
 

 O Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo , 

o Consulado Honorário  da República Tcheca  em Porto Alegre e  

a Associação Cultural Tcheco-Brasileira 

apresentam     
  

 MOSTRA DO CINEMA TCHECO  CONTEMPORÂNEO 
 

29 de setembro de 2016, 19h00  - PROTETOR  
Sessão comentada pela cônsul-geral da República Tcheca, Pavla Havrlíková 
 
30 de setembro de 2016, 19h00  - ROSA DE KAWASAKI  
Sessão comentada pela escritora e professora Markéta Pilátová 
 
1 de outubro de 2016, 19h00 – HOMENS DE ESPERANÇA   
 
2 de outubro de 2016, 19h00 – HOMEM TCHECO  
 
4 de outubro de 2016, 19h00 – ALTOS DE BAIXOS  
 
ALTOS E BAIXOS/Horem pádem, República Tcheca, 2004, cor, 110 min, direção: Jan Hřebejk 

Uma família em crise, um jovem casal que não pode ter filhos e uma dupla de contrabandistas vivem na mesma vizinhança. 
Seus mundos colidem de forma tragicômica quando os criminosos encontram uma criança abandonada.  
 

HOMEM TCHECO/ Czech-Made Man, República Tcheca, 2011, cor, 80 min, direção: Tomáš Rehorek 
Na Tchecoslováquia dos anos 1980, sob regime comunista, o jovem Jakub vive de pequenos golpes. Com a queda do Muro de 

Berlim, ele vê surgirem várias possibilidades para realizar seu sonho de ficar milionário.  
 
HOMENS DE ESPERANÇA/Muži  v naději, República Tcheca, 2011, cor, 110 min, direção: Jiří Vejdělek 

Ondrej é um chef de cozinha cujo casamento está em crise. Quando seu sogro o convence de que não há problema em “pular 
a cerca” de vez em quando, Ondrej começa a se relacionar com uma bela jovem que muda sua maneira de ver a vida. 

 
PROTETOR/Protektor, República Tcheca, Alemanha, 2009, cor, 98 min, direção: Marek Najbrt 
Durante a Segunda Guerra Mundial, Emil é um jornalista tcheco que se junta  à equipe de uma estação de rádio de Praga para 

transmitir propaganda nazista. Trata-se de uma tática para proteger Hana, sua esposa judia.  
 

ROSA DE KAWASAKI/Kawasakiho růže, República Tcheca, 2009, cor, 100 min, direção: Jan Hřebejk 
O psiquiatra Pavel é indicado para receber uma condecoração por seus esforços na luta pela liberdade do país. Mas quando 
seu filho começa a pesquisar o passado, para realizar um documentário, surgem evidências de que Pavel guarda terríveis 

segredos.  
 

 

LUGAR: Santander Cultural - Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, 

Porto Alegre, RS, Brasil  
 

Os filmes são legendados  em português  
 

  


