sinopse
Lenny (Ronald Bronstein), trinta e poucos anos, cabelo a ficar já grisalho, divorciado, vive sozinho em
Nova Iorque e durante duas semanas tem a custódia dos filhos, Sage (Sage Ranaldo), 9, e Frey (Frey
Ranaldo), 7. Lenny hesita entre ser pai e ser amigo dos seus filhos, gostaria que as duas semanas
durassem seis meses, mas não consegue lidar com a responsabilidade de ter miúdos pequenos e acaba
por negligenciá-los. Durante quinze dias, uma viagem ao campo, amigos de visita, uma namorada,
cobertores “mágicos”, momentos de alegria e a anarquia total apoderam-se da vida dos três, num navegar
entre a infância e a idade adulta.
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críticas
É um grande filme. Vamos ouvir falar de Josh e Benny Safdie, seguramente. Vasco Câmara, Público
Foi o melhor filme da competição [do IndieLisboa]. Lenny, trintão grisalho, é um ‘pai vagabundo’ que só
pode passar duas semanas com os seus dois filhos – e vive cada segundo com eles como se fosse o
último, obcecado pela urgência do momento. Há muita improvisação, uma nova forma de ‘cinema directo’
a ir para a rua, câmara colada às personagens em errância afectiva – e uma América que se reconhece no
que dela é mais autêntico. Francisco Ferreira, Expresso
Devedor da melhor tradição do cinema independente novaiorquino. Eurico de Barros, Diário de Notícias
Cinema nova-iorquino, vintage, vibrante e inventivo.
Lenny passa o tempo a correr: da sala de cinema em que trabalha à entrada da escola, do apartamento
caótico, mas não menos que o da namorada, passando por um vendedor de gelados que o rouba
(inquietante e hilariante Abel Ferrara). Tal como o pai equilibrista, o filme está em constante movimento,
andando sobre o fio da herança de prestígio, de Kramer, Cassavetes ou Barbara Loden. Os Safdie filmam
como respiram. E é preciso acreditar que eles respiram a toda a velocidade. Jacky Goldberg, Les
Inrockuptibles
Lenny é como um carrocel de onde não podemos descer. Interpretado por Ronnie Bronstein é um
encontro entre o Peter Pan e as personagens de Cassavetes, cuja sombra paira sobre cada plano. Cécile
Mury, Télérama
O espírito independente evoca o Jarmush dos anos 80, com quem os Safdie partilham o gosto pela
errância (social, afectiva, física) e personagens em equilíbrio instável. Lenny, pai voluntário, solitário e
com falta de jeito tem qualquer coisa de John Lurie. É um belo objecto cinematográfico. Thomas Baurez,
Studio Ciné Live
Bronstein interpreta Lenny, o pai divorciado e a sua interpretação é brilhante. Karina Longworth, The
Village Voice

josh & benny safdie
Josh e Benny Safdie, 25 e 23, nasceram e
cresceram em Nova Iorque, sempre sob a câmara
do pai, filmando-os a comer, brincar, lutar,
brincar, desenhar e até dormir. Mostrando-lhes a
importância dos pequenos momentos no peso do
caos. A mãe deu-lhes a estabilidade. No liceu,
conheceram Alex Kalman e fundaram a Red
Bucket Films, que se tornou numa plataforma de
ideias a que se juntaram também Sam Lisenco e
Brett Jutkiewicz.
Os dois irmãos colaboraram em vários trabalhos
um do outrs, que foram apresentados em galerias
e festivais no mundo inteiro. A primeira curta de
Benny, The Acquaintances of a Lonely John
estreou no festival de Cannes, onde estreou
também a primeira longa-metragem de Josh, The
Pleasure of Being Robbed. VÃO BUSCAR ALECRIM
é a primeira longa-metragem co-escrita e corealizada pelos dois. Foi apresentada na Quinzena
dos Realizadores onde foi a grande revelação
nova-iorquina e passou por inúmeros outros
festivais, entre os quais Sundance, e o
IndieLisboa, onde conquistou o Grande Prémio de
longa-metragem Cidade de Lisboa.
Josh e Benny continuam a morar e a trabalhar em
Nova Iorque, e provavelmente continuarão para o
resto das suas vidas.
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