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Välkommen till den 9:e upplagan av BrasilCine! 

Man kan inte förneka vikten av berättelser för utvecklingen 
av ett folks fantasi och gemensamma kultur. I varje berättelse 
finner man åtminstone en karaktär som berör, stör eller orsakar 
någon typ av reaktion i den som tar emot budskapet. I alla av 
de 52 historierna som BrasilCine rekordvisar i årets upplaga 
kommer ni att finna en spännande berättelse, en gripande 
karaktär och nya inblickar i hur historier berättas. 

Årets upplaga är fylld med nyheter. Förutom rekordmånga 
filmer som visas under en hel vecka har programmet fått ett 
nytt format och festivalen inför BrasilCines pris i tre kategorier: 
dokumentär, spel- och kortfilmer där publiken gör sitt röst hörd 
och tar fram tre vinnare. BrasilCines programgrupp har också 
fått ett nytt tillskott som bidragit till förändring i festivalens 
visningsformat. Filmurvalen av denna upplaga har gjorts med 
hjälp av regissören Andre Novais Oliveira, från Filmes de 
Plástico, som är årets gäst i programgruppen och tillsammans 
med oss har varit inblandad i framtagningen av det mest 
ambitiösa programmet i BrasilCines historia. Programmets nya 
format gynnar den nutida brasilianska filmindustrin eftersom 
möjligheten att visa fler inhemska produktioner utökas. 
Dessutom introducerar vi i årets upplaga en retro-session där 
en fascinerande inblick i hjärtat av Brasiliens kulturmusik får 
plats. 

Förutom filmerna får vi rekordbesök av regissörer och 
producenter som kommer att närvara under festivalveckan och 
som delar sina filmer, erfarenheter, upplevelser och visioner om 
framtida produktioner. 

Vi är också väldigt stolta över att behålla Lilla BrasilCine i 
festivalsprogrammet. Efter succén med den första upplagan 
visar vi återigen under 4 dagar filmer för barn i alla åldrar, 
som delas i både skolbiovisningar och i en öppen visning. I år 
samarbetar festivalen med projektet Playing in Portuguese, i 
vilka 4 barnpedagoger organiserar lekfulla aktiviteter som lovar 
att uppfylla de små liven med mycket glädje. 

Vi hoppas att alla berättelser och dess karaktärer kommer att 
fascinera er, precis som de gjort med oss! 

Vi ses snart i biomörkret!

Juliana Moreira

Clarice Goulart
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Praktisk information Praktisk information

Biljetter 
Festivalpass: 50 kr

• Ordinarie biljettpris: 80 kr
• BrasilCines invigning: 150 kr *
• Filmfrukost: 150 kr **
• Lilla BrasilCine: 50kr ***
• Rabatterat biljettpris: 60 kr ****
• Seminarier/workshops: kostnadsfritt

* Administrationsavgift tillkommer. Inget festivalpass krävs
för invigningen.
** Biljetter till filmfrukosten bokas senast på fredag den 3/10.
Begränsat antal frukostbiljetter.

*** Inget festivalpass krävs. Skolbiovisningar har gratis inträde för 
både barn och medföljande lärare (föranmälan krävs).
**** Gäller för studenter, pensionärer, ungdomar under 20 år samt 
övriga innehavare av Filmbasens kort. Rabatterad biljett gäller
endast på ordinarie visningar (ej på invigningen eller filmfrukosten).

Platserna är onumererade. Tips! Vill du slippa köa? Köp gärna 
biljetter och festivalpass i god tid innan visningen för att undvika de 
långa köerna i samband med visningarna.

Köpt biljett återlöses ej. 

Köp av biljetter

Förköp av biljetter görs på Zita Folkets Bio webbplats (www.zita.se) 
eller direkt i kassan. Biljetten till BrasilCines invigning köper du på 
www.brasilcine.se

Bokade biljetter ska vara uthämtade senast dagen innan 
föreställningen.

Utöver biobiljett krävs ett Festivalpass för att kunna njuta av
BrasilCines utbud av filmer. Festivalpasset köps endast en gång 
och gäller under hela festivalen. Festivalpasset är personligt och 
ska alltid visas upp samtidigt som biobiljetten vid ingången till 
biosalongen.

Festivalpass kan köpas av BrasilCines personal på respektive biograf 
eller direkt i biografens kassa. 

Åldersgräns för filmvisningar: 15 år
Lilla BrasilCine: Se åldersgräns på sid. 28-29. 

Invigningen
BrasilCines invigning äger rum den 29/9 på Bio Victor i Filmhuset.

Öppningsfilmen Tattoo av Hilton Lacerda, är en av de mest 
omtalade filmerna i Brasilien just nu. Filmen har fått många 
utmärkelser i hemlandet och har nu den sin svenska premiär
under BrasilCines 9:e upplaga. 

Tattoo handlar om teatersällskapet Chão de Estrelas som utövar 
politisk motstånd och utmanar diktaturens makt samt moralismens 
idealer genom teaterpjäser, offentliga provokationer, anarki och 
gyckel. Under ledning av Clécio Wanderley finner sällskapet stark 
stöd hos den homosexuella publiken, samt samtida intellektuella
och andra artister. 

Regissör: Hilton Lacerda | 2013 | 110’ | engelsk text
Filmens producent kommer att finnas på plats!

Mingel, speciellt inbjudna gäster,
film, livemusik och efterfest! Missa inte det! 

Biljettpris: 150kr 

Biografer
Zita
Birger Jarlsgatan 37, 
Telefon 08-232020
www.zita.se 

Bio Victor, Filmhuset
Borgvägen 1-5, Gärdet
Telefon: 08 665 1100
www.sfi.se/filmhuset

Tumbascenen
Byggnadsföreningen Heijmdal, Tumba 

Bokade biljetter ska vara uthämtade senast dagen
innan föreställningen.

Programmet gäller med reservation för ändringar och tryckfel.

För att kunna njuta av
BrasilCines filmutbud

krävs att du har festivalpass,
utöver biobiljetten. 

Inget festivalpass krävs
för invigningen den 29/9

Zita Folkets Bio.

Bio Victor.
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Tävling Att leka på portugisiska

Vi på BrasilCine är stolta över att under den 9:e 
upplagan inviga tre filmtävlingar där publiken 
står som jury. Totalt tävlar 44 filmer inom tre 
kategorier: BrasilCines bästa dokumentär,
bästa spelfilm och bästa kortfilm. 

Vid varje visning kommer du att få ett formulär där
du kan betygsätta filmen/filmerna. Betyget anger du i 
samband med visningen, vilket sedan används som
underlag för att utse segrarna.

I BrasilCines 9:e upplaga presenterar vi också ett nytt 
programformat som gynnar de tävlande filmerna och 
underlättar för dig som besökare. Kortfilmerna har nu 
grupperats utifrån tema och visas i år uppdelade i fem 
kortfilmsmaraton med tillhörande tema. Kortfilmsmaraton
är numrerade från 1 till 5 och visas under festivalens gång,
se schema för detaljerade tider.

Vinnarna presenteras under festivalens avslutningsceremoni 
som äger rum söndagen den 5/10 efter sista filmvisningen.

Var med
och rösta fram

vinnarna!

Bild från filmen Volcano Exiles.

Bild från filmen Volcano Exiles.

Lilla BrasilCine 
erbjuder en 

magisk morgon 
med lek, filmer 

och portugisiska.

Läs mer på
sid. 28
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Spelfilmer

Amador (Amateur) Castanha (Castanha) 
Cristiano Burlan | 2014 | 95’ | engelsk text Davi Pretto | 2014 | 95’ | engelsk text

Renata Pinheiro | 2013 | 85’ | engelsk text

Henrique är en filmskapare vars filmer i stort aldrig 
setts av någon. Utan alternativ, blir han en särling.

Livet blir problematiskt när en kärleksrelation tar slut 
samtidigt som 40-årsdagen närmar sig. Henrique be-
stämmer sig för att göra en ny film och blir besatt av att 
hitta ett ansikte som liknar ett landskap. Att filma blir 
ett tvingande behov och få alternativ återstår.

João är en 52-årig skådespelare som bor med sin 
72-åriga mor, Celina. Han tillbringar sin tid mellan 
sitt nattarbete som transvestit på en liten gaybar och 
rollerna han får i anspråkslösa pjäser, filmer, och 
TV-shower. Plågad och hemsökt av spöken från det 
förflutna börjar João blanda ihop verkligheten han 
lever i och den fantasin som han spelar på scenen.

Shelly är en ung dansare som drömmer om en 
sångkarriär. Jaqueline är en erfaren sångerska 
som redan haft några succéer, men vars karriär 
är i bittert förfall. De är medlemmar av samma 
”bregaband” som spelar romantisk och sensuell 
förortsmusik. De spelar på nattklubbar och i lokala 
TV-program i en showbusinessvärld där succé 
och mänskliga relationer behandlas som slit- och 
slängvaror. De smälter samman i ett enat livsöde. 

Cristiano Burlan föddes 1975 i Porto 
Alegre, Brasilien. Han är film- och 
teaterregissör. Han har studerat vid 
International Academy of Cinema 
(AIC) i São Paulo, där han numera 
är lärare. Han har gjort många fil-
mer, och de flesta av dem har deltagit 

i viktiga festivaler, bland andra Hava-
na Film Festival, It’s All True, och São 

Paulo International Film Festival.

Davi Pretto föddes 1988 i Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, Brasilien. Hans 
kortfilmer har visats på festivaler 
runtom i världen, bland annat i 
Stockholm, Huelva, Montevideo 
och Tiradentes. Hans första spelfilm 
”Castanha” hade sin världspremiär i 

64th Berlin International Film Festi-
val. För närvarande arbetar han som 

kurator och programansvarig för Sessão 
Plataforma filmserier, som finansieras av staden Por-
to Alegres Kulturdepartement.

Renata Pinheiro började sin karriär
som bildkonstnär. Med ett stipendium 

från British Council var hon Artist-
 in-Residence vid John Moores 
University, Storbritannien. Hennes 
första kortfilm, ”SuperBarroco”, 
hade världspremiär vid Directors 
Fortnight i Cannes 2009. Den har fått 

över 40 utmärkelser, bland annat har 
utsetts till bästa kortfilm av The Brazilian 

Academy of Cinema. 

Amor, Plástico e Barulho (Love, Plastic and Noise)  

Zita | onsdag | 1/10 | 18.15 Zita | söndag | 5/10 | 18.30

Zita | lördag | 4/10 | 20.30

BrasilCine Popular Jury Feature Award 

8 fascinerande spelfilmer tävlar i denna kategori. Experimentell, hybrid,
cult och konst. En mångfald av nya och ifrågasättande inblickar över ett
Brasilien som ständigt förändras och utvecklas. Vinnaren presenteras
under söndagens avslutningsceremoni. 
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Depois da chuva (After the Rain) 
Cláudio Marques & Marília Hugues | 2013 | 95’ | engelsk text 

1984, Salvador, Bahia, Brasilien. Det hela börjar 
med en känsla av att allt är möjligt. Efter tjugo år av 
diktatur går folket ut på gatorna för att kräva direkt-
val av presidenten. Denna gryende politiska  process 
har gett dem en ny frihetskänsla. Caio, en fritänkan-
de tonåring, kämpar mot auktoritet både hemma och 
i skolan. Det är ett övergångsår för de unga: en tid 
för att lära och bli vuxen. 

Marília Hughes tillhör Coisa de Cinema - Cinema 
e Video Company. Där har hon arbetat som 

regissör, producent och klippare. Hon har 
arbetat med ett flertal prisbelönta kortfil-
mer och är dessutom huvudproducent vid 
Panorama International Coisa de Cinema, 
en internationell filmfestival i Salvador.

Cláudio Marques var redaktör och filmkri-
tiker på Coisa de Cinemas tidskrift i åtta år. 
Han grundade Espaço Itaú de Cinema - 
Glauber Rocha filmkomplex, och har varit 
dess främsta samordnare sedan 2009. Han 
instiftade också Panorama Internacional 

Coisa de Cinema, en internationell
filmfestival i Salvador.

Zita | lördag | 4/10 | 13.30

Exilados do Vulcão (Volcano Exiles) 
Paula Gaitán | 2013 | 122’ | engelsk text 

Hon lyckades rädda hans dagbok och en bunt foton 
från elden. Orden och ansiktena är de enda spåren 
efter den man hon en gång känt och älskat. Med hjälp 
av dessa ledtrådar försöker hon följa hans väg över 
bergen. Hon möter personer, gester, minnen och his-
torier som så sakta blir en del av hennes liv.

Paula Gaitán föddes i Paris 1954. Hon är 
bildkonstnär, fotograf, poet och filmska-

pare, med en examen i Visual Arts från 
Universidad de Los Andes de Bogotá, 
Colombia. Paula har arbetat med film 
sedan 1978, då hon medverkade som 
konstnärlig ledare i Glauber Rochas 
klassiska film ”Idade da Terra”. Hen-

nes oeuvre omfattar åtskilliga dokumen-
tärer, videokonstverk och installationer

i många kollektivutställningar.

Zita | fredag | 3/10 | 20.30

Memória Tangerina: mulheres legendadas
(Tangerine Memory: Subtitled Women) 
Dodô Azevedo | 2013 | 91’ | engelsk text 

Två mystiska kvinnor är i en lägenhet som ägdes av en död illustratör. Illustratören har tagit livet 
av sig eftersom han inte vill leva i en värld där bostadsobjekt är viktigare än vad han själv är.

Dodô Azevedo är författare, filmskapare, 
musiker och DJ. Dodô debuterade inom 

film med kortfilmsserien ”Eve and the 
Seasons”. ”Eve in Spring” visades vid 
Short Film Corner i Cannes 2012. ”Eve 
in Summer”, filmad i Tokyo, visades vid 
Short Film Corner i Cannes 2013. ”Tang-

erine Memory” är hans första spelfilm.

Zita | torsdag | 2/10 | 18.30

Tatuagem (Tattoo)
Hilton Lacerda | 2013 | 110’ | engelsk text 

Brasilien, 1978. Militärdiktaturen börjar vackla. I nordöstra Brasilien utmanar en grupp artister makten 
och den konventionella moralen med teaterpjäser och offentliga provokationer. Teatersällskapet har ett 
starkt stöd hos sin homosexuella publik och gruppen utövar politiskt motstånd genom anarki och gyckel.

Hilton Lacerda är mest känd som ma-
nusförfattare till filmer såsom ”Mango 
Yellow”, ”Rat Fever” och ”Árido Movie” 
som alla haft de premiärer vid respekte-
rade internationella och inhemska film-
festivaler – Cannes, Berlin, Rotterdam, 
São Paulo, Rio de Janeiro och Brasília. 

O Homem das Multidões (The Man of the Crowd) 
Cao Guimarães & Marcelo Gomes | 2013 | 95’ | engelsk text 
Juvenal kör tunnelbanetåg i Belo Horizonte. Margô är trafikledare. Båda lever mycket ensamma liv. 
Filmen återspeglar olika slags ensamhet och vänskap i ett brasilianskt storstadskosmos.

Cao Guimarães är filmskapare och 
bildkonstnär. Hans filmer har visats på 
filmfestivaler såsom Cannes och Rio de 
Janeiro. Hans arbeten finns represente-
rade i MOMA, och andra i internationella 

konstsamlingar.

Marcelo Gomes är manusförfattare och 
regissör. Hans spelfilm ”Cinema, Aspirins 
and Vultures” premiärvisades i Cannes’ Un 
Certain Regard 2005. ”Once Upon a Time 

Was I, Veronica” har tävlat internationellt. Zita | tisdag | 30/9 | 20.30

Öppningsfilm! Opening 
film! 

Filmhuset | Bio Victor | måndag
29/9 | 19:00 

Besök av 
regissör och 
skådespelare

Besök av 
producenterna
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Dokumentärfilmer

BrasilCine Popular Jury Documentary Award 

8 spännande dokumentärer som visar olika sidor av Brasilien tävlar i denna 
kategori. De handlar om allt mellan politik och samhällsfrågor till jämställdhet 
och musik samt visar dokumentärerna ett mångfacetterat och modernt Brasi-
lien.Vinnaren presenteras under söndagens avslutningsceremoni. 

A GENTE (Custodians) 
Aly Muritiba | 2013 | 89’ | engelsk text 

Aly Muritiba arbetade i sju år i ett fängelse i Bra-
silien. Efter att sedan ha studerat film återtog han 
kontakten med sitt forna jobb och kollegorna och 
gjorde en film om Alpha-teamet. Teamet består av 28 
personer med varierande härkomst och bakgrund. 
De bevakar och tar hand om ett tusental fångar i ett 
brasiliansk fängelse. Walkiu blir ledare för teamet 
och vill göra ett gott arbete. Men allt eftersom tiden 
går så inser han att hans händer är bakbundna.

Aly Muritiba är manusforfattare, producent 
och regissör. Han har tidigare regisserat 

sju kortfilmer bl.a. ”A Fábrica” som 
nominerades till 83rd Academy Awards 
och som har vunnit 60 filmutmärkelser 
i internationella festivaler. Filmen del-
tog i festivaler som 14th Brussels Short 
Film Fest och fick en hedersomnäm-

nande vid 34th Festival International du 
Court Métrage.

Zita | torsdag | 2/10 | 20.30

Coração do Samba (Heart of Samba) 
Theresa Jessouroun | 2011 | 72’ | engelsk text 

Filmen visar upp det allra innersta, det som styr över en 
av världens största skådespel: en sambaskolas slags-
verkssektion, även kallad bateria. Elmo dos Santos, son 
till bateria:ns grundare är berättaren. Med en sprud-
lande överflöd av musikalitet och passion för sambasko-
lan utforskar filmen denna tradition som överförs från 
far till son än idag.

Theresa Jessouroun arbetade som assistent
till den berömda dokumentärfilmaren 

Eduardo Coutinho och har producerat 
dokumentärer i Brasilien för utländska 
TV-kanaler som National Geographic 
Television, Kanal 4, ZDF / ARTE, 
BBC och Discovery Channel. Jessou-
ron har producerat egna dokumentärer 

och varit VD för Kinofilmes, ett oberoen-
de produktionsbolag i Rio de Janeiro.

Zita | onsdag | 1/10 | 20.30

A Briga do Cachorro com a Onça (The fight of the Dog with the Jaguar) 
Hidalgo Romero & Alice Villela | 2013 | 58’ | engelsk text 

Massutvandring. Från 1950 till 1980 utvandrade mil-
joner människor från nordöstra Brasilien till staterna i 
sydost på jakt efter bättre levnadsvillkor. ”The fight of 
the dog and the jaguar” är en brasiliansk folksång som 
spelas av flöjtgrupper runtom i landet. Denna film är en 
kinematografisk version av musiken, en fri tolkning av 
historien. Samtidigt är filmen en poetisk skildring och 
ett nutida perspektiv på emigrationsflödet.

Alice Villela är doktorand i visuell antropologi 
vid Universidade de São Paulo.  Hon är för 
närvarande verksam vid EREA Centre 
Enseignement et Recherche en Ethnologie 
Amérindienne/LESC/CNRS/ Université 

Paris X Nanterre, Paris, Frankrike.

Hidalgo Romero studerade film och manus-
skrivande vid Escola Internacional de Cine 
e TV de San Antonio de los Baños på Kuba. 
Han är medlem i Laboratório Cisco-kol-
lektivet, där han arbetar som regissör och 

filmproducent samt leder audiovisuella 
workshops på olika platser.

Zita | lördag | 4/10 | 14.00
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Cidade de Deus-10 anos depois (City of God-10 years later) 
 Cavi Borges & Luciano Vidigal | 2013 | 75’ | engelsk text 

”City of God” regisserades av Fernando Meirelles och 
Kátia Lund och blev en världssuccé. Dokumentären 
undersöker vad som hände i skådespelarnas liv 10 år 
efter de medverkade i den prisbelönta filmen. Hur 
påverkades dem? Var de väl förberedda för att möta 
framgången? Vägde den sociala omständigheten tyngre 
än de nya möjligheterna som öppnade sig för vissa i och 
med filmens framgång?

Cavi Borges har producerat 82 kortfilmer. Näm-
nas bör ”Distraction of Ivan”, fiktiv berättel-

se regisserad av Cavi Borges och Gustavo 
Melo och visad vid Week The Review, 
Cannes Film Festival (2010) samt 52 
andra internationella festivaler.

Luciano Vidigal är regissör och skåde-
spelare. Han regisserade en av episo-

derna i ”5 x Favela - now by ourselves”: 
Official Selection vid Cannes Film Festival. 

Regissör av ”Copa Vidigal” , en dokumentär 
som visats vid International Sports Festival och Festin. 

Zita | lördag | 4/10 | 18.30

Kátia (Kátia) 
Karla Holanda | 2012 | 75’ | engelsk text 

Kátia är centralgestalten i denna film. Hon föddes 
som Joseph i Cologne, Piauí (8000 invånare) och blev 
den första transsexuella personen att väljas till en 
politisk befattning i Brasilien. Filmen är resultatet av 
20 dagars samvaro med henne.

Karla Holanda  föddes i Piauí och har arbetat som 
regissör sedan 1992, då hon började med en 

serie korta dokumentärer i Rio de Ja-
neiro. Filmen ”Kátia” är hennes första 
långa dokumentären och valdes ut av 
Petrobras Cultural Program för en 
100% produktionsfinansiering. Hon 
är Professor of Film Studies at the 
Federal University of Juiz de Fora, 

har en Magisterexamen i Multimedia 
från Unicamp och en Doctorate in Film 

Studies vid UFF.

Zita | tisdag | 30/9 | 16.30

HU (HU Enigma) 
Pedro Urano | 2011 | 78’ | engelsk text 

En symmetriskt delad byggnad: på den ena sidan ett 
viktigt offentligt sjukhus, på den andra en förvirrande 
ruin. Vid horisonten: Rio de Janeiro, allmän sjukvård, 
utbildning och Brasiliens åldrade framtidsprojekt. Fil-
mad helt och hållet i den monumentala och bara delvis 
använda modernistiska byggnaden som är UFRJ’s Uni-
versitetssjukhus. En fysisk metafor för den brasilianska 
offentliga sfären och dess politiska labyrint. 

Pedro Urano är filmfotograf, filmregissör, 
och redaktör på Carbono art & science 

online journal. Han bor och arbetar i 
Rio de Janeiro. Under årens gång har 
Pedro byggt upp en stark relation till 
de visuella konsterna. Dokumentär-
filmen ”HU Enigma” utnämndes till 
’best doc’ vid Monterrey IFF (Mex-

iko) och Tiradentes IFF (Brasilien) 
och är hans första i samarbete med den 

brasilianska konstnären Joana Traub Csekö.

Zita | fredag | 3/10 | 18.30 

Mataram meu irmão (They killed my brother) 
Cristiano Burlan | 2013 | 77’ | engelsk text 

Genom att återuppliva detaljerna kring sin bror Rafael 
Burlans död 12 år tidigare leder filmaren Cristiano Bur-
lan oss fram i en personllg resa. En resa till mittpunkten 
av en våldsspiral i den förort till São Paulo där hans 
familj bodde och där hans 22-åriga bror sköts ihjäl med 
sju skott år 2001. Regissören blottlägger delar av sin 
egen familjehistoria och släpper fram släktingar och 
vänner vars vittnesmål belyser olika personöden,och 
skildrar en historia av smärtsamma emotionella skador.

Cristiano Burlan är film- och teaterregissör 
och föddes 1975 i Porto Alegre, Brasi-
lien. Han studerade vid International 
Academy of Cinema (AIC) i São Paulo, 
där han numera är lärare.  De flesta 
av hans filmer har deltagit i viktiga 
festivaler, bland andra Havana Film 

Festival, It´s All True, och São Paulo 
International Film Festival.

Zita | tisdag | 30/9 | 18.30 

Besök av
regissören

Besök av
regissören
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Tão Longe é Aqui (Here is so Far) 
Eliza Capai | 2013 | 76’ | engelsk text

Minnen från en lång resa inspirerar till ett brev att 
skickas till framtiden. Ensam, långt hemifrån, och in-
för sin trettioårsdag, ger sig en brasiliansk kvinna iväg 
på en resa till Afrika. I ett brev till sin dotter beskri-
ver hon hur hon möter kvinnor som lever i harmoni 
med sin kultur och sin tid. En dagbok, en road-movie 
och en vink till alla dem som går sin egen väg. 

Eliza Capai är journalist och dokumen-
tärfilmare. Alltsedan 2001 regisserar 
och producerar hon dokumentärer 
om genus och kultur. Som utrikeskor-
respondent har hon levererat bidrag 

till olika media från över 25 länder.

Zita | söndag | 5/10 | 10.00 

Filmfrukost, live musik & en musik 
workshop för barn!
En filmisk och musikalisk upplevelse till hela familjen. 

• Filmfrukost: bokas senast fredagen den 3/10
• Musikworkshop med brasilianske slagverkaren
Tiago Loei. Alla barn är välkomna! Fri entré!  

Brasileirinho
Mika Kaurismäki | 2005 | 90’ | engelsk text 

Brasileirinho är en musikdokumentär om Choro, den 
första genuina brasilianska urbana musiken. Det var 
i slutet på artonhundratalet som brasilianska musiker 
började blanda europeiska melodier med afro-brasili-
anska rytmer, för att skapa Choro. Efter att ha varit 
något mindre populär ett tag, så har Choron gjort en 
anmärkningsvärd återkomst de senaste åren.

Under 90-talet, etablerade den finska film-
skapare Mika Kaurismäki sin bas och 

andra hem i Brasilien och har sedan 
dess fokuserat på både internationella 
samproduktioner samt produktioner 
som handlar om brasiliansk kultur 
och musik. BrasilCines 9:e upplaga 
hyllar den enastående och oerhört 

produktive regissör som länge bidragit 
till spridningen av brasiliansk kultur 

genom sina linser.

Zita | söndag | 5/10 | 10.00 

Filmfrukost  

Besök av
regissören

RETROSPEKTIV
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Filmerna i den här gruppen visas onsdagen den 1/10 klockan 16:30

Kortfilmer, delgrupp 1. Staden och dess karaktärer

Desdobráveis (Unfoldable)
Marcelo Diaz | 2013 | 10’ | ingen dialog

En dag i livet av fyra kvinnor som viker ut sig själva 
till att bli konst. Filmen ifrågasätter gränsen mellan 
fiktion och fakta och är en fri tolkning av föreställning-
en ”Unfoldable” med ”Nós No Bamboo”, den enda 
akrobatiska dansen på handgjorda bambumattor.

Zita | onsdag | 1/10 | 16.30 Tremor (Tremor)
Ricardo Alves Junior | 2013 | 14’ | engelsk text 

En dag i en mans liv. Han letar efter sin fru,
han söker svar, han söker efter livet.

Zita | onsdag | 1/10 | 16.30 

Sandra espera
(Sandra awaits)  
Leonardo Amaral | 2014 | 20’ | engelsk text 

Sandra väntar sig att bli kallad till matchen på lördag, 
väntar sig att äta middag med sin far, väntar sig mötet...

Zita | onsdag | 1/10 | 16.30 

Os Irmãos Mai
(The Mai Brothers)
Thais Fujinaga | 18’ | 2013 | engelsk text

Två bröder måste hitta en present till sin mormor.
Ju längre de går, desto längre är de från att lyckas.

Zita | onsdag | 1/10 | 16.30 

Onde não posso ir
(Where I can’t go)
Lygia Santos | 2013 | 23’ | engelsk text

Så mycket ljus…

Zita | onsdag | 1/10 | 16.30 
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Em trânsito (In transit)
Marcelo Pedroso | 2013 | 18’ | engelsk text

Elias på genomresa.

Zita | torsdag | 2/10 | 16.30 
Preto ou Branco!
(Black or White!) 
 Alison Zago | 2013 | 16’ | engelsk text 

Brasilien, 1970. Under den brasilianska militär-
diktaturen kommer journalisten Eduardo Pena att 
upptäcka att samvetet kan vara den värsta fienden.

Zita | torsdag | 2/10 | 16.30 

Praça Walt Disney
(Walt Disney Square) 
Sergio Oliveira and Renata Pinheiro | 2011
23’ | engelsk text 

Ett torg i en stadsdel, i en stad, i ett land. Det är 
närapå musik, om en stadskultur som speglar det 
brasilianska samhället och dess omfång. En plats
där till synes inget händer.

Zita | torsdag | 2/10 | 16.30 

Pátio (Quadrangle)
Aly Muritiba | 2013 | 17’ | engelsk text 

På gården spelar de fotboll, dansar ”Capoeira”
och pratar om frihet.

Zita | torsdag | 2/10 | 16.30 

Notas de Resistência
(Notes of Resistence) 
Luís Felipe Flores & Roberto Cotta
2014 | 13’ | engelsk text 

Motstånd är enda vägen. Varje invånare har sitt
sätt att överleva i staden Belo Horizonte.

Zita | torsdag | 2/10 | 16.30 

Filmerna i den här gruppen visas torsdagen den 2/10 klockan 16:30

Kortfilmer, delgrupp 2. Politik & Frihet 
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Antes de Palavras
(Before Words)  
Diego Carvalho Sá | 2013 | 13’ | engelsk text 

Dessa fragment från närmandet mellan två pojkar visar 
Celios naiva intresse för Dario, Sofias antagande om 
detta närmande och Darios tidigare interesse för Celio.

Zita | fredag | 3/10 | 17.00 Olympias (Olympias)
Bia Medeiros | 2013 | 12’ | engelsk text 

Fernando Codeços Olympior är transvestiter i stadsde-
len Glória i Rio de Janeiro. Han träder in i denna värld 
och ger oss vittnesmål om livsöden, förhållandet mellan 
transvestiter och prostitution , kropp och självbild.

Zita | fredag | 3/10 | 17.00 

Jessy (Jessy)
Paula Lice, Rodrigo Luna, & Ronei Jorge
2012 | 15’ | engelsk text 

”Jessy” är kortversionen av dokumentären ”Jéssica 
Cristopherry!”., så kallades en av Paula Lices barn-
domskaraktärer. Som skådespelerska, teaterförfattare 
och kvinna, så räknar hon med att hennes gudmödrar 
ska åter ge liv åt Jéssica och således tillfredställa Paulas 
önskan om att bli en drag queen.

Zita | fredag | 3/10 | 17.00 

Estudo em Vermelho
(Study in Red)
Chico Lacerda | 2013 | 17’ | engelsk text 

 Prolog, två akter och ett musikstycke.

Zita | fredag | 3/10 | 17.00 

Canto de Outono
(Song of Autumn) 
André Antônio | 2014 | 14’ | engelsk text 

Snart störtar vi ned i det kalla mörkret. 

Zita | fredag | 3/10 | 17.00 

Filmerna i den här gruppen visas fredagen den 3/10 klockan 17.00

Kortfilmer, delgrupp 3. Genus
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Cowboy (Cowboy) 
Tarcisio Lara Puiati | 11’ | 2011
engelsk text 
Cowboys många liv.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Prego (Prego)   
Guilherme Dimov | 2013 | 24’ | engelsk text 

En dag i en tonåringens liv och hans frågor.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Vento Virado (Turned Wind)   
Leonardo Cata Preta  | 2013 | 21’
engelsk text 

Om man lyfter upp ett barn över sitt huvud så
blir han rädd, och vinden vänder.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Uns braços (Her arms)   
Luciano Coelho | 2012 | 20’ | engelsk text 

Unga Inácio förs från landsbygden till staden för att 
arbeta som lärling för Mr Borges. Hans missnöje med 
förändringen försvinner plötsligt när han möter Seve-
rina, Borges hustru, och fascineras av hennes armar.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Sanã (Sanã)  
Marcos Pimentel  | 2013 | 18’ | engelsk text 

I inlandet av delstaten Maranhão i Brasilien söker
en pojke i det vida landskapet efter något.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Quinze (Fifteen) 
Maurillio Martins | 2013 | 21’ |  engelsk text 

I utkanterna av Contagem, Brasilien, drömmer Ra-
quel bakom nakna väggar. Just nu är hennes dotters 
15-års-fest det viktigaste för henne. Bland allt i hen-
nes liv finns det räkningar att betala, jakten efter ett 
sätt att tjäna pengar, och så hennes kärlek för Cleide.

Zita | lördag | 4/10 | 16.30

Filmerna i den här gruppen visas lördagen den 4/10 klockan 16:30

Kortfilmer, delgrupp 4. Gestalter & Berättelser
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E (P) 
Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti &
Miguel Antunes Ramos | 2014 | 18’ | engelsk text
Parkering. Att parkera. Att stå. Att stå stilla.

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Sobre a mesa (At the table) 
Juliana Serfaty | 2013 |  14’ | engelsk text 

När Vicente kommer hem efter en mycket lång tid är 
det dags att förbereda sig för en familjemiddag. 

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Nossa Pintura (Our Painting)   
Fábio Nascimento & Thiago Oliveira | 2013
25’ | engelsk text

Den målande schamanen skapar kultur. Indianerna i söd-
ra Pará, Brasilien, visar upp detta skapande som lärdes 
ut i mytologiska tider. Denna traditions kontinuitet, gör att 
Mebengôkre-Kayapós kvinnor kastar ett förklarande ljus 
över skillnaderna mellan indianer och vita.

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Mundo Incrível Remix
(Incredible World Remix)  
Gabriel Martins | 2014 | 25’ | engelsk text

Bilder och dess cykler. Inget skapas, utan förvandlas.

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Memória de Rio
(River’s Memory) 
Roney Freitas | 2013 | 14’ | engelsk text

”Öde, förutbestämmelser… mitt öde. Dessa min
flod Tietês vatten är usla och gyttjiga, de sprider 
feber, dödar gör de, och lämnar ifrån sig hägrar
och motsatser”

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Zita | söndag | 5/10 | 16.30

Lição de Esqui
(Ski Lessons)
Leonardo Mouramateus | 2013 | 25’ | engelsk text 

Snö är vatten. Vatten är vatten.

Filmerna i den här gruppen visas söndagen den 5/10 klockan 16:30

Kortfilmer, delgrupp 5. Nya perspektiv
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Lilla BrasilCine - Skolbio & Barnvisning
Lilla BrasilCine är tillbaka med filmer helt tillägnade barn och 
ungdomar. 7 kortfilmer och en animerad långfilm delade i 4 
visningar, varav 3 är skolbio och 1 är öppen för allmänheten. 

Tillsammans med projektet Brincando em Português (Att leka
på portugisiska) erbjuder Lilla BrasilCine en magisk morgon 
med mycket lek, glädje, filmer och portugisiska. 

Meu foguete (My Rocket)
Marcelo Bala & Andrea Pesek | 2013 | 2’17’’

En femårig pojke drömmer om att bygga en raket som går snabbare än ljuset. 
Filmen är en fantastisk resa genom rymden och i ett barns fantasi.

O Piano (The Piano) 
Marcelo Bala & Andrea Pesek | 2013 | 2’18’’

Emmanuel hade tur. Mycket tur. Han kunde lätt ta med sig  ett
piano i fickan.

Paleolito
Ismael Lito e Gabriel Calegario | 2013 | 6’18’’

En grottmänniska letar efter mat inne i en grotta och hjälper en varelse 
gjord av sten att vakna till liv. Tillsammans med sin vän Paleolito ger de
sig av för att jaga den stora och ståtliga Mammuten.

Pierre e a Mochila
(Pierre and the Backpack) 
Iuli Gerbase | 2013 | 10’

Pierre är en tioårig pojke som flyttar till sin farfar efter att han övergivits av 
sin mor. Tre envisa flickor i hans nya skola hjälper honom att bli gladare då 
de genomför sitt skolprojekt: en musikal om Thomas Edison.

Requília (Relic)
Renata Diniz | 2013 | 16’ 

En sjuårig pojke tar bussen till skolan varje dag med sin barnflicka. Vid buss-
hållplatsen en morgon stöter han på en helt annorlunda människa. Vem är 
denne skäggige herre som, helt olikt alla andra, inte har några förväntningar? 
Ingen tar någon notis om honom, utom pojken, som blir nyfiken. Barndom och 
ålderdom, minnen och tid flätas samman till att forma en historia.

Sophia
Kennel Rógis Nunes | 2013 | 15’ 

Joana är en hängiven mor som, då hon försöker bättre tränga in i Sophias 
värld, stöter på vackra sinnesupplevelser. Det här är helt enkelt en
kärlekshistoria omgiven av klingande och visuell poesi.

Um rio (A river) 
Marcelo Bala & Andrea Pesek | 2013 | 4’08’’

Den tecknade kortfilmen ”En flod” framför, på ett lekfullt och didaktiskt
sätt, den grundläggande historien om många av världens floder. 

Zita | fredag | 3/10 | 10.00 (skolbio) 
Zita | lördag | 4/10 | 11.00 

Até que a Sbornia nos separe
(Until Sbornia do us apart) 
Otto Guerra & Ennio Torresan Jr | 2013 | 85’ 

Vad händer i ett litet land när muren som skiljer det från resten av värl-
den faller? Händelserna som följer på det oavsiktliga fallet av muren som 
isolerade Sbórnia från Kontinenten överrumplar folket från det fridfulla och 
avlägsna landet med nya vindar från en modern stad. Konflikterna som denna 
kulturkrock framkallar vänder upp och ned på livet av våra protagonister - 
Kraunus och Pletskaya - två underliga Sborniska musiker. 

Tumbascenen | onsdag | 1/10 | 10.00 (skolbio)
Zita | torsdag | 2/10 | 10.00 (skolbio)
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Regissörer Regissörer

Cristiano Burlan 
Cristiano Burlan är film- och teaterregissör och föddes 1975 i Porto Alegre, 

Brasilien. Han studerade vid International Academy of Cinema (AIC) i São 
Paulo, där han numera är lärare. De flesta av hans film deltagit i viktiga 

festivaler, bland andra Havana Film Festival, It´s All True, och São Pau-
lo International Film Festival.

Möt Cristiano Burlan efter visningar av Mataram meu 
irmão (They killed my brother) och Amador (Amateur). 

Mataram meu irmão (They killed my brother) Zita
tisdag | 30/9 | 18.30

Amador (Amateur) Zita | onsdag | 01/10 | 18.30

Dodô Azevedo 
Dodô Azevedo är författare, filmskapare, musiker och DJ. Dodô debuterade inom 

film med kortfilmsserien ”Eve and the Seasons”. ”Eve in Spring” visades vid 
Short Film Corner i Cannes 2012. ”Eve in Summer”, filmad i Tokyo, visades 
vid Short Film Corner i Cannes 2013. ”Tangerine Memory” är hans första 
spelfilm och hans manifest för en gör-det-själv ideologi. 

Möt Dodô Azevedo efter visningen av Memória Tangerina: 
mulheres legendadas (Tangerine Memory: subtitled wo-
men). 

Zita | torsdag | 2/10 | 18.30 

Eliza Capai
Eliza Capai är journalist och dokumentärfilmare. Alltsedan 2001 regisserar 

och producerar hon dokumentärer om genus och kultur. Som utrikeskor-
respondent har hon levererat bidrag till olika media från över 25 länder.

Möt Eliza Capai efter visningen av Tão Longe é Aqui
(Here is So Far). 

Zita | söndag | 5/10 | 14.00

Pedro Urano
Pedro Urano är filmfotograf, filmregissör, och redaktör på Carbono art & 

science online journal. Han bor och arbetar i Rio de Janeiro. Under årens 
gång har Pedro byggt upp en stark relation till de visuella konsterna. 
Dokumentärfilmen ”HU Enigma” utnämndes till ’best doc’ vid Monter-
rey IFF (Mexiko) och Tiradentes IFF (Brasilien) och är hans första i 
samarbete med den brasilianska konstnären Joana Traub Csekö.

Möt Pedro Urano efter visningen av HU (HU Enigma).  
ISPLA - Stockholms universitet | torsdag | 2/10 | 18.00 

Zita | fredag | 3/10 | 18.30

I år har vi äran att presentera fyra regissörer för sin publik efter 
sina respektive filmvisningar. Missa inte att få träffa och ställa 
frågor till just din favoritregissör!

Träffa några av regissörerna
bakom årets filmer. 
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Teamet & Tack Samarbetspartners

Förening för Svensk och Brasiliansk Kultur

Tumbascenen

Med stöd av
Stockholms stad och

Stockholms läns landsting.

Vårat Team

• Festivalschef & producent – Juliana Moreira 
• Programansvarig & konstnärlig ledare – Clarice Goulart 
• Kortfilmsansvarig – André Novais de Oliveira
• Co-producent (Brasilien) – Nara Aragão & João Vieira (REC Produtores & Associados)
• Gäst- & Volontärkoordinator – Carolina Leite da Silva 
• Skolbiokoordinator – Djaildes Nises & Deise Mardones 
• Webbinnehåll – Camila Vieira & Ana Carolina Costa
• Marknadsföring & Press – Maíra Lopes & Johan Övergaard
• Produktionassistenter – Peter Lindekrantz, Vinícius Santiago, Maya Jönsson,
Lara Hultmark Varejão, Linda Fröberg, Margareth Berry, Johan Fogde Dias
• Översättning – Peter Lindekrantz, Lara Hultmark Varejão, Elina Peronius & Clarice Goulart
• Grafisk profil, grafisk design & webb – Approdites AB

Stort tack! 

Adriana Pettinelli Heredia, Alexandra Tingdal, Alderimar Costa, Ana Borges, Ana Catarina 
Araújo Silva, Anne-Marie Fermelin, André Novais de Oliveira, Andrea Sucasas Gottfridsson, 
Andreas Forsman, Bartira Fortes, Beatriz Masson, Carina Pettersson, Carolina Holander, Ca-
tarina Stichini, Cátia Rocha, Christina Preisler Schedin, Christabel Johansson, Cristina Nasci-
mento, Daniele Braga, Deise Andrade, Eliel Zeitouni, Gean Queiroz, Guto Lucena, Jess Jacques 
Gersztenkorn, João Vieira, Joseph Ah-King, Manoel Antonio, Mats Gröning, Mauricio Antunes, 
Mika Kaurismäki, Mikael Andersson, Paola Sartoretto, Rafael Franco, Sarah Bekele Johansson, 
Susana Rodrigues, Tarsila Tavares, Thaïs Machado Borges, Tiago Loei, Ulrika Sundbäck, Vitor 
Celestino, Victor Ah-King, Wellington Calasans, Åsa Hoflin.

Och till alla som hjälpt oss att göra den här upplagan möjlig!  

Tusen
 tack!

B R A Z I L I A N  G O V E R N M E N TEmbassy
of Brazil in
Stockholm

020-20 20 20
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Schema Schema

söndag 5/10
10:00
Filmfrukost - Brasileirinho (90 min)
Livemusik + Musikworkshop för barn

• Zita Folkets Bio

16:30
Kortfilmsmaraton: 5
(124 min)

• Zita Folkets Bio

18:30
Castanha (95 min)
Avslutningscermoni

• Zita Folkets Bio

lördag 4/10
10:00 Lilla BrasilCine
7 kortfilmer
(48 min) + Playing in Portuguese 

• Zita Folkets Bio

13:30
After the Rain
(95 min)

• Zita Folkets Bio

14:00
The fight of the dog
with the jaguar
(58 min)

• Zita Folkets Bio

16:30
Kortfilmsmaraton: 4
(115 min)

• Zita Folkets Bio

18:30
City of God 10 years later
(75 min)

• Zita Folkets Bio

20:30
Love, Plastic and Noise
(85 min)

• Zita Folkets Bio

fredag 3/10
10:00 Lilla BrasilCine
7 kortfilmer
(48 min) 

• Zita Folkets Bio

17:00
Kortfilmsmaraton: 3
(71 min)

• Zita Folkets Bio

20:30
Volcano Exiles
(122 min)

• Zita Folkets Bio

onsdag 1/10
16:30
Kortfilmsmaraton: 1 
(85 min) 

• Zita Folkets Bio

10:00 Lilla BrasilCine
Until Sbornia do us apart
(95 min)

• Tumbascenen

20:30
Heart of samba
(72 min)

• Zita Folkets Bio

tisdag 30/9
16:30
Katia
(75 min)

• Zita Folkets Bio

20:30
The man of the Crowd
(95 min)

• Zita Folkets Bio

måndag 29/9
17:30
Mingel

• Filmhuset

18:30
Invigning

• Filmhuset

19:00
Tattoo
(110 min)

• Filmhuset

21:00 - 23:00
Efterfest 

• Filmhuset

torsdag 2/10
16:30
Kortfilmsmaraton: 2
(85 min)

• Zita Folkets Bio

10:00 Lilla BrasilCine
Until Sbornia do us apart
(95 min)

• Zita Folkets Bio

18:00
HU
Samtal med Pedro Urano

• ISPLA/SU

20:30
Custodians
(95 min)

• Zita Folkets Bio

18:30
They Killed my brother
(77 min)

• Zita Folkets Bio

Regissörsbesök!

18:15
Amateur
(95 min)

• Zita Folkets Bio

18:30
Tangerine Memories
(91 min)

• Zita Folkets Bio

18:30
HU
(75 min)

• Zita Folkets Bio

14:00
Here is so far
(75 min) 

• Zita Folkets Bio

Regissörsbesök!

Regissörsbesök!

Regissörsbesök!

Regissörsbesök!




