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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.

Neubau: Ein Heimatfilm

Jenna Cato Bass

Johannes M. Schmit

PROGRAMA

Filme de aberturA dia 21 a partir das 21h

PT+EN | 183 min.

Alemanha 2020

Deutschlandreise

Wolfgang Ettlich
22 a 27

Becoming Black

Becoming Black

Marcus Lenz

Ines Johnson-Spain

21 a 27

Diz-me tu então

Em nome de Xerazade
ou o primeiro beergarden
em Teerão

Sag du es mir

Michael Fetter Nathansky

Stéphanie Chuat | Véronique Reymond
Exílio

22 a 27

25 a 27

Animais a Nu

In the Name of Scheherazade oder der erste
Biergarten in Teheran

Narges Kalhor

Nackte Tiere

Exil

Melanie Waelde

Visar Morina
21 a 27

Futuro Três

Futur Drei

#MostraKINO

Faraz Shariat

FEV.

PT+EN | 117 min.
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FEV.

PT | 97 min.

Áustria 2020

Planuras
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FEV.

Golpe de sorte

FEV.

Alemanha | Bélgica | Kosovo 2020

PT+EN | 101 min.

Suíça 2020
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PT | 121 min.

Exílio

Irmãzinha

Flatland

Glück gehabt

Schwesterlein

Exil

Burhan Qurbani

Jenna Cato Bass

Peter Payer

Stéphanie Chuat | Véronique Reymond

Visar Morina

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 dignidade e pela sobrevivência.

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 selvagem e feminista nas vastas planícies
da África do Sul.

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.

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.

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 ratos mortos na caixa de correio, ninguém
o leva a sério e é acusado de paranoia.
Thriller psicológico ou drama social?
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PT (BR)+EN | 94 min.

Alemanha 2020

Casulo

PT | 82 min.

Alemanha 2020

PT | 96 min.

Alemanha 2020

Lar doce lar

FEV.

PT+EN | 102 min.

Alemanha 2019

Rival

Diz-me tu então

FEV.

Alemanha 2020

© Jünglinge Film

FEV.

© Czar Film

FEV.

© missingFILMS
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©Mila Teshaieva

© Schuldenberg_Films_Smina_Bluth_CC

FEV.

PT | 83 min.

Animais a Nu

FEV.

Alemanha 2020

PT+EN | 92 min.

Futuro Três

Kokon

Neubau: Ein Heimatfilm

Rivale

Sag du es mir

Nackte Tiere

Futur Drei

Leonie Krippendorff

Johannes M. Schmit

Marcus Lenz

Michael Fetter Nathansky

Melanie Waelde

Faraz Shariat

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...

Encontros sexuais e injeções de testosterona no entediante ermo de Brandemburgo, o anseio pelo acesso e a proximidade 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.

Um rapaz parte da Ucrânia para encontrar
a mãe que trabalha ilegalmente na Alemanha 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...

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.

As relações de amor-ódio de um grupo
de alunos no final do liceu, entre ganzas 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.

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 constatação de que a busca por aquilo a que
se chama lar tem um significado diferente
para cada pessoa.
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PT+EN | 89 min.

Pode ficar para amanhã

Jetzt oder morgen

Lisa Weber
Uma família em Viena a viver em habitação social, o subsídio de desemprego
como sustento, um círculo vicioso de falta de perspetivas e de inatividade. Jogos
de computador, televisão, cigarros, candidaturas que jamais são enviadas: tudo
o que acontece quando aparentemente
nada acontece.

PT | 87 min.

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.

+ INFORMAÇÕES

Preçário
Filmin ( www.filmin.pt )
(Online Streaming dos filmes)

www.goethe.de/portugal/kino

PT+EN | 91 min.

Becoming Black

22 a 27

FEV.

Alemanha 2019

PT (BR)+EN | 75 min.

Em nome de Xerazade ou o
primeiro beergarden em Teerão

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.

Direção Artística

Teresa Althen
Susana S. Rodrigues

Filmin

www.filmin.pt

Narges Kalhor

Programa disponivel na plataforma de streaming FILMIN.pt:

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 incapazes 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.

www.filmin.pt/festivais/kino

Produção

Susana S. Rodrigues
Teresa Althen
Paulo Rêgo
Maëlle Karl

Filmin Portugal

Design Gráfico

Anette Dujisin

Suzana Carneiro

Direção

Débora Pereira

APOIO

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

Sponsoring

Teresa Althen
Susanne Sporrer

Cursos de alemão

Responsável técnico

COPRODUÇÃO

cooperação

restrições determinadas pelas autoridades. Por favor consulte a

Nadia Sales Grade/
Rita Torcato
(Wake Up!)
Teresa Laranjeiro

Comunicação e Imprensa

Parceria estratégica

Programa sujeito a alterações de horários no quadro de eventuais

Redação e tradução Relaçoes Publicas

Teresa Althen
Susana S. Rodrigues
Margaux Dauby
Maëlle Karl

Adriano Smaldone
PRODUÇÃO

KINO online

In the Name of Scheherazade oder der
erste Biergarten in Teheran

Ficha Técnica
Susanne Sporrer

#MostraKINO

FEV.

Alemanha 2019

Direção
Goethe-Institut

Preço por filme: 3,50€
Subscrição mensal: 6,95€

Bilheteiras
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© Oasysdigital

FEV.
© Kobalt Documentary

FEV.
© Hans Albrecht Lusznat

Secção Visões
© Jost Hering Filme - Martin Neumeyer

Secção PERSPETIVAS
© Takacs_Filmproduktion,Steinbrecher

Viagem pela Alemanha

Peter Payer

22 a 27

22 a 27

Lisa Weber
22 a 27

Berlin Alexanderplatz

Áustria 2020

Secção REALIDADES

Rival

Jetzt oder morgen

Rivale

Schwesterlein

África do Sul | Luxemburgo |
Alemanha 2019

Berlim Alexanderplatz

21 a 27

Pode ficar para amanhã

Glück gehabt

Irmãzinha

© Jan Frankl-Prismafilm

FEV.

© Flatland Productions (Pty.) Ltd.

© stephanie kulbach

Organizado pelo Goethe-Institut Portugal, em parceria com o Cinema São Jorge,
as Embaixadas da Áustria, Suíça e Luxemburgo.
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Golpe de sorte

22 a 27

Lar doce lar

Flatland

Curadoria KINO

22 a 27

25 a 27

21 a 27

© Komplizen Film

Teresa Althen &
Susana Santos Rodrigues

Casulo

© Vega Films

Susanne Sporrer

SECÇÃO REALIDADES
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Parceria MeDIA

Parceria de divulgação

