Glória
Manuela Viegas, 110’
[Língua original]

PAÍS:

Portugal

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Amândio Coroado
ARGUMENTO: Manuela Viegas,
Joaquim Sapinho
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Jean Michel
Humeau
MONTAGEM: Manuela Viegas
ACTORES PRINCIPAIS: Jean Cristophe
Bouvet, Francisco Relvas, Raquel
Marques, Ricardo Aibéo, Paula Só,
Isabel de Castro
PRODUTOR:

Ivan vem para a casa da Estação viver com o pai, Vicente, mas
o pai tem a vida dele – está doente, a estação vai fechar, a casa
para onde vai depois da reforma ardeu. Teresa vive na casa
ao lado da Estação. Toma conta de Glória e das outras crianças.
A Glória atravessa tudo, parece que está em todo o lado…
O Mauro é que atravessa. É o irmão de Vicente, esteve preso
e agora voltou. É uma ameaça… Ivan anda atrás de Glória, que
anda atrás de Mauro, que anda atrás de Vicente…cada um com
a sua noite. Ivan anda perdido.

FILMOGRAFIA

"Glória" 1999

[8]

Candy Blue
Attila Hazai e Gergely Pohárnok, 75’
[Legendado em Inglês]

Feri adora doces, venera os doces. A sua estranha adicção
à muito que o fez negligênciar o mundo que o rodeia.
Com as mulheres apenas consegue manter
um relacionamento superficial. Agarra-as e nem sequer
reconhece a sua própria mãe.
O filme está centrado no retorno de Feri a Budapeste após
uma ausência de 15 anos quando realiza que é tempo de mudar.

PAÍS:

Hungria

ANO DE PRODUÇÃO:

1998
Ferenc Komjáti,
György Durst
ARGUMENTO: Attila Hazai,
Gergely Pohárnok
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Gergely
Pohárnok
MONTAGEM: Noémi Mehrli
MÚSICA: Korai Öröm, Flush
ACTORES PRINCIPAIS: Tibor Vécsy ,
Tibor Kovácsy , Péter Hecker,
Dr. Ibolya Bellér, Erika Marozsán,
Juli Kepes, Ágnes Nagy, Vilmos Vajdai
PRODUTORES:

FILMOGRAFIA

Attila Hazai
"Candy Blue" 1998
Gergely Pohárnok
"Hév" 1998
"Candy Blue" 1998
APOIO
Embaixada da Républica da Hungria

[9]

Return to Plainlands
Ilkka Vanne, 100’
[Legendado em Inglês]

PAÍS:

Finlândia

ANO DE PRODUÇÃO:

2000
Ilkka Matila, Marko Röhr
ARGUMENTO: Antti Tuuri, Ilkka Vanne
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Pini Hellstedt
MONTAGEM: Kauko Lindfors
MÚSICA: Pekka Karjalainen
ACTORES PRINCIPAIS: Kari Väänänen, Mari
Rantasila, Martti Suosalo
PRODUTORES:

Return to Plainlands é uma comédia-drama sobre Erkki Hakala
(KariVäänänen), um evasor fiscal que regressa a Ostrobothnia,
vindo da Floridapara reclamar tudo o que é seu por direito:
um lugar na comunidade e a sua mulher Kaisu (Mari
Rantasila). A fraude fiscal que levou Erkki para longe da sua
terra prescreveu, e Erkki tornou-se milionário a vender carros
na Florida. Erkki decidiu comprar uma oficina de tamanho
médio, precisando apenas a assinatura do seu dono para fechar
o negócio. Erkki também quer comprar uma casa para a nova
vida que pretende ter com Kaisu.
E tudo isto, Erkki decidiu realizar num só dia, "o primeiro
dia do resto da sua vida". Esta não é uma tarefa fácil.
Ele tem de acertar contas com a sua família e o passado,
e convencer Kaisu que é uma pessoa com quem vale
a pena partilhar a vida.

[10]

Piranha Blues
Willem Wallyn, 100’
[Legendado em Inglês]

Willem W. acompanha o seu pai ao tribunal, no primeiro dia
do julgamento do caso Augusta, o maior escândalo
de corrupção na história da Bélgica, e onde entre os acusados
se encontram um antigo secretário geral da Nato, policias
e o seu pai, responsável pela lavagem do dinheiro.
Johannes Van Buren, o ambicioso apresentador de telejornal,
ridiculariza Willem, que se recusa a falar com ele,
descrevendo-o como histérico no tribunal, Willem reage
exageradamente. Os seus amigos Frank e David sugerem-lhe
que rapte Van Buren e investigue a sua vida privada. Ele dará
ao jornalista o tratamento que a sua familia recebeu.
Todos os mais sórdidos detalhes que gostariam de esconder,
expostos para todos saberem.
Willem descobre mais do que gostaria, não exactamente sobre
o jornalista, mas sim sobre ele próprio. A sua procura lê-se
como um manual chamado "como perder a sua ética,
ego e amigos em apenas uns dias".

[11]

PAÍS:

Bélgica

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Willem Wallyn
ARGUMENTO: Willem Wallyn
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Lou Berghmans
MONTAGEM: Neil Skeet
MÚSICA: Dirk Jans
ACTORES PRINCIPAIS: Peter Van den Begin,
Herbert Flack, Luc Wallyn, Frank Vander
Linden, David Steegen, Dora van der
Groen, Sylvia Kristel, Pascale Bal, Doris
Van Caneghem, Tine Van den Brande,
Carl Ridders, Daniël Van Avermaet
PRODUTOR:

FILMOGRAFIA

"Dear Jean Claude" 1997 (curta metrgem)
"Urinoir Dogs" 1997 (curta metragem)

Following
Christopher Nolan, 70’
[Língua original]

PAIS:

Reino Unido

ANO DE PRODUÇÃO:

2000
Emma Thomas, Christopher
Nolan, Jeremy Theobald
ARGUMENTO: Christopher Nolan
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Christopher
Nolan
MONTAGEM: Gareth Heal, Christopher Nolan
MÚSICA: David Julyan
ACTORES PRINCIPAIS: Jeremy Theobald,
Alex Haw, Lucy Russell
PRODUTORES:

Following é uma história sobre como uma obsessão
de um jovem em seguir pessoas o leva a um submundo negro.
Bill o improvável herói, é um homem marginalizado mas
intrigante que segue estranhos ao acaso nas ruas da cidade.
Quando Cobb um homem que Bill seguia o apanha
em flagrante, Bill é arrastado para o mundo de Cobb que
arromba apartamentos e invade as vidas pessoais das suas
vítimas. Em Cobb, Bill encontra uma estranha relação parte
mentor, parte confessor e parte gémeo diabólico. Com uma
engenhosa estrutura narrativa que envolve "flashforwards",
o filme testa o nosso conhecimento e comprensão tal como
arrasta o seu herói para águas cada vez mais profundas
e negras.

[12]

Cross Fate
Nestor D. Sanz, 85’
[Legendado em Inglês]

Primeira obra do cameraman/realizador argentino Nestor Sanz,
residente na Holanda.
Este filme é uma aterrorizante comédia negra filmado
em Roterdão, Amsterdão e Istambul. Algures no terceiro
mundo, o protagonista Ahmed luta com o seu casamento e com
o seu espírito. As eternas discussões com a sua mulher que
acusa de ter um caso com um taxista atormentam-no. Depois
de mais uma discussão, Ahmed encontra-se num autocarro
e cai num sonho acordado que o leva a um estado de desordem
mental. Nesta vida paralela absurda, Ahmed envolve-se com
uma organização terrorista e é enviado para o Ocidente numa
missão violenta. Depois de algumas situações hilariantes,
a sua imaginação puxa-o para uma confrontação armada
com o taxista.
Finalmente, Ahmed retorna à realidade, embora esta seja difícil
de definir. O que espera Ahmed?

[13]

PAÍS:

Holanda

ANO DE PRODUÇÃO:

2000
Erik Schut,
Peter van Vogelpoel
ARGUMENTO: Nestor D. Sanz
MONTAGEM: Nestor D. Sanz
ACTORES PRINCIPAIS: Behrouz Seiri,
Karim Traïda, Erik de Bruyn,
Wilfried de Jong
PRODUTORES:

APOIO
Embaixada da Real do Países Baixos

A Bench in The Park
Agusti Vila, 87’
[Legendado em Inglês]

PAÍS:

Espanha

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Pepe Ripoll
ARGUMENTO: Agustí Vila
PRODUTOR:

Juan trabalha de manhã e tem as tardes livres.
Ele quer conhecer alguém de uma forma casual e decide
sentar-se todas as tardes à mesma hora num banco de jardim.
Para ter mais possibilidades decide fazer o mesmo
uma hora mais tarde num bar.

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA:

David Omedes
Miguel Ágel Santamaría
MÚSICA: Ian Briton
ACTORES PRINCIPAIS: Alex Brendemühl,
Victoria Freire, Monica Lopez
MONTAGEM:

[14]

The Protagonists
Luca Guadagnino, 92’
[Legendado em Inglês]

Uma equipa italiana de filmagens liderada pela actriz Tilda
Swinton, chega a Londres para reconstruir um crime cometido
em 1994. Ela descreve os acontecimentos. Happy e Billy, duas
raparigas da classe alta londrina, estão à procura de acção
e decidem escolher uma vítima para os seus jogos.
Ao chegarem a Cambridge, decidem-se por um homem
no seu carro, pacientemente à espera nos semáforos.
Elas esfaqueiam-no e cortam-lhe a garganta, e depois voltam
calmamente para o seu colégio. Tilda e a equipa perguntam
a si mesmos o que é que esta violência extrema tem a haver
com a vida e seu dia-a-dia, e as repercussões que o crime pode
ter na "normal" existência de todos nós. Ao filmar/pesquisar
o crime, a equipa vai-se aproximando cada vez mais do horror
e fascínio deste acontecimento.

PAÍS:

Itália

PRODUÇÃO: 1999
Massimo Vigliar, Fulvio
Colombo
ARGUMENTO: Luca Guadagnino
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Paolo Bravi
MONTAGEM: Walter Fasano
MÚSICA: Andrea Guerra
ACTORES PRINCIPAIS: Tilda Swinton,
Fabrizia Sacchi, Andrew Tiernan, Claudio
Gioé, Paolo Briguglia, Michelle
Hunziker, Chiara Conti, Laura Betti,
Jhelisa
ANO DE

PRODUTORES:

FILMOGRAFIA

"Overpassion" 1992 (curta metragem)
"Il corpo di David Lynch" 1992 (curta
metragem)

"Salvatore, un film casalingo fatto a mano"
1994 (curta metragem)
"Lia Rumma a Napoli" 1994 (documentário)
"Algerie" 1995 (documentário)

[15]

Schpaaa
Eric Poppe, 77’
[Legendado em Inglês]

PAÍS:

Noruega

ANO DE PRODUÇÃO:

1998
Finn Gjerdrum
ARGUMENTO: Hans Petter Blad, Erik Poppe
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: John Christian
Rosenlund
MONTAGEM: Skule Eriksen
ACTORES PRINCIPAIS: Maikel Andressen
Abou-Zelof, Jalal Zahedjekta,
Sharjil Arshed Vaseer, Mickael Marman,
Seth Raknes
PRODUTOR:

Um sucesso comercial e na crítica, Schpaaa é um filme que
provocou ondas de choque nos media noruegueses quando
da sua estreia. Um documento sobre viver e crescer no centro
da cidade.
Com um sentido de humor acutilante, acção intensa
e um brilhante trabalho de câmara, Schpaaa examina a história
fragmentada de 5 rapazes em Oslo contemporâneo.
Um apontamento sobre uma semana crucial na vida de Jonas
e o seu antigo amigo Jugoslavo Emir. Sem grande futuro eles
tomam controlo das suas vidas puxam as relações entre
si e com o mundo até ao limite. Num momento crítico, Jonas
deixa mal o seu melhor amigo.
Schpaaa, é um filme sobre jovens gangsters, e reflecte uma
imagem real de Oslo na actualidade. Uma história sobre
traição, a perda da inocência e a procura de identidade não
familiar para a maioria das pessoas.

[16]

Eliska Likes it Wild
Otakáro Schimdt, 100’
[Legendado em Inglês]

Os princípios da história fantástica do argumentista e realizador Otakáro Schmidt remontam a 1995 quando
sob o título "Sofie e Marcelo" surge a primeira versão do argumento da longa metragem que foi rodado sob
o titulo de "Eliska Má Ráda Divocinu" . Em 1997 a editora Votobia editou o argumento desta comédia
em forma de livro. Eliska Má Ráda Divocinu, trata-se de um olhar original do mundo onde se entrelaçam
a fantasia com a realidade e com o sonho. À medida que se espera a chegada do realizador Motylek, vamos
conhecendo a composição bizarra da população, (protagonistas do filme) a pasteleira Eliska e o nadador-salvador Marcélo, o empregado do bar e filho do Marcelo Mican, a atraente empregada de mesa Hedvika,
o mestre pasteleiro Buchticka, o doutor Patocka e o seu assistente, a empregada de quartos Renata. As suas
peripécias e a história compõem um mundo que é ao mesmo tempo um jogo e a realidade. É naturalmente,
uma história com segredos que vão emergindo na superfície, como também o desenrolar do jogo fantástico
de quem é quem neste filme. " Se cada um de nós tem o seu ângulo de ver as coisas à nossa volta e este
ângulo muda em cada momento, então cada um de nós cria as
suas próprias realidades. Otakáro tem o dom especial de cultivar
as suas realidades num sistema de associações livres e imagens
PAÍS: República Checa
soberbamente originais…
ANO DE PRODUÇÃO: 1999
PRODUTOR: Martin Dejdar
O filme, naturalmente, oferece para as visões policromáticas
ARGUMENTO: Otakáro Schimdt
de Otakáro um campo de actuação muito vasto. Gosto da sua
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Martin Sˇtrba
fidelidade para com as suas ideias acerca do modo de narração
MONTAGEM: Olga Kaufmanová
e acerca das possibilidades das transformações da normalidade
MÚSICA: Jan Cechticky´
ACTORES PRINCIPAIS: Bolek Polivka, Zuzana
em abnormalidade ou do revelar dos desejos privados ocultados
Stivínová, Veronika Zilková, Martin
pelo subconsciente em forma de um banquete público
Dejdar, Jirí Lábus, Petr Ctvrtnícek, David
de sensualidade.
Vávra, Dan Nekonecny, Bob Klepl,
Tatiana Vilhelmová, Sandra Nováková,
Podemos ou não identificarnos plenamente com a sua poesia,
Petr Vacek
mas ela é sem dúvida original e eu espero que no filme "Eliska"
Otakáro consiga transformá-la em qualquer coisa que há muito
FILMOGRAFIA
tempo que não vimos nos nossos cinemas" diz o argumentista
"Jizda sv. Huberta" (curta metragem)
"Carnevale di Venezia" (curta metragem)
Jan Stehlik no prefácio da publicação em forma de livro, dando"Nebe nad Mikulovem" (curta metragem)
nos a característica mais marcante desta obra cinematográfica.
[17]
APOIO
Embaixada da República Checa

Night Train
John Lynch, 92’
[Versão original]

PAÍS:

Irlanda

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Tristan Orpen Lynch
ARGUMENTO: Aodhan Madden
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Seamus Deasy
MONTAGEM: J. Patrick Duffner
MÚSICA: Keith Ridgway
ACTORES PRINCIPAIS: John Hurt,
Brenda Blethyn, Paulin Flanagan,
Rynagh O'Grady
PRODUTOR:

Poole, que acaba de sair da prisão, deve uma fortuna ao seu
antigo patrão, um gangster local. Rápidamente o seu paradeiro
é descoberto e Poole encontra-se em fuga. Sem sítio para ficar,
Poole encontra um quarto nos subúrbios numa casa de uma
mulher de meia idade e sua mãe. Quando Alice, a sua senhoria,
é convidada a entrar no quarto de Poole, fica encantada com
omundo que ele aí criou. Lentamente, os dois vão-se
apaixonando. Inevitávelmente, o passado de Poole acaba por
o alcançar, e Alice vê-se arrastada para as intrigas obscuras dos
desagradáveis conhecidos de Poole

[18]

Karnaval
Thomas Vincent, 94’

Fevereiro de 1998, Carnaval em Dunquerque. Esta cidade
no norte da França que foi bastante danificada durante a guerra
está cheia de paradas e festas loucas. As normas e os valores
desvanecem-se, vale tudo, ou assim parece. Nesta multidão
festiva, aparece Larbi, um algeriano de 2ª geração que sempre
viveu noutra parte diferente da cidade. Acabou de ter mais uma
das inúmeras discussões com o seu pai. Larbi perde o comboio
da noite para Marselha que pretendia apanhar, e acaba a dormir
no corredor de um bloco deapartamentos. No meio da noite
é acordado por Béa, que tenta arrastar o seu marido Christian,
completamente bêbado, escadas acima. Larbi ajuda Béa a pôr
Christian na cama e apaixona-se loucamente por ela. Quando
no dia seguinte lhe leva um presente, é posto fora do prédio por
um Christian furioso. A violência e agressividade com que
Christian manda Larbi embora contrasta totalmente com
o ambiente despreocupado do Carnaval nas ruas. Este colorido
filme de estreia de Thomas Vincent, mostra como o Carnaval
funciona como uma válvula de escape, como as emoções
na multidão podem transformar-se em violência, e como
a camaradagem pode passar a ódio em apenas um segundo.
Além de excelentes interpretações de Silvie Téstud (Béa)
e Clovis Cornillac (Christian), o próprio Carnaval é também
uma estrela num filme cheio de canções festivas e música.
[19]

PAÍS:

França

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Alain Rozanès, Pascal Verroust
ARGUMENTO: Maxime Sassier
e Thomas Vincent
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: André Fonsny
MONTAGEM: Pauline Dairou
MÚSICA: Krishna Levy
ACTORES PRINCIPAIS: Sylvie Testud, Clovis
Cornillac, Amar Ben Abdallah, Martine
Godart, Jean-Paul Rouve, Thierry
PRODUTOR:

Love at First Hiccough
Tomas Villum Jensen, 85’
[Legendado em Inglês]

PAÍS:

Dinamarca

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Regner Grasten
ARGUMENTO: Søren Frellesen, Dennis
Jürgensen
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Dirk Brüel
MONTAGEM: Thomas Krag
MÚSICA: Innocent Blood, Jeppe Kaas
ACTORES PRINCIPAIS: Robert Hansen, Sofie
Lassen-Kahlke, Sebastien Jessen, Rasmus
Albeck, Jonas Gülstorff, Karl Bille,
Joachim Knop, Mira Wanting
PRODUTOR:

FILMOGRAFIA

"Ernst og Lyset" 1996 (curta metragem)

Vitor está no primeiro ano do liceu e apaixona-se loucamente
por Anja, uma aluna mais velha. Para dificultar ainda mais
o seu sonho, Anja namora com Peter, um casanova cheio
de dinheiro, carro desportivo e pêlos no peito.
Victor é desajeitado e um pouco estranho, mas nada
o vai impedir de tentar conquistar a sua princesa encantada.
Felizmente, Victor encontra alguns aliados inesperados que lhe
dão uma ajuda preciosa, e que acabam por provar que ainda
é possível sonhar, conquistando Victor a sua princesa e metade
do reino mesmo sendo mais parecido com o cavalo do príncipe
perfeito, do que com o próprio príncipe.
Baseado num best-seller de Dennis Jürgensen, o filme retrata
o amor jovem numa forma humorada. Victor atraí o desastre
para ele e para os outros, mas os seus sentimentos são
verdadeiros; a questão está em saber se a desejada Anja
também os partilha.

EMBAIXADA REAL DA
DINAMARCA

[20]

Brighter Than The Moon
Virgil Widrich, 88’
[Legendado em Inglês]

Paolo, um italiano, perde o seu trabalho. Ao mesmo tempo,
dois ladrões debancos, Melles e o seu condutor romeno
Knarek, fazem um trabalho. Mellesdescobre que Knarek
escondeu a sua noiva no porta bagagens para passar a fronteira,
e abandona-a na rua. Ela conhece Paolo que lhe dá boleia para
Viena. Fischer e Gudrawczuk começam as investigações. Paolo
leva Julie para o seu apartamento, mas ela só se interessa por
bancos austríacos que diz brilharem mais que a lúa.
Paolo e Julie forçam a entrada num restaurante chinês.
Ele anuncia que gostaría de abrir o seu restaurante enquanto ela
se interessa pelo banco ao lado. Knarek perde o seu passaporte,
e ele e Melles têm de fugir. Paolo e Julie beijam-se pela
primeira vez e nessa noite planeiam roubar o banco
arrombando a parede, mas os polícias estão por dentro dos seu
planos. Apenas um erro evita a sua prisão. Paolo tenta
convencer Julie a não roubar outro banco mas ela abandona-o.
O carro de Paolo é roubado por Melles e Knarek. Julie,
escondida no porta bagagens consegue dominar os dois ladrões
que são presos por Fischer e Gudrawczuk. Paolo e Julie
acabam por decidir deixar a Aústria.

[21]

PAÍS

: Aústria

ANO DE PRODUÇÃO:

2000
Virgil Widrich
ARGUMENTO: Virgil Widrich, Enrico Jakob
MONTAGEM: Veronika Mossböck
MÚSICA: Alexander Zlamal
ACTORES PRINCÍPAIS: Christopher Buchholz,
Piroska Székely, Lars Rudolph,
Gerhard Liebmann, Werner Prinz,
Alexander Ebeert, Horst Buchholz a.o.
PRODUTOR:

FILMOGRAFIA

"Monster in Salzburg" 1982 (curta metragem)
"Vom Geist Der Zeit" 1985 (curta metragem)
"TX-Transform" 1998 (curta metragem)

Downhill City
Hannu Salonen, 103’

PAÍS:

Alemanha

ANO DE PRODUÇÃO:

1999
Gudrun Ruzicková-Steiner
ARGUMENTO: Hannu Salonen
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: Julia Dehoff
MONTAGEM: Julia Oehring
MÚSICA: Alex Leser, Klaus-Peter Schmitt
ACTORES PRINCIPAIS: Franka Potente,
Teemu Aromaa, Adreas Brucker,
Michaela Rosen, Sebastian Rudolf, Axel
Werner, Janne Hyytiäinen
PRODUTOR:

A história de 6 pessoas que estão no processo de mudarem
radicalmente as suas vidas. O músico finlandês Artsi deixa
a sua casa para tentar alcançar o sucesso em Berlin. Peggy
rompe com Hans que só pensa na sua carreira de kickboxer.
Sascha, que acaba ser libertado da prisão, não sabe onde vai
dormir. Fabian, o escritor, sobrevive entregando pizzas, e Doris
que quer libertar-se da sua estreita existência como esposa
e vagueia sem destino pela cidade. Os seus destinos cruzam-se
e são absorvidos novamente pela grande cidade – Berlin.

LISBOA

[22]

