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O primeiro curta-metragem do projeto Pirellifilm (www.pirellifilm.com)  já está na internet, 
inaugurando uma série que a empresa espera que fique tão famosa como a sua tradicional 
linha de calendários. 
 
O nome do filme, com 8’45” de duração, é The Call e vem sendo promovido por meio de 
comerciais nas emissoras de TV e em salas de cinema. A atração conta com interpretações de 
John Malkovich e Naomi Campbell, sob direção de Antoine Fuqua, uma das estrelas na nova 
geração de diretores americanos. 
 
Malkovich, perfeito como sempre, é um padre exorcista do Vaticano – que já reclamou e 
começou a contestar a exibição do filme –, em jornada para enfrentar um demônio, 
representado por Naomi, que se incorpora um potente automóvel. 
 
Após algumas cenas espetaculares, empregando fotografia inspirada no pintor Caravaggio e 
seguindo a clássica linha do combate do bem contra o mal, o padre consegue domar o carro 
com o auxílio dos pneus Pirelli, epílogo que dá gancho para o tema da marca: “Power is 
nothing without control” (A força não é nada sem controle). 
 
A produção demandou cinco dias de filmagens, em locações na cidade de Roma, com uma 
equipe de 120 pessoas e muito sigilo, para evitar que os nomes dos protagonistas e o 
propósito do trabalho fossem antecipados antes do lançamento da série, que continuará com 
outras estrelas do cinema. 
 
No site, disponível em oito línguas, incluindo russo e chinês, é possível não apenas assistir ao 
vídeo, mas também seus trailers (programados para o cinema e a TV), obter detalhes sobre a 
produção, baixar imagens e até acessar um game baseado na trama. 
 
Sob concepção da Leo Burnett Itália, o filme foi produzido pela Movie Magic International, com 
direção de projeto de Nicola Novellone, fotografia de Mauro Fiore e direção de criação de 
Sergio Rodriguez, que idealizou a série ao lado do diretor de arte Stefano Volpi e da redatora 
Sofia Ambrosini. A trilha é da Machine Head. 
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