
FESTIVAL DE CANNES
Semana da Crítica

SUISS FILM PRIZE      
Melhor Filme

  Melhor Argumento
    Melhor Revelação 
(Kacey Mottet Klein)

PRÉMIOS LUMIERE 2009
  Melhor Fotografia (Agnés Godard)

MAR DEL PLATA FILM FESTIVAL 2008
Melhor Actriz (Isabelle Huppert)
Prémio ADF Cinematográfico

Nomeação Melhor Filme

CÉSAR 2009
3 Nomeações

http://www.imdb.com/name/nm3197772/


Uma auto-estrada abandonada estende-se ao longo do horizonte bem à margem de uma quinta desértica, 
sossegada. Há vários anos construída, a auto-estrada mantém-se inactiva e degrada-se lentamente. Mas à 

beira do asfalto, a poucos metros dos rails, vê-se uma casa isolada que alberga uma família. 
Chega o Verão e a construção é retomada: anuncia-se a abertura da auto-estrada à circulação de viaturas…



 
       nota de intenções

            
        

 

Home nasceu dentro de um carro, ao observar o que há nas margens das auto-estradas: as casas construídas a 
poucos metros das vias, com as pessoas nos jardins, as mesas de plástico a alguns metros dos tubos de escape, e de 
outras casas abandonadas com as janelas emparedadas… 
As casas como histórias que desfilam através dos vidros do carro, ritmadas pelo movimento incessante do fluxo e 
refluxo das viaturas e dos camiões numa auto-estrada. Home não é um road movie mas antes a sua imagem inversa.
É uma espécie de expedição sem deslocamento, uma viagem interior, mental. É apenas no final do filme que o road 
movie poderá começar…
Home conta a história de uma família que está afastada do mundo, em busca do paradigma da família feliz. Reina no 
seio dela um ambiente jovial, mesmo tendo adoptado por uma vida bem regrada longe do mundo. O sentimento de 
isolamento é de quando em quando perceptível e sobretudo evidente quando é activada a auto-estrada, que não faz 
mais que dar a conhecer uma situação já existente. A abertura da auto-estrada, metáfora do mundo que se instala em 
frente à casa deles (um mundo ruidoso, perigoso, poluente, sujo, inquieto, vampírico, ameaçador…) agita-os como uma 
lupa a incidir sobre a família, levando-os a revelar as suas disfunções e os desassossegos profundos. A vida torna-se a 
pouco e pouco insustentável, e cada um vive-a de tal maneira a gerir a situação com os seus próprios meios. Há entre 
eles um pacto à obstinação, a querer permanecer nesta casa, uma vontade quase inconsciente de preservar um foyer 
“ideal”, de se agarrar a um modelo de harmonia familiar… Este retrocesso e fusão crescentes dão lugar a momentos de 
estranho prazer, graças à força que a família encontrou de enfrentar o mundo hostil que é a auto-estrada. Mas à força 
da obstinação, não se sabe se é a auto-estrada ou a família que representam o maior perigo…

A propósito de Home
A história  combinou perfeitamente  com o lugar  e  a  situação:  permanecer  naquele 
lugar, à margem da auto-estrada, custe o que custar. A auto-estrada não é um décor, 
mas  uma  personagem,  é  como  um  elemento  intrínseco  e  intimamente  ligado  à 
narrativa familiar, sobre ela mesma. 

Fábula contemporânea sobre a família
O afinco  em permanecer  a  todo  custo  naquela  casa  torna-se  dia  após  dia  numa 
verdadeira ameaça para todos os membros desta família. Esta situação, à beira de 
uma  auto-estrada  de  vez  em  quando  hostil,  não  é  vivida  pela  família  como  um 
problema,  mas como um facto,  e  face aos  factos,  eles respondem com factos.  O 
espectador encontra-se aqui perante qualquer coisa de inelutável face a esta vontade 
de adaptação permanente. 
A  fim de  manter  a  unidade  e  a  coesão  familiar,  cada  personagem guarda  o  seu 
sofrimento para si, e «descende» ao interior de si mesmo, às zonas turvas, que se 
cravam na sua própria loucura. 



  
Dois mundos paralelos: a auto-estrada e a família

A singularidade deste drama familiar é interpretada a poucos metros das  milhares 
de pessoas que percorrem a auto-estrada. Entre o mundo da auto-estrada e o da 
família  permanecem  estes  dois  mundos  bem  paralelos  que  nunca  chegam a 
interagir. 

A família  rejeita os sobejos do mundo que desfila  diante  dela:  as buzinas, as 
luzes, os resíduos… A parte do último plano do filme, a câmara é sempre o ponto 
de  vista  da  família,  permite  ao  espectador  viver  esta  situação  com  as 
personagens e reentrar a pouco e pouco na lógica de cada um. A auto-estrada, 
semelhante  a  um  rio  contínuo,  agita  como  uma  espécie  de  ecrã  onde  cada 
personagem vai projectar as suas próprias angústias, neuroses… 

Através do comportamento cada vez mais estranho destas personagens percebe-
se a pouco e pouco que o perigo talvez não resida na auto-estrada, mas antes na 
própria família - visto que em Home o que é mais violento e até extremo é a 
determinação em permanecer a viver naquela casa, mantendo-a. 

Verifico  até  onde  os  seres  humanos  são  capazes  de  suportar  uma  situação 
semelhante, de se conciliarem com o real, de se adaptarem, até mesmo de se 
“sobre-adaptarem” em nome de um prazer familiar. 

A progressão do filme não se vai situar numa longa dose de consciência colectiva, 
mas de um fechamento invencível. As personagens evoluem bruscamente, por 
balanço. Mas a partir do enclausuramento não há mais movimentos possíveis, as 
personagens vão mesmo até ao extremo e não podem ir mais longe. Elas estão 
literalmente entorpecidas, fechadas, física e psiquicamente. 



        A mistura de tons

O filme oscila entre o burlesco e o drama, conduzindo o espectador à fronteira que 
delimita, sem desempatar, o absurdo da loucura. O humor negro e o mal-estar são 
suscitados principalmente pelo carácter obsessivo das personagens. Esta família 
quer  continuar  a  viver  “normalmente”,  salvando as aparências de uma vida de 
família que se torna contra a sua vontade, dia após dia, cada vez mais marginal…
O lado extremista faz parte das minhas próprias obsessões: que integram a minha 
curta-metragem Tous à Table. 

          O Som e a Imagem
Há nesta situação de uma casa à borda de uma auto-estrada qualquer coisa de 
poderosamente  sonoro  e  visual  que  participa  na  matéria  do  filme  e  na  sua 
narração. 
No curso do filme, o barulho da auto-estrada torna-se a pouco e pouco a matéria 
do filme, que é de aparência quase orgânica. O barulho ininterrupto começa a 
inquietar  suavemente  todas  as  personagens  do  interior,  destruindo-lhes  com 
lentidão. A presença sonora da auto-estrada é de tal modo importante para mim 
que eu acabei de escrever para o cenário ouvindo um ambiente de auto-estrada 
em continuidade.



                 Filmografia 

      Longa-metragem                      
      2008 HOME                                   
     
     Curta-metragem

2002 DES ÉPAULES SOLIDES 
2001 PAS LES FLICS, PAS LES NOIRS, 
PAS LES BLANCS              
2000 TOUS A TABLE                               
1999 AUTOUR DE PINGET                       

     1998 DES HEURES SANS SOMMEIL 

Longa-metragem
     2008 HOME 

   Curta-metragem

   2002 DES EPAULES 
SOLIDES 
   2001 PAS LES 
FLICS, PAS LES 
NOIRS, PAS LES 
BLANCS 
   2000 TOUS A TABLE 
  1999 AUTOUR DE 
PINGET 
  1998 DES HEURES 
SANS SOMMEIL 

ursula meier
Nasceu em Besançon (França), em 1971. Com nacionalidade Suíça e Francesa, Ursula Meier 
estudou realização no Instituit des Artes Diffusion (IAD) na Bélgica, entre 1990 e 1994, onde 
se formara com “grande distinção”. O sucesso de Le songe d’Isaac, projecto final de curso, e o 
seguinte Dês heures sans Sommeil, permitiu-lhe seguir uma carreira independente, enquanto 
trabalha como assistente de realização em dois filmes de Alain Tanner (Fourbi e Jonas e Lila,  
Até Amanhã). 

Os filmes de Ursula Meier, que alteram entre a ficção e o documentário, têm sido distinguidos 
com vários prémios em festivais internacionais: a curta  Tou à table já foi vista em mais de 
oitenta festivais de cinema e já recebeu mais de 20 prémios. A reacção entusiástica aos seus 
filmes engrandeceu a reputação desta  jovem realizadora.  E como resultado disso,  Ursula 
Meier foi seleccionada para participar nas séries de telefilmes do Arte, Masculin Féminin. Para 
o Arte, Ursula Meier realizou Des Épaules Solides que foi adaptado para o cinema, levando-o 
a estar presente no circuito dos festivais.

Na primavera de 2008, Ursula Meier terminou a primeira longa-metragem Home. Vencedora 
do prémio da Fundação Beaumarchais, o prémio Les Espoirs du Scénario au Manuscript de 
Vercorin,  e  o  Prémio  Scénario  SSA.  Home foi  escolhido  para  ser  exibido  no  Festival  de 
Cannes  - na Semana da Crítica.  

*fonte: suissfilm





isabelle huppert
Filmografia selectiva

UMA BARRAGEM CONTRA O PACÍFICO de Rithy Pahn 
WHITE MATERIAL, de Claire Denis 

MADRE E OSSA, de  Alessandro Capone
PROPRIEDADE PRIVADA, de Joachim Lafosse 

L'IVRESSE DU POUVOIR, de Claude Chabrol 
GABRIELLE, de Patrice Chéreau 

LES SOEURS FACHÉES, de Alexandra Leclere 
I HEART HUCKABEES, de David O'Russel 

MINHA MÃE, de Christophe Honoré 
LE TEMPS DU LOUP, de Michael Haneke 

LA VIE PROMISE, de Olivier Dahan
DEUX, de Werner Schroeter 

8 MULHERES, de François Ozon
A PIANISTA, de Michael Haneke 

(Prémio Melhor Actriz no Festival de Cannes 2008)





olivier gourmet
Filmografia selectiva

L'HÔTE, de Alix De MAISTRE
GO FAST, de Olivier VAN HOOFSTADT

L'INSTINCT DE MORT, de Jean-François RICHET
BANCS PUBLICS, de Bruno PODALYDÈS

COLUCHE, de Antoine de CAUNES
LE SILENCE DE LORNA, de Jean-Pierre e Luc DARDENNE

PARS VITE ET REVIENS TARD, de Régis WARGNIER
MON COLONEL, de Laurent HERBIET

MON FILS À MOI, de Martial FOUGERON
JACQUOU LE CROQUANT, de Laurent BOUTONNAT

LES BRIGADES DU TIGRE, de Jérôme CORNUAU
CONGORAMA, de Philippe FALARDEAU

COW-BOY, de Benoît MARIAGE
LA PETITE CHARTREUSE, de Jean-Pierre DENIS

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR, de Bruno PODALYDÈS
LE COUPERET, de COSTA GAVRAS

SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS, de Fabienne GODET
L'ENFANT, de Jean-Pierre e Luc DARDENNE

POUR LE PLAISIR, de Dominique DERRUDDERE
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE, de Jean-Jacques ZILBERMANN

LE PONT DES ARTS, de Eugène GREEN
TROUBLE, de Harry CLEVEN

LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE, de Bruno PODALYDÈS
LES MAINS VIDES, de Marc RECHA

LE TEMPS DU LOUP, de Michael HANEKE
LE FILS, de Jean-Pierre e Luc DARDENNE

(Prémio Melhor Actor no Festival de Cannes 2002)
UNE PART DU CIEL, de Bénédicte LIENARD

SUR MES LEVRES, de Jacques AUDIARD





adélaïde leroux
Filmografia

SÉRAPHINE, de Martin PROVOST
FLANDRES, de Bruno DUMONT

madeleine budd
Filmografia

ORLOJ de Jeanne REKTORIK (curta-metragem)

kacey mojottet klein
Kacey MOTTET KLEIN nasceu em 1998. De origem suíça e em Home faz 

a sua primeira aparição no cinema.

        



     e  ntrevista à realizadora  
                     Por Mathieu Loewer, Le Courrier

Como é que uma jovem realizadora estreia 
um filme ambicioso como este? 

Ursula Meier: Eu vejo sempre cada filme 
que faço como algo que envolve grandes 
riscos. Eu gosto de abordar o 
desconhecido. Mas o meu telefilme para o 
Arte foi tão ambicioso quanto o Home. Não 
há arte sem ambição – a ambição nos 
termos do que temos à nossa disposição, 
no nosso desejo de experimentar coisas 
novas, na forma como questionamos a 
linguagem do filme. É verdade, no entanto, 
que eu tenho tudo. As pessoas tendem a 
desprezar numa estreia cinematográfica de 
uma equipa conhecida, cenários para 
construir, carros, crianças, animais…

Como é que escolheu os actores?

Eu pensei na Isabelle Huppert enquanto 
escrevia o argumento. Ela adorou-o e 
rapidamente aceitou interpretá-lo. O 
Olivier Gourmet foi escolhido mais tarde. 
Eu achei que ao escolher dois actores tão 
diferentes – e talentosos – nós iríamos 
atingir uma impressionante mistura. No 
que diz respeito às crianças, eu adorei a 
Adélaïde Leroux em Flanders. Nós 
encontrámos os dois mais novos na 
Suíça. 

E como definiria o seu moral?

É um conto sobre uma família contemporânea; 
toda ela sobre o isolamento que se transforma 
em loucura. Existem fortes lanços íntimos entre 
estas personagens, que serão revelados pela 
auto-estrada. Ela transforma-se na tela onde 
cada personagem projecta a sua neurose. É 
também um espelho do mundo – violento, 
agressivo, poluído – que entra nas casas das 
pessoas que achavam que seriam capazes de 
viver sozinhas, à parte da sociedade. Desta 
forma, este é um filme sobre a Suíça.  

Como define o género deste filme?

Eu penso que é um filme especial. Eu 
queria misturar tons e géneros, saltando de 
uma cena dramática para outra que é um 
pouco mais burlesca. A forma como filmei 
também permitiu esse conceito: 
começamos com uma câmara ao ombro e 
acabamos com imagens fixas. Só existe 
movimento na última cena, vista pela 
perspectiva da estrada. E daí vamos 
retrocedendo até ao início de Home: a partir 
de um carro, eu tinha visto casas à beira da 
auto-estrada e eu disse a mim mesma que 
seria interessante reverter aquela situação. 
Na verdade, Home é um road movie em 
reverso. 

Confessou que partilha com as suas 
personagens uma atitude intransigente. 
Essa é uma qualidade (ou defeito) 
necessária para fazer um filme?

Sim, tens de ser persistente! Eu apercebi-me 
de que estou sempre a regressar a esse tema. 
O realizador de Taiwan Tsai Ming-liang uma 
vez disse qualquer coisa que sumariza a 
minha forma de pensar: “Quando estamos na 
situação de extrema tragédia não há nenhuma 
escapatória, estamos enclausurados. E é aí 
que arranjamos maneira de nos libertar, é aí 
que arranjamos a força para reagir.”





   imprensa
Mathieu Lower, Le Courrier

A realizadora suíça distinguiu-se com um brilhante primeiro filme, projectado na Semana da Crítica de Cannes. Com co-produção suíça, francesa e belga, Isabelle 
Huppert e Olivier Gourmet como os trunfos do filme, em Home testemunha-se a mais bela forma das ambições da jovem cineasta Ursula Meier. Em pleno campo, um 
pai, uma mãe e os seus três filhos encontram a felicidade à beira de uma auto-estrada abandonada há 10 anos. Mas de repente os trabalhos recomeçam e os primeiros 
carros aparecem, a resistência começa a organizar-se….

A pequena casa da pradaria contra a estrada vilã, barulhenta e poluidora: a metáfora é transparente e os confrontos estão bem enredados, mas o melhor de Home está 
noutro lugar. Como o combate livre por um jovem atleta em Dês Épaules Solides, aqui joga-se primeiro com o interior. Porque o fluxo de carros vai perturbar o equilíbrio 
desta família. Incapaz de renunciar a sua própria ilha, a família Robinson agarra-se de tal forma ao asfalto, que chega a perder a razão. A mise en scéne conjuga 
maravilhosamente com a actividade inexorável da narração, a câmara ao ombro e a montagem contrastante nas primeiras sequências criam espaço a uma realização 
mais estática e comedida. A escala de planos como composição de imagens (uma paisagem, depois uma janela que desenha um quadro dentro de um quadro) a 
significar o isolamento mortífero das personagens. E a soberba fotografia assinada por Agnés Godard, uma fiel directora de fotografia de Claire Denis, cristalizando a 
descida até ao inferno: as paisagens iluminadas e as cores fortes ao início sucumbem à negrura insondável da escuridão. Urusula Meier dá uma grande atenção à 
banda sonora. Barulho de motor e o crepitar não são mais do que ecos de um mundo exterior ruidoso, que se opõe à tranquilidade do ambiente que envolve esta casa.  
E a música – de clássica a heavy metal, passando por Django Reinhardt e Dean Martin – assumem um papel dramático essencial neste ecletismo jubiloso. Encontra-se 
de novo o gosto pela mistura de tons neste filme, do drama ao cómico ou poético, que é feito livrando-se das marcas como as referências cinematográficas – que não 
impede de pensar em Week-end de Jean-Luc Godard ou o Septième de Michael Haneke. Com este belíssimo filme de autor, com perfeita mestria que é radical sem ser 
austera, Ursula Meier traz um cunho precioso ao espaço do cinema!

I.D., Premiére
A primeira longa-metragem cinematográfica de uma realizadora suíça, marcada pelas suas curtas e de um telefilme de ficção Des Épaules Solides, faz derrapar uma 
crónica familiar face à sua fábula fantástica. 
Home  coloca em cena um casal e os seus três filhos que vivem pacificamente à beira de uma auto-estrada, cuja construção foi abandonada. Mas as obras são 
retomadas, os primeiros carros começam a surgir e toda a harmonia destrói-se. Assaltados pelo gás dos tubos de escape e os roncos dos motores, a família sufoca. 
Sobretudo a mãe, interpretada por Isabelle Huppert com tanta força e fragilidade. As cores esplêndidas, os quadros dentro da tela, a energia dos actores: tudo flui 
fazendo desta história estranha uma metáfora apaixonante de modos de vida e da ilusão existente de se crer só no mundo. Intrigante sem brincar na pose. Malicioso, 
sem intelectualizar. Home é uma revelação.  



                               equipa artística
                                                                                                                                       ISABELLE HUPPERT – Marthe

OLIVIER GOURMET – Michel
ADÉLAÏDE LEROUX – Judith
MADELEINE BUDD – Marion

KACEY MOTTET KLEIN – Julien
RENAUD RIVIER – Amigo de Julien 1

KILIAN TORRENT – Amigo de Julien 2
NICOLAS DEL SORDO – Amigo de Julien 3
HUGO SAINT-JAMES – Amigo de Julien 4

VIRGIL BERSET – Amigo de Julien 5
IVAILO IVANOB – Limpa Lama

equipa técnica
 REALIZAÇÃO - Ursula MEIER
 ARGUMENTO - Ursula MEIER

                                      Antoine JACCOUD
                                            Raphaëlle VALBRUNE

                                  Gilles TAURAND
                                    Olivier LORELLE

                                                                COM COLABORAÇÃO DE Alice WINOCOUR
                                                     DIRECTORA DE FOTOGRAFIA  - Agnès GODARD
                                                                  ENGENHEIRO DO SOM - Luc YERSIN

                MONTAGEM -  Susana ROSSBERG
                                        Etienne CURCHOD

                                      Franco PISCOPO
                              COM COLABORAÇÃO DE François GEDIGIER e Nelly QUETTIER

         DECORAÇÃO - Ivan NICLASS
                                                     ACONSELHAMENTO ARTÍSTICO - Philippe CARRAZ

           ACESSÓRIOS - Rekha MUSALE
       GUARDA-ROUPA - Anna VAN BREE
        MAQUILHAGEM - Danièle VUARIN

                                                         ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO - Mathieu SCHIFFMAN
                   CASTING  - Brigitte MOIDON

    CASTING CRIANÇAS - Jeanne REKTORIK
 Valérianne POIDEVIN

  ANOTAÇÃO - Elodie VAN BEUREN
  DIRECTOR DE PRODUÇÃO - Thomas ALFANDARI
  PRODUTORES - Elena TATTI e Thierry SPICHER - Box Productions

                                                                                                                                                                                                                      Denis DELCAMPE - Need Productions
                                                                                                                                                                                                    Denis FREYD - Archipel 35

Suíça, França, Bélgica, 2008, 95 min,Cor, 1:85:1, DOLBY DIGITAL 

www.home-lefilm.blogspot.com


