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SinopSe / SynopSiS
 
Em 2002, Silvana deixa o seu país e a sua filha, Flor-
encia, para se instalar em Miami. Apesar de estarem 
ligadas o tempo todo, graças às novas tecnologias, há 
uma grande distância entre mãe e filha e toda a comu-
nicação é superficial. 16 anos depois da partida de Sil-
vana, Florencia viaja em busca da verdadeira Miami e 
com a desculpa do documentário, tentar conectar-se 
à sua mãe, pela primeira vez.

nota de intençõeS / Director’S note
 
La Excusa del Sueño Americano é um filme sobre a 
relação entre uma mãe e a sua filha, uma das protag-
onistas. Fazer este filme foi para ela uma forma de se 
aproximar da mãe. Aquilo que nos é mais próximo, é o 
que melhor conhecemos para trabalhar. Uma relação 
como a que existe entre uma mãe e uma filha faz-nos 
pensar na nossa própria história, cria-nos uma ligação 
profunda com o mais íntimo de nós. É a primeira 

La Excusa dEL suEño amEricano / the excuSe of the american dream
Florencia de Mugica, Laura Mara Tablón, Argentina, Alemanha / Argentina, Germany

Realizadoras / Directors: Florencia de Mugica, Laura Mara Tablón
Produção / Production: Laura Mara Tablón (Rita Cine)
Co-produção / Co-production: Kristina Konrad (Weltfilm)
Duração / Length: 110 min
Finalização / Release date: Dezembro 2018 / December 2018
Orçamento / Estimated Budget: 158.782,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 140.745,00 € 
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Pós-produção / Post-production
 

In the year 2002, Silvana, leaves her country and her 
daughter to emigrate and settle in Miami. In spite of 
being connected all the time thanks to technology, 
there is a huge distance between mother and daugh-
ter and their whole communication is superficial. 16 
years later since Silvana’s departure, Florencia travels 
in order to look for the real Miami and using the 
documentary as an excuse, tries to connect with her 
mother for the first time.

The Excuse of the American Dream is a film about a 
mother-daughter relationship, with the daughter as 
one of the protagonists. Her motivation to make this 
film is a way to approach her mother. What is close to 
us is what we know best to work with. Relationships 
like the one between a mother and a daughter make 
us think about our own story, they connect us with the 
most intimate part of our being, the first relationship 
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relação que temos, a que nos dá vida. E este vínculo é, 
ao mesmo tempo, cheio de contradições. Todos somos 
filhos. Daí a universalidade desta história, que fala de 
amor inconcidional, de abandono, de distância, da pos-
sibilidade do perdão, de desenraizamento, de sonhos 
não realizados, de migração. Contamos esta história 
desde o ponto de vista íntimo das personagens e do 
seu dia-a-dia, aproximamo-nos lentamente delas para 
as conhecer. Estamos próximos delas, mostramos a 
sua vulnerabilidade, chegamos a ela, destruimos as 
barreiras. Queremos mostrar esta relação tal como 
ela é, sem artifícios. Queremos também dar resposta 
a perguntas que vão surgindo no filme, como que por 
camadas. Será a vida nova que a mãe escolheu melhor 
do que a anterior? O Sonho Americano será real? 
Será acessível? O título deste filme é uma espécie de 
Mac Guffim, o elemento que motiva a procura de sig-
nificado da relação desta mãe e a sua filha. Ou antes: 
que motiva a tentativa de ambas para se compreen-
derem uma à outra.  

Sobre aS realizadoraS / About the DirectorS

FOTO 40 

Florencia de Mugica é produtora e realizadora. Estu-
dou representação e logo depois cinema. Frequentou 
a EICTV e o programa cinema Di Tella. Laura Mara 
Tablón é produtora, realizadora e advogada. Estu-
dou realização de cinema. Produziu mais de 13 filmes. 
La excusa del Sueño Americano é a obra-prima de 
ambas.

Florencia de Mugica is a producer and director. She 
studied Acting and Cinema. She attended to the EICTV 
and the Cinema Program Di Tella. Laura Mara Tablón 
is a film producer, director, lawyer. She studied Cinema 
and produced over 13 films. The excuse of the Ameri-
can Dream is their first film as directors.

we have, the one that gave us life. And this relationship 
is at the same time overloaded with contradictions. 
We are all children. This is the universal approach of 
the story that talks about unconditional love, abandon-
ment, distance, the possibility of forgiveness, rootless-
ness, unfulfilled dreams, migration. We tell this story 
from the intimate point of view of these characters and 
their everyday life, approaching them slowly to get to 
really know them. We are close to these characters, 
show their vulnerability, access it, break the wall. We 
intend to show the relationship as it is, without any 
artifice. We also try to answer some questions, like lay-
ers that appear in the film. Is this life that the mother 
chose better than the old one? Is the American Dream 
something that can really be achieved? Is it some-
thing reachable? The title is some kind of Mac Guffin, 
a motivational element in order to start the quest for 
understanding the relationship between mother and 
daughter, or rather the search of them understanding 
each other.

filmografia Seleccionada / Selected Filmography

Florencia de Mugica

Bombacha / Panty (2017) 
Isósceles (2017) 
La Noche (2016)

Laura Mara Tablón (as a producer)

La ciudad de las réplicas (de / by Belina Zavadisca) 
(2016) 
El limonero real (de / by Gustavo Fontán) (2016) 
Tras la pantalla (de / by Marcos Martínez) (2014)
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Sobre oS produtoreS / About the proDucerS

Laura Mara Tablón (Rita Cine). Produtora, realizadora 
e advogada. Produziu mais de 13 filmes estreados em 
festivais internacionais de renome. Em 2015 funda 
Rita Cine, produtora audiovisual argentina focada em 
cinema de autor.

Weltfilm (K. Konrad/C.Frosch), fundada em 2002 em 
Berlim. Uma plataforma para filmes individuais e rad-
icais à sua maneira. Os seus filmes (40) foram mostra-
dos em prestigiosos festivais internacionais, cinemas 
e plataformas.

contactoS / contActS 

Laura Mara Tablón  
t. +54 911 5936 5753 
e-mail. lautablon@gmail.com 
web. www.ritacine.com.ar

Laura Mara Tablón (Rita Cine). Film producer, director, 
lawyer. She produced over 13 films premiered in pres-
tigious international film festivals. In 2015 she founded 
Rita Cine, audiovisual production company from Argen-
tina that focuses on auteur movies. 

Weltfilm GmbH (K. Konrad/C. Frosch), founded in 2002 
in Berlin. A platform for films individual and radical 
in their own special way. Our films (40) have been 
screened at prestigious international festivals, in cine-
mas and on channels.


