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SINOPSE
Liz vive um momento de incertezas.
Introspectiva, ela procura compreender
o motivo do desaparecimento de seu
companheiro Miguel. Enquanto busca as
respostas, Liz sente a necessidade do apoio
de Lara, sua irmã mais nova. Aos poucos, o
resgate da relação das duas se torna cada vez
mais intenso, enquanto individualmente fazem
a revisão de seus valores e sentem fortalecer
o amor e a admiração. Mas Lara guarda um
segredo que justifica o desaparecimento de
Miguel, enquanto Liz observa brotar dentro de
si o grande poder de seu empoderamento.

www.aesperadeliz.com

BIOFILMOGRAFIA DO DIRETOR
Bruno Torres nasceu em Brasília no dia 1º de outubro de 1980. Ator, diretor e produtor de cinema, Bruno
Torres dirigiu quatro curtas metragens que conquistaram mais de 60 prêmios nacionais e internacionais, e
trabalhou em mais de 40 filmes em funções distintas. No início de sua carreira, ganhou o conceituado prêmio
SIGNIS OCIC por seu trabalho de direção no seu curta metragem de estréia “O Último Raio de Sol”. Por seu
segundo curta “A Noite por Testemunha”, concorreu no Festival de Cinema de Huesca. Foi produtor do curta
metragem “Meu Amigo Nietzsche”, que conquistou o prêmio do público e o prêmio especial Fernand Raynoud
no International Film Festival Clermont-Ferrand. Como ator, interpretou o personagem Fê Lemos no sucesso de
bilheteria “Somos Tão Jovens”, de Antônio Carlos da Fontoura, o personagem Vitor, no longa metragem “Entrando
Numa Roubada”, de André Moraes, e o personagem Wésley, no longa metragem “O Homem Mau Dorme Bem”, de
Geraldo Moraes. A Espera de Liz é o longa metragem de estreia de Bruno Torres.

VISÃO DO DIRETOR
A Espera de Liz sugere reflexão sobre a
individualização da mulher em suas relações
mais íntimas e fraternas, a partir de um conflito
amoroso narrado pela perspectiva da solidão. Com
isso, meu intuito, é promover debate sobre um
tema atual e de importante relevância no mundo
todo: a igualdade de gênero.
Enquanto a inquietação de Liz e sua introspecção
é transparecida, a ação dramática segue girando
em torno de Miguel, protagonista masculino que
permanece oculto até os minutos ﬁnais do ﬁlme.
Para aumentar a sensação dos assuntos abordados,
trabalhamos na linguagem com as energias sutis do
Yin e Yang: frio e quente, água e fogo, terra e céu,
lírico e pragmático, masculino e feminino, e por aí
vai, por um caminho sem ﬁm.

O cenário e fotograﬁa são representações do interior
dos personagens, que acabam se tornando cada vez
maiores nesse contexto e se tornam representações
de todo um coletivo da sociedade e, mais do que isso,
se tornam representações de uma energia criativa.

No ﬁm do ﬁlme esses papéis se invertem,
acompanhando a percepção da protagonista Liz
sobre a importância de sua individualização, porém
agora com um yang representando a elevação de um
ser, brando, leve, astral, como uma brisa matinal.

Na parte feminina do ﬁlme (no sentido de polaridade),
nós ﬁlmamos todas as cenas no inverno, com muito
lirismo e uma energia lunar, tanto no tempo cênico
quanto na fotograﬁa, e também especialmente no
som, com ações sendo exploradas de forma diegética,
tempos dilatados e planos poéticos.

As relações de intimidade também são exploradas no
ﬁlme como dramaturgia visual na relação geográﬁca
dos personagens principais.

Na parte masculina (também no sentido de
polaridade), temos uma ruptura intencional de
linguagem. A câmera na mão se torna evidente e os
cortes são mais dinâmicos, com imagens coloridas e
poderosas, representando uma energia solar e yang.
Um verão intenso cansa os olhos, e a saturação
das imagens provoca um incomodo proposital no
espectador: algo está fora do lugar.

Eles estarão ﬁsicamente distantes um do outro
quando estão emocionalmente distantes, e cada
vez mais próximos ﬁsicamente, à medida que
experimentam o renascimento de suas relações.
As ﬁlmagens foram realizadas no frio seco do
extremo sul do Brasil e no verão tropical quente e
úmido da Venezuela, com o objetivo de gerar um
máximo contraste.

INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO
A Espera de Liz é um ﬁlme que foi realizado em
completa igualdade de gênero. A representatividade
feminina não está apenas na história contada, mas
também atrás das câmeras, com mulheres exercendo
cargos chefes em parte dos principais departamentos.
A equipe de produção e de ﬁgurino, na fase de
ﬁlmagem, foi inteiramente formada por mulheres.
A equipe de arte contou com a premiada Maíra
Carvalho como diretora, e a equipe de maquiagem
foi cheﬁada por Gabi Britzki. Estes são alguns
exemplos de algo que se manteve até a conclusão
da obra. Ao todo, da equipe principal, composta por
111 proﬁssionais entre técnicos e atores, 65 eram
mulheres (59%) e 46 homens (41%).
Simone Iliescu, protagonista do longa metragem,
exerceu também a função de co-roteirista e produtora
associada. Da mesma forma, Bruno Torres é
protagonista e diretor do ﬁlme, além de assinar o
roteiro juntamente com Simone.

Portanto, o roteiro de A Espera de Liz foi escrito a
quatro mãos. A decisão para que Bruno representasse
o personagem Miguel na ﬁcção surgiu após sugestão
de parte da equipe de fotograﬁa, arte e produção.
O objetivo com isso era claro: aﬁnar o discurso. Era
como se o realizador dissesse, ao estar em carne
e osso dentro do ﬁlme: “na pele de um eventual
machista, eu preﬁro que seja eu”.
Essa forma de trabalhar não é muito habitual, porém
se encaixa perfeitamente para este projeto, uma vez
que o objetivo principal era evitar o tão conhecido
efeito Dunning-Kruger. Como A Espera de Liz aborda
a igualdade de gênero a partir uma linguagem poética,
sensorial e provocativa, era de suma importância ética
que as decisões dramáticas do roteiro relacionadas ao
feminino estivessem sob a supervisão de uma mulher;
e a masculina, sob a supervisão de um homem.

O resultado deste processo foi intenso, com uma
irreparável troca de aprendizado humano para os dois
roteiristas, um apreendendo sobre o universo do outro
de uma forma que reﬂetiu na tela: um ﬁlme forte, com
ideia original e com um conﬂito instigante abordado
por uma perspectiva talvez ainda não vista no cinema.
Para ﬁnalizar, vale dizer que o roteiro de A Espera
de Liz foi ediﬁcado a partir dos princípios básicos do
teste de Bechdel: personagens principais femininas
com nome próprio, que dialogam diversas vezes entre
si e que nunca dirigem seus assuntos para a ﬁgura
masculina. Porém, tendo como pivô entre elas o
fantasma de uma presença masculina desconfortante,
promovendo calorosa discussão sobre um assunto de
extrema importância nos dias atuais.

IMDb: http://www.imdb.com/name/nm0868577/
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