RAFAEL GOMES
Autor e Diretor de Cinema, Televisão e Teatro
Nascido em 1982, Rafael Gomes roteirizou e dirigiu seis
curtas metragens premiados e exibidos em importantes
festivais ao redor do mundo, em países como França,
Espanha, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Holanda
e Itália, entre outros. Um deles, Tapa na Pantera, foi o
primeiro vídeo de ficção a tornar-se fenômeno na internet
brasileira, contabilizando dezenas de milhões de
visualizações.
Assinou o roteiro dos longas-metragens De onde eu te
vejo (2016) e 45 do segundo tempo (2021), ambos
dirigidos por Luiz Villaça.
Em seguida, escreveu e dirigiu três longas metragens que
formam a “Trilogia dos Corações Sentimentais”, um
agrupamento que diz respeito aos temas e universos das
obras. O primeiro deles, 45 dias sem você (2018), foi
filmado em cinco diferentes países e lançado no Brasil
com êxito na modalidade day-and-date, pela distribuidora
O2 Play, além de ter sido comercializado para Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e
Polônia.
O segundo, Música para morrer de amor (2019), teve
lançamento mundial no NewFest – Festival LGBTQ de
Nova York, e foi exibido em diversos outros eventos ao
redor do mundo, incluindo o Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro – Mostra Novos Realizadores. O
lançamento comercial no Brasil aconteceu em agosto de
2020, em meio às restrições causadas pela pandemia,
em circuito de drive-ins e serviços de video-on-demand.
Já Meu álbum de amores (2021), uma comédia
romântica musical com canções originais de Arnaldo
Antunes e Odair José, encontra-se atualmente em
finalização.
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Para a televisão, criou, roteirizou e dirigiu a série
infantojuvenil Tudo O Que É Sólido Pode Derreter,
(2009 – TV Cultura | Sony Spin | TV Rá Tim Bum),
sucesso de público e crítica, finalista do Prix Jeneusse
Iberoamericano. Escreveu e dirigiu cinco episódios da
minissérie Família Imperial, (2012 – Canal Futura |
Disney Channel), sob direção geral de Cao Hamburger;
integrou a equipe de roteiristas da série Louco Por Elas
(2012-2013 – Rede Globo), sob direção geral de João
Falcão; e foi criador e roteirista-chefe das séries 3
Teresas (2013-2014 – GNT | Globoplay) e Vizinhos
(2015 – GNT | Globoplay), ambas com direção geral de
Luiz Villaça.
Atualmente é um dos criadores e redator-chefe da
websérie Horas em Casa, protagonizada por Denise
Fraga.

