diana

Longa-metragem de ficção
Drama/suspense
“Diana é uma adolescente carismática que consegue tudo
o que quer. Claudio é um profissional frustrado lutando
para reconquistar o amor da mulher que ama. Quando
seus destinos se cruzarem, nada mais será como antes”.
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ROTEIRO: J.J. ERENBERG
DIREÇÃO: LUCIANA STIPP, J.J. ERENBERG.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: ADRIANA PAULINI
LEÃO, GABRIEL GODOY, J.J. ERENBERG,
LUCIANA STIPP.
PRODUTORA: LATIN AMERICAN FILM INSTITUTE, com o apoio do Coletivo Independente de
Cinema Zantaya (ZANTAYA FILMES)
PÚBLICO ALVO: Público jovem, a partir de 16
anos, e público adulto.
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CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA SUGERIDA: 16 anos
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SINOPSE: A estudante Diana tem o poder de
conseguir tudo o que quer. Desconhece o significado
da palavra “não”. O psicólogo Claudio vive em meio
a frustrações. Sua carreira está em declínio e seu
casamento está prestes a ruir. Quando Diana é
violentamente agredida na saída da escola, a Direção
resolve contratar Claudio para pacificar as relações
entre os adolescentes em conflito. Ele vê nisso a
oportunidade de resgatar sua carreira e o amor
da esposa. Diana, porém, decide conquistá-lo, e o
frágil equilíbrio emocional de Claudio se rompe, com
consequências trágicas para todos.

RECURSOS NECESSÁRIOS: A execução do roteiro
não demanda grandes fontes de recursos financeiros,
uma vez que se passa em poucas e simples locações
externas e internas nos dias atuais. A locação mais
desafiadora será o colégio onde se passa parte da
trama, tendo em vista se tratar de ambiente específico
que demanda um certo número de figurantes e
figurinos adequados (uniformes escolares).
O orçamento médio, em valores de janeiro de 2019 é:

Desenvolvimento 						 R$ 56.374,29
Produção 							 R$ 1.835.461,45
Despesas Administrativas 				 R$ 73.000,00
Tributos e Taxas 						 R$ 60.000,00
Gerenciamento e Execução do Projeto

R$ 202.483,57

Agenciamento 						 R$ 101.241,79
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TOTAL 								
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R$ 2.328.561,10

de recursos
Buscamos parcerias para captação
ição.
financeiros, coprodução e distribu

PROPOSTA ARTÍSTICA: O filme inicia destacando as
diferenças entre os universos do casal central.
O roteiro busca se diferenciar o tanto quanto possível
de outras obras que seguem a mesma linha de explorar
a complexa e delicada relação entre uma mulher
muito jovem e um homem supostamente maduro.
Diana é absolutamente senhora de si, enquanto
Claudio se encontra perdido na transição mal realizada
da adolescência para a vida adulta. A obra levanta
uma questão atual e de grande interesse para o
público: o empoderamento feminino e como homens
emocionalmente mal resolvidos lidam com isso.
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O componente sexual dessa relação se concentrará
no latente, na expectativa de realização de um prazer
socialmente proibido. Até o momento em que os
protagonistas realizam o ato que, para Claudio, sela um
compromisso sério e permanente, e para Diana, indica
o fim de um ciclo.
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O ato final agrega elementos de suspense e de
“realidade fantástica”, a demonstrar a forma como
Claudio reage ao perder o amor de Diana. Há um
elemento trágico a colocar um ponto final na trama,
mas, surpreendentemente, é um terceiro inocente que
se oferece em sacrifício no altar emocional que Claudio
ergueu para Diana. E é esse sacrifício que restaura a
normalidade.
O filme, dirigido e produzido majoritariamente por
mulheres, investe na delicadeza e na sutileza e
preenche os requisitos do TESTE DE BECHDEL.
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INFORMAÇÕES EXECUTIVAS: A escolha do elenco
visa trazer ao mesmo tempo experiência e frescor à
produção, tendo sido reservado o papel da protagonista
Diana a atriz estreante que, à época da realização,
tenha grande número de seguidores nas redes sociais,
a fim de utilizar a divulgação espontânea e o interesse
dos seguidores como gatilho adicional para impulsionar
a audiência da produção. Além disso, o currículo e a
visibilidade dos profissionais que já assinaram cartas de
anuência para a produção (Caio Paduan, Gabriel Godoy,
Giselle Batista e Bianca Müller) contribuem para uma
carreira promissora em vários canais de distribuição
e exibição. Ainda não há um plano de financiamento
consolidado, não tendo sido ainda iniciada a captação de
recursos financeiros. Buscamos parceiros também para
essa fase da pré-produção.
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MERCHANDISING: Além das tradicionais formas de
merchandising (props e objetos de cena de marcas
específicas, locações em estabelecimentos comerciais,
menção de marcas, etc) o roteiro prevê uma cena
de alta intensidade dramática durante e após um
pocket show de cantor ou cantora (ou banda) a ser
definido. Há lugar, portanto, para divulgação cruzada ou
capitalização de merchandising.

DIRETORES:

Ir ao topo >

*Projetos lançados por SONY, FOX, Warner e Paramount.

LUCIANA STIPP
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Cineasta, diretora e atriz com mais de 20 anos de experiência na área artística, tendo realizado de dezenas
de videoclipes, curta-metragens e filmes institucionais.
Produziu até o momento 5 longas metragens*:
Síndrome de Fátima (Direção de Produção e Direção);
Black & Withe (Atuação, Produção Executiva e Direção
de Produção);
Alguém Qualquer (Atuação, Produção Executiva,
assistência de Direção), finalista na lista dos
representantes brasileiros para o Oscar® 2016;
Sem Fio (Atuação, Produção Executiva, assistência de
Direção);
Jogo do Copo (Direção de Arte, Produção Executiva).
Realizou duas séries:
Derek, Operação D’Urso, 2018 (Direção);
4Projeções, 2017 (Direção de Produção, Produção
Executiva e Direção de dois de oito episódios).
Estudou com Natalia Lazarus (Los Angeles Performing
Arts Conservatory), Marjo-Riikka Makela (Chekhov
Studio International) e David Bridel (University of
Southern Californis), Andrew Meyer (produtor dos
filmes Tomates verdes fritos e Clube dos Cinco), Paul
Brown (Nem York Film Academy), Andrei Malaev-Babel
(Florida States University).

É sócia-proprietária, Diretora Executiva e professora do
Latin American Film Institute (www.lafilm.com.br), no
qual também coordena o curso de MBA em CINEMA,
além de ministrar aulas de Roteiro, Produção, Direção,
Direção de arte e Atuação.
J.J. ERENBERG
Formado em atuação, direção e produção cinematográfica pelo Latin American Film Institute, escreveu,
produziu e dirigiu diversos curta-metragens, como:
Dora (2019); Mulheres (2019); Até a Meia-Noite Você
Morrerá (2019); A Ressaca (2019).
Escreve, dirige e produz a webserie 58 Segundos (2019).
Foi assistente de direção em curta-metragens como:
Choices (2018); Portal (2018); Devaneios (2018), premiado como melhor filme no Festival LAFilm 2018.
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Fundou o Coletivo Independente de Cinema Zantaya
em 2013. E é autor do roteiro de Diana.
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MÚSICA: Além da trilha sonora (a cargo,
preferencialmente, do artista que fizer participação no
filme), a trilha incidental e os temas que remetem a
personagens e situações determinadas ficarão a cargo
do Maestro italiano radicado no Brasil Emmanuele
Baldini (emmanuelebaldini.com), concertmaster nas
seguintes instituições musicais: Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro alla Scala
di Milano, Orchestra del Teatro “Guiseppe Verdi” di
Trieste, Orquesta Sinfónica de Galícia e da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) e diretor
musical da Orquesta de Cámara de Valdivia.

A PRODUTORA: LATIN AMERICAN FILM INSTITUTE
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O Latin American Film Institute figura entre as mais expressivas produtoras independentes do Brasil, com 10 anos
de atuação no mercado. Tem
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produções indicadas ao Grammy latino na área de videoclipes musicais com a produção do DVD do Cantor Nasi “Vivo
na Cena” e estivemos recentemente no shortlist dos filmes
Brasileiros indicados ao Oscar com o longa metragem “Alguém Qualquer”. Temos também prêmios expressivos em
grandes festivais internacionais de cinema.
Até o momento o LAFilm Institute realizou seis filmes de
longa-metragem, centenas de curta-metragens, videoclipes e filmes institucionais, além de dezenas de montagens
teatrais e álbuns musicais. Temos também dezenas de ar-

tigos publicados em revistas e jornais e vários parceiros internacionais, como a New York Film Academy, O
Chekhov Studio International, e parceiros nas maiores
instituições de educação do planeta, como Harvard,
USC-LA, SCAD e CALARTS.
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: Latin American Film Institute Produções
-74
Audiovisuais e comércio LTDA – CPNJ: 09.087.848/0001
polis
Endereço: Rua Coronel José Eusébio, 37, 53 – Higienó
ular:
– SP, CEP: 01239-030 • Fone: (11) 3969-0347 ou Cel
(11) 98730-1795 — Contato: Luciana Stipp
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O COLETIVO: ZANTAYA FILMES
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Formado por jovens profissionais da Escola de Cinema e
do MBA em Cinema do Latin American Film Institute e
por profissionais de diversas outras instituições de ensino,
desde 2013 o coletivo realiza produções independentes
de baixo orçamento, visando ao aprimoramento da arte
cinematográfica e à formação de portfólio para talentos
iniciantes em busca de experiência para embasar futura
colocação no mercado audiovisual brasileiro.
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ADRIANA PAULINI LEÃO
Cineasta, roteirista, diretora e produtora. MBA
em cinema pela Unimax – Centro Universitário
Max Planck e Latin American Film Institute.
Produziu diversos curta-metragens.

LUCIANA STIPP
Cineasta, diretora, produtora e atriz.
Diretora Executiva e coordenadora do MBA
em
Cinema do Latin American Film Institute.
Produziu 5 longas-metragens, 2 séries e cen
tenas
de curta-metragens.
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GABRIEL GODOY
Ator, diretor, roteirista e produtor.
Formado pela Escola de Arte Dramática, da Universidade de São Paulo-USP e pela Oficina de
atores Nilton Travesso. Produziu o aclamado curta-metragem Sinopse (2018).
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J.J. ERENBERG
Cineasta, roteirista, diretor, ator e advogado.
fica pelo
Formado em Direção e Produção cinematográ
Institute.
Instituto Stanislavsky e Latin American Film
s.
Realizou diversos curta-metragens e webserie

O ELENCO:
Contamos, até o momento, com diversas cartas
de anuência de profissionais de atuação, com boa
visibilidade na mídia. Dentre eles, destacamos:
CAIO PADUAN (“CLAUDIO FONSECA”)
EM TV:
2019, “Verão 90” (Rede Globo),
personagem: Quinzinho. 2017/18,
“O outro lado do Paraíso” (Rede
Globo), personagem: Bruno.

2016/17, “Rock Story” (Rede Globo), personagem:
Alex; 2015, “As Canalhas” (GNT), episódio “Tatiana”,
personagem: Roberto; 2015, “Além do tempo” (Rede
Globo), personagem: Afonso; 2011/12, “Malhação”
(Rede Globo), personagem: Gabriel (protagonista).
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EM CINEMA:
2019, “Estação Rock”, longa-metragem inédito,
tapersonagem: Osso (protagonista); 2014, “Catarse”, cur
éis”,
metragem, personagem: Jorginho; 2014, “Sobre Pap
curta-metragem, personagem: Vitor (protagonista).
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GABRIEL GODOI (“ÍTALO BARONE”)
EM TV:
2019, “Verão 90” (Rede Globo),
personagem: Galdino; 2019,
“Homens?” (Comedy Central),
personagem: Gustavo;

2018, “Assédio” (Globo Play), personagem: Gustavo;
2018, “Além da Ilha” (Globo Play), personagem:
Cardoso, 2018, “Desencontros” (Sony), personagem:
Dani; 2017, “Me chama de Bruna” (Fox Premium),
personagem: Marcelo; 2016, “Haja coração” (Rede
Globo), personagem: Raposão/Leãozinho; 2014, “Alto
Astral” (Rede Globo), personagem: Afeganistão;
2013/18, “O Negócio” (HBO), personagem: Oscar.
EM CINEMA:
2019, “Incompatível (Não deu Match)”, personagem:
Cacíque; 2018, “Sinópse”, personagem: Ele mesmo;
2018, “Maior que o Mundo” Inédito; 2018, ”Uma quase
dupla”, personagem: Cesinha; 2017, “Gosto se discute”,
personagem: Patrick; 2011, “Os 3”, personagem: Cazé.

GISELLE BATISTA (“STELA FONSECA”)
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EM TV:
2019, “Homens?” (Comedy
Central); 2019, “Malhação:
Vida Brasileiras” (Rede Globo);
2018, “Apocalipse” (Record),
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personagem: Melina; 2017, “O Rico e Lázaro” (Record);
2015, “A regra do Jogo” (TV Globo), personagem: Duda;
2014, “Boogie Oogie” (Rede Globo), personagem: Glória;
2013, “Louco por elas” (Rede Globo); 2013, “Uma rua
sem vergonha” (Multishow); 2012, “Cheias de charme”
(Rede Globo), personagem: Isadora; 2011, “A mulher
invisível” (Rede Globo); 2010, “Morando sozinho”
(Multishow); 2010, “Clandestinos” (Rede Globo);

2009, “Aline” (Rede Globo); 2007, “Malhação” (Rede
Globo), personagem: Clara.
EM CINEMA:
Sara;
2019, “Meu ódio é a minha herança”, personagem:
de
2018, “Três verões”, longa-metragem; 2018, “O riso
em;
ariano”, longa-metragem; 2016, “Zoom”, longa-metrag
gh
2015, “Terra Incógnita”, curta-metragem; 2010, “Hi
School Musical, O Desafio”, longa-metragem.

BIANCA MÜLLER (“ERIKA NOGUEIRA”)
EM TV:
2018, “Assédio” (Rede Globo),
personagem: Tamires Sadala; 2017,
“Meio Expediente” (Rede Globo),
personagem: Natasha; 2016, “A
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6,
Lei do amor” (Rede Globo), personagem: Analu; 201
ara;
“Unidade Básica” (Universal), personagem: Dra. Sam
3,
2014, “O Rebu” (Rede Globo), personagem: Mirna; 201
“Passionais” (Globosat), Várias Personagens; 2012,
“Sessão Terapia” (GNT), personagem: Nina Vidal.
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EM CINEMA:
2018, “Segredo de Davi” personagem: Dóris; 2018,
“A repartição do tempo”, personagem: Carol; 2017,
“Jeitosinha”, personagem: Jeitosinha; 2016,
6,
“O escaravelho do Diabo”, personagem: Verônica; 201
“Amor em Sampa”, personagem: Carol.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para mais informações sobre Argumento, Justificativa,
Descrição de personagens ou Roteiro Completo,
consulte o site: www.dianaofilme.com.br/
ou envie um e-mail para: dianaofilme@gmail.com
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