„Gosto Se Discute‟, de André Pellenz,
leva as delícias e agruras do mundo da
gastronomia às telas de cinema
COMÉDIA ESTRELADA POR CASSIO GABUS MENDES E KÉFERA
BUCHMANN ESTREIA EM 9 DE NOVEMBRO
Para conseguir desfrutar os prazeres da mesa do restaurante “Gusto” era necessário
fazer reserva com muita antecedência, mas o refinado bistrô do chef Augusto (Cassio
Gabus Mendes), antigamente frequentado por celebridades e apreciadores da alta
gastronomia, parou no tempo e viu sua clientela desaparecer. “Gosto Se Discute”,
dirigido por André Pellenz - que também assina o roteiro -, acompanha, com humor e
leveza, o desespero do outrora renomado chef e o processo vivido por ele e sua
equipe para recuperar o sucesso.
Quem chega para tirar Augusto do sossego e da estagnação é Cristina (Kéfera
Buchmann), auditora enviada por um banco, investidor do restaurante, para resolver
o assunto. A jovem chega dando ordens e promove uma revolução não só no negócio,
mas também na vida do chef de cozinha, que para piorar também precisa lidar com
outra novidade – o food truck de um chef rival, Patrick (Gabriel Godoy), que resolve
se instalar bem na frente do "Gusto".
Augusto, pressionado e no limite do stress, perde o paladar justamente no momento
de criar um novo cardápio, ponto crucial para virar o jogo. Paulo Miklos, como um
médico muito peculiar, surge para ajudá-lo a superar o problema. Paulo é filho de
um médico na vida real, e sugeriu, inclusive, algumas ações do personagem.
Para dar vida ao universo da cozinha, transformando-a em uma das protagonistas do
filme, e mostrar a dinâmica e as relações que acontecem ali, profissionais de
restaurantes reais se misturaram aos atores Silvia Lourenço e Zéu Britto.
Lá dentro realiza-se uma verdadeira coreografia com papeis bem definidos no
preparo dos pratos exóticos e sofisticados, que aparecem coloridos e saborosos

graças ao trabalho de arte de Claudia Terçarolli em conjunto com o chef responsável
pelos menus, Celso Lacerda. No salão, o maitre é interpretado por Ronaldo Reis (o
atrapalhado porteiro Severino de “Detetives do Prédio Azul", em seu primeiro papel
fora deste personagem), enquanto Robson Nunes (o jovem "Tim Maia” do filme
homônimo) e Rodrigo Lopez dão vida aos garçons do restaurante - depois de terem
vivido a experiência de servir clientes de verdade no restaurante Ruella.
O filme conta ainda com a participação especial de Mariana Ximenes, que pontua de
forma divertida a passagem de tempo e a evolução do restaurante, e Marcelo Laham,
como um jornalista atento aos modismos do momento.
Segundo André Pellenz, "a escolha do elenco reproduz os divertidos personagens que
a gente encontra em qualquer restaurante", e que “um lugar como esse é um recorte
do mundo em que vivemos, com suas manias, desejos e conflitos”. Ele também
ressalta que “a escolha de uma atriz descoberta no Youtube, junto a um ator
consagrado nos meios tradicionais trouxe, com perdão do trocadilho, um sabor
especial ao filme”, e completa afirmando que “a química perfeita entre os dois
reflete o roteiro do filme, onde o que pode parecer um conflito de gerações na
verdade se converte em força motriz".
André contou com a consultoria de Bel Coelho no roteiro, em especial na abordagem
do menu inspirado nos Orixás. “Gosto Se Discute” teve o Mani como restauranteconsultor geral, que inclusive recebeu Cassio Gabus Mendes para um treinamento na
preparação do personagem. Produzido pela Damasco Filmes, o longa chega aos
cinemas do país em 9 de novembro, com distribuição da Imagem Filmes.
Sinopse
Augusto (Cassio Gabus Mendes) é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias
de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência de
um “food truck” recém-instalado do outro lado da rua. Para piorar, um banco, sócio
do restaurante, envia uma auditora, Cristina (Kéfera Buchmann), que quer promover
uma verdadeira revolução no local. Desafiado, o chef tem que provar que ainda está
em forma, mas acaba perdendo o paladar justamente na hora que precisa criar o
novo cardápio.
Trailer Youtube: https://youtu.be/UUXnXVHmfGw
Download trailer: https://goo.gl/JK2Te9
Pôster: https://goo.gl/dfQNmx
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Elenco
AUGUSTO - Cassio Gabus Mendes
CRISTINA - Kéfera Buchmann
PATRICK - Gabriel Godoy
ROMUALDO - Paulo Miklos
JOSENILDO - Robson Nunes
ROBERVÂNIO - Rodrigo Lopez
MAÎTRE - Ronaldo Reis
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Sobre André Pellenz
Diretor do longa-metragem "Minha Mãe é uma Peça", maior bilheteria do cinema
brasileiro em 2013, e de "Detetives do Prédio Azul – o filme”, uma das maiores
bilheterias nacionais de 2017 e ótima repercussão na crítica. Na TV, é autor e
diretor-geral da série “Prata da Casa”, exibida pela Fox em 2017 e indicada ao
prêmio Iberoamericano Fénix, e da série dramática "Natália", exibida pelo Universal
Channel e TV Globo Internacional, cuja segunda temporada estreia em janeiro de
2018, além de diretor-geral das quatro primeiras temporadas de “220 Volts”, no
Multishow. Formado em cinema pela UFF e pós-graduado no AFI - American Film
Institute, também é diretor dos curtas-metragens “Love Express”, “O Menino
Mofado” e “Que Horas São?".
Sobre a Damasco Filmes
A Damasco Filmes surgiu em 2010 com o longa Bruna Surfistinha, dirigido por Marcus
Baldini, sucesso de público e crítica, assistido por mais de 2 milhões de espectadores.
Produziu PSI para o canal HBO, indicada ao International Emmy Awards 2015 como
melhor série dramática. À frente da Damasco, Baldini e Lara Guaranys, produtora
executiva, lançam nos próximos meses os filmes Gosto Se Discute, de André Pellenz,
com Cassio Gabus Mendes e Kéfera Buchman no elenco, e O Homem Perfeito, dirigido
por Marcus Baldini e protagonizado por Luana Piovani e Sérgio Guizé.
Sobre a Imagem Filmes
A Imagem é uma distribuidora nacional de filmes independentes comprometida com a
qualidade e variedade de produções. Atuando nos segmentos de cinema, vídeo e
televisão a distribuidora é responsável pelos lançamentos de grandes produções
nacionais, dentre elas, destacam-se os recentes: É Fada!, Nise - O Coração da
Loucura, Vai que Dá Certo 2, além das produções internacionais: Florence - Quem é
Essa Mulher, Café Society, Gênios do Crime e os recentes Silêncio e Círculo
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