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Alemanha 2020

CAsulo 
KoKoN

leonie Krippendorff

Um verão quente na zona berlinense de 
Kottbusser Tor, a primeira menstruação, 
uma mão partida, um banho ao ar livre, 
aulas de educação sexual, uma rapariga 
que se apaixona por outra, uma boneca 
que grita e um casulo... 

PT (BR)+EN | 94 min. Alemanha 2020

ANimAis A Nu
NacKTe Tiere

melanie Waelde

as relações de amor-ódio de um grupo 
de alunos no final do liceu, entre gan-
zas e trabalhos de casa, entre os treinos 
de artes marciais e as conversas sobre 
perder a virgindade, a identidade e os 
papéis de género: a intimidade e a dor, 
seja ela emocional ou física, andam 
sempre de mãos dadas.

PT | 83 min. ©
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Alemanha 2020

lAR doCE lAR 
NeUBaU: eiN HeiMaTFilM

Johannes m. schmit

encontros sexuais e injeções de testos-
terona no entediante ermo de Brandem-
burgo, o anseio pelo acesso e a proxi- 
midade em relação à comunidade queer 
de Berlim, os cuidados prestados à avó 
afligida pela doença de Alzheimer e à 
sua companheira. a família e a questão 
da pertença: um Heimatfilm de 2020.

PT | 82 min. Alemanha 2020

RivAl
rivale

marcus lenz

Um rapaz parte da Ucrânia para encontrar 
a mãe que trabalha ilegalmente na ale-
manha como governanta e enfermeira 
para um homem com quem o rapaz irá 
ter de partilhar a atenção da mãe. Uma 
doença súbita, uma fuga às autoridades, 
uma casa na floresta, uma amizade que 
se desenvolve, e um cadáver...

PT | 96 min. Alemanha 2019

Diz-me tu então
Sag dU eS Mir

michael Fetter Nathansky

Uma mulher que é vítima de uma injustiça, 
a sua irmã que não irá deixar passar em 
branco o que aconteceu, e um homem que 
é culpado. Pelo menos assim parece. ou 
será que não é? Três capítulos, três pontos 
de vista, muitas surpresas.

PT+EN | 102 min. 

Se
cç

ã
o

 P
eR

SP
et

iV
A

S

©
 c

za
r 

Fi
lm

©
M

ila
 T

es
ha

ie
va

©
 m

is
si

ng
Fi

lM
S

©
 J

ün
gl

in
ge

 F
ilm

 

Alemanha 2020

FuTuRo TRês
FUTUr drei

Faraz shariat 

o instagram, os namoros no grindr, a 
prestação de serviço comunitário num 
abrigo para refugiados, o amor proibido, 
as bebedeiras em festas de máscaras 
com novos amigos, bem como a cons-
tatação de que a busca por aquilo a que 
se chama lar tem um significado diferente 
para cada pessoa.

PT+EN | 92 min. 
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África do sul | luxemburgo | 
Alemanha 2019

PlANuRAs
FlaTlaNd

Jenna Cato Bass

duas raparigas e um cavalo. No seu 
encalço segue uma mulher com um 
revólver, e há demasiados imbecis que 
se cruzam com elas: um western sel-
vagem e feminista nas vastas planícies 
da África do Sul. 

PT+EN | 117 min. 
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Alemanha 2020

BERlim AlExANdERPlATz 
BerliN alexaNderPlaTz

Burhan Qurbani  

Um refugiado em situação ilegal que, de modo honesto, tenta mudar a sua sorte em 
Berlim e um criminoso alemão que pretende ser o seu mecenas, mas tem para ele 
planos mais ambiciosos e também mais arriscados: uma odisseia na luta pela digni-
dade e pela sobrevivência.

PT+EN | 183 min. 
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Alemanha | Bélgica | Kosovo 2020

Exílio
exil

visar morina

Um engenheiro farmacêutico nascido 
no Kosovo, que se vê constantemente 
obrigado a soletrar o seu nome, enfrenta 
situações de bullying e discriminação no 
local de trabalho. Porém, apesar dos ra-
tos mortos na caixa de correio, ninguém 
o leva a sério e é acusado de paranoia. 
Thriller psicológico ou drama social?

PT | 121 min. 

©
 J

an
 F

ra
nk

l-
Pr

is
m

afi
lm

Áustria 2020

GolPE dE soRTE
glücK geHaBT

Peter Payer

Um homem que vai passando pela vida 
sem muita ambição, e duas mulheres, 
qualquer delas silenciosamente com 
planos bem mais sérios em relação a 
ele: uma, duas, três catástrofes e, a dada 
altura, uma situação já sem escapatória.

PT | 97 min. 
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iRmãzinhA
ScHweSTerleiN

stéphanie Chuat | véronique Reymond

Um ator de teatro, cuja doença terminal 
o afasta do grande palco, e a sua irmã 
gémea, que tenta retomar a sacrificada 
carreira como dramaturga com um  
último guião escrito para ele.

PT+EN | 101 min. 
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Alemanha 2019

BEComiNG BlACK
BecoMiNg BlacK

ines Johnson-spain

a história de uma mulher que só tardiamente 
tem a oportunidade de descobrir qual a 
sua origem. com um tom de pele mais 
escuro que o de qualquer outra pessoa 
na rda, jamais conseguira compreender 
por que razão era assim e nunca isso lhe 
foi explicado. Uma busca intensa pela 
própria identidade.

PT+EN | 91 min. 
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Alemanha 2019

Em NomE dE xERAzAdE ou o  
PRimeiRo beeRgARDen em teeRão 
iN THe NaMe oF ScHeHerazade oder der 
erSTe BiergarTeN iN TeHeraN

Narges Kalhor

Uma iraniana que estuda realização na 
alemanha, da qual se espera que faça um 
filme sobre a sua identidade «exótica», uma  
cervejeira iraniana, muitos alemães inca- 
pazes de separar-se das suas ideias pré- 
-concebidas, arte performática e música: 
um impressionante turbilhão de reflexões 
sobre a temática da origem e da pertença.

PT (BR)+EN | 75 min. 
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Alemanha 2020

ViAgem PelA AlemAnhA - um RoAD 
moviE ENTRE oNTEm E hoJE 
DeutscHlAnDreise – ein roADmovie 
zwiScHeN geSTerN UNd HeUTe

Wolfgang Ettlich 

dois amigos, uma viagem pelas estradas 
da antiga rda pouco após a Queda do 
Muro, e uma nova viagem, quase trinta 
anos mais tarde, em busca dos mesmos 
lugares e das mesmas pessoas.

PT | 87 min. ©
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Áustria 2020

PoDe ficAR PARA AmAnhã  
JeTzT oder MorgeN

lisa Weber

Uma família em viena a viver em habi-
tação social, o subsídio de desemprego 
como sustento, um círculo vicioso de fal-
ta de perspetivas e de inatividade. Jogos 
de computador, televisão, cigarros, can-
didaturas que jamais são enviadas: tudo 
o que acontece quando aparentemente 
nada acontece.

PT+EN | 89 min. 
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Programa sujeito a alterações de horários no quadro de eventuais 

restrições determinadas pelas autoridades. Por favor consulte a 

informação sempre atualizada em: www.goethe.de/portugal/kino + gal/    

 KiNo online 

Programa disponivel na plataforma de streaming FilMiN.pt:

www.filmin.pt/festivais/kino

mosTRA dE 
CiNEmA dE 
eXPReSSão
AlEmã

21  a  27
JANEiRo 2021

a 18ª edição da KiNo - mostra de Cinema de Expressão Alemã chega a lisboa repleta 
da mais aliciante e inspiradora produção cinematográfica recente para inaugurar o 
calendário dos eventos cinematográficos da cidade em 2021.

São 16 filmes que constituem um incomensurável universo caleidoscópico, dividido  
entre as secções visões, Perspetivas e realidades, e que partilham uma busca pelo 
sentido da vida onde converge o conceito de “pertença” (Heimat  ou  Zugehörigkeit,  
em alemão). aonde pertencemos? onde nos sentimos em casa? Qual o nosso papel na  
sociedade? reflexões pessoais e sociais, entre utopias e realidade. Perspetivas irreverentes  
sobre a construção de identidade, quer do ponto de vista do migrante ou de distintos 
aspetos linguísticos, culturais ou sexuais, que nos trazem narrativas vibrantes e  
originais, filmes que vão para além dos estereótipos e conseguem desconstruir  
lugares-comuns.

organizado pelo goethe-institut Portugal, em parceria com o cinema São Jorge,  
as embaixadas da Áustria, Suíça e luxemburgo.

susANNE sPoRRER  
diretora do goethe-institut Portugal

TEREsA AlThEN &
 susANA sANTos RodRiGuEs

curadoria KiNo

21 a 27

22 a 27

22 a 27

22 a 27

Secção ReAliDADeS

PoDe ficAR PARA AmAnhã  
JeTzT oder MorgeN

lisa Weber 

viAGEm PElA AlEmANhA 
deUTScHlaNdreiSe 

Wolfgang Ettlich

BEComiNG BlACK
BecoMiNg BlacK

ines Johnson-spain 

Em NomE dE xERAzAdE 
ou o PRimEiRo BEERGARdEN 

em teeRão 
iN THe NaMe oF ScHeHerazade oder der erSTe 

BiergarTeN iN TeHeraN

Narges Kalhor

21 a 27

21 a 27

21 a 27

25 a 27

21 a 27

25 a 27

Secção PeRSPectiVAS

CAsulo
KoKoN

leonie Krippendorff

lAR doCE lAR 
NeUBaU: eiN HeiMaTFilM

Johannes m. schmit

RivAl
rivale

marcus lenz 

Diz-me tu então
Sag dU eS Mir

michael Fetter Nathansky

ANimAis A Nu
NacKTe Tiere

melanie Waelde

FuTuRo TRês
FUTUr drei

Faraz shariat 

21 a 27

22 a 27

22 a 27

22 a 27

22 a 27

BERlim AlExANdERPlATz 
BerliN alexaNderPlaTz

Burhan Qurbani

PlANuRAs
FlaTlaNd

Jenna Cato Bass

GolPE dE soRTE
glücK geHaBT

Peter Payer

iRmãzinhA
ScHweSTerleiN

stéphanie Chuat | véronique Reymond

Exílio
exil

visar morina

Secção ViSõeS 
FilmE dE ABERTuRA
diA 21 A PARTiR dAs 21h
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#mostraKiNo

DiReção 
goethe-inStitut
Susanne Sporrer

DiReção ARtíSticA
Teresa althen
Susana S. rodrigues

PRoDução
Teresa althen
Susana S. rodrigues
Margaux dauby
Maëlle Karl

FilmiN PoRTuGAl
anette dujisin 
direção 
débora Pereira 
coMUNicação e iMPreNSa

adriano Smaldone 
reSPoNSÁvel TécNico

ReDAção e tRADução
Susana S. rodrigues
Teresa althen
Paulo rêgo
Maëlle Karl

dEsiGN GRÁFiCo
Suzana carneiro

RElAçoEs PuBliCAs
Nadia Sales grade/ 
rita Torcato 
(wake Up!)
Teresa laranjeiro

sPoNsoRiNG
Teresa althen
Susanne Sporrer 

PREçÁRio

filmin ( www.filmin.pt ) 
(online streAming Dos Filmes)
Preço por filme: 3,50€
subscrição mensal: 6,95€

BilhETEiRAs

FilmiN
www.filmin.pt

+ infoRmAçõeS

PRoDução PARCERiA EsTRATéGiCA

APoio PARCERiA mEdiA PARceRiA De DiVulgAção

FiChA TéCNiCA

cooPeRAção

coPRoDução

www.goethe.de/portugal/kino

#mostraKiNo

Cursos de alemão

FEv.22 a 27 FEv.22 a 27 FEv.22 a 27 FEv.22 a 27


