totalmente ficcionada por Ozon, estruturada em espelho da 
‘primeira’ (que fora centrada na chegada de Adrien à cidade 
alemã e suas implicações) e agora sobretudo interessada em 
Anna e no arco do seu trajecto.

Melodrama tecido em surdina, elegante, surpreendentemente 
contido e casto, filmado num p&b ‘frio’ que se deixa ‘aquecer’ 
pelo rubor da cor em certas cenas, em Frantz traça-se 
também um subtil retrato de uma época (a culpa colectiva 
e o nacionalismo latente das nações ‘inimigas’, Alemanha e 
França). Num outro invulgar estudo sobre o luto (depois de, 
por exemplo, Sous le Sable ou o anterior Une Nouvelle Amie), 
Ozon termina Frantz num quadro pouco conhecido de Manet 
que Anna observa no Louvre (na última sequência em que a 
cor tinge o p&b, como se só a arte pudesse ser a ponte entre 
a dor e a esperança), um quadro que, apesar da violência do 
tema, dá a Anna “vontade de viver”.

Fátima Castro Silva, Medeia Magazine

Canção de Outono

Os soluços graves
Dos violinos suaves
Do outono
Ferem a minha alma
Num langor de calma 
E sono.

Sufocado, em ânsia,
Quando à distância
Soa a hora,
O meu peito magoado
Relembra o passado
E chora.

Daqui, dali, pelo
Vento em atropelo
Seguido,
Vou de porta em porta,
Como a folha morta
Batido.

Paul Verlaine [Tradução de Alphonsus de Guimaraens]

«O que surpreende mais em Frantz é a sua afinadíssima 
combinação de melodrama com o thriller clássicos, 
seguindo o receituário dos mestres mais antigos e da sua 
(re)interpretação mais moderna. É verdade que o filme se 
inspira levemente num filme pouco visto de Lubitsch, mas 
não é a Lubitsch que Ozon vai buscar as suas referências. 
Diria que é algures entre John M. Stahl e Fassbinder, entre 
Hitchcock e Brian De Palma, que Frantz ganha corpo. Na 
realidade, ganha corpos. Dois, para ser mais exacto. A divisão, 
estrutural, é nítida: há um antes e depois da partida do 
misterioso Adrien Rivoire (notável presença de Pierre Niney). 
A partir dessa partida o filme refaz-se por dentro, alterando 
estrategicamente a posição das personagens entre si, 
insinuando mesmo um precipício dramático, tão vertiginoso 
quanto pungente, que faz gritar de susto – com medo do
que se vai encontrar — ou que faz soltar uma lágrima —
a intensidade melodramática nunca cai, é ela que sustém
e eleva as personagens para lá do divertido jogo narrativo.

Portanto, Ozon está em território familiar. Na realidade, 
diria que Frantz reúne o melhor dos dois Ozons: o do olhar 
profundo sobre a psique feminina e aquele que dá uma 
atenção especial à composição de paisagens sentimentais — 
o seu melhor filme continua a ser Sous le sable (Sob a Areia, 
2000) —, bem como o que se caracteriza pelo divertimento 
lúdico que municia a intriga à antiga, repleta de momentos de 
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espanto e orgulhosa das suas múltiplas reviravoltas —
o anterior, e muito divertido e de palmaniano, Une nouvelle 
amie (Uma Nova Amiga, 2014) ou, para citar outro título 
com a magnífica Charlotte Rampling para lá de Sous 
le sable, Swimming Pool (2003). Frantz será o filme da 
maturidade de Ozon? Não, nada disso. Não queremos que 
Ozon ganhe essa tão desejada maturidade fílmica. O seu 
cinema vive mais intensamente em nós quando há jogo, um 
certo prazer lúdico quase infantil, uma vontade pugnaz de 
provocar o espectador. Portanto, deixe-se comover. Portanto, 
deixe-se espantar. Portanto, deixe-se ludibriar. Entre no jogo 
deste balancé paraclássico de emoções.»
Luís Mendonça, À Pala de Walsh

«Esta variação sobre o belo filme de Ernst Lubitch, L’homme 
que j’ai tué, possui uma virtude rara hoje em dia, o princípio 
de contar uma história sem fazer batota, com momentos no 
guião e na construção das emoções que os espectadores 
podem experimentar ao mesmo tempo que acompanham 
a narrativa. O filme beneficia ainda de duas associações 
proveitosas. 
A primeira trata-se da aparência visual, com a emergência 
num muito legítimo e elegante preto e branco de fugas 
cromáticas utilizadas como o seria antes, com a intervenção 
de uma banda sonora que vem em certos momentos 
intensificar ou comentar o estado das relações entre 
personagens.
A segunda prende-se com os dois actores, a alemã Paula 
Beer, sublimemente clássica e uma verdadeira revelação, e o 
francês Pierre Niney, subtilmente pós-moderno. A qualidade 
assim como a disparidade das suas presenças na imagem 
dão a esta história de amor, entre um soldado francês e uma 
jovem da Baviera que chora pelo seu noivo morto na frente de 
batalha em 1918, uma secreta riqueza que anima o interior 
da narrativa das suas relações marcadas pelo jogo entre as 
aparências e as paixões.»
Jean-Michel Frodon, Slate.fr

«Frantz é um filme intenso e rápido, de uma densidade 
inédita. A interpretação precisa, a encenação elegante, os 
enquadramentos rigorosos e a montagem incisiva contribuem 
ininterruptamente para que se vá de sentimento em 
sentimento, de emoção em emoção. »
Isabelle Danel, Bande à Part

«Com Frantz, François Ozon cria uma obra de uma beleza 
austera, mas onde a emoção fervilha sob uma forma 
de classicismo perfeitamente dominada. Seguro da sua 
direção de actores, sem falhas, da justeza meticulosa dos 
enquadramentos, da condução da narrativa, Frantz é a obra 
de maturidade de um cineasta que nos espantara até aqui 
pela sua bulimia e entusiasmo juvenil. »
Christian Viviani, Positif

«(...) é uma bonita homenagem, “cinéfila”, a Lubitsch,
e é um dos melhores filmes de François Ozon.»
Luís Miguel Oliveira, Público

«(...) o vívido retrato social e ideológico de uma época, 
permitindo, no entanto, uma transposição para os 
nossos dias, com a emergência muito vincada de alguns 
nacionalismos.»
Jorge Leitão Ramos, Expresso

«Instalando um ambiente visual, narrativo e emocional de 
austeridade, mantendo a uma distância segura a tentação 
melodramática e as diabolizações comuns aos filmes 
associados aos dois grandes conflitos mundiais (a ideia da 
pacificação e da reconciliação entre nações inimigas feita 
através das pessoas comuns, central a Rostand e a Lubitsch, 
mantém-se aqui intacta e é até sublinhada), Ozon rodou um 
dos seus melhores filmes. “Frantz” fala de como os mortos 
bem-amados ficam a assombrar para sempre os vivos,
mas podem também uni-los face ao infortúnio; e de como
o perdão, mesmo dado com relutância, ajuda a ultrapassar
o ódio. E sugere que, em certas circunstâncias, a verdade 
nem sempre é o caminho indicado e a mentira piedosa pode 
ser o melhor dos bálsamos.»
Eurico de Barros, Observador

«Adrien e Anna são como figuras presas dentro de um quadro 
de Manet, à procura de um lugar no mundo. Belo e envolvente 
é aqui o traço da sua viagem íntima.»
Inês N. Lourenço, Revista Metropolis
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