Inês teve uma ideia...
longa-metragem ficção
uma co-produção Brasil/Canadá

O projeto
Protagonizado pela atriz brasileira Isis Valverde, o filme “Inês teve uma ideia”, uma
co-produção com o Canadá dirigida por Carl Bessai, reúne comédia, drama e aventura,
numa história que começa e termina em um orfanato no sertão do Brasil, mas que tem
como recheio a complexidade moderna, urbana e agitada de Toronto.
Inês, uma noviça dedicada ao trabalho com as crianças do orfanato, desde menina recebe orientações espirituais através de visões da Virgem Maria. Na infância pobre,
junto ao amigo Mateus, trabalhavam pastoreando cabritos na aridez sertaneja. Apesar de
não se encaixar muito na rotina religiosa, sua vontade de ajudar e sua dedicação junto
às crianças fazem com que permaneça na Missão. Um dia, a Madre Superiora informa
alarmada sobre a crise financeira e a necessidade de fechar o orfanato. Inês, mais uma vez,
se dispõe a ajudar, e incentivada pela voz de Nossa Senhora, põe à venda pela internet a
única coisa que possui e que acredita que tenha valor – uma Bíblia muito antiga, que foi
de sua avó e que permanece com sua família por várias gerações.
Um interessado do Canadá faz contato, condicionando a compra à certificação
de que a Bíblia é realmente uma peça de antigüidade. Inês junta todas as economias
e ainda busca recursos entre amigos, familiares e parte para o Canadá decidida. Mas o
comprador é na verdade um falsário, envolvido com drogas, prostituição de imigrantes e
outras ilegalidades. Inês se vê sozinha na grande e movimentada Toronto, sem dinheiro e
sem ajuda. Ela procura então seu amigo de infância Mateus, que foi para o Canadá tentar
a vida ainda adolescente. Inês é muito bem recebida por Mateus, que está casado com
um famoso estilista, Philip. Sem se dar conta ainda do universo gay totalmente desconhecido que a envolve, Inês inicia uma jornada pelo mundo da moda, pelo mundo das drag
queens, das casas noturnas, dos desfiles e, paralelamente, se arrisca para tentar resgatar
a Bíblia de volta, com a ajuda de um atrapalhado e ao mesmo tempo envolvente detetive,
Alistar – por quem seu coração vai bater ainda mais forte.
A trajetória de Inês pelo Canadá – sempre sob orientação da voz de Nossa Senhora – vai provocar uma grande transformação na noviça, que volta à origem empodeirada,
fortalecida, mas com novas ideias e formas de pensar o mundo e de entender a si própria.
Divertido, hilariante, uma comédia inteligente com um toque de humor britânico.

Estratégia e potencial de marketing
“Inês teve uma ideia” apresenta uma história que é universal, sobre o choque de
culturas, tratada com humor, leveza e uma linguagem contemporânea. São essas diferenças que criam os conflitos e movem os personagens justapondo diferenças entre Brasil e
Canadá, expondo visões tradicionais e não tradicionais do mundo . O filme se assemelha
às linguagens e experiências dos filmes “Momento Inesquecível” e “Encontros e Desencontros”.
Especialmente no Brasil, cujos números de público de salas de cinema comprovam uma predileção pelo gênero da comédia, somado ao elenco brasileiro, encabeçado
pela atriz Isis Valverde, pela primeira vez interpretando uma freira, acredita-se no potencial de mercado de “Inês teve uma ideia”.
O fato de ser uma co-produção internacional – Brasil – Canadá, com imagens em
ambos países, elenco dos dois países e parte falado em português, parte falado em inglês,
também é um diferencial para o projeto.
Os filmes listados abaixo possuem tom, estilo e gênero semelhantes ao de Inês.

Encontros e Desencontros

Momento Inesquecível

Garotos de Programa

Orçamento: $4 milhões
Bilheteria EUA: $44 milhões

Orçamento: $2 milhões
Bilheteria EUA: $5.8 milhões

Orçamento: $2.5 milhões
Bilheteria EUA: $6.4 milhões

Touch of Pink

Mona Lisa

Traídos pelo Desejo

Orçamento: $1 milhões
Bilheteria EUA:$2.5 milhões

Orçamento: $2 milhões
Bilheteria EUA:$5.7 milhões

Orçamento: $2.3 milhões
Bilheteria EUA: $62 milhões

O elenco principal

Ísis Valverde
é Inês – uma das mais famosas jovens
atrizes brasileiras, com participação em
várias novelas e minisséries para TV.
Sua estreia no cinema foi com o filme
Faroeste Caboclo, premiado no Festival
de Toronto 2013.

David Cubitt
é Boraslav – um dos principais atores
canadenses da atualidade, muito reconhecido pelo sucesso na série Mediu, ao
lado da atriz Patricia Arquette.

A equipe
Carl Bessai, diretor – um dos mais representativos diretores independentes do Canadá.
Sediado em Vancouver e Los Angeles, ele já dirigiu 14 longa metragens, com prêmios em
Cannes, Sundance e Berlin e Toronto. Alguns de seus filmes - Johnny (1999), Lola (2001),
Emile (2003), Unnatural&Accidental (2005), Severed (2006), Normal (2007), Mothers&Daughters (2008), Cole (2009), Fathers&Sons (2010), Repeaters (2010), Sisters&Brothers
(2011), Embrace of the Vampire (2012), No Clue (2013) and Bad City (2014)
Brad Fraser, roteirista – Canadense de Toronto, é um aclamado dramaturgo de teatro,
cinema e TV. Entre suas obras para o cinema: Interventing Olivia, True Love, Lies, Cold
Meat Party, Snake in Fridge, Martin Yesterday, Poor Super Man, Outrageous, e The Ugly
Man. Para a televisão, ele escreveu para o popular Queer as Folk escrevendo 8 episódios
durante as 3, 4 e 5 temporadas.
Ralf Tambke, produtor executivo brasileiro – Sócio da produtora Plural Filmes – com
sede no Rio e Florianópolis - que há 21 anos produz curtas, documentários, programas
de TV e cinema, está finalizando o longa-metragem em co produção com a Argentina Lua
em Sagitário.

Custos
Orçamento total:
R$ 4.484.919.46
Coprodução Canadá:
R$ 2.792.440,78
Contrapartida Plural Filmes:
R$ 73.400.00
Valor aprovado para Captação no Artigo 1A:
R$ 1.468.232,71
Cotas de patrocínio:
- Junior:R$ 244.705,45
- Premium:R$ 489.410,90
- Master:R$ 734.116,35

Contato
plural@pluralfilmes.com.br
Ralf Tambke
(21) 99124-7660
(48) 9989-5044
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Banco: 001- agência: 3560-2 conta corrente: 24.989-0
Prazo de captação: até 31/12/2016.
15-0007 - As Fabulosas Aventuras de Inez
Processo: 01580.094616/2014-26
Proponente: Realizart Produção Audiovisual Ltda.
Cidade/UF: Florianópolis / SC
CNPJ: 01.282.220/0001-18
Valor total aprovado: R$ 4.484.919,46
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$
1.607.854,75
Banco: 001- agência: 3185-2 conta corrente: 23.480-X
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 2º Aprovar os projetos audiovisuais relacionados abaixo,
para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar recursos nos
termos dos arts. 1º-A e 3º-A da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.
14-0558 - Gaby Estrella - 3ª Temporada
Processo: 01580.091849/2014-77
Proponente: Panorâmica Comunicação Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 05.565.485/0001-84
Valor total aprovado: R$ 7.097.191,00
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$

1
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 09.297.848/0001-07
Valor total aprovado: R$ 1.600.000,00
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$
1.000.000,00
Banco: 001- agência: 2445-7 conta corrente: 18.064-5
Prazo de captação: até 31/12/2016.
Art. 3º Aprovar o projeto audiovisual relacionado abaixo,
para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos nos termos
dos arts. 1º-A e 3º da Lei nº. 8.685, de 20/07/1993.
15-0002 - A Boneca Platinada
Processo: 01580.091981/2014-89
Proponente: Mistura Fina Produções Cinematográficas Ltda.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 08.264.122/0001-05
Valor total aprovado: R$ 3.214.804,73
Valor aprovado no artigo 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$
2.754.054,73
Banco: 001- agência: 6971-X conta corrente: 9.936-8
Valor aprovado no artigo 3º da Lei nº. 8.685/93: R$
300.000,00
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