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SINOPSE
A vida de um livreiro, melancólico e aspirante a escritor, é abalada
pelas aparições e desaparições de sua nova musa que rouba na sua
livraria. Logo, ele descobre que ela rouba nas livrarias de outros livreiros
também. Então, ele começa a viver um delírio amoroso, na fronteira
entre a ficção e a realidade. No entanto, quanto mais se aproxima
dela, mais indescritível ela se torna: Por que ela rouba e quais são
seus valores? Quem é o homem mais velho com quem ela mora? O
que é verdadeiro ou apócrifo nessa história? E, além disso, ele enfim
conseguirá ocupar um lugar na vida dela, ao mesmo tempo em que se
afasta de sua própria vida? Seleção Oficial do Festival de Locarno 2017.

NOTA DO DIRETOR
Severina à primeira vista, claro, é um filme sobre livros. Comecei
a escrever esse roteirobaseado no original de Rodrigo Rey Rosa
(escritor guatemalteco amado por Bolaño e Paul Bowles) no meio
do projeto sobre literatura brasileira que criamos para a Frankfurter
Buchmesse em 2013 na Alemanha. Esse projeto ampliou e nesses
últimos 5 anos tenho trabalhado em obras para o teatro (A tragédia
e a comédia Latino Americana), cinematográficas (como Severina e
um curta metragem ainda inédito), e até numa série escrita com 20
escritores latinoamericanos contemporâneos. Isso me fez mergulhar
no oceano deautoresdo continente onde vivo, e me envolver com eles,
escrever com eles, e trabalhar com artistas de diversas áreas de toda
a América Latina. Edesse modo Severina foi feito: entre uruguaios,
argentinos, brasileiros, chilenos, guatemaltecos e, também, portugueses.
A trilha sonora original do filme, por exemplo, foi composta pelo
Arthur de Faria e envolveu 40 músicos de quatro cidades, em três
países, e sim tem o Hugo Fattoruso tocando piano! Pela cidade,
ouvimos Pedro Santos, Rubén Rada, Los Saicos e Jupiter Maçã.

A obra é um delírio amoroso, como Rosa a define. Sobre seu ciúme
(ela também rouba em outras livrarias!), fascínio, e o poder libertador
do perdão. Para além disso, é um filme sobre como um livreiro se
transforma em um livreiro velho, e sobre os cadáveres que ocupam
nossos sofás durante os relacionamentos amorosos, familiares. Como
temos que aceitar, tratar, nos livrar e com o tempo nos transformar
neles. Primeiro como novios (namorados) depois como padres (pais).
Quando estreamos o projeto sobre a América Latina na feira de livro
de Frankfurt, chegávamos na terra de Gutenberg e percebíamos
que a feira não é mais um negócio de venda de livros e sim de
venda de direitos autorais. Estamos nos despedindo aos poucos
desse companheiro secular que é o papel. Por fim, Severina é um
pouco disso também, um filme sobre uma América Latina que aos
poucos não existe mais, de livrarias nas ruas, de ruínas silenciosas
da colonização. A América Latina, ainda que conserve suas raízes
únicas, aos poucos se torna qualquer lugar de todo mundo, de
dispositivos e memórias eletrônicas e não de memórias pessoais.

BIOGRAFIA DO DIRETOR
Diretor de cinema e teatro, Felipe Hirsch é um dos fundadores da
Ultralíricos, companhia na qual desenvolve experimentações cênicas
que já lhe redederam diversos prêmios. Foi eleito pelo jornal O Globo
como um dos pensadores mais influentes do Brasil. Em 2008, foi
vencedor do Grammy pela direção do show Homenagem a Tom Jobim.
Seu primeiro filme, Insolação, teve sua estreia no Festival de Veneza.
Em 2013, Felipe lançou A Menina Sem Qualidades, minissérie criada
para a MTV, vencedora de diversos prêmios. No mesmo ano, anunciou
a tetralogia Puzzle especialmente criada para a participação brasileira
como Convidado de Honra da Frankfurter Buchmesse. Em 2016,
Felipe Hirsch estende o trabalho para a América Latina e estreia A
Tragédia e a Comédia Latino-Americanas, além de filmar Severina, seu
segundo longa-metragem, com artistas de toda a América Latina.

EQUIPE
RT FEATURES
Fundada e dirigida por Rodrigo Teixeira, a RT Features é uma
produtora nacional e internacional de cinema e televisão, com base
em São Paulo, Brasil. Dentre outras produções, seu currículo conta
com os longas- metragens: O Abismo Prateado (2010), Tim Maia
(2014), Alemão (2014) e o O Silêncio do Céu (2016). No exterior,
a RT Features produziu os longas Frances Ha (2013), Love is
Strange (2014), Indignation (2016) A Bruxa (2016). Em 2017, a RT
Features esteve com duas produções internacionais Patti Cake$ e A
Ciambra (2017) na Quinzena dos Realizadores em Cannes, e com
a coprodução internacional Severina (2017) no Festival de Locarno.
Neste mesmo ano, a empresa produziu o novo projeto de Jasmes
Gray com Brad Pitt: Ad Astra que se encontra em pós produção.
No início de 2018 estreou o primeiro longa de ficção da diretora
Crystal Moselle, Skate Kitchen, no Festival de Sundance. A RT esteve
também indicada aos principais prêmios do cinema com o filme de
Luca Guadagnino, Call Me By Your Name (2017). Destacam-se as oito
indicações no Critics' Choice Awards, o maior número de nomeações
no Independent Spirit Awards, e as indicações ao 75º Globo de Ouro
e ao 90º Academy Awards, onde foi premiado com o Oscar de melhor
roteiro adaptado. No segundo semestre a RT irá produzir o novo
filme de Robert Eggers, The Lighthouse, com Willem Dafoe e Robert
Pattinson e no Brasil o novo longa de Karim Ainouz, A Vida Invisível.
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SESSÃO VITRINE PETROBRAS
Projeto de distribuição coletiva criado pela Vitrine Filmes, e com
o patrocínio da Petrobras, com o intuito de levar ao público um
cinema de qualidade, expondo a diversidade da produção audiovisual
contemporânea. Em 2018, a SESSÃO VITRINE PETROBRAS fica em
cartaz permanentemente, com ingressos reduzidos de até R$ 12. Com
um lançamento por mês e horários fixos em cinemas de mais de 20
cidades, com sessões diárias ou semanais, dependendo da demanda de
cada praça. Os filmes ficarão em cartaz por no mínimo duas semanas
em cada cidade. A intenção é que uma programação mensal e um
horário fixo tornem-se um referencial e criem um público cativo.
Em sete anos, a Vitrine Filmes distribuiu mais de 100 filmes. Entre seus
maiores sucessos estão "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, que
competiu no Festival de Cannes e levou mais de 360 mil pessoas aos
cinemas brasileiros, o documentário "Cinema Novo", de Eryk Rocha,
também selecionado para o festival. "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho",
que alcançou mais de 200 mil espectadores; o americano "Frances Ha",
dirigido por Noah Baumbach, indicado ao Globo de Ouro em 2014;
Em 2017, a Vitrine lançou "O Filme da Minha Vida",
terceiro longa do ator e diretor Selton Mello, e "Divinas
Divas", o documentário mais visto no ano.
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