“UM FILME RARO”- Indiewire
“ARREBATADOR”- The Hollywood Reporter
“INTRANSIGENTE E SENSUAL”- Le Monde
“FASCINANTE, MISTERIOSO”- The Playlist
“IMPRESSIONANTE”- Screen Daily

SINOPSE
Marina e Orlando, vinte anos mais velho do que ela, amam-se
longe dos olhares e fazem projectos futuros.
Quando ele morre repentinamente, Marina é alvo da hostilidade
dos familiares de Orlando: uma “santa família” que rejeita tudo o
que Marina representa.
Marina lutará com a mesma energia que dedica desde sempre
para se tornar naquilo que é: uma mulher forte, corajosa, digna…
Uma mulher fantástica!

“O projecto tem origem no meu filme anterior, GLORIA. De uma
certa maneira, GLORIA resumiu o que eu quis fazer nos meus três
primeiros filmes (LA SAGRADA FAMILIA, NAVIDAD e EL AÑO
DEL TIGRE). É um filme que marca o fim de uma etapa. Mas eu quis
passar a outra coisam, abordar outros temas. Com UNA MUJER
FANTÁSTICA quis responder à seguinte questão: o que se passa
quando morremos nos braços da pessoa errada? Achava o ponto de
partida muito forte, mas faltava-me a personagem certa. Durante a
escrita do argumento, tentei pôr um homem no centro da história.
Depois, experimentei com uma mulher mais velha. E depois uma
rapariga. Tentei tudo, mas a história não convencia. Um dia, tive
uma iluminação: escolher uma mulher transgénero. A partir daí,
fez tudo sentido, achei a ideia arrebatadora, mas senti alguma
dificuldade, porque não sabia nada sobre o assunto. Apercebi-me
de que não tenho nenhum amigo trans, nem em Santiago, nem
em Berlim, onde vivo geralmente. Juntamente com o meu coargumentista, Gonzalo Maza, decidimos interromper a escrita do
guião e ir à procura de mulheres transgénero. Mas naquela altura,
não procurávamos uma heroína, só queríamos quem nos orientasse.
A Daniela foi a terceira pessoa que encontrámos, Depois de falarmos
com ela, percebi que seria impossível fazer o filme sem uma actriz
transgénero (…) Tratava-se de um filme transgénero em todas as
suas vertentes. Ele oscila entre vários géneros diferentes: vai do
cinema romântico ao thriller, passando pelos filmes de fantasmas
e mesmo pelas comédias musicais. O facto de termos uma mulher
transgénero enquanto actriz principal aproxima o filme, senão do
documentário, pelo menos do “documento”. Ela confere-lhe uma
alma realista. Empurra-o para um território cinematográfico mais
complexo, mais provocante e mais precioso.” – Sebastián Lelio

“Um belo filme, duro, intransigente e sensual.” – Le Monde
“E essa dignidade dum corpo, duma démarche, os seus silêncios, a sua
calma, são aquilo que, com uma banda sonora sublime e misteriosa,
fazem de UMA MULHER FANTÁSTICA um filme fascinante, que,
por vezes, deixa o espectador hipnotizado.” – Les Inrockuptibles
“Um filme raro sobre uma pessoa trans que – a bem ou mal
– acompanha o seu tempo e não se deixa ficar para trás.” – Indiewire
“Arrebatador. Uma exploração íntima da solidão feminina, da sua
sexualidade, humilhação e resiliência.” – The Hollywood Reporter
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Sebastián Lelio completou a sua primeira longa-metragem,
LA SAGRADA FAMILIA, em 2006. O filme estreou no Festival
de San Sebastián e recebeu muitos prémios e reconhecimento
internacional. Seguiu-se NAVIDAD em 2009. Escrito no La
Résidence do Festival de Cannes, o filme estreou na Quinzena
dos Realizadores nesse mesmo ano. EL AÑO DEL TIGRE, a sua
terceira longa-metragem, estreou na competição internacional
do Festival de Locarno em 2011. A sua quarta longa-metragem,
GLORIA, recebeu o prémio Cine in Construcción no Festival de
San Sebastián e o Urso de Prata de Melhor Actriz em 2012.

