A KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, na sua 16ª edição,
volta a abrir o ano cinematográfico de Lisboa, dando a oportunidade de ver
vinte longas-metragens inéditas na capital. Organizada pelo Goethe-Institut
Portugal em parceria com o Cinema São Jorge e as Embaixadas da
Áustria, da Suíça e do Luxemburgo, a Mostra apresenta alguns dos filmes
mais notáveis da produção recente dos países de língua alemã.

PREÇÁRIO
CINEMA SÃO JORGE

A Mostra tem início com 3 Tage in Quiberon, sobre uma das mulheres
mais célebres da história do cinema alemão, Romy Schneider. O filme de
Emily Atef, estreado na Competição da Berlinale 2018, é uma peça de câmara sobre uma profunda crise existencial da atriz. Da vulnerabilidade e dos naufrágios pessoais de um ator singular fala também a Secção Foco que apresenta duas obras
resultantes da colaboração entre o cineasta e crítico alemão Wolf-Eckart Bühler e
o ator americano Sterling Hayden. Desse encontro surge um documentário e uma
muito livre adaptação da autobiografia de Hayden, ambos recentemente restaurados pelo Museu do Cinema de Munique.
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Um dos focos constantes da programação é o cinema jovem, representado nesta
edição por onze primeiras e segundas longas-metragens. Não obstante a diversidade
de abordagens que estes filmes apresentam, o que os une é um olhar quase
poético, desfasado, um imaginário que interroga a nossa perceção da realidade.
Neste âmbito, pela primeira vez, a KINO abre as portas a um jovem realizador
português, Dídio Pestana, que para além de estar baseado em Berlim partilha
com alguns dos seus pares germanófonos um desejo de recuperar memórias à
medida que elas se vão desvanecendo (cf. Drift de Helena Wittmann). Não por
último, a célula familiar nas suas diversas configurações é objeto de olhares
sensíveis, curiosos e interrogadores (Sommerhäuser de Sonja Kröner, Vakuum
de Christine Repond, 1000 Arten Regen zu beschreiben de Isa Prahl).
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Histórico, político e privado cruzam-se nos próprios filmes. É o caso de In den
Gängen, a segunda longa-metragem de Thomas Stuber, que narra uma tímida
história de amor nos corredores de um hipermercado no leste da Alemanha,
tendo por pano de fundo uma sociedade profundamente marcada pelo passado.
De referir também Adam und Evelyn, um filme poético sobre a questão do amor
em tempo de mudanças históricas, um verão idílico perante as agitações que
precederam a queda do muro. É esse espírito de olhar crítico sobre a atualidade
do passado que marca também a segunda longa-metragem do austríaco Markus
Schleinzer: Angelo, uma obra corajosa sobre o colonialismo europeu e a longevidade
dos seus regimes de visibilidade, será o filme de encerramento da Mostra de
2019.
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CINEMA SÃO JORGE

Toda a programação é marcada por essa diversidade, nunca arbitrária, reunindo
filmes cuja afinidade assenta na sua preocupação com o mundo que nos rodeia
e num enorme gosto pela sétima arte em todas as suas vertentes. Assim,
a comédia anarquista Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes do jovem realizador
Julian Radlmaier encontra Die bauliche Maßnahme, a mais recente obra de
Nikolaus Geyrhalter, estudo cinematográfico de uma região fronteiriça da
Áustria no ano de 2016. E um period piece como Licht de Barbara Albert partilha
o programa com um film noir cuja ação se desenrola numa aldeia remota
do Luxemburgo (Gutland de Govinda van Maele). São olhares distintos sobre a
situação sociopolítica atual e incursões no cinema de género de gerações diferentes
de cineastas.

Susanne Sporrer
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GOETHE-INSTITUT PORTUGAL
Preço normal: 4€
Entrada livre (sujeito a inscrição)
Com desconto: 3,5€ (<25 anos; >65 anos;
alunos do Goethe-Institut)
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Pack 5 filmes diferentes: 15€
Sessão para famílias: Adultos 3€, Crianças 1€
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Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira ENCERRAMENTO

FOCO WOLF-ECKART BÜHLER

Pela primeira vez, o jovem futebolista Mario sente-se apaixonado, e o objeto do seu amor
é Leon, a mais recente aquisição alemã do seu clube suíço. Leon joga também ao ataque
e poderia converter-se num concorrente na seleção para a equipa principal. Porém,
de momento, Mario não pensa nisso, preferindo entregar-se à sua paixão. Os seus
sentimentos não passaram despercebidos a outros membros da equipa e os rumores
propagam-se. Dividido entre a carreira de futebolista profissional e perder Leon, Mario
sente-se numa encruzilhada. Chegará o momento em que vai ter de tomar uma decisão.
VÁCUO

Christine Repond

Alemanha
Suiça
2017
85’
PT

Apresentado pela Embaixada da Suíça

© Media Luna New Films

Legendas

PT

TIMM THALER ODER DAS
VERKAUFTE LACHEN
TIMM THALER
OU O RISO VENDIDO

Andreas Dresen

27.01 14h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Alemanha
2017
102’
Legendas

© Wolf-Eckart Bühler

O NÁUFRAGO

Wolf-Eckart Bühler

Ninguém consegue resistir ao riso de Timm Thaler. É tão desarmante que o rico Barão
Lefuet quer desesperadamente possuí-lo. Por isso, propõe um negócio ao menino
órfão: se Timm vender o seu riso, a partir de agora ganhará todas as apostas.
Timm assina o contrato, esperando que todos os seus desejos se tornem realidade.
Mas fica também cada vez mais solitário e nas garras do barão. Os seus amigos Ida
e Kreschimir fazem tudo para que Timm recupere o riso. Será que conseguirão superar o barão?

A secção Perspetivas exibe filmes que rompem convenções e fronteiras
entre géneros e formatos, e que procuram expandir as relações entre o
cinema e o mundo que o rodeia. Filmes em que as balizas entre ficção e não
ficção são ténues (Casanovagen, Sobre Tudo Sobre Nada); filmes que subvertem os géneros clássicos (o thriller com Gutland, o fantástico com 1000 Arten
Regen zu beschreiben); filmes em que a autoficção assume formas inesperadas
(Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Sobre Tudo Sobre Nada); filmes em
que o tempo parece suspenso num limbo, nem passado nem presente (Drift,
Adam und Evelyn); filmes de autores consagrados com um saudável gosto
por experimentar e um vivo sentido da urgência (Die bauliche Maßnahme
de Nikolaus Geyrhalter); filmes de jovens realizadores com um surpreendente
controlo dos meios (Gutland de Govinda van Maele, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes de Julian Radlmeier); filmes que abrem perspetivas...

Alemanha
2018
125’
PT (BR)

ZENTRALFLUGHAFEN THF
AEROPORTO CENTRAL THF

Karim Aïnouz

SELBSTKRITIK EINES
BÜRGERLICHEN HUNDES

© faktura film

O mais recente entre os trabalhadores do hipermercado, Christian mergulha silenciosamente nesse universo desconhecido: os longos corredores, a ordem eterna dos
armazéns, a mecânica surreal das empilhadoras, o colega do departamento de bebidas,
sem esquecer Marion, que trabalha nos corredores dos doces. Quando Christian
começa a apaixonar-se por ela, todo o hipermercado torce entusiasticamente por
ele. No entanto Marion é casada – mas não muito feliz, diz-se. Na sua segunda longa-metragem, baseada num conto homónimo de Clemens Meyer, Thomas Stuber conta,
num tom de realismo mágico, o dia-a-dia e os anseios dos trabalhadores numa província
do leste da Alemanha.

AUTOCRÍTICA DE
UM CÃO BURGUÊS

Julian Radlmaier

Alemanha
2018
97’
PT

O Aeroporto de Tempelhof foi objeto, desde cedo, dos impulsos megalómanos do
regime nazi que [...] tentou transformá-lo num dos mais importantes aeroportos do
mundo. Mas a guerra, os equilíbrios políticos do pós-guerra e as mudanças na aviação
civil, afastaram Tempelhof desse destino. [...] Em 2008, o [Senado de Berlim] decidiu
fechá-lo e convertê-lo num dos parques de lazer de Berlim. Nos últimos anos, numa
nova adaptação ao rumo da história, Tempelhof tem também servido de abrigo para
refugiados. [...] Entre chegadas e partidas, Aïnouz filma, com igual interesse, as pessoas
e os espaços, tratando a arquitetura do lugar como uma verdadeira personagem.
(Daniel Marques Pinto, catálogo do Festival Porto/Post/Doc)

25.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

PT

Um galgo burguês confessa como passou de realizador a quadrúpede: como não
recebe apoios financeiros, Julian aceita um trabalho na colheita. Tenta convencer a
jovem canadiana Camille que se trata de uma pesquisa para as filmagens de um conto
de fadas comunista em que ela teria o papel principal. Camille quer acompanhá-lo
e Julian tece fantasias românticas. Acabam no idílio ilusório de uma plantação
exploradora. Uma tentativa de revolução termina em desconcerto. Então, os pardais
nas árvores inventam um plano escandaloso... Um filme com uma enorme carga
cómica e auto-irónica sobre a esquerda urbana dos nossos tempos.

Legendas

PT

A autobiografia crítica de Sterling Hayden, navegador, ativista, estrela de Hollywood,
comunista e colaborador do FBI, como adaptação cinematográfica de uma obra
literária, análise profunda, lição de política, uma excursão ao filme negro, no espírito
de Straub e Huillet, Brecht, Peter Weiss e Gottfried Keller. Uma obra por assim
dizer sinfónica, o papel-título interpretado por três atores diferentes, a música
composta por Konstantin Wecker, a poderosa peça de piano do início como antevisão
da cavalgada fantástica que aguarda o espetador. Um filme político — hoje mais do
que nunca. Compromisso e traição a si mesmo estão por todo o lado.
(Alf Mayer, catálogo do Festival de Locarno)

Legendas

PT

MOSTRA PARA ESCOLAS

27.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Alemanha
2018
100’
Legendas

PT

Com uma serenidade mágica e um subtil sentido de humor, o filme de Andreas
Goldstein fala do amor em tempos agitados. Verão de 1989, pouco antes do fim da
RDA. Adam está satisfeito com a sua vida de alfaiate, rodeado pelas belas mulheres,
cujos vestidos costura, e pelo seu jardim paradisíaco. Evelyn trabalha na restauração
e sente-se sufocada na RDA e pela modéstia letárgica de Adam. A suspeita de uma
infidelidade leva-a a partir de férias sem ele. Adam segue-a; a Hungria abre as
fronteiras com a Áustria e a viagem ganha contornos incertos.
DIE BAULICHE
MAßNAHME
A MEDIDA DE CONSTRUÇÃO

29.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

Legendas

PT

Apresentado pela Embaixada da Áustria

Na primavera de 2016, o governo toma medidas para proteger a Áustria de mais uma
“onda de refugiados”. Fala-se numa vedação na passagem do Brenner com a Itália
e na reintrodução dos controlos fronteiríços. Relatos na imprensa alimentam uma
atmosfera alarmista, ao mesmo tempo que as autoridades locais tentam serenar a
população, que se encontra dividida: muitos temem a “medida de contrução”, bem
como a suposta ameaçadora “alienação” da pátria. No seu mais recente documentário,
Nikolaus Geyrhalter faz o retrato de uma região transfigurada pelo desejo de delimitação.
GUTLAND
Govinda Van Maele

29.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Luxemburgo
Bélgica
Alemanha
2018
107’
Legendas

TIMM THALER OU
O RISO VENDIDO

Andreas Dresen

28.01 11h00 | Auditório do Goethe-Institut

Alemanha
2017
102’
Legendas

PT (BR)

KÖNIGIN VON NIENDORF
RAINHA DE NIENDORF

Joya Thome

29.01 11h00 | Auditório do Goethe-Institut

Alemanha
2018
67’
Legendas

PT (BR)

Este verão, Lea, de dez anos, não vai para o campo de férias com as amigas. Em vez
disso, passa os dias a andar de bicicleta em Niendorf. Um dia, durante uma das suas
voltas, Lea vê cinco rapazes que construíram uma jangada num pequeno lago. Porém,
a jangada é propriedade do gangue e as raparigas não são bem-vindas. Lea insiste
em ser admitida no gangue e propõe um desafio. A partir daí, o verão torna-se uma
aventura permanente.

Nikolaus Geyrhalter

Áustria
2018
112’

TIMM THALER ODER
DAS VERKAUFTE LACHEN

Ninguém consegue resistir ao riso de Timm Thaler. É tão desarmante que o rico Barão
Lefuet quer desesperadamente possuí-lo. Por isso, propõe um negócio ao menino
órfão: se Timm vender o seu riso, a partir de agora ganhará todas as apostas.
Timm assina o contrato, esperando que todos os seus desejos se tornem realidade.
Mas fica também cada vez mais solitário e nas garras do barão. Os seus amigos Ida
e Kreschimir fazem tudo para que Timm recupere o riso. Será que conseguirão
superar o barão?

Andreas Goldstein

Alemanha
2017
99’
Legendas

Alemanha
2017
98’

ADAM & EVELYN

© Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

SECÇÃO PERSPETIVAS

27.01 14h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

PT

ADAM UND EVELYN

© Laurent Thurin-Nal

Thomas Stuber

Legendas

Alemanha
1984
100’

DRIFT
Helena Wittmann

PT (BR)

ENTRE CORREDORES

Alemanha
2018
67’

Duas mulheres passam um fim de semana no Mar do Norte. Passeios na praia, sanduíches
de peixe, previsões meteorológicas. Céu, horizonte, água. Uma delas em breve voltará
para sua família na Argentina, enquanto a outra tentará aproximar-se do oceano.
Num veleiro, atravessa o Oceano Atlântico. O mar passa a assumir o papel de narrador.
Simultaneamente teórico e sensorial, Drift — estreia na longa-metragem da diretora de
fotografia e artista Helena Wittmann — é uma reflexão visual e sonora sobre a viagem e a
despedida, sobre a passagem como estado, sobre o longínquo e o outro.

IN DEN GÄNGEN

© Sommerhaus Filmproduktion GmbH

© Wolf-Eckart Bühler

© Dídio Pestana

Joachim A. Lang
Alemanha
Bélgica
2018
135’

SESSÃO PARA FAMÍLIAS

Nas vésperas do seu 35º aniversário de casamento, na sequência de exames de rotina,
Meredith recebe a notícia de que é seropositiva. Segura de que só o marido a poderá
ter contaminado, Meredith vem a descobrir que este frequenta prostitutas, obrigando-o
a sair de casa. Algo ficou quebrado na relação e a cicatrização dessas feridas vai pôr
à prova a capacidade de perdão de Meredith. No seu segundo filme, Christine Repond
demonstra uma enorme sensibilidade para tratar as emoções que afetam a vida estável
de um casal de meia-idade confrontado com o mais inesperado dos naufrágios.

© Nitrato Filmes

Luise Donschen

27.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

© Constantin Film Verleih GmbH Gordon Muehle

© Dschoint Ventschr Filmproduktion

VAKUUM

Legendas

DER HAVARIST

© Constantin Film Verleih GmbH Gordon Muehle

PT

Apresentado pela Embaixada da Suíça

28.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

PT

CASANOVAGEN
O GENE DE CASANOVA

O espírito de Casanova paira sobre este alegre inquérito sobre o género, a identidade
e a sexualidade. O que nos acontece quando desejamos? Como é que o desejo molda o
mundo e as nossas relações sociais? De Veneza, berço de Giacomo Casanova, passa-se
para biólogos que investigam a poligamia feminina dos mandarins. Uma dominatrix
recebe um cliente, crianças brincam na floresta e John Malkovich fala sobre a arte
da sedução. A afinada composição estética da fotografia de Helena Wittmann
e as ligações temáticas soltas prestam-se a interpretações muito diversas. Um filme
esteticamente sedutor sobre os segredos e estratégias da sedução.

- O FILME DOS TRÊS
VINTÉNS DE BRECHT

República de Weimar, 1928. Apesar de todas as adversidades, a “A Ópera dos Três
Vinténs” de Brecht é um êxito mundial, a música de Weill anda literalmente na boca
de todos. A ainda jovem indústria cinematográfica corteja o autor e sua peça. Mas
Brecht não está disposto a submeter as suas firmes ideias políticas às regras do setor.
Joachim A. Lang entrelaça a história do conflito entre autor e produtora filmando os
esboços cinematográficos provocatórios do próprio Brecht, que ganham diante dos
nossos olhos uma exuberante vida musical.

Suíça
2018
119’

Legendas

Legendas

Presente no último Festival de Locarno, Sobre tudo sobre nada é a estreia de Dídio
Pestana no documentário, depois de uma longa parceria criativa — na área do som
— com Gonçalo Tocha, tanto nos filmes deste, como na banda Tochapestana. Neste
filme-diário, construído durante oito anos em Super 8, Pestana mostra-nos os seus
momentos íntimos, com namoradas e amigos, mas também os diferentes locais por
onde viajou e viveu. É um registo terno sobre a vida, sobre as suas contradições,
falhanços e momentos felizes. [...] (Daniel Ribas, catálogo do Festival Porto/Post/Doc)

26.01 23h15 | Cinema S. Jorge | Sala 3

MACKIE MESSER
- BRECHTS
DREIGROSCHENFILM

27.01 16h30 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

26.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

26.01 14h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

© Joya Thome Filmproduktion - Lupa Film Gmbh

© Films Boutique

MARIO
Marcel Gisler

Legendas

Portugal
2018
87’

Alemanha
1983
119’

O New York Times caraterizou-o como “documentarismo no máximo do laissez-faire”.
Efetivamente, o filme foi feito de forma espontânea, sem grandes meios, mas por
um realizador bastante bem preparado. Wolf-Eckart Bühler tinha ido ao encontro
de Sterling Hayden, a viver numa barcaça, em França, para conseguir os direitos da
sua autobiografia, Wanderer. Levara consigo o guião, o que levou a antiga estrela
de Hollywood a convidá-lo a fazer um rápido documentário. O resultado foi um
retrato impiedoso, muito diferente do que costumam ser este tipo de trabalhos.
Um documento bastante forte e provavelmente sem paralelo na história do cinema.
(Alf Mayer, catálogo do Festival de Locarno)

SESSÃO ESPECIAL
© Stephan Pick, Zeitsprung Pictures

Baseado em factos verídicos, o filme conta a história de Angelo, um africano nascido
no século XVIII e transportado para a Europa com 10 anos. Convertido em criado de
uma família da aristocracia vienense ilustrada, chega a ser um hóspede apreciado
e uma atração para os membros da alta sociedade. Próximo do imperador, decide
casar-se com Magdalena, uma jovem criada por quem se apaixona e virá a sofrer a
rejeição da corte. No auge do seu prestígio, dar-se-á conta de que a sua alteridade
nunca desaparecerá nem lhe permitirá conhecer uma vida normal.

26.01 16h30 | Cinema S. Jorge | Sala 3

FAROL DO CAOS

Wolf-Eckart Bühler

PT

Apresentado pela Embaixada da Áustria

Legendas

LEUCHTTURM
DES CHAOS

AMELIE RENNT

© Martin Rattini

Legendas

PT

Dídio Pestana

© Helena Wittmann

Luxemburgo
Áustria
2018
111’

Legendas

ÜBER ALLES UND NICHTS

26.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

PT (BR)

Verão, 1976. Uma família burguesa reúne-se para assinalar o recente falecimento da
velha matriarca. Na residência de campo, os dias decorrem habitualmente tranquilos
e sem história, as crianças partem à descoberta do jardim e aventuram-se pelo dos
vizinhos. Porém, tal como o calor abafado que prenuncia uma tempestade, os conflitos
entre os membros da família estalam. Movendo-se com fluidez neste ambiente
plurigeracional, a câmara nesta primeira longa-metragem de Sonja Maria Kröner varia
entre pontos de vista sem enfatizar os pequenos-grandes dramas, numa história em
que uma boa parte dos conflitos paira no ar, sendo raramente verbalizados.

ANGELO
Markus Schleinzer

25.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Legendas

Alemanha
2017
91’

SOBRE
TUDO SOBRE NADA

Sonja Maria Kröner

30.01 19h00 | Cinema S. Jorge | Sala 3

FILME DE
ENCERRAMENTO

Isa Prahl

Um jovem fecha-se à chave no seu quarto, retirando-se deliberadamente do mundo
real e recusando qualquer forma de interação com a família. À medida que as semanas
se convertem em meses, a mãe, o pai e a irmã, em desespero, reagem a este ato
de rejeição de forma irracional e violenta. Primeira longa-metragem de Isa Prahl,
1000 Arten Regen zu beschreiben constitui um retrato complexo e subtil de uma
família em crise, feito por uma cineasta em completo controlo do seu material.

Alemanha
2017
97‘

Secção habitualmente dedicada a um tema ou um autor, presta este ano homenagem
à colaboração improvável entre dois artistas: o crítico e cineasta alemão
Wolf-Eckart Bühler e o ator americano Sterling Hayden. No início dos anos
80, Bühler tentou por todos os meios contactar Hayden para o convencer a
ceder os direitos da sua autobiografia, Wanderer, bem como a participar no
filme, e veio a encontrá-lo numa barcaça perto de Besançon, em França, onde
residia parte do ano. Desse encontro surgiram dois filmes, um documentário,
Leuchtturm des Chaos, e uma muito livre adaptação da autobiografia, Der
Havarist, que o recente restauro pela Cinemateca de Munique permitiu redescobrir.
Hayden revela-se uma figura shakespeareana, um gigante sonhador; vulnerável,
incoerente, profético, apaixonante. Leuchtturm des Chaos é uma obra tanto
sua quanto de Bühler, enquanto com Der Havarist, o realizador utiliza diversos
episódios marcantes da história da estrela de Hollywood para refletir sobre a
natureza humana e as suas contradições.

MIL MANEIRAS DE
DESCREVER A CHUVA

25.01 23h15 | Cinema S. Jorge | Sala 3

PT

CASA DE VERÃO

1000 ARTEN REGEN ZU
BESCHREIBEN

© Helena Wittmann

© Novotny Film

França, 1981. Romy Schneider passa uma temporada em Quiberon, estância balnear
na Bretanha, em tratamento. Nesses dias, dá uma entrevista lendária ao jornalista
Michael Jürgs, acompanhado pelo fotógrafo Robert Lebeck cujas imagens circularam
pelo mundo. A entrevista, em que a atriz se abre sem reservas, e as fotografias que
a mostram num estado de espírito que oscila entre uma exuberância cintilante e uma
profunda melancolia, formam a base do filme de Emily Atef. 3 Tage in Quiberon é o
retrato multifacetado de uma mulher fascinante e do seu desejo de reconhecimento,
filmado no preto e branco característico das fotografias de Lebeck.

30.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

Legendas

SOMMERHÄUSER

© Nicolas Velter

Emily Atef

PT (BR)

Áustria
Alemanha
2017
97’

Viena, 1777. Maria Theresia Paradis, apresentada como pianista prodígio desde tenra
idade, perdeu a vista da noite para o dia quando tinha três anos. Após inúmeras
experiências médicas falhadas, os pais consultam um polémico “doutor milagre”,
Franz Anton Mesmer, deixando-a entregue aos seus cuidados, na companhia de um
grupo de excêntricos pacientes. Maria Theresia desfruta do ambiente liberal da casa
num mundo rococó, mas começa a notar que, ao mesmo tempo que o tratamento de
Mesmer lhe está a devolver a vista, vai perdendo o apreciado virtuosismo musical…

3 DIAS EM QUIBERON

Legendas

Barbara Albert

Apresentado pela Embaixada da Áustria

3 TAGE IN QUIBERON

24.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

LUZ

28.01 21h00 | Cinema S. Jorge | Sala Manoel de Oliveira

FILME DE ABERTURA

Alemanha
Áustria
França
2018
115‘

LICHT

© Alexander Schaak

© Peter Hartwig Rohfilm Factory

Visões é a secção que estabelece uma ponte entre o glamour do cinema e a
relevância dos seus temas, sem nunca descurar a qualidade das propostas. A
secção onde estrelas consagradas como Alba Rohrwacher (Angelo) ou Marie
Bäumer (3 Tage in Quiberon) convivem com rising stars como Franz Rogowski
(In den Gängen) e Max Hubacher (Mario); onde a diversidade temática não oculta
as possíveis rimas — crise existencial/conflito conjugal (3 Tage in Quiberon,
Vakuum), o receio da alteridade nas suas várias formas (Angelo, Licht, Mario,
Zentralflughafen THF), o artista na sua relação consigo e com os outros (3 Tage
in Quiberon, Licht), família nuclear/família extensa (Vakuum, Sommerhäuser)
—; onde se concentram prémios e participações em festivais internacionais de
prestígio, como Berlim, San Sebastián, Toronto ou Talinn.

© Christian Schulz, NGF, Looks

SECÇÃO VISÕES

AMELIE CORRE

Tobias Wiemann

30.01 11h00 | Auditório do Goethe-Institut

Alemanha
Itália
2017
97’
Legendas

PT (BR)

Amelie, de treze anos, é provavelmente a miúda mais teimosa de Berlim. Não deixa
que ninguém lhe diga nada, muito menos os pais que, após um dos seus ataques
de asma que a pôs em risco de vida, a enviaram para um hospital nas montanhas.
No meio dos Alpes, conhece Bart, um misterioso rapaz de quinze anos. Quando
este indesejado companheiro lhe salva a vida, Amelie percebe que ele é muito mais
interessante do que pensava inicialmente. Juntos, os dois embarcam numa aventura.

PT

Apresentado pela Embaixada do Luxemburgo

Jens surge inesperadamente numa aldeia perdida do Luxemburgo. Misterioso,
o alemão é, porém, acolhido calorosamente. Ajuda nas colheitas, é recebido em
algumas casas e logo na primeira noite partilha a cama de Lucy, uma das belezas
locais. Paulatinamente, a desconfiança mútua instala-se; talvez Jens não seja o único
com algo a esconder. Um habitante que desaparece, mulheres sedutoras, estranhas
fotos de nus, os elementos do thriller em Gutland convivem harmoniosamente com o
mistério de uma atmosfera surrealista, provando Govinda Van Maele no seu filme de
estreia possuir um excelente controlo do tempo narrativo.

www.goethe.de/portugal/kino

