Charley Thompson tem 15 anos. Deseja um lar, comida na mesa e um liceu que possa frequentar
mais do que parte do ano. Sendo filho de um pai sozinho que trabalha em armazéns por todo
o Pacífico Noroeste, a estabilidade é difícil de encontrar. Esperando ter um novo começo, eles
mudam-se para Portland, onde Charley aceita um emprego de Verão e se torna amigo do cavalo
de corrida em decadência, Lean on Pete. Uma história profundamente comovente
sobre amor, solidão, família e amizade, contada pelo prisma único da ligação
de um rapaz a um cavalo de corrida muito especial.
“Lean On Pete de Willy Vlautin é um romance
maravilhosamente humano. É a história de um miúdo
que se recusa a perder a esperança e o amor apesar
das duras realidades do seu mundo. Achei-o muito
comovente e terno, sem cair no sentimental. Queria
que o filme desse a mesma sensação de pureza.
Queria que o filme olhasse para a vida nas margens
da sociedade com honestidade e respeito. No início
do seu romance, Willy citou John Steinbeck dizendo,
“É verdade que somos fracos e doentes e feios e
conflituosos, mas se fôssemos só isso, já teríamos
há milénios desaparecido da face da terra.” Tentei
manter esse sentimento bem vivo em mim durante
toda a feitura deste filme. Andrew Haigh

Andrew Haigh trabalhou como editor-adjunto em filmes como GLADIADOR e CERCADOS, antes de se estrear como argumentista/
realizador com a curta-metragem OIL. Em 2009 ele realizou a sua primeira longa-metragem, GREEK PETE, que estreou no Festival
de Cinema Gay e Lésbico de Londres e venceu o prémio de Realização Artística no Outfest.
O seu filme-revelação, AMOR DE FIM-DE-SEMANA, estreou no SXSW Film Festival, vencendo o Prémio do Público para Visões
Emergentes, antes de ser distribuído por todo o mundo. Acabou por vencer inúmeros prémios, incluindo dois British Independent
Film Awards para Melhor Argumento. Andrew também venceu o prémio do London Film Critics para Melhor Realizador-Revelação.
O filme apareceu em muitas listas de “melhor do ano”, incluindo na do New York Times e desde então, o filme teve a prestigiada
distribuição da Criterion Collection.
45 ANOS teve estreia mundial no Festival de Berlim 2015, vencendo o Urso de Prata de Melhores Actores.
Haigh foi também produtor executivo da série Looking, da HBO.

“O que à primeira vista parece ser uma história paradigmática de um rapazinho e do seu cavalo, torna-se um tocante instantâneo
da classe desfavorecida da América contemporânea, no encantador e tranquilo drama de Andrew Haigh, LEAN ON PETE - O MEU
AMIGO PETE.” - The Hollywood Reporter
“O criador de dramas tão íntimos como AMOR DE FIM-DE-SEMANA e 45 ANOS traz o seu talento de realizador para a vastidão do
ar livre, captando constantemente pequenos momentos de personalidade e emotividade, mesmo na vastidão do aparentemente
infinito deserto norte-americano.” - The Wrap
“Sentido e comovente... O épico equídeo de Andrew Haigh é tão reconfortante como uma balada country.”- The Guardian
“LEAN ON PETE - O MEU AMIGO PETE é uma pequena pérola (...) É uma beleza tranquila em todos os aspectos, o tipo de filme
onde se pode ouvir as tábuas do soalho a ranger (...) Há uma catarse emocional à espera no fim do caminho, mas podemos nem a
sentir senão depois de sair do cinema.” - Indiewire
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