Em New Bedford, no Massachusetts,
uma família disfuncional leva uma
vida mundana, em todas as sombras
e variantes de preto e branco. Um
verão, num ato de libertação, os jovens
Billie e Nico embarcam numa aventura
pela fantástica e poética essência
do que é ser-se criança, longe dos
olhares dos adultos que os rodeiam.

Sweet Thing – Infância à Deriva centra-se nas vidas de
duas crianças na contemporânea New Bedford, no Massachusetts, e num verão em particular, recheado de aventuras, passado na casa de praia da mãe de ambos e do
namorado dela. A história é uma intensa, mas derradeiramente inspiradora, exploração da infância, capturando a
essência dessa época em que um simples dia podia durar
para sempre. As amizades, lealdades e desafios que atravessam impulsionam a história para um triunfo da fé e resiliência da juventude.
A protagonista, Billie, é uma jovem de 15 anos que fantasia com Billie Holiday como sua fada-madrinha. Billie tem
de navegar os desafios da sua própria vida enquanto desempenha o papel de mãe para o irmão de 11 anos, Nico.
Nesse verão, eles conhecem outro jovem, que fugiu de
casa, e juntos exploram os arredores, livres dos olhares
dos pais. Juntos, descobrem o encanto da liberdade entre barcos e linhas de caminhos-de-ferro em New Bedford. Fantasiam com uma vida de luxo quando invadem
uma casa chique e têm hipótese de levar algum desse
travo a riqueza nas restantes aventuras. O filme celebra a
capacidade destes jovens para encontrarem a alegria da
vida apesar das adversidades. As crianças acabam por representar a esperança através da sua própria resiliência,
num filme que é uma ode a essa época electrizante em
que damos os primeiros passos a caminho da vida adulta.

ELENCO

kArYn ParsoNs decidiu seguir Teatro aos 13 anos. Teve a sua estreia em televisão no drama da NBC The Bronx Zoo, mas
a grande revelação veio com o papel de prima de Will Smith, Hillary Banks, na premiada
comédia da NBC The Fresh Prince of Bel-Air
– O Príncipe de Bel-Air. Karyn participou em
diversos filmes, incluindo Class Act – Uma
Dupla de Classe, Major Payne e Mixing Nia.
Em 2003, entrou em 13 Moons, onde conheceu o marido, o diretor Alexandre Rockwell.
O casal tem dois filhos, Lana e Nico. Karyn
lançou recentemente o seu primeiro livro,
How High the Moon. Karyn é também fundadora da Sweet Blackberry, uma companhia
dedicada a trazer à luz do dia histórias pouco
conhecidas da comunidade afro-americana.

Will Patton tem uma longa carreira em
cinema e teatro. Entre a sua cinematografia destacam-se os títulos Remember the Titans – Duelo de Titãs, Armageddon, The Mothman Prophecies – A Profecia das Sombras,
Brooklyn’s Finest – Atraídos pelo Crime, Gone
in 60 Seconds – 60 Segundos, The Postman
– O Mensageiro, In The Soup, No Way Out
– Alta Traição, Halloween e o filme premiado
no Festival de Cinema de Cannes American
Honey. Will também participou em várias séries televisivas aclamadas pela crítica, onde
se contam Swamp Thing, da DC Comics,
Shots Fired e a série de Steven Spielberg,
Falling Skies, no TNT. Também teve um papel secundário na última temporada de The
Good Wife.

Lana Rockwell, filha de Alexandre
Rockwell e Karyn Parsons, teve a sua grande estreia no último filme realizado pelo
pai, Little Feet. Cinco anos depois, e agora
com 15, está pronta para dar o grande salto
com esta performance inspiradora em Sweet
Thing. Também participou em Hard Love,
para a produtora de Beyoncé, realizado por
Frances Bodomo. Quando não está a participar em nenhum filme, ora está dedicada ao
seu ano de finalista numa escola secundária
em Manhattan ou a explorar o seu também
incrível talento para a música.

Nico Rockwell, 11 anos, foi co-protagonista da irmã em Little Feet e recupera
essa dinâmica em Sweet Thing. A sua presença em câmara é de uma naturalidade flagrante e é tão agradável vê-lo no grande
ecrã quanto estar ao seu lado. Nico estuda
na baixa de Manhattan e sonha vir a ser um
jogador de basquetebol da NBA.

Jabari Watkins, 15 anos, nativo de
Nova Iorque, tem neste filme o seu primeiro
papel. Foi descoberto num parque de skate durante as audições para o projeto. É um
excelente skater e, em geral, uma criança
bastante selvagem e feliz. O seu carisma no
grande ecrã e o seu enorme sorriso vão levá-lo longe.

ML Josepher faz de Beaux, o namorado de Eve, mãe de Billie e Nico. Alexandre, o
realizador, descobriu ML quando este foi escolhido para o elenco do filme que serviu de
tese ao seu então estudante Alan Wu. “Este
encontro literalmente mudou a minha vida”,
afirma ML. Entre ser segurança em part-time
e mascote em rodeos, ML estuda no estúdio
de Susan Bateman, onde tem desenvolvido a
sua mais recente paixão. Desde a participação como Beau em Sweet Thing, ML já participou no filme de Bollywood Sanju.

BIOGRAFIA DO REALIZADOR
ALEXANDRE ROCKWELL
Aclamado e habilidoso na sua arte, o realizador Alexandre Rockwell é mais conhecido pelas
obras In the Soup e 13 Moons. A sua capacidade de trazer ao ecrã personagens multifacetados
que são, simultaneamente, complexos e falíveis,
bem como o seu domínio de técnicas clássicas
e de uma imensa criatividade na hora de contar
histórias fazem dele uma das mais respeitadas figuras do cinema independente.
É justo referir que Alexandre tem o cinema no
sangue. O seu avô, o animador russo Alexandre Alexeïeff, e a sua avó, a artista
americana Claire Parker, conheceram-se e casaram em França. Passaram a vida a
fazer filmes animados juntos e são mesmo considerados os fundadores da animação em tela pinscreen.
Rockwell foi a Paris explorar a arte do cinema com o avô durante a adolescência.
Frequentou posteriormente a Cinemateca Francesa, onde estudou formalmente
o ofício, e, na década de 1980, conseguiu estabelecer-se no mundo do cinema independente. Na época, já tinha várias curtas-metragens no currículo e teve seu
trabalho exibido no Instituto de Arte Contemporânea de Boston e na Association
of Independent Video and Film de Nova Iorque.
Isto conseguiu-lhe o seu primeiro crédito enquanto realizador, com o filme Lenz,
que foi exibido com grande aclamação no Festival de Cinema de Berlim em 1982.
Alexandre regressou a Berlim com o seu filme seguinte, feito para a ZDF, intitulado Hero, que veio a ganhar o Prémio do Júri no USA Film Festival, em Park City,
Utah. A reputação de Rockwell continuou a crescer ao longo da década seguinte,
até ao êxito In the Soup, com Steve Buscemi, Seymour Cassel e Jennifer Beals. O

filme venceu o Grande Prémio do Júri no Festival de Sundance em 1992 e foi recebido com igual entusiasmo pelos colegas de profissão e pelo público em geral.
Desde então, Rockwell tem continuado a realizar filmes bem recebidos pela crítica, como Four Rooms – 4 Quartos (que co-realizou com Questin Tarantino, Alison
Anders e Robert Rodriguez), Somebody to Love, com Rosie Perez e Harvey Keitel,
e a comédia de sucesso 13 Moons, com Steve Buscemi, Peter Dinklage e outros
amigos de longa data seus, como Sam Rockwell e Jennifer Beals.
Em 2011, dirigiu Peter Dinklage e Tim Roth no filme de culto Pete Smalls is Dead.
Em 2016, realizou o também aclamado pela crítica e pelos festivais Little Feet,
onde figuram os seus filhos Lana and Nico, que, junto com um jovem vizinho, atravessam a cidade de Los Angeles a pé para irem libertar o seu peixinho dourado
no mar. O filme venceu o prestigiado Piazolla no Festival de Cinema Mar Del Plata
e veio a receber grande louvor um pouco por todo o mundo, incluindo nos Festivais de Cinema de Toronto e Roma, e alcançando uma semana de aberta com
críticas estrondosas em Nova Iorque e Los Angeles mais tarde nesse mesmo ano.
Em 2017, Rockwell foi nomeado diretor do departamento de Realização no prestigiado Programa Tisch School Arts Grad Film Program da Universidade de Nova
Iorque. Lá, acompanhou e guiou algumas das mais promissoras vozes do cinema independente, transmitindo a sua paixão pela realização a uma nova geração de amantes do cinema de autor. Rockwell segue agora no sucesso de Little Feet apresentando ao mundo Sweet Thing, que volta a reunir os seus filhos e
desta vez também a sua mulher, Karyn Parsons, mais conhecida pelo papel na série The Fresh Prince of Bel Air – O Príncipe de Bel-Air. Juntamente com o veterano Will Patton, que desempenha o papel de pai das crianças, apresentaram o filme na secção Generation do 70.º Festival Internacional de Cinema de Berlim, em
fevereiro de 2020.

TESTEMUNHO
DO REALIZADOR
Assim que acabei de filmar Little Feet, soube que queria fazer mais filmes sobre crianças antes de estas entrarem na idade adulta. A relação
de cada criança com a memória e com a forma como os eventos se
deram fascina-me. Senti-me atraído a criar ficções deste género para
reviver alguns momentos da minha própria vida. Com Little Feet, pus-me de joelhos para ver o mundo pelos olhos de uma criança de três
anos e outra de sete. Em Sweet Thing, continuo essa jornada, agora
com um jovem de 11 anos e uma adolescente de 15.
Neste novo capítulo, as crianças emergem das sombras da infância e
colidem com as adversidades do mundo dos adultos. Já não estão debaixo do radar. E os adultos em redor delas ou são incapazes de falar
com elas, ou arrastam-nas para situações de que elas não deviam fazer
parte. Por isso, elas escapam para um novo mundo, de poesia e amizade, e a liberdade que naturalmente advém delas.
Este é um filme muito pessoal que eu, os meus filhos, a minha mulher
e o nosso querido amigo Will Patton nos juntámos para fazer. A equipa é composta de estudantes meus na Tisch School da Universidade
de Nova Iorque. O filme foi financiado tanto por nós como por crowd-funding, de forma que eu pudesse ter total controlo e liberdade criativa. Este filme exigiu esse mesmo controlo porque foi uma exploração, uma aventura, associada a um tremendo risco. Não fazia ideia se
os meus filhos conseguiriam atuar a este nível, por isso tive simplesmente de dar um salto de fé. Felizmente, eles mais que superaram as
minhas expectativas.
A equipa de filmagem e eu tivemos de inventar a nossa própria forma de fazer cinema a cada dia, baseando-nos naquilo que tínhamos
ao dispor. Filmámos num misto de ficção e realidade, juntando atores

experientes e estreantes. Devido à natureza experimental deste filme,
quis filmar numa lente de 16mm de forma a assegurar a beleza e dureza do preto e branco que pretendia, para lhe conceder um aspeto
intemporal. Embora a história aconteça num tempo indefinido, é muito real e contemporânea. A insegurança, poesia e imaginação destas
crianças espelha o próprio estilo do filme. Não há nada de conformista
na forma como o abordámos. Ao mesmo tempo, obedece a um estilo
muito clássico.
Consigo afirmar, com toda a confiança, que consegui exatamente aquilo que pretendia com Sweet Thing. Acredito que os filmes são um trejeito da nossa mão, um gesto através do qual conseguimos criar uma
ilusão de magia. Foi uma experiência incrível. O poeta Villon afirmou
que a escrita de um poema equivalia à “alegria de um homem que cria
o seu próprio Deus”. Senti que Sweet Thing era um filme que necessitava de fazer e espero que encontre eco entre a audiência e que os espectadores possam sentir a mesma alegria que nós sentimos a fazê-lo.
Alexandre Rockwell
Nova Iorque
2019

Produtores
Kenan Baysal é um produtor criativo turco-americano e vive em
Nova Iorque. O seu interesse pelo cinema cresceu durante os seus
anos na Universidade de Nova Iorque, onde se licenciou em Comunicação. Veio a produzir várias curtas-metragens exibidas nalguns dos
mais ecléticos festivais de cinema, tais como o Festival de Cinema de
Antalya. A primeira obra que co-produziu, Nhomlauu, foi selecionada para os Independent Filmmaker Project (IFP) em 2018 e encontra-se em pós-produção. Mais recentemente, colaborou com o premiado
realizador Alexandre Rockwell na sua obra Sweet Thing.

Louis Anania é um aspirante a cineasta de vinte e quatro anos. Criado por um realizador (o pai, Jay Anania) e uma escritora (a mãe, Jackie
Sohier), Louis sempre teve um enorme interesse pelas Artes. Depois de
se formar na The New School com um mestrado em Literatura, em 2017,
decidiu seguir carreira em cinema. Viveu toda a vida em Nova Iorque.

Haley Elizabeth Anderson é uma realizadora, escritora
e artista de Houston, Texas. Frequenta atualmente o curso de Cinema na Universidade de Nova Iorque como Reitor Convidado (Dean’s
Fellow). Com ascendentes que atravessam o Golfo e um passado ligado à composição musical e à poesia, o seu trabalho explora histórias sobre emancipação coming-of-age, diferenças raciais e divisões
de classes sociais no Sul dos Estados Unidos e entre a sua classe trabalhadora. Galardoada recentemente com o Sloan Screenwriting Development Grant, Haley também foi eleita para o Sundance Institute Screenwriting Intensive Fellow, para o TFI All Access Grant e ainda
para o SFF Westridge Screenwriting Grant com o seu primeiro trabalho, Coyote Boys. A exposição fotográfica de Haley, intitulada Gulf Tones, foi exibida na galeria Shed em Nova Iorque no verão de 2019.

Testemunho da ProducA o
'
Quando li o guião de Sweet Thing pela primeira vez, recordou-me automaticamen-

pontos, de livre e espontânea vontade, para conseguirmos trazer à luz esta obra lin-

te o filme Loveless, realizado por Andrey Zvyagintsev em 2017. Uma pessoa pode

da. Houve mesmo alturas em que tivemos de abdicar de todo o nosso tempo livre.

ficar confusa sobre como Sweet Thing se compara com uma história tão sombria e

Mas posso afirmar com total confiança que a dedicação e paixão que devotámos

triste. À superfície, Sweet Thing tem toda a alegria e diversão que os miúdos (Nico,

ao trabalho foi o que alimentou a máquina do Sweet Thing e nos fez continuar em

Lana, Jabari) vivem. Mas, no fundo, parte-nos o coração ver a falta que estes pré-a-

frente. Sem esta dedicação, não teríamos filme. Quão mais alto fosse o desafio, mais

dolescentes têm de amor e de atenção pela parte dos pais. Assim, Sweet Thing não

criativos nos tornávamos a cada passo para o alcançar.

é apenas a história da emancipação destes miúdos, é também sobre os problemas
que temos em adultos e o impacto que deixamos na geração mais nova. Estes pequenos momentos e aventuras por que os miúdos passam, na verdade, os que mais
profundamente os moldarão nas suas vidas. Sweet Thing está carregado dessa autenticidade que faz o público sorrir, chorar ou rir, tal como sorrimos, chorámos e rimos nesses mesmos momentos pivotais das nossas vidas.

Talvez seja por isso que Sweet Thing é uma história tão poderosa. Aqueles que, de
entre nós, estavam em jogo tinham de trazer o seu melhor para campo para conseguir o apoio local e a autenticidade das pequenas cidades onde filmámos no Massachusetts - Westport, New Bedford e Fall River. As pessoas de lá acreditaram em nós
e empenharam-se em fazer parte da nossa pequena família. Considero Sweet Thing
“O” projeto que me define enquanto produtor. E não posso sentir-me mais orgulho-

Falando em autenticidade, o Alexandre é um mestre a capturar performances reais,

so de afirmar isso. Considero-me uma dessas pessoas “sortudas” que pôde ter um

tanto quando trabalha com atores profissionais como com amadores. Sweet Thing

papel de destaque nesta comovente “história de resiliência jovem”, contra tudo e

não podia ser maior prova disto. Tendo trabalhado com um elenco incrível nas suas

contra todos.

obras anteriores, incluindo nomes como Steve Buscemi, Tim Roth, Rosie Perez, Peter
Dinklage, Sam Rockwell e Anthony Quinn, só para referir alguns, o Alexandre agora
consegue performances igualmente maravilhosas com a sua própria família. Vi-o ser
um pai, um realizador e um professor exímio para toda a gente no set, até para mim.
Quando se vê um realizador a prescindir de ir verificar a gravação uma única vez durante uma atuação, percebe-se bem como ele consegue que estas sejam tão autênticas. Vem da ligação real que existe entre ele e os atores.

Muitas pessoas têm o sonho de deixar um legado, ou alguma coisa que perdure no
tempo depois de elas já cá não estarem. Sweet Thing é “O” trabalho que terei, sem
a menor hesitação, maior orgulho em ter associado ao meu nome e que deixarei
para as próximas gerações de espectadores apreciarem nos anos vindouros. Acredito que Sweet Thing se tornará um clássico do cinema independente e ajudará a
cimentar o nome do Alexandre entre os melhores dos melhores realizadores do cinema independente.

Sweet Thing é precisamente sobre a experiência humana, talvez sobre aquilo que
todos nós vivemos na época da nossa vida que Billie, Nico e Malik atravessam no
filme. E contar com uma equipa de produção de onze jovens realizadores, incluin-

Kenan Baysal

do alguns alunos do próprio Alexandre, e a importância dada ao trabalho de equipa

Nova Iorque

foi do mais alto nível nesta produção. Cada um de nós sacrificou e cedeu em certos

2020

Notas da ProducA o
'

A produção de Sweet Thing foi algo de único. Não tinha muita base de comparação na

assistente e os dois compuseram juntos o resto do grupo. Quatro outros alunos da

altura, mas acredito que não seja difícil ver que este misto de peritos e novatos a traba-

Universidade de Nova Iorque juntaram-se a eles: Lasse Tolbøll, cineasta, Alan Wu, na

lharem lado a lado não é algo que se veja muitas vezes. Guiados pelo realizador Alexan-

mistura sonora, e Mélanie Akoka, a primeira assistente de câmara. Um antigo produ-

dre Rockwell, o elenco e a equipa de Sweet Thing era composta por veteranos da área

tor do Alexandre pô-lo em contacto com Kenan Baysal, outro realizador de curtas-

do cinema, incrivelmente talentosos e estudiosos jovens realizadores e mais uma mão-

-metragens que sobrevivia principalmente a conduzir para plataformas de aluguer de

-cheia de pessoas que nem nunca tinham posto os pés num set. Ainda que tenhamos

viaturas. Andy Curtin, bom amigo do Alexandre e proprietário na área da restauração

tido alguns percalços pelo caminho, estaria a mentir se dissesse que podia ter existido

de imóveis, também dedicou algumas semanas à construção do set do filme. Ainda

algo mais perfeito que este grupo de pessoas para fazer este filme.

assim, faltava um elemento essencial do elenco, o personagem do carismático adolescente Malik, que incendeia o desejo por aventura e liberdade dos protagonistas Billie

Lá atrás, em 2013, o Alexandre Rockwell alcançou o sonho de qualquer realizador

e Nico. O Alex e a Haley procuraram por toda a parte antes de se depararem com

e qualquer pai: criou uma obra-prima com os seus dois filhos, chamada Little Feet.

Jabari Watkins, um nova-iorquino de 14 anos, num parque de skate de Manhattan.

Cinco anos depois, iniciou a empreitada de recriar essa mesma magia familiar e começou a imaginar o mundo de Sweet Thing. O Alexandre diz que o guião lhe surgiu
de forma muito natural, que cada palavra que punha na página fazia todo o sentido
para ele. Foi logo muito claro para ele que esta era a história que ele queria contar. E aos protagonistas, a Lana e o Nico Rockwell, juntou-se a mãe de ambos e mulher do Alexandre Rockwell, Karyn Parsons. A antiga estrela de The Fresh Prince of
Bel-Air – O Príncipe de Bel-Air já tinha participado no filme de Rockwell de 2002, 13

Ao mesmo tempo, eu estava a começar a minha carreira no cinema, tendo conseguido o meu primeiro emprego como assistente de produção. O meu pai, o realizador
Jay Anania, foi colega do Alex no Tisch Graduate Film Program na Universidade de
Nova Iorque. Ele incentivou-me a entrar para a equipa, e eu comecei exatamente na
mesma posição que cinco outros estudantes do curso. Não estávamos de todo preparados para começar a filmar. Aliás, toda a filmagem levou sete semanas, entre 12
de julho e 26 de agosto de 2018. Filmámos maioritariamente na área envolvente de

Moons, mas não tinha voltado a representar, e agora é uma autora de sucesso. Mas

New Bedford, Massachusetts. Todo o filme foi gravado numa câmara Super 16mm

esta oportunidade de contracenar com os filhos, e logo no papel de sua mãe, foi a

Aaton, oferecida pelo Cinelab, uma pequena loja que ainda desenvolve todos os

melhor razão possível para voltar ao grande ecrã. E o aclamado ator Will Patton, que

formatos de película e que, por obra do destino, fica precisamente em New Bedford.

entrou no galardoado In the Soup, aceitou logo a oportunidade de fazer parte deste elenco pouco usual e acreditou piamente na visão do Alexandre para este filme.

Após os primeiros dias de filmagem, que foram particularmente difíceis dado que ainda poucos de nós tinham trabalhado juntos e outros ainda nem sequer tinham entra-

Com a maior parte dos principais papéis atribuída, o Alexandre começou a reunir a

do nesta indústria sequer, foi-me oferecido o posto de assistente de realização. Nunca

sua equipa. Como diretor do New York University Tisch Graduate Film Program, pas-

tinha feito nada de parecido com isto, só tinha trabalhado num outro set na vida intei-

sou anos a preparar a próxima geração de realizadores e tornou-se próximo de mui-

ra, e embora o meu desempenho como assistente tenha deixado muito a desejar du-

tos deles, particularmente da jovem Haley Anderson. A Haley foi escolhida como sua

rante todo o processo de filmagem, revela bem o género de projeto de que se tratou.

Muitos de nós aprendíamos diariamente com cada passo que dávamos, sob a orientação e liderança do Alexandre, e fomos capazes de criar algo verdadeiramente bonito. Esta aprendizagem continua não se destinava apenas a quem estava a começar, e era bem mais positiva que negativa, e foi o que, a meu ver, tornou este projeto
realmente especial. Os atores, por exemplo: o elenco é composto por veteranos
(Will Patton, Karyn Parsons) e por uma série de caras novas (Lana Rockwell, Nico Rockwell, ML Josepher e Jabari Watkins). Foi uma experiência que nos uniu, porque,
como qualquer obra de arte, estávamos a criar algo novo. A experiência de ter os
veteranos a orientar os novatos, bem como de ver o despontar desta nova paixão
mesmo nos veteranos, inspirou todo o elenco. Além disso, a união que se sentiu no
set foi incrível. Toda a gente ajudava de alguma forma, tentávamos tocar o máximo
de instrumentos que conseguíssemos. No meu caso, eventualmente acabei por ser
promovida a Produtora, a meados da filmagem, e aprendi uma quantidade imensurável de coisas sob a orientação do Kenan, da Haley e do Alexandre.
No final das sete semanas de produção, os laços entre nós estreitaram-se e tínhamos
as emoções à flor da pele. Até agora, o filme tinha sido financiado inteiramente pelo
Alexandre, do seu próprio bolso, e, para ser sincera, ele estava praticamente falido.
Precisou de financiamento e, como já tinha feito uma vez, virou-se para o Kickstarter.
Amigos próximos dele, como o Steve Buscemi, o Sam Rockwell ou a Jennifer Beals,
juntaram-se para ajudarem o Sweet Thing a atingir o seu objetivo. Após um mês em
campanha, angariámos financiamento suficiente para concluir o projeto.
Enquanto a campanha corria, o Alan Wu e o Alexandre apressaram-se a acabar as filmagens. O Alexandre conseguiu-nos uma banda sonora maravilhosa, que, em grande parte, só foi possível graças à fé que os artistas e os investidores certos tinham
na qualidade do filme. A fase de pós-produção, embora menos que as outras duas,
também acabou por ganhar aquela atmosfera de “todos por um”. Fossem as pessoas da área de New Bedford, ou o pessoal da Kickstarter em todo o mundo, toda a
gente se envolveu na visão de Rockwell e quis ajudar a trazer este filme à luz do dia.
Esse é o género de ambiente que o trabalho do Alexandre inspira: uma experiência em comum que não existiria sem a generosidade de uma grande comunidade.

Louis Anania

Nova Iorque
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imprensa
THE NEW BEVERLY CINEMA
O novo filme de Alexandre Rockwell, Sweet Thing, é um dos mais poderosos novos filmes que vi em anos. Todo o filme tem alma, mas o
facto de Rockwell não ter ido pelo caminho mais fácil, filmando em digital, mas, pelo contrário (como um verdadeiro realizador), ter escolhido filmar em película a preto e branco de 16mm, dá-lhe uma essência
divina.
Mas é a interpretação da sua jovem protagonista Lana Rockwell que
nos assombra quando o filme termina. A forma como carrega a sua
dignidade aos ombros enquanto se movimenta precariamente através
da inquietação extenuante que é a sua vida, é como ela transporta o
filme e o espectador através do terreno de Rockwell.
Quentin Tarantino

VARIETY
Alexandre Rockwell consegue performances vibrantes dos seus próprios filhos neste drama lo-fi e a preto e branco sobre o amadurecimento na pobreza e na esperança. A negritude não é um tema em primeiro plano, mas é fundamental para esta história de marginalização,
e referida obliquamente, muitas vezes através de signos como o cabelo. Varrido pelo vento e de juba selvagem, Sweet Thing apresenta belas interpretações e um charme nostálgico.
https://variety.com/2020/film/reviews/sweet-thing-review-1203527510/

FILMFESTIVALS.COM
Estreado em Berlim, moldado como Sundance. As primeiras sequências de Sweet Thing, parecem retiradas do The Kid, de Chaplin. Variando entre transições de íris e alternando entre planos gerais e grandes planos, Alexander Rockwell oferece-nos uma nostalgia refrescante
e íntima, além do que veríamos no habitual indie flick a preto e branco. As letras de Van Morrison e Billie Holiday criam magia neste calmo
drama com uma confiança otimística nas crianças.
É uma surpresa encontrar um diretor branco interessado na consciência de classe, que compreende o que é faltar à escola, que entende o
racismo policial.
Lana Rockwell carrega o filme excecionalmente bem com apenas 16
anos e é tão bonita quanto um anjo adolescente, a sua presença reconfortante, e as breves experiências de cores fazem os seus olhos cor
de mel e os caracóis louros destacarem-se ainda mais.
Zep Armentano

AWARDS CIRCUIT

A BELEZA AMARGA DE SWEET THING

A cinematografia a preto e branco, quando habilmente usada nos
tempos modernos, é um bónus adicional a um filme de qualidade. O
visual monocromático tem a capacidade de dar poesia e peso à história. Sweet Thing tem esse elemento poético em abundância. Uma história de cinema independente relativamente tradicional é elevada por
um olhar que sugere uma verdadeira atemporalidade.

…conforme o filme se desenrola, o cinzento de Sweet Thing torna-se
cada vez mais apropriado, justapondo-se bem com a sua narrativa,
tom e subtexto de nostalgia.

Sweet Thing compartilha o seu ADN com diversos trabalhos, como
Beasts of the Southern Wild e The Florida Project, mas filtrado pela
lente dos primeiros Jim Jarmusch.
O argumentista e realizador Alexandre Rockwell escolheu os seus filhos
para os papéis principais de um tipo diferente de conto adolescente.
Num lugar entre o conto de fadas e a vida real, descrevê-lo como um
poema visual é muito adequado. Pode não ser para todos, mas o que Rockwell está a apresentar é sempre interessante e nunca menos que belo.
A cinematografia de Lasse Ulvedal Tolbøll é realmente para se ver. Ainda mais do que as interpretações centrais de Lana Rockwell e Nico Rockwell, os visuais de Tolbøll são a estrela. Os pequenos Rockwell são
atraentes e reais, tudo é elevado pela aparência do filme. O visual a
preto e branco da obra, intercalada com algumas explosões de cor, é
o coração e a alma do que está a ser retratado. Preocupamo-nos com
as crianças, mas as suas vidas tranquilas de desespero ganham um
sentido de poesia pela forma como tudo é capturado.
Sweet Thing nunca parece pretensioso ou egocêntrico, apesar de Rockwell fazer o filme principalmente com a sua família. Parece natural, o
que é essencial para o seu sucesso. Mesmo quando há momentos em que
a narrativa é interrompida, a estética de Rockwell, especialmente nos momentos de cor, ajuda-o a manter-se firme. Sweet Thing recompensa pela
paciência. Apesar do ritmo lento, o curto tempo de duração equilibra o filme, com um resultado final realmente emocionante. Com um visual monocromático e performances naturalistas, é o tipo de filme independente
que se relacionará com uma comunidade pequena, mas vocal.
Joey Magidson

A realização de Rockwell foi bem executada. O diálogo parece natural
e a forma íntima como o filme foi filmado envolve-o numa espécie de
"filme caseiro" do mundo infantil.
Sweet Thing mostra-nos que a segurança e a proteção podem ser o
preto e branco monótono que consideramos natural na nossa busca
pela alegria colorida da liberdade.
Sweet Thing transmite um paradoxo sobre a nostalgia - quando a chuva da luta da vida cai sobre nós, os sentimentos calorosos da grama
mais verde podem dar um alívio temporário, mas também podem
manter-nos presos na lama.
Embora por vezes trágico, o filme é uma aventura agridoce e um drama familiar genuinamente íntimo.
Joshua Adams

Sweet Thing é o conto lúcido e cativante do autor indie Alexandre Rockwell sobre a alegria da infância que persiste entre os traumas. Filmado num luminoso preto e branco, Rockwell dirige a sua própria família
neste drama onírico sobre o amadurecimento.
https://screenanarchy.com/2020/07/melbourne-2020-australia-wide-digital-showcase-captures-glimmers-of-greatness.html

Alexandre Rockwell dirige os seus filhos em Sweet Thing, um drama
familiar íntimo e doloroso que aborda as maneiras em que classe, raça
e gênero simultaneamente borbulham e se infiltram na vida privada.
O filme de Rockwell sobre circunstâncias dolorosas é acessível e potente na sua representação da infância e da memória. Ele aproveita a
experiência de emoções complexas - medo misturado com esperança, amor emaranhado com desgosto e infância prematuramente destruída - de maneiras que exemplificam o potencial único do cinema.

Excelente Will Patton. Planos maravilhosos de crianças andando pelas
ruas com o sol a bater sobre a lente e as noites na praia com fogos de
artifício a iluminar o céu noturno. Rockwell tem uma visão, formalmente, que nunca parece deslocada. Nico e Billie são ótimos. Sentem-se as
suas habilidades naturais como atores e maturidade, mas também na
confiança na direção de Rockwell, porque parece surgir sem esforço.
https://museemagazine.com/culture/2020/5/7/film-review-sweet-thing?fbclid=IwAR3VnliZuFh0ry1ZaRgdnJOQLhgyOx2HkcSbhHIPeDqYwQpXXHAC0h3swJg

https://www.theupcoming.co.uk/2020/04/22/tribeca-film-festival-2020-sweet-thing-review/

Torna Sweet Thing numa peça sólida de cinema independente.
https://weallwantsomeone.org/2020/05/07/tribeca-film-festival-2020-review-sweet-thing/

O trabalho de câmara em preto e branco cativa com lirismo visual e
fluxo ágil. Estas crianças estão sempre em movimento, e os melhores
momentos do filme também são os mais elementares: a beleza física e
a graça emocional das suas estrelas, movimentando-se por ruas sujas
e idílios à beira de lagos, crimes e delinquências, tristezas e gritos de
alma, com a cinematografia nostálgica da nouvelle vague.
https://filmmakermagazine.com/109617-tribeca-critics-notebook-socks-on-fire-sweet-thing-kokoloko-and-unemployable/#.Xxayux3grEY

Sweet Thing compartilha o seu ADN com diversos trabalhos, como
Beasts of the Southern Wild e The Florida Project, mas filtrado pela
lente dos primeiros Jim Jarmusch.
https://www.awardscircuit.com/movies/sweet-thing/
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