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"Crezi că vrei să trăieşti, dar, de fapt, vrei să mori."

SINOPSIS
Berlin, perioada romantică. Tânărul poet Heinrich doreşte să cucerească
inevitabilitatea morţii prin dragoste, însă nu este în stare s-o convingă pe sceptica
sa verişoară, Marie, să i se alăture într-un pact de sinucidere. Când se împacă cu
ideea acestui refuz, tulburat de lipsa de sensibilitate a verişoarei sale vizavi de
profunzimea sentimentelor sale, Heinrich o întâlneşte pe Henriette, soţia unei
cunoştinţe care se ocupa de afaceri. Oferta lui Heinrich făcută naivei tinere este la
început puţin atrăgătoare, asta până când Henriette află că suferă de o boală
incurabilă.
IUBIRE BOLNAVĂ este o "comedie romantică" bazată în mare parte pe
sinuciderea poetului Henrich von Kleist în 1811.

INTERVIU CU JESSICA HAUSNER
Î: Iniţial, "Iubire bolnavă" nici nu a fost plănuit ca un film despre sinuciderea lui
Heinrich von Kleist şi a lui Henriette Vogel. Unde a început proiectul?
R: Acum 10 ani, am scris un scenariu despre o dublă sinucidere din dragoste, dar
mi s-a părut că nu l-am scris foarte veridic şi era prea structurat. În urmă cu 5 ani,
l-am scos din sertar şi am lucrat din nou la el. Tot nu mi-a plăcut, dar am dat peste
un articol despre Kleist şi Vogel într-o revistă. Mi s-a părut interesant că Kleist se
pare că a rugat mai multe persoane şi, în cele din urmă, pe Henriette Vogel. Mi s-a
părut un pic grotesc. A dat acestei sinucideri romantice din dragoste o latură
banală, uşor ridicolă. Asta lipsea din schiţele mele. Ambivalenţa a ceea ce noi
cunoaştem ca fiind dragoste.

Î: Adică sinuciderea dublă e un act de dragoste sau expresia unor situaţii egoiste?
R: Imaginea unei duble sinucideri din dragoste este o idee romantic. pe mine m-a
interesat să readuc lucrurile la realitatea zdruncinătoare, în care până şi a muri
împreună înseamnă, de fapt, a muri separat.
Î: Deci nu te-a interesat moartea lui Heinrich, ci sinuciderea dublă, şi ai făcut o
adaptare liberă. Ne poţi spune unde a început libertatea şi unde s-a terminat?
R: Dragostea prezentată în film este relativă şi bazată pe idei false. Ce m-a
interesat din biografia lui Kleist a fost faptul că partenera sa de moarte a fost
oarecum o coincidenţă. Pentru mine, asta e atracţia filmului, iar eu am schimbat
câteva detalii bazate pe acest punct de vedere.
Î: Asta include faptul că Henriette nu era bolnavă?
R: Raportul autopsiei din 1811 a fost analizat din nou de doctori moderni. Pe
atunci este posibil să fi crezut că era vorba de o tumoare malignă, dar, din
perspectivă modernă, nu este musai să fi fost aşa. Deci ea n-ar fi murit neapărat.
Ceea ce am arătat eu în film nu este fals, ci exagerat.
Î: Acum 10 ani, ca regizoare foarte tânără, ce te-a făcut să te gândeşti să faci un
film despre acest subiect?
R: Pentru mine, este paradoxal să crezi că poţi muri împreună. Când mori, eşti
inevitabil singur, şi moartea te va despărţi inevitabil de cealaltă persoană. Ca multe
altele, acest paradox m-a interesat.
C.P.: În "Iubire bolnavă", dialogul foarte elaborat frizează cu absurdul. Este absurd
ca cineva să întrebe lumea: "Te-ar interesa să-ţi iei viaţa împreună cu mine?"
R: Am căutat o formă care să aibă şi ceva artificial. Povestea nu se rezumă la date
biografice, nu e un film biografic, doar se bazează pe un exemplu.
Î: Este limpede că ai studiat textele lui Kleist ca să găseşti tonul special.
R: A fost o cercetare lungă şi meticuloasă. Am citit multă corespondenţă din acea
perioadă, jurnale... Limba vorbită nu se păstrează, iar cu ajutorul scrisorilor şi al
jurnalelor, te apropii cel mai mult de dialog. Am transcris câteva propoziţii care

mi-au plăcut, ca să-mi exersez limbajul. Am preluat şi propoziţii întregi din
scrisorile lui Kleist.
Î: Henriette Vogel - ce crezi că e special la personalul acesta?
R: Nu au supravieţuit multe materiale despre ea. Câteva scrisori, unu-două
portrete... Dar am avut impresia că, dacă o femeie se lasă sedusă să se sinucidă cu
un bărbat, asta denotă o oarecare pasivitate, că putea fi uşor convinsă, cel puţin în
aparenţă. Mă interesează personajele feminine care par bune la început, iar pe
parcurs contrazic tot ce ai crezut despre ele, de-o manieră încăpăţânată. La început,
o astfel de femeie pare să fie domoală şi drăguţă, după care afli că îşi strânge
pumnii în buzunar.
Î: "Iubire bolnavă" este probabil cel mai comic film al tău de până azi, oricât de
ciudat pare după subiect. Te vezi făcând o comedie adevărată în viitor?
R: Ce e o "comedie adevărată"? Îmi place să râd când îmi da u seama de ceva. Râzi
când înţelegi brusc...
Î: Râzi sau e o relevaţie?
R: Râzi, pentru că îţi dai seama cât de infim eşti în univers sau cât de haioase sunt
unele lucruri, aşa că unele lucruri însemnate devin banale. Este, de asemenea, o
eliberare când ajungi la concluzie: "Bine, fac parte dintr-un mare nimic. Şi ce
dacă?!"
Î: Un grăunte de nisip care râde...
R: Da, aşa ceva.
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