
Sinopse
É Verão.
Na casa de campo familiar, Frédéric, Adrienne, Jérémie e as 
crianças festejam os 75 anos da mãe, Hélène Berthier, que 
toda a sua vida preservou a obra do seu tio, o pintor Paul 
Berthier. Uns meses mais tarde, com o desaparecimento 
repentino de Hélène, serão obrigados a confrontarem-se com 
os objectos obscuros do passado.
Esta família, aparentemente tão feliz, conseguirá manter-se 
unida?

Entrevista a Olivier Assayas

Sandrine Marques — O guião do seu novo filme foi inspirado 
numa iniciativa do Museu de Orsay. Isso tornou-se numa 
limitação durante o processo de desenvolvimento da escrita?
Olivier Assayas — Não, de modo algum. No início, o Museu de 
Orsay tinha o desejo de associar o cinema às comemorações 
do seu vigésimo aniversário, oferecendo carta- branca a 
quatro diferentes realizadores com diferentes visões sobre o 
cinema. A ideia era estas quatro curtas-metragens colidirem 
num só filme. Por razões técnicas o projecto teve de ser 
abandonado. O que ficou foi a faísca inicial que inspirou 
o meu amigo Hou Hsiao-Hsien e que me inspirou a mim 
também: as personagens, a estrutura que desde o início era 
demasiado grande para uma curta-metragem. Uma vez que o 
filme se separou do seu contexto inicial acabou por se tornar 
completamente autónomo. Para mim, o mais velho estrato 
geológico parte da relação entre o trabalho e museu e entre o 
habitual visitante de museu e os objectos expostos.
Isto determina a minha exploração pessoal de um tema 
universal. Muitas outras camadas foram mais tarde aplicadas, 
seguindo o mesmo processo de criação de cada um dos 
meus filmes.

S.M. — O seu drama familiar tem um toque “tchekoviano”. 
Acha-se um realizador “romanesco”?
O. A. — Sempre me interessou a estrutura do romance. Mas 
“romanesco”, normalmente, refere-se aos romances clássicos 
do séc. XIX, e eu tenho sido também influenciado pela 
literatura contemporânea. A minha relação com a escrita de 
um argumento é muito mais literária do que propriamente 
a de um guionista. E nesse aspecto não tenho qualquer 
problema em ser romanesco.
Sinto-me tentado a dizer como toda a gente: eu admiro muito 
Tchekov. Quando estávamos a filmar, dizia por vezes a brincar 
aos actores que o nosso filme era um eco distante do Cerejal, 
mesmo que não visse a peça representada há muito tempo…

S.M. — Depois da saga familiar Destinos Sentimentais, voltou 
a trazer-nos ao ecrã três gerações diferentes que se juntam. 
Quais são os seus interesses à volta do tema da família?
O. A. — Todos têm a sua própria relação com a família e, de 
uma maneira ou de outra, conhecem a sua dinâmica interna. 
Como resultado disso, essa dinâmica pode ser facilmente 
transferida para outro contexto e continuar a fazer sentido. 

Mesmo que a minha relação com a minha família não 
seja a do filme, existem inevitavelmente pequenos toques 
biográficos. Já a maneira como cada actor reage a cada 
personagem é outra história. Há o filme que eu escrevi 
e o filme que fiz. Eu deixo os actores criarem as suas 
personagens com as suas próprias experiências. Quando 
lidamos com um assunto simples e universal todos têm algo 
de autêntico para contribuir. Além do mais, sinto que antes de 
Tempos de Verão nunca tinha feito um filme sobre a família. 
Destinos Sentimentais é um filme adaptado de um livro de 
Jacques Chardonne. É mais o mundo dele que o meu. É 
mais a época dele do que a nossa. Com o Tempos de Verão 
fui capaz de falar sobre a relação entre irmãos e irmãs na 
actualidade.

S.M. — Tempos de Verão situa-se numa linha menos 
“globalista” em relação aos seus filmes mais recentes. 
Porquê voltar a uma história mais íntima neste momento 
particular da sua carreira?
O. A. — Este filme vem depois de uma trilogia que não tinha 
sido concebida como tal, estruturada à volta da noção de 
uma sociedade internacionalizada. Com Agente Infiltrada, 
Clean e Boarding Gate — Porta de Embarque eu queria contar 
histórias sobre o mundo de hoje, onde a cultura e as Línguas 
se juntam, onde o que move as pessoas é determinado, como 
sempre foi, pelo dinheiro e pelo merchandising. Não fazia 
ideia de que isto me fosse distanciar tanto da minha temática 
original, como dos valores estabelecidos do Cinema Francês. 
E quis voltar a casa por um tempo, mesmo que tivesse de 
voltar a sair. Foi por isso que aceitei de imediato o projecto 
do Museu de Orsay. Foi uma oportunidade de voltar a um 
tema do meu passado, da minha história, das minhas raízes. 
Escrevi-o numa altura em que percebi que a minha mãe não 
ia viver para sempre. Ela morreu no ano passado. Então fui 
forçado a repensar no filme que ganhou um significado maior 
para mim.

S.M. — Mas ao mesmo tempo a globalização está lá, nas 
profissões de Jérémie e Adrien, que os levam para o 
estrangeiro…
O. A. — Certamente. Mas vejo uma diferença entre a carreira 
de uma artista como Adrienne (Juliette Binoche), que já nem 
pensa em fronteiras geográficas, e a do seu irmão Jérémie 
(Jérémie Reynier) que faz parte de um movimento, parte da 
história da economia moderna, a mesma economia em que 
Frédéric (Charles Berling) não acredita.
Na Europa, há uma resignação enorme entre os executivos 
técnicos/vendedores que se identificam com a cultura 
do mercado livre anglo-saxónico e os seus valores, 
imutavelmente aprendido em business schools francesas 
e americanas. Estes executivos modernos, a pequena e a 
média burguesia dos dias de hoje, são muitas vezes a parte 
mais activa das sociedades. E têm até um certo desprezo 
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pela sua própria história e, lá no fundo, pela sua própria 
identidade também. Eu sou muito céptico em relação a este 
desenvolvimento que me parece completamente errado. Quis 
contar a história sobre uma família com raízes no passado, 
mas com ramificações no presente. O que é que acontece 
quando uma geração se sobrepõe à anterior? A globalização 
é um fenómeno humano e económico, que implica 
transformações na existência social dos indivíduos. Na maior 
parte das filiais da indústria contemporânea, um executivo vai 
ter de lidar com o problema de ser recolocado, consoante o 
local para onde a sua profissão o leva, de acordo com a nova 
circulação, e do seu conhecimento e das suas habilidades. 
Isto tem consequências em termos de transmissão, de 
história e de identidade. As formas tradicionais da família 
estão a transfigurar-se. Já não se trata de uma questão de 
lutar para ter uma herança de família, mas de aprender como 
é que se livra dela. Como é que este passado, que já não tem 
grande valor, nos vem cair em cima? O que é que fazemos 
com ele? O que me interessa neste filme não é tanto o valor 
material, mas o valor simbólico dos objectos.

S.M. — A casa da família na sua permanência é uma das 
personagens do filme?
O. A. — Sei que não é muito original, mas estou convencido de 
que os espaços têm almas. A casa materializa a ligação entre 
as personagens e, de uma certa forma, o que se perde entre 
eles é essa ligação. Geração após geração alguma coisa ficou 
naquela casa. Quando esta desaparecer, tudo o que unia as 
personagens desfaz-se, desaparece. A casa ocupa o coração 
do filme como um lugar material, onde investimos a corrente 
da identidade.

S.M. — Os seus filmes parecem seguir um ciclo e Tempos de 
Verão junta os seus vários temas…
O. A. — Para mim o que me pareceu novo neste filme é que 
trabalhei com adultos e adolescentes de uma maneira que 
me pareceu indistinguível. Eu não sei se Tempos de Verão é 
uma soma de tudo que o precedeu, mas de alguma maneira 
recapitula muitas das coisas num momento, quando eu senti 
que o tinha de fazer. Mesmo assim Desordem, o meu primeiro 
filme, era uma espécie de matriz, um retrato pessoal daquele 
tempo da minha vida: representava tudo aquilo que sabia 
sobre o mundo naquele momento. E onde existe intimidade, 
há universalidade.

S.M. — Os objectos da herança familiar estão carregados de 
emoção. Têm uma presença amigável na casa. Mas tornam-
se estáticos, quase presos, expostos no museu, para os 
visitantes.
O. A. — Queria falar de como a arte nasce da vida e se torna 
embalsamada nos museus. Gosto de museus, mas ali as 
peças estão como num jardim zoológico. Quando são feitas, 
estão vivas, respiram e existem com o mundo. O museu 

tira-lhes a luz. Ao usar Artes Decorativas permitiu-me dar 
ênfase a isto. Uma cadeira ou um armário foram feitos para 
fazerem parte das vidas das pessoas. Em exposição perdem 
o seu significado e a sua verdade. Também eu experimentei 
a história que o Frédéric conta de uma visita com um pintor a 
uma colecção privada. Eu estava com o Francesco Clemente, 
um dos grandes artistas contemporâneos, que admiro 
muito. As obras de arte estavam expostas num apartamento 
abobadado, sinistro, na Suíça. Ficou horrorizado quando 
descobriu ali um dos seus quadros. Hoje a pintura perdeu 
muito da sua alma numa relação frenética com o dinheiro.

«Olivier ilumina o cinema francês como um dia que se 
estende. Na sua aparência, nada mais é tradicionalmente 
francês que este filme, uma adaptação notável do romanesco 
burguês do século XIX. Uma família reúne-se numa casa 
encantadora em pleno Verão: o sol, o jardim, a mobília 
clássica, os quadros de valor, os banquetes abundantes e a 
mistura de gerações — da avó ao grupo de miúdos. Nesta 
casa, estão presentes todos os ingredientes de uma dolce 
vita ligada à grande burguesia, até a cozinheira na cozinha. 
Todos comemoram os 75 anos da mãe (genial e incisiva Edith 
Scob). Viúva de um pintor e vendo aproximar-se o seu fim, 
ela chama o seu filho (Charles Berling, perfeito) para falar 
sobre a herança. Entretanto, e sem uma palavra, a mãe morre. 
Os três filhos — dois irmãos e uma irmã (Juliette Binoche e 
Jérémie Renier, muito bem também) — reúnem-se por causa 
das questões habituais: o desgosto, a delicada partilha, a 
confusão entre o que é afectivo e o que é patrimonial, os 
conflitos entre os herdeiros de sensibilidades e interesses 
divergentes… O que fazer com os quadros, os objectos, a 
casa? Como é que os herdeiros vão fazer o luto?

[…] A história dirigida por Assayas revela um tacto, uma 
subtileza e uma clareza acima da média. A distante frieza do 
cineasta é perfeitamente adequada ao filme, que evita dar 
lugar à benevolência sentimental ou social. Basta ver como 
Assayas evita filmar demasiado perto do rosto. Ou a classe 
com que trata o sofrimento do filho mais velho, Fréderic 
— que se vai contendo até ao momento em que acerta as 
contas fúnebres da mãe, rebentando em lágrimas depois do 
duro golpe. O momento é filmado como uma quebra que se 
assiste através do vidro do carro.

Dentro do quadro desta família em crise, entre sofrimento, 
tensões latentes e rivalidades fraternas, Assayas pintou uma 
aguarela com grande precisão.
É também interessante verificar como o cineasta introduz 
a sua sensibilidade de “rocker” e de viajante do mundo nas 
suas criações tão francesas: um irmão pertence aos quadros 
de uma multinacional em Pequim e a irmã é estilista em Nova 
Iorque, complicando a passagem do património. A geração 
dos 40 está espalhada pelo mundo.
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Assayas filma tanto o éthos do cineasta francês e do cidadão 
internacional como traça o retrato de uma França em 
mudança face às pressões da globalização.
Em surdina, Tempos de Verão expõe também outra 
questão: o destino e a natureza das obras de arte. Um 
objecto, um quadro, um móvel… deverão estes conservar-
se como património privado, onde permanecerão vivos; ou 
democratizar-se passando a património público com o risco 
de se tornarem numa mórbida peça de museu?
[…] Assayas cria um êxito com um filme de mil folhas, 
que abrange todos os estratos do cinema. É de uma bela 
complexidade ao nível de leitura, mas é também de um saber 
simples e imediato.»
Serge Kaganski, Les Inrockuptibles

«Conhecemos Olivier Assayas como a figura do Paris 
ramificado, noctívago, mas também adepto do conhecimento 
asiático. A sua paixão pelo romanesco é, no entanto, menos 
conhecida, bem como a sua ligação à tradição e à memória.
Tempos de Verão — o seu novo filme — apesar 
de contemporâneo e sem disfarce, relaciona-se 
incontestavelmente mais com Destinos Sentimentais do que 
com Agente Infiltrada.
Dois irmãos e uma irmã reúnem-se para o 75º aniversário 
da sua mãe, numa faustosa mansão familiar que abriga 
uma colecção de objectos do séc. XIX e do início do séc. 
XX. Os três desconhecem que se vão reencontrar depois 
para a partilha da herança. Nesse momento colocam-se 
as questões: o que guardar? O que vender? Que direitos e 
deveres fizeram parte de um passado familiar que é captado 
para a vida sobressaltada do presente? […] O tema, toca-o, 
é evidente, e isso é que é perturbante. […] é mais tocante 
quando ele se prolonga nos momentos fracturantes da 
vida, como a caça ao tesouro do mais novo, a festa dos 
adolescentes no final, ou, ainda melhor, o passeio repentino 
da família ao museu, já sem a herança. É nestes momentos 
da vida que o filme se revela. E mostra como a transmissão 
de uma herança pode ser difícil pela sua ligação ao passado e 
à construção de uma identidade.»
V.L.B, Première

«Tal como o filme do tailandês Hou Hsiao-Hsien O Voo do 
Balão Vermelho, o filme Tempos de Verão surge de uma 
encomenda do Museu D’Orsay, de Paris, para celebrar os 
20 anos da sua existência. O Museu de Arte Moderna é 
frequentemente referido verbal e visualmente ao longo de 
todo o filme — inclusivamente, é feita uma breve visita guiada 
ao museu por dois protagonistas. No entanto, Assayas 
consegue construir uma história convincente à volta deste 
legado, mostrando que Tempos de Verão é bem mais que 
estas peças ocas.
[…] O argumento de Assayas é mais alusivo que 
demonstrativo, com um cheirinho a Eric Rohmer nos blocos 
de conversa separados por fadeouts. […] As memórias 
pessoais tornam-se propriedade pública e numa herança 
fragmentada. Mas a vida, essa continua.»
Derek Elley, Variety


