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A diretora Gabriela Amaral Almeida faz de seu curta Estátua! uma experiência estética 
(no sentido amplo do termo) rica e sofisticada, em que conflitos, tensões e simbologias 
e fundem para ampliar a potência do tecido dramático do filme. Construído por meio 
de um belo trabalho de composição de quadro e uma evolução narrativa absorvente, 
que joga com os paradoxos das situações propostas, ‘Estátua!’ atinge o público na 
intensidade das situações construídas e na força do suspense que conduz a trama em 
movimento interno crescente. 
 
Os planos são todos funcionais e a composição de cena impressiona pela forma como a 
cineasta utiliza os espaços do apartamento em o filme se desenvolve como elemento 
dramático. A câmera está sempre posicionada para criar uma relação geométrica com 
o ambiente que potencializa as angústias da protagonista, a babá Isabel (Maeve 
Jinkings, na melhor interpretação do Festival de Brasília desse ano, entre todos os 
curtas e longas). 
 
Em Estátua! estamos dentro dos códigos do cinema de gênero, no caso o terror 
psicológico, que o filme se entrega de maneira sincera. A decupagem rigorosa, a 
relação entre os personagens e os objetos de cena, bem como as possibilidades da 
profundidade de campo e os ângulos de visão que o curta oferece ao espectador, 
sempre priorizando a relação entre a geometria do quadro com as intensidades 
dramáticas, fazem do filme de Gabriela um conciso e sólido curta dentro da relação 
matéria/forma, respeitando as estruturas e a linguagem do dispositivo narrativo em 
curta-metragem. 
 
Trata-se de um filme que respeita o formato e dele tira sua força. Saber trabalhar 
dentro das limitações (e possibilidades) da curta duração de um filme é sempre um 
desafio para o realizador, e Gabriela mostra-se totalmente à vontade na maneira como 
domina o material de seu discurso fílmico. Como em seus curtas anteriores, Uma 
Primavera (2011), A Mão que Afaga (2012) e Terno (2013), é o talento na encenação, 
aliado a todas as outras qualidades da diretora já citadas, que fazem de Gabriela uma 
das mais talentosas realizadoras jovens do cinema brasileiro. Uma carreira promissora 
que já está a caminho de seu primeiro longa.  
 


