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UMA MULHER FANTÁSTICA de Sebastián Lelio _ 29 de Março de 2017  

 

 

sinopse  Marina é uma jovem trangénero aspirante a cantora. Certo dia conhece Orlando, um 
homem bastante mais velho, por quem se apaixona. Os dois amam-se profundamente e são 
felizes. Mas quando Orlando morre repentinamente, Marina vê-se obrigada a enfrentar a família 
dele, que nunca reconheceu aquela relação e que é incapaz de a aceitar a dor dela com a 
dignidade que ela merece…Com realização do chileno Sebastián Lelio (“Glória” ), um filme 
dramático sobre preconceito e discriminação que con ta com Daniela Veja e Francisco 
Reyes como protagonistas. Urso de Prata no Festival  de Cinema de Berlim, “Uma Mulher 
Fantástica” está nomeado com um Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro.  

 

 

Título original: Una Mujer Fantastica (Espanha/Chile/EUA/Alemanha,  
2017, 104 min.) 
Realização e Argumento: Sebastián Lelio 
Interpretação: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline  
Küppenheim 
Produção: Juan de Dios Larraín, Pablo Larrain, Sebastián Lelio,  
Gonzalo Maza 
Música: Matthew Herbert 
Fotografia: Benjamín Echazarreta 
Montagem: Soledad Salfate 
Distribuição: Alambique 
Classificação: M/14 
Estreia: 21 de Dezembro de 2017 

 

 

 

Uma genuína história de amor 

João Lopes, DN 

Com produção do chileno Pablo Larraín, outro chileno, Sebastián Lelio, propõe o retrato de uma 
personagem transgénero cuja existência vai ser abalada pela morte do homem com que partilha a 
sua vida - terá de enfrentar, em particular, os preconceitos e a agressividade de quase todos os 
familiares do defunto... 

Evitando ceder a qualquer facilidade "panfletária", esta é uma genuína história de amor, no limite 
expondo a verdade de uma entrega que excede o domínio da sexualidade. 

A integração de alguns momentos "surreais" para figurar a memória da personagem morta não 
será uma solução muito feliz; seja como for, o filme vale pela intensidade das suas emoções, 
sustentadas por um elenco impecável, com inevitável destaque para a protagonista Daniela Vega 
na corrida para os Óscares, este é o representante oficial do Chile. 


