
 



 

Jara é um segurança tímido e solitário de 35 anos, que trabalha num supermercado 

em Montevideu. É responsável por controlar as câmaras de segurança de todo o 

edifício. Um dia, Jara vê Julia, uma das empregadas da limpeza e começa a sentir-se 

atraído por ela. A atracção rapidamente se transforma em obsessão. E, quando Jara 

recebe a notícia que Julia foi despedida, na sequência de cortes de pessoal, fica numa 

encruzilhada – ou desiste da sua obsessão ou confronta-a.  
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O que mais me interessou no GIGANTE é a ténue linha entre a paixão e a obsessão. 

Apaixonar-se tem a sua quota parte de alienação que faz com que aquele que se 

apaixona fique obcecado e alienado. A vida de Jara é monótona até que, nos monitores 

que observa todos os dias, o seu olhar é capturado por uma imagem que é uma 

imagem de desejo de que ele não tinha consciência. No início, Jara é um tipo forte e 

com um ar um pouco ameaçador, que trabalha como segurança, e pode parecer que se 

vai transformar em alguém perigoso para a rapariga da limpeza – especialmente se 

tivermos em conta a forma como ele se aproxima dela.  

No entanto, esta ideia desvanece-se à medida que percebemos que Jara se apaixonou 

por Julia e não representa qualquer perigo. Pelo contrário, é ele que está assustado.  

Jara começa a mudar e sente-se totalmente absorvido pelo que está a sentir: começa a 

comportar-se como um voyeur, um perseguidor, algo completamente inesperado para 

ele.  

Pensei em GIGANTE como uma subversão dos padrões clássicos da comédia romântica.  

GIGANTE mostra o processo de uma pessoa: como descobre a outra, como é capturado 

por ela e fica cego com a sua imagem, como ganha consciência dessa condição e como 

finalmente arrisca entrar em contacto com a pessoa e não apenas com a sua imagem. 

O filme não é sobre o início de uma relação, mas sobre o que a antecede. É sobre o 

processo que uma pessoa tem de atravessar antes de agir, o momento em que tem de 

lidar com os seus sentimentos e os seus maiores medos. Um momento em que aquilo 

que ele sabe sobre ela é pouco mais do que a sua imagem: uma imagem que ele deseja 

decifrar.  

 

 



 

 

Era uma vez um segurança e uma mulher da limpeza. Trabalham os dois de noite, no 

mesmo supermercado, mas não se conhecem. Ela não sabe da existência dele. Ele 

também não saberia, se não se desse o caso de estar de serviço às câmaras de vídeo 

quando ela deita por terra sem saber uma montanha de papel higiénico e o chefe de 

loja a vem ameaçar de despedimento se a situação se repetir. O que se segue é a 

improvável paixão de Jara, o segurança corpulento e lacónico que adora heavy metal 

(grande presença de Horacio Camandulle), pela mulher de limpeza a quem nunca 

dirigiu a palavra, mas que começa a acompanhar obsessivamente pela câmara e a 

seguir ainda mais obsessivamente quando ela sai do emprego.  

É a história deste "stalker" apaixonado e benevolente, verdadeiro "bom gigante" que se 

torna numa espécie de "anjo da guarda" criado com sensibilidade por Horacio 

Camandulle, que é contada pelo uruguaio Adrian Biniez em GIGANTE.  

Primeira obra modesta mas de uma segurança e confiança a toda a prova, é uma fita 

muito próxima do naturalismo pausado e austero do recente cinema argentino, mas 

introduz a espaços uma nota de humor seco, quase tatiesco. 

Jorge Mourinha, Público 

 

 

Não esqueceremos o corpo possante de Jarita, o fã de heavy metal, segurança 

nocturno num supermercado que se apaixona por uma rapariga da limpeza ao vê-la 

através das câmaras de vigilância. Não o esqueceremos porque ao contrário desses 

actores faladores que os realizadores não se cansam de seguir por falta de terem 

alguma coisa que filmar, o corpo celibatário e resistente de Jarita tem uma força, uma 

presença bruta - e não um discurso ou uma receita narrativa: o cinema reencontra 

aqui, plano por plano e alegremente, a sua inocência, o seu mutismo e a sua 

virtuosidade.  

Philippe Lançon, Libération  

 

Impôs a supremacia da América Latina na competição de Berlim. Suscitou um 

verdadeiro entusiasmo e foi muitíssimo aplaudido. GIGANTE mereceu bem os três 

prémios que conquistou em Berlim, ao evocar num tom elegante, insólito e burlesco a 

alienação social e o destino amoroso de um segurança de supermercado.  

Jacques Mandelbaum, Le Monde 
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Adrián Biniez nasceu a 28 de Agosto de 1974 em Buenos Aires, Argentina. Nos anos 

90, foi cantor e compositor da banda Reverb, com a qual gravou dois álbuns. Em 

2003, interpretou um pequeno papel no filme “Whisky”. Mais tarde, mudou-se para 

Montevideu, onde vive actualmente. Em 2005 participou no Talent Campus da 

Universidade de Cinema de Buenos Aires (Argentina) e no III Curso de Projectos 

Cinematográficos Latinoamericanos em Madrid (Espanha). Em 2005, realizou a curta-

metragem “8 Horas” premiada no Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, 

em 2006, e No Festival Cinematográfico Internacional do Uruguai. A sua segunda 

curta-metragem “Total Disponibilidad” esteve em competição no Festival de Cinema 

Independente de Buenos Aires, em 2008.  

GIGANTE é a sua primeira longa-metragem e foi o grande vencedor no Festival de 

Berlim, onde conquistou o Urso de Prata-Grande Prémio do Júri, o Prémio Alfred Bauer 

e o Prémio para o Melhor Primeiro Filme 

 

 

 

 


