DIAS DE CINE ESLOVENO

Com a presença de Miha Hočevar, diretor do filme esloveno de maior sucesso

24 a 30 de outubro

Cine Brasília (EQS 106/107 Sul)
ENTRADA FRANCA
(Todos os filmes são legendados em português)

PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira, 24/10, 19 h - Abertura com a presença do diretor Miha Hočevar
Fazemos da nossa maneira

(Gremo mi po svoje, dir. Miha Hočevar, drama/comédia, 2010, 97 min)
O jovem Alex e seus amigos vão para um acampamento de verão junto ao rio. O líder do acampamento
é bem irritante, levando o escoteirismo muito a sério, o que causa conflitos, pois os garotos preferem se
divertir e tentar a sorte com as meninas do acampamento ao lado do que aprender habilidades de
escoteiro e ficar o tempo todo participando de competições. A situação no acampamento só piora, e o
dia de visita dos pais se aproxima. O líder do acampamento, então, faz uma jogada de mestre, ao
organizar uma competição, em que pequenos grupos de escoteiros deverão passar uma noite sozinhos
na floresta em abrigos improvisados.

Quarta-feira, 26/10, 19h - Cefurji Raus
(Čefurji raus, dir. Goran Vojnović, comédia, 2013, 100min)
Marko e três amigos vivem em um subúrbio de má fama em Liubliana, Fužine. Lentamente, a violência,
o crime e as drogas tornam-se parte do dia-a-dia; amizades antigas começam a se desfazer e seus
caminhos se separam. Essa história das duas primeiras gerações de imigrantes da ex-Iugoslávia brinca
com os estereótipos para revelar camadas ocultas de intolerância numa jovem sociedade europeia,
além de ser bem temperada com um típico humor tragicômico dos Balcãs ao levar um olhar crítico às
amargas histórias de vida dos que vivem à margem da sociedade eslovena.

Quinta-feira, 27/10, 19h, Circus Fantasticus

(Circus Fantasticus, dir. Janez Buger, drama/guerra, 2010, 74 min)
Quando o barulho ensurdecedor da guerra acaba, Stevo, assustado, perambula pelo campo onde
marcas da guerra , e sua casa, muito destruída, podem ser vistas. Ele está sozinho com sua filha,
Dunja, e seu filho, Mali, pois sua esposa fora atingida por uma granada. Quando parece que o pior já
passou, um barulho terrível é ouvido de longe, e aproxima-se da casa. Após momentos de agonia e
tensão, Stevo descobre, confuso, que o veículo que havia parado de frente a casa não é outra máquina
de matar, mas sim o veículo incomum do Circus Fantasticus, contendo um grupo bizarro, mas
totalmente humano, de indivíduos.

Sexta-feira, 28/10, 19h – Inimigo da Turma

(Razredni sovražnik, dir. Rok Biček, drama, 2014, 112 min)
Quando uma das alunas comete suicídio, seus colegas de turma acusam o professor de alemão de
ser responsável pela morte dela, e a relação entre eles torna-se extremamente tensa, devido a
diferença em como percebem a vida.

Sábado, 29/10, 19h – Uma Viagem

(Izlet, dir. Nejc Gazvoda, drama, 2011, 85 min)
Três grandes amigos embarcam em uma viagem, repetindo o que fizeram no ensino médio, porém eles
não são mais crianças. Gregor vai lutar na guerra do Afeganistão, Živa vai estudar no exterior,
enquanto o Andrej ainda faz graça com todo mundo. Mas há segredos não revelados. Será que a
amizade deles poderá sobreviver?

Domingo, 30/10
17h – Siska Deluxe (Šiška Deluxe, dir. Jan Cvitkovič, comédia/drama, 2015, 108min)

Três amigos de infância, que já estão na casa dos trinta anos, e que fazem pequenos bicos para
sobreviverem, decidem abrir uma pizzaria juntos. Uma comédia agridoce que conta uma história
despretensiosa de três caras comuns, que assim como tudo mundo, estão tentando encontrar um rumo
e aproveitar a vida.

19h – Pânico (Panika, dir. Barbara Zemljič, comédia/drama, 2013, 103 min)

Vera, uma quarentona reprimida, torna-se obcecada com a ideia de que nunca mais vai se apaixonar, e
que a vida nunca mais será um mar de rosas. Na procura pelo significado do amor, ao ler a sua sorte
na borra de uma xícara de café, ela descobre que vai encontrar o cara certo, que vai mudar a sua vida.
Esse amor a coloca nos braços de Mitja, um amigo da família.
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