
18 de março de 2014

Homens de esperança
Comedia / repúbliCa TCHeCa 2011 
Jiří VeJdělek / 110 min. / TCHeCo – 
legendas em porTuguês / 14 anos

pode a infidelidade ser base para 
uma relação feliz? o boêmio 
e encantador rudolf está con-
vencido que sim: “a mulher tem 
que lutar para manter o homem. 
e o mais importante, ela não 
deve ficar aborrecida!” rudolf 
aplica a sua teoria selvagem na 
prática  cotidiana com sucesso 
e vigor incansável dos seus ses-
senta anos. afinal, a felicidade da 
família de sua filha única está em 
jogo.

15 de abril de 2014

garrafas vazias
romanCe / repúbliCa TCHeCa 2007 
Jan sVěrák / 100 min. / TCHeCo — 
legendas em porTuguês / 12 anos  

Josef é professor de literatura 
que decide se aposentar porque 
não entende mais os alunos. 
busca uma alternativa para 
a sua vida e, então, consegue 
emprego como atendente em 
um supermercado. ali, rodeado 
de pessoas, volta a se sentir par-
te de uma comunidade. último 
filme da trilogia, precedida por 
lições da infância (1991) e kolya 
(1996), que o diretor desenvolveu 
com seu pai, Zdeněk svěrák, 
ator e roteirista dos três filmes.  

20 de maio de 2014

solitários
Comedia / repúbliCa TCHeCa 2000 
daVid ondříček / 104 min. / TCHeCo – 
legendas em porTuguês / 14 anos

Histórias entrelaçadas se desen-
volvem ao redor de um grupo de 
personagens, todas com idade 
em torno dos trinta anos, e seus 
relacionamentos superficiais. 
Quase todas as figuras tentam 
melhorar ou mudar as suas 
vidas, o que lhes conduz a uma 
série de confrontos cômicos que 
acabam levando à decepção e, 
finalmente, de volta à solidão. 
Filmado em praga, com uma 
excelente trilha sonora, o filme 
é considerado Cult pela jovem 
geração tcheca.

programação do 1º semestre da temporada do cinema tcheco

Cinema 
no páTio 
TCHeCo

Projeções às 19h30, no pátio da Embaixada.
Entrada franca sujeita à lotação. 

apresentação e debate sobre 
o filme. legendas em português. 

embaixada da república Tcheca
ses 805 Via l3 sul, lt. 21a, brasília-dF (acesso pela l2)
embaixadatcheca@gmail.com | www.mzv.cz/brasilia | (61) 3242-7785 


