
                                        
 
 

Equipe Tapera Taperá e Consulado-Geral da República Tcheca em São Paulo 
têm a honra de convidar para o evento  
 

“Presença Tcheca no Brasil”, 
 

dois curtos documentários da série da Televisão Tcheca 
  Passos Tchecos no Brasil  

 
(orig. tcheco Šumné stopy), 

 
seguidos de conversa com a Cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo, 

Pavla Havrlíková. 
 
Quando: sábado, 04/06/2016, das 10h:40m às 12h:30m. 
Onde: no centro histórico de São Paulo, sob arquitetura de inspiração 
modernista e diante do verde das praças da Republica e Dom Jose Gaspar  
Av. São Luiz, 187, 2o andar, loja 29 - Galeria Metrópole, República. 
  
Os dois documentários (do total de cinco da  Televisão Tcheca de 2015) são 
dedicados ao arquiteto tcheco-brasileiro Alfred Willer, reconhecido por criativas 
obras de arquitetura pública e social, tendo sido premiado por edifícios que 
projetou em diversas regiões do Brasil. O arquiteto vive em Curitiba  onde foi 
diretor técnico da Companhia Popular (COHAB), em que tentou converter o 
desconsolo das favelas em habitações mais dignas.  
 
Os documentários também farão referência á dupla Juscelino Kubitchek, o 
presidente brasileiro de origem tcheca, e Oscar Niemeyer, assim como aos 
passos tchecos em Curitiba e Brasília.  
 
Como parte do evento, durante a semana serão exhibidos dois filmes que nos 
remetem à rica contribuição tcheca para a cultura brasileira e universal: 
- "Os Anos JK", de Silvio Tendler, 4a feira, 01/06, às 20hs, 
documentário sobre Juscelino Kubitschek, um dos mais queridos Presidentes já 
havidos no Brasil (1956-1961). JK foi um visionário, realizador, um líder 
tolerante e democrático. O filme é um clássico do cinema político nacional, um 
mergulho no Brasil na segunda metade dos anos 50, obra orgulhosa e feliz.  
 
- "O Processo", de Franz Kafka, adaptado por Orson Welles, 5a feira, 
02/06, às 20hs. Genial encontro de duas grandes personalidades da literatura 
e do cinema universais.  
 
Pede-se a gentileza de confirmar a participação: saopaulo@embassy.mzv.cz 

   


