


"O amor é mais forte que todo o ódio"



SINOPSE

Na Polônia da década de 1930, ao tentar

tirar a própria vida, uma jovem judia

encontra uma razão para viver.

Nem mesmo o Holocausto poderá separá-la de

seu filho. 



A HISTÓRIA

A jovem Dora sofre uma desilusão amorosa e

tenta tirar a própria vida. 

Ao se atirar pela janela de seu quarto,

tem sua queda amparada por Alwis, um homem

que passa pela calçada.

Alwis se apaixona por Dora e a pede em

casamento.



A HISTÓRIA

Dora e Alwis se casam e tem um filho,

Karlo, que se torna a razão de viver de

Dora.

O Nazismo toma conta da Polônia e Dora vê

seus pais serem levados.

Desesperada, ela pede a sua amiga cristã

que fique com seu filho e o esconda.



A HISTÓRIA

Dora é presa e colocada num trem com

outras mulheres. A viagem dura muito tempo

e Dora adoece.

Ao chegar ao campo de concentração, Dora

sabe que, se for considerada incapaz de

trabalhar será imediatamente executada.

Ela ora por um milagre.



A HISTÓRIA

Um oficial nazista vê Dora tossindo e a

manda para a fila da execução.

Dora sente que é o seu fim.

Um soldado chama a tenção do oficial, que

se vira para olhar. Dora percebe uma

oportunidade e dá um passo na direção da

outra fila.



A HISTÓRIA

O oficial percebe que Dora se dirigiu à

fila errada e vai em seu encalço.

Uma prisioneira uniformizada vê tudo e

decide ajudar Dora, criando uma confusão.

O oficial perde Dora no meio das outras

mulheres e ela consegue sobreviver à

chegada.



A HISTÓRIA

Dora sobrevive no campo até que os aliados

invadem e libertam os prisioneiros.

De volta a sua cidade, Dora reencontra o

filho e vive por mais 50 anos junto de sua

família, cercada de amor.



SOBRE A PRODUÇÃO

Dora é baseado numa história real que foi

contada ao autor do roteiro em 1996 pela

própria protagonista dos fatos.

Mais tarde, novas informações foram

fornecidas pelo filho e pela neta da Dora

real, acrescentando detalhes fascinantes à

história de Dora pré-campo.

Alguns fatos foram adaptados para

propósitos artísticos ou para preservar

identidades.



SOBRE A PRODUÇÃO

As cenas do campo de concentração e do

trem foram filmadas no interior de São

Paulo, graças ao trabalho da produtora

Bruna Lança, que também interpretou Dora

adulta.

Todas as imagens das fases "Dora adulta" e

"Dora idosa" estavam gravadas quando Bruna

faleceu.

O projeto ficou paralisado por cerca de

três anos, em razão do choque que isso

causou em toda a equipe.



SOBRE A PRODUÇÃO

Em 2018 as gravações foram retomadas e as

cenas da fase "Dora jovem" foram gravadas

com a atriz Fernanda Marques interpretando

o papel da protagonista.

Com todas as cenas captadas, Dora é um

produto quase pronto, necessitando apenas

de um trabalho de edição, montagem e

finalização para estar em condições de

distribuição.



Primeiro corte

A fim de orientar a retomada da produção,

um primeiro corte foi realizado.

A seguir, alguns frames:



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



Fotos da produção



INVESTIMENTO

O custo estimado para a finalização do

produto é de cerca de R$50.000,00, com

edição, mixagem, colorização e computação

gráfica.



SOBRE A MÚSICA

A produção musical foi realizada

graciosamente pelo Maestro italiano

radicado no Brasil Emmanuele Baldini, da

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

- OSESP.

Baldini selecionou peças musicais de

domínio público escritas por compositores

judeus na década de 1930.

Foram adicionadas músicas tradicionais

israelitas e uma canção composta

posteriormente (como licença poética), por

serem significativas para a Dora real e

estarem dentro do contexto da história.



SOBRE A MÚSICA

Maestro Emmanuele Baldini
Arranjos, regência e violino

Elisa Mon
teiro

Viola

Tatiana Po
listchuk

Cello



VEICULAÇÃO

Com o material já gravado, Dora tem uma

proposta multiplataforma e multiformato,

podendo se adequar a qualquer player ou

demanda:

 

> webserie de capítulos curtos até 6

minutos;

> minisérie em dois ou três capítulos de

12 minutos;

> curta metragem de 15 a 30 minutos.



DIFERENCIAL

Dora não é mais uma história sobre os

horrores do nazismo.

É, antes, uma história de amor e de como

ressignificar fatos de uma forma positiva

pode tornar a vida melhor.

A Dora real tinha tudo para ser uma pessoa

amarga e ressentida. Mas, ao contrário

disso, era uma mulher plena de gratidão

por ter sobrevivido para se juntar

novamente a seu filho.

Dora sobreviveu por amor e viveu por causa

do amor. 

É essa mensagem positiva que desejamos

transmitir.



PERSONAGENS

A trama é protagonizada por Dora, que era

uma jovem inquieta, irascível e teimosa

(levemente mimada, pode-se afirmar). Após

sobreviver à tentativa de suicídio, se

torna menos inquieta, mas segue

alimentando um orgulho vazio que a torna

ligeiramente arrogante.

O nascimento de seu amado filho Karlo é o

marco de sua mudança. Finalmente Dora

amadurece e se torna uma pessoa afável.

Ainda assim, Dora é rebelde e se recusa,

por exemplo, a usar a obrigatória estrela

de David amarela em suas roupas.



PERSONAGENS

Sua teimosia se revela útil, porém, na

sobrevivência no campo de concentração até

a libertação pelas forças aliadas.

A Dora que sai do campo é uma mulher

transformada que, em lugar de rancor e

desejo de vingança, se preenche de

gratidão e amor.



PERSONAGENS

Dora é interpretada por três atrizes:



PERSONAGENS

Fernanda Marques (Dora jovem)



PERSONAGENS

Bruna Lança (Dora adulta)



PERSONAGENS

Zodja Pereira (Dora idosa)
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