
MEMORIAL DA
AMÉRICA LATINA

Auditório Simón Bolívar
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664

Barra Funda - São Paulo - SP

O MAIOR fEsTIvAL DE CINEMA 
pARA jOvENs DO MuNDO, 
pELA pRIMEIRA vEz NO bRAsIL.

Ministério da cultura apresenta





A cidade de São Paulo foi escolhida para abrigar um dos maiores festivais de cinema para jovem 
do mundo, o Giffoni Film Festival. 

O evento acontecerá entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2013. Voltado para o público jovem, 
um dos grandes diferenciais do Giffoni é promover a atuação do adolescente enquanto jurado 
do Festival, incentivando o desenvolvimento do senso crítico e a interação dele com pessoas do 
Brasil, de outros países, bem como com artistas e cineastas. 

Será formado um grupo de 400 jovens brasileiros e estrangeiros, de 12 a 17 anos, que serão 
jurados do Festival, assistindo à programação composta de 16 filmes nacionais e estrangeiros, 
incluindo produções inéditas no Brasil, e participando da votação para eleger o Melhor Filme.

Além das sessões de cinema, o evento contará também com outras atividades, tais como debates 
com cineastas dos filmes em competição, oficinas culturais, espetáculos de dança, música, teatro, 
e sessões de bate-papo com profissionais do cinema nacional.

E para fechar o dia ao entardecer, haverão sessões gratuitas e abertas ao público geral de cinema, 
shows de música, dança e  teatro – além de oficinas culturais para animar os participantes.

O Giffoni São Paulo Film Festival conta com o patrocínio de Redecard e Petrobras, apoio 
do Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura do Estado de SP, Globo São Paulo, Rádio 
Disney e Revista Contigo! Mais informações podem ser consultadas através do site: www.
giffonispfilmfestival.com.br. 
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AUDITÓRIO A

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) - ATIVIDADE: filme

“Kaddish for a Friend” (Alemanha)”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: debate com
equipe do filme  “Kaddish for a Friend””

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: bate-papo

com ator/diretor nacional”

*** limpeza e manutenção da sala ***

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: filme “Spud”

(África do Sul / Reino Unido)”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: debate com

equipe do filme “Spud””

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: bate-papo com

ator/diretor nacional”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 1
(12 a 14 anos) ATIVIDADE: oficina de

sonoplastia, ministrada
por Operahaus”

*** montagem de palco /
passagem de som / ensaio ***

“PÚBLICO: público geral
(atividade aberta à população)

ATIVIDADE: entretenimento noturno
com a Cia O Que de Que / Espetáculo 

“Cadê Meu Nariz?””

*** desmontagem do espetáculo ***

AUDITÓRIO B

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: oficina de sonoplastia,

ministrada por Operahaus”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: filme

“Simple Simon” (Suécia)”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: debate com

equipe do filme “Simple Simon””

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: bate-papo com

ator/diretor nacional”

*** limpeza e manutenção da sala ***

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: filme 

“Suicide Room” (Polônia)”

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: debate

com equipe do filme “Suicide Room””

“PÚBLICO: Jurados do grupo 2
(15 a 17 anos) ATIVIDADE: bate-papo

com ator/diretor nacional”

“PÚBLICO: público geral (atividade
aberta à população) ATIVIDADE: oficina

de sonoplastia, ministrada por Operahaus”

*** limpeza e manutenção da sala ***

“PÚBLICO: público geral
(atividade aberta à população)

ATIVIDADE: filme “Os Desafinados”
(Brasil) - Panorama: Cinema Brasileiro

Cultura e Identidade Nacional”

SALA REFEIçãO

“PÚBLICO: Jurados
do grupo 1 (12 a 14 anos)

ATIVIDADE: almoço”

“PÚBLICO: Jurados
do grupo 2 (15 a 17 anos)

ATIVIDADE: almoço”

“PÚBLICO: jurados
internacionais

ATIVIDADE: jantar”

28 janeiro
segunda-feira



JurAdoS
12 A 14 AnoS

Kaddish para um amigo

Kaddish for a friend

Kaddisch für einen freund
Alemanha/Germany, 2011, 93’

Frisson das montanhas

Frisson des collines
Canadá/Canada, 2011, 103’

Fique!

Stay!

Blijf!
Holanda/The Netherlands, 2010, 77’

Vôo brilhante

Bright flight

Il sole dentro
Itália/Italy, 2012, 100’

Spud

África do Sul/South Africa, 2010, 110’

O Palhaço

The Clown
Brasil/Brazil, 2011, 90’

Garotos espertos não choram

Cool kids don’t cry

Achtste – Groepers huilen niet
Holanda/The Netherlands, 2012, 96’

Victor e o segredo da casa do crocodile

Victor and the secret of crocodile mansion

Das haus der krokodile
Alemanha/Germany, 2012, 91’
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direção/director
Leo Khasin
roteiro/screenplay
Leo Khasin
direção de fotografia/director of 
photography
Mathias Schöningh
montagem/editor
Horst Reiter
direção de arte/production designer
Maximilian Lange
figurino/costume designer
Tina Keimel-Sorge
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Tendo crescido em um campo de refugiados palestino, Ali Messalam, de 14 anos, aprendeu a odiar judeus desde cedo. 
Depois de escapar do Líbano, ele e sua família chegam a Berlim. Ali, ele tenta se adaptar e deseja nada mais do que ser 
aceito por seus jovens colegas árabes. Mas para ganhar este reconhecimento, ele tem que provar seu valor. Em uma 
prova de coragem, ele entra no apartamento de seu vizinho russo, um senhor judeu de 84 anos, veterano da Segunda 
Guerra Mundial, e junto com seus “amigos”, vandalizam a casa do velho homem. Ao retornar para casa mais cedo do que 
o esperado, o vizinho reconhece Ali e o denuncia à polícia. Para não ser condenado e deportado, Ali deverá ficar próximo 
de seu inimigo...

Nascido em 1973, em Moscou. Inicialmente estudou Ortodontia, e em 
seguida estudou na Academia de Cinema Kaskeline, em Berlim, e em 
Autorenschule Hamburg. Trabalhou como assistente de diretor em 
vários filmes e produções de TV. Dirigiu diversos curtas-metragens, 
como DEAR MOM (LIEBE MUTTER, 2001) e THIRST (DURST, 2003), 
KICKBACK (2004). KADDISH FOR A FRIEND é sua estreia na direção de 
longas-metragens.

Born 1973, Moscow. He initially studied Dentistry, followed by studies at 
the Kaskeline Film Academy in Berlin and at Autorenschule Hamburg. He 
has worked as an assistant director on various film and TV productions. 
He directed several short films, such as DEAR MOM (LIEBE MUTTER, 2001), 
THIRST (DURST, 2003), KICKBACK (2004). KADDISH FOR A FRIEND is his 
feature directorial debut.

Leo Khasin

Growing up in a Palestinian refugee camp, the 14-year-old Ali Messalam learned to hate Jews at an early age. After escaping 
Lebanon, he and his family end up in Berlin-Kreuzberg. Here, he tries to fit in and longs for nothing more than to be accepted by 
his fellow Arab youths. But to gain this recognition, he has to prove himself. In a test of courage, he breaks into the apartment of 
his Russian neighbour Alexander Zamskoy, an 84-year-old Jewish second world war veteran. But Ali’s “friends” follow him into 
the apartment and vandalize the old man’s home with abandon. Alexander only recognizes Ali when he returns home earlier 
than expected and reports him to the police. To avoid being sentenced and deported, Ali is forced to seek out closeness to his 
enemy…

som/sound
Thorsten Bolze
música/music
Fabian Römer
Dieter Schleip
intérpretes/leading players
Ryszard Ronczewski (Alexander 
Zamskoy)
Neil Belakhdar (Ali Messalam)
Sanam Afrashteh (Mouna)
Neil Malik Abdullah (Walid)
Heinz W. Krückeberg (Isja)
Anna Böttcher

produzido por/produced by
Martin Bach
distribuição internacional/world 
sales
SiMa Film Sigrid und Martin 
Bach GbR
Wilbrechtstr. 53 a, 81477 
Munich – Germany
phone +49 1728587016
fax +49 8974975811
martin.bach@sima-film.de

Diretor / Director
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direção/director
Donovan Marsh
roteiro/screenplay
Donovan Marsh
baseado em um romance de/based 
on a novel by
John Van De Ruit
direção de fotografia/
director of photography
Lance Gewer
montagem/editor
Megan Gill
direção de arte/production designer

Sp
ud

Áf
ric

a 
do

 S
ul

/S
ou

th
 A

fri
ca

, 2
01

0,
 1

10
’

África do Sul. O ano é 1990 e Nelson Mandela está para ser libertado da prisão. John Milton, apelidado Spud, é um garoto 
de origem simples que ganha uma bolsa de estudos numa escola particular de elite do país. Spud tenta adaptar-se ao 
ambiente em sua nova escola cheia de garotos ricos com apelidos como Gecko, Rambo, Rain Man, Mad Dog. Ele percebe 
que o único meio para ser aceito e sobreviver ao bullying neste novo mundo é através da fama e das mulheres. Ele então 
faz uma audição para a peça teatral da escola e consegue o papel principal. Além disso, se joga de cabeça em sua nova 
vida amorosa com Mermaid e a ‘femme fatale’ Amanda. Ao longo de suas aventuras, Spud recebe aconselhamento de seu 
excêntrico professor de inglês, Mr. Edly, que o apresenta à grande literatura e, apesar de seu casamento falido, oferece 
conselhos amorosos.

Sua carreira tem início em 1992. Trabalhou como escritor, diretor e 
editor em diferentes áreas: shows televisivos, publicidade, vídeo-clipes. 
Em 2005, escreveu, dirigiu e editou seu primeiro longa-metragem, 
DOLLARS AND WHITE PIPES. Em seguida, dirigiu o filme para TV, THE 
GOOD FIGHT.

He began his career in the film industry in 1992. He has worked as a writer, 
director and editor in a variety of areas: TV shows, commercials, music 
videos. In 2005 he wrote, directed and edited his first feature film, DOLLARS 
AND WHITE PIPES. Afterwards he directed the TV film THE GOOD FIGHT.

Donovan Marsh

South Africa. It’s 1990, and Nelson Mandela is going to be released from prison. John Milton, alias Spud, is a small boy from an 
ordinary background who wins a scholarship to an elite private school in South Africa. At his new school full of rich kids, Spud 
is surrounded by boys with nicknames like Gecko, Rambo, Rain Man, Mad Dog, and he has his hands full trying to adapt to his 
new home. He decides that the only way for him to be accepted and to survive the bullying in this new world is through fame 
and women. So he auditions for a school play and gets the lead role. He also throws himself into his emerging love life with 
Mermaid and the femme fatale Amanda. Through all his adventures, Spud is advised by his eccentric English teacher, Mr. Edly, 
who introduces him to great literature and, despite his own failing marriage, offers relationship advice.

Tom Gubb
figurino/costume designer
Mariano Gomez
intérpretes/leading players
Troye Sivan (John “Spud” 
Milton)
John Cleese (Mr. “The Guv” Edly)
Tanit Phoenix (Mrs. Eve Wilson)
Jason Cope (Mr. Wilson)
Jeremy Crutchley (Mr. 
Glockenshpeel)
Alex McGregor (Christine)
produzido por/produced by

Ross Garland
Brad Logan
produção/production
Rogue Star Films
708 De Oude Schuur 120 Bree 
Street, Cape Town, Western 
Cape, 8001
phone 021 4224680
distribuição internacional/
world sales
Nu Metro Films 

Diretor / Director
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direção/director
Richard Roy
argumento/story
Richard Roy
roteiro/screenplay
Richard Roy
Michel Michaud
com a colaboração de/with the 
collaboration of
Denis Thériault
direção de fotografia/director of 
photography
Yves Bélanger
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Verão de 1969. O mundo transforma-se rapidamente e um ano de intensa agitação social acaba de terminar. Aos 12 anos, 
o jovem Frisson sente o espírito da descoberta despertando dentro dele. Ele deseja ir morar no interior com seu ídolo, o 
selvagem motociclista Tom Faucher. Frisson vive se metendo em encrencas com seu melhor amigo, o grande Thibault, e 
está secretamente apaixonado por sua professora. Frisson acredita que tudo é possível, até mesmo ir a Woodstock e pegar 
um autógrafo de Jimi Hendrix. Nada poderá impedi-lo de conseguir o dinheiro de que precisa para a viagem. Tendo como 
pano de fundo a contracultura dos hippies e a primeira viagem à Lua, Frisson atinge a maturidade e lentamente descobre 
as alegrias e decepções do desejo, da amizade e do amor. 

Estudou cinema no Canadá, na Universidade Laval e na Universidade 
Concordia. Em 1990, dirigiu seu primeiro longa-metragem teatral, 
MOODY BEACH, seguido por CABOOSE (1996) e CAFÉ OLÉ (2000). Sua 
estreia na direção de TV foi na série LE MASQUE (1997). Em seguida, 
dirigiu diversos filmes para TV, tais como A DEADLY ENCOUNTER (2004), 
CRIMES OF PASSION (2005), FORBIDDEN SECRETS (2005), FLIRTING 
WITH DANGER (2006), THRILL OF THE KILL (2006), ABDUCTED: FUGITIVE 
FOR LOVE (2007), YOU BELONG TO ME (2008), FINAL VERDICT (2009).

He studied Film in Canada at the Laval University and at the Concordia 
University. In 1990 he directed his first theatrical feature film, MOODY 
BEACH, followed by CABOOSE (1996) and CAFÉ OLÉ (2000). He made his 
directorial TV debut with the series LE MASQUE (1997). Afterwards he 
directed several TV movies, such as A DEADLY ENCOUNTER (2004), CRIMES 
OF PASSION (2005), FORBIDDEN SECRETS (2005), FLIRTING WITH DANGER 
(2006), THRILL OF THE KILL (2006), ABDUCTED: FUGITIVE FOR LOVE (2007), 
YOU BELONG TO ME (2008), FINAL VERDICT (2009). Richard Roy

It’s the summer of 1969. The world is changing fast, and a year of intense social upheaval has just ended. At 12, young Frisson 
can feel the spirit of discovery awakening inside. He wants to go live in the country with his hero, outlaw biker Tom Faucher. 
He gets into trouble with his friend, big Thibault, and carries a torch for his teacher. Frisson believes anything is possible, even 
making it to Woodstock and getting Jimi Hendrix’s autograph. He’ll stop at nothing to get the money he needs for the trip. 
Against the backdrop of the Age of Aquarius and the first lunar landing, Frisson is coming of age. He’s slowly discovering the joys 
and disappointments of desire, friendship and love.

montagem/editor
Michel Arcand
direção de arte/production designer
Jean Bécotte
figurino/costume designer
Michèle Hamel
som/sound
Pierre-Jules Audet
música/music
Fm Le Sieur
intérpretes/leading players
Antoine Olivier Pilonn (Frisson)
Guillaume Lemay-Thivierge 

(Tom Faucher)
Antoine Bertrand (Burger)
Évelyne Brochu (Hélène 
Paradis)
Patrice Robitaille (Aurèle)
Anik Lemay (Lucille)
produzido por/produced by
Louis-Philippe Rochon
produção/production
Solofilms
1 rue McGill, bureau 404, 
Montréal, Québec H2Y 4A3 - 
Canada

phone +1 5149040210
www.frissondescollines.com
jfraynaud@solofilms.ca
distribuição internacional/world 
sales
eOne International
www.eonefilms.com
info@entonegroup.com

Diretor / Director
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direção/director
Lourens Blok
roteiro/screenplay
Mirjam Oomkes
Willemine van der Wiel
direção de fotografia/director of 
photography
Steve Walker
montagem/editor
Jasper Quispel
direção de arte/production designer
Jan Rutgers
figurino/costume designer
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Holanda. Lieke e Milad são grandes amigos. Milad mora com seus pais e duas irmãs – eles fugiram do Irã quando ele era 
bastante novo. Lieke mora com sua mãe – seu pai é francês e vive na Bélgica. Algo terrível acontece então: Milad e sua 
família têm que voltar ao Irã uma vez que seu visto de permanência foi recusado. Lieke envia a um jornalista o dossiê da 
família de Milad, mas tudo em vão: a família de Milad é levada a um centro de detenção e Milad desaparece. Lieke então 
o encontra no esconderijo deles. Eles fogem, procuram o pai de Lieke e descobrem que ele acabou de ser solto da prisão 
e que não é a pessoa certa para cuidar deles. Quando Milad descobre que sua família está para ser levada para o Irã, ele e 
Lieke voltam para a Holanda. A atenção que a história deles desperta na mídia levanta a questão sobre se o Irã é seguro 
o suficiente para Milad e sua família.

Nascido em 1978. Depois de se formar no Liceu Gráfico em Utrecht, 
foi admitido na Academia Holandesa de Cinema e Televisão, em 
Amsterdã. Em 2006, formou-se com o curta-metragem LOVE, DEATH & 
AIR GUITAR (LIEFDE, DOOD & LUCHTGITAAR), que foi nominado para 
o prêmio da Student Academy Award. Em 2008, dirigiu seu primeiro 
longa-metragem, THE SEVEN OF DARAN: THE BATTLE OF PAREO ROCK 
(DE ZEVEN VAN DARAN, DE STRIJD OM PAREO ROTS), que foi exibido no 
Giffoni 2008.

Born 1978. After graduating from the Graffic Lyceum in Utrecht, he was 
admitted to the Dutch Film and Television Academy in Amsterdam. In 
2006 he graduated with the short film LOVE, DEATH & AIR GUITAR (LIEFDE, 
DOOD & LUCHTGITAAR), which was nominated for the Student Academy 
Award. In 2008 he directed his first feature film, THE SEVEN OF DARAN: THE 
BATTLE OF PAREO ROCK (DE ZEVEN VAN DARAN, DE STRIJD OM PAREO 
ROTS), which was screened at GFF 2008.

Lourens Blok

The Netherlands. Lieke and Milad, both 11, are great pals. Milad lives with parents and two sisters: they fled Iran when he was 
very young. Lieke lives with her mum: her dad is French and lives in Belgium. Then something terrible happens: Milad and his 
family have to go back to Iran as their residence permit is turned down. Lieke goes to The Hague and sends Milad’s family dossier 
to a journalist, but without success. Milad’s family is transported to a detention centre and Milad disappears: Lieke finds him 
in their hiding place. They run away, go to Lieke’s dad and find out that he was just released from prison and he is not the right 
person to take care of them. When Milad discovers that his family is about to be transported to Iran, he and Lieke go back to the 
Netherlands. Through the media attention raised by the story of Milad and Lieke, the question has risen whether or not Iran is 
safe enough for Milad and his family.

Fanny Kieft
som/sound
Leo Franssen
música/music
Maarten Spruijt
intérpretes/leading players
Mexx Nachbar (Lieke)
Ezzaldeen Ali (Milad)
Maike Meijer (Sandra)
Axel Daeseleire (Luc)
Egbert-Jan Weeber (Chris)
Farhad Foroutanian (Omid)
produzido por/produced by

Hans Pos
Maria Peters
Dave Schram
produção/production
Shooting Star Film Company
Prinsengracht 546, 1017 KK 
Amsterdam – The Netherlands
phone +31 206247272
fax +31 206268533
www.shootingstar.nl
info@shootingstar.nl

Diretor / Director
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direção/director
Paolo Bianchini
argumento/story
Paolo Bianchini
Paola Rota
roteiro/screenplay
Paolo Bianchini
Marco Cavaliere
Paola Rota
direção de fotografia/director of 
photography
Giovanni Cavallini
montagem/editor
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Yaguine e Fodé, dois garotos guineenses, escreveram – em nome de cada criança da África – uma carta para “Suas 
Excelências os membros e oficiais da Europa”. Nesta carta, eles pedem ajuda para ter escolas, alimentos e remédios “como 
seus filhos que vocês amam como sua própria vida”. Com a carta no bolso, Yaguine e Fodè escondem-se no trem de pouso 
de um avião com destino a Bruxelas e, dessa forma, tem início sua longa jornada de esperança da África à Europa. Dez 
anos depois, acompanhamos uma outra jornada, dessa vez em direção oposta – da Europa à África –, feita por dois outros 
garotos, Thabo e Rocco, com suas bolas de futebol. Thabo, de 13 anos, vem de N’Dola, um vilarejo africano, e quer retornar 
à sua terra com seu amigo Rocco, de 14 anos, da Catania. Esses garotos são vítimas do mercado de jogadores de futebol 
infantis, do qual conseguiram escapar. 

Embaixador da Unicef desde 2002. Começou sua carreira artística como 
assistente de diretores como Zampa, Comencini, De Sica, Bolognini. Nos 
anos 1960, foi roteirista (SEVEN GOLDEN MEN, AT ANY COST) e diretor 
(MASSACRE MANIA, DEVILMAN STORY). Mudou para comerciais e depois 
de volta para o cinema com LA GRANDE QUERCIA (THE BIG OAK, 1997). 
Posteriormente, fez diversos filmes para a TV Rai: THE MAN OF THE WIND 
(2002, patrocinado pela Unicef ), WATER BOY (2005), CODE NAME AURORA 
(2007), THE MARSH’S INTRIGUES (2009). Em 2006, ele cofundou com Paola 
Rota a empresa de produção Alveare Cinema, onde dirigiu DAY, NIGHT, 
DAWN (2007, patrocinado pela Unicef ).

Unicef Ambassador since 2002. He began his artistic career as an assistant 
to directors such as Zampa, Comencini, De Sica, Bolognini. In the 60s he was 
screenwriter (SEVEN GOLDEN MEN, AT ANY COST) and director (MASSACRE 
MANIA, DEVILMAN STORY). He switched to commercials and then back to the 
cinema with LA GRANDE QUERCIA (THE BIG OAK, 1997). Afterwards he made 
several TV movies for Rai: THE MAN OF THE WIND (2002, sponsored by Unicef), 
WATER BOY (2005), CODE NAME AURORA (2007) THE MARSH’S INTRIGUES 
(2009). In 2006 he co-founded with Paola Rota the production company Alveare 
Cinema, where he directed DAY, NIGHT, DAWN (2007, sponsored by Unicef).

Paolo Bianchini

Yaguine and Fodé, two Guinean boys, wrote – on the behalf of every child and boy from Africa – a letter to “Their Excellences 
the members and officials of Europe”. In this letter, they’re asking help to have schools, food, medicines, “as your sons that you 
love like your own life”. With their letter in their pocket, Yaguine and Fodè hide themselves inside the undercarriage of a plane 
directed to Bruxelles and, in this way, their long travel of hope – from Africa to Europe – begins. Ten years later, another journey, 
in the opposite direction – from Europe to Africa – made by other two boys, Thabo and Rocco, along with a football. Thabo, 13 
year-old, comes from N’Dola, an African village, and he wants to go back there, with his friend Rocco, 14 year-old, from Catania. 
These latest boys are victims of the kid football players market, from which they escaped.

Roberto Siciliano
direção de arte/production designer
Giuliano Pannuti
figurino/costume designer
Paola Bonucci
música/music
Fabrizio Siciliano
intérpretes/leading players
Fallou Kama (Thabo)
Gaetano Fresa (Rocco)
Angela Finocchiaro (Chiara)
Francesco Salvi (Padre X/
Father X)

Diego Bianchi (Attilio)
Giobbe Covatta (autista 
pullman/coach driver)
produzido por/produced by
Paola Rota
produção/production
Alveare Cinema
Via Guido D’Arezzo 5, 00186 
Roma - Italy
www.ilsoledentro.eu
alvearecinema@ilsoledentro.eu

Diretor / Director
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diretor/director
Selton Mello
elenco/cast
Selton Mello, Paulo José, Teuda 
Bara, Moacyr Franco, Fabiana 
Karla, Renato Macedo, Larissa 
Manoela, Giselle Motta, Tony, 
Thogun, Hossen Minussi, Alamo 
Facó, Bruna Chiaradia, Maíra 
Chasseraux, Cadu Fávero, Erom 
Cordeiro, Teuda Bara, Giselle 
Indrid, Jackson Antunes, Jorge 
Loredo, Tonico Pereira
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Puro Sangue (Paulo José) e Pangaré (Selton Mello), pai e filho, são os donos do Circo Esperança e lideram uma trupe de 
artistas pelas estradas do país. Entre os espetáculos, surgem muitas cobranças em cima de Pangaré. Ele está exausto e 
obcecado pela seguinte ideia: “Eu faço todo mundo rir, mas quem é que vai me fazer rir?”

Selton Mello

Puro Sangue (Paulo José) and Pangaré (Selton Mello), father and son, are the owners of the circus Esperança (Hope), that travels 
with a group of artists through Brazil´s countryside. Pangaré is tired of his demanding job as a clown and obsessed with the 
thought “I make everyone laugh, but who is gonna make me laugh?”

produção/production
Vânia Catani
roteiro/screenplay
Selton Mello, Marcelo 
Vindicatto
fotografia/photography
Adrian Teijido
trilha sonora/soundtrack
Plínio Profeta
distribuidora/sales
Imagem Filmes
estúdio/studio
Bananeira Filmes

Diretor / Director
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direção/director
Dennis Bots
roteiro/screenplay
Karin van Holst Pellekaan
baseado em um livro de/based on 
a book by
Jacques Vriens
direção de fotografia/director of 
photography
Gerd Schelfhout
montagem/editor
Philippe Ravoet
direção de arte/production designer
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Akkie é uma adolescente apaixonada por futebol. Cheia de confiança e de energia, ela desafia as provocações de seu colega 
de classe Joep, que acredita que as garotas não deveriam poder jogar um “jogo de meninos”. No entanto, a campanha 
dele para que as garotas fiquem de fora do campo de futebol acaba só aumentando ainda mais a determinação dela. Um 
dia, sem aviso prévio, Akkie é derrubada por um inimigo muito pior do que qualquer garoto. Ao ser levada ao médico por 
seus pais depois de sofrer repetidos episódios de sangramento no nariz, alguns exames revelam a perturbadora notícia 
de que ela tem leucemia. À medida que a doença se instala e Akkie é forçada a submeter-se à quimioterapia, ela começa 
a descobrir o extraordinário poder da amizade e, claro, do futebol.

Nascido em 1974, em Kitwe (Zâmbia). Em 1996, graduou-se como 
roteirista e diretor na Academia Holandesa de Cinema e TV em 
Amsterdã. Em 1997, dirigiu seu primeiro curta-metragem, REFLECMENT, 
seguido por EMERGENCY EXIT (2001), o qual foi exibido em Cannes e 
ganhou o prêmio Silver Gryphon no Giffoni Film Festival 2002. Em 2005, 
dirigiu seu primeiro longa-metragem, ZOOP IN AFRIKA. Em seguida fez 
dois longas (THE PATH OF THE 7 SINS / HET PAD DER 7 ZONDEN, 2008; 
THE REVENGE OF ARGHUS / DE WRAAK VAN ARGHUS, 2009) e um filme 
para TV (THE RETURN OF SIBUNA / DE TERUGKEER VAN SIBUNA, 2010), 
baseado na série de TV THE HOUSE OF ANUBIS (HET HUIS ANUBIS), a 
qual ele também dirigiu. 

Born 1974, Kitwe (Zambia). In 1996 he graduated as a scriptwriter and 
director from the Dutch Film and TV Academy in Amsterdam. In 1997 he 
directed his first short, REFLECMENT, followed by EMERGENCY EXIT (2001), 
which was screened at Cannes and won Silver Gryphon Award at GFF 2002. 
In 2005 he directed his first feature, ZOOP IN AFRIKA. Then he made two 
feature films (THE PATH OF THE 7 SINS / HET PAD DER 7 ZONDEN, 2008; THE 
REVENGE OF ARGHUS / DE WRAAK VAN ARGHUS, 2009) and a TV movie 
(THE RETURN OF SIBUNA / DE TERUGKEER VAN SIBUNA, 2010), based on the 
TV series THE HOUSE OF ANUBIS (HET HUIS ANUBIS), which he also directed.

Dennis Bots

Football crazy 12 year-old girl, Akkie, lives for the school soccer tournament. Full of confidence and spirit, she defies the taunts 
of her classmate, Joep, who doesn’t think girls should be allowed to join in at a “boy’s” game. Indeed, his campaign to keep 
the pitch female free only fuels her determination more. Then one day, without any warning, Akkie finds herself tackled to the 
ground by an enemy far worse than any boy could be. Taken to the doctor by her concerned parents after repeated nosebleeds, 
tests reveal the shattering news that she has Leukaemia. But as the illness takes hold and she is forced to undergo painful 
chemotherapy, Akkie begins to discover the extraordinary power of friendship and, of course, football.

Florian Legters
figurino/costume designer
Margriet Procee
som/sound
Herman Pieëte
música/music
Johan Hoogewijs
intérpretes/leading players
Hanna Obbeek (Akkie)
Nils Verkooijen (Joep)
Fiona Livingston (Elise)
Bram Flick (Laurens)
Amin Belyandouz (Brammetje)

Eva van der Gucht (Ina)
produzido por/produced by
Reinier Selen
Harro van Staverden
David Jan-Bijker
Michiel Bartels
produção/production
Rinkel Film
Rapenburgerstraat 109, 
1011 VL Amsterdam - The 
Netherlands
phone +31 206163231
fax +31 205307119

www.rinkelfilm.com
info@rinkelfilm.com

Bijker Productions
Vaartweg 163D (Oude Loswal), 
Hilversum, 1217SP - The 
Netherlands
phone +31 356252040
distribuição internacional/world 
sales
High Point Media Group
Suite 16, Deane House Studios, 
Greenwood Place, London NW5 

1LB - UK
phone +44 2074246870
fax +44 2074853281
www.highpointmediagroup.com
info@highpointfilms.co.uk

Diretor / Director
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direção/director
Cyrill Boss
Philipp Stennert
roteiro/screenplay
Eckhard Vollmar
Cyrill Boss
Philipp Stennert
baseado num livro de/based on a 
book by
Helmut Ballot
direção de fotografia/director of 
photography
Philip Peschlow
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Os Laroches acabaram de se mudar para uma velha e assustadora mansão, quando os pais saem de férias, deixando o filho de 11 
anos, Victor, sozinho em casa com suas irmãs mais velhas. Explorando a casa antiga, Victor encontra um pequeno crocodilo de 
pelúcia sem os olhos. De repente, em frente a um grande espelho, Victor congela de medo: uma silhueta escura está seguindo-o 
pela casa. Seria um ladrão? Um fantasma? Victor, em pânico, começa a procurar o intruso e acaba por encontrar o diário de 
Cecilia, uma garota que morreu na casa muitos anos atrás, sob circunstâncias misteriosas. Victor folheia o diário com fascinação, 
seguindo as pistas misteriosas de Cecilia. Uma assustadora vizinha, a Sra. Debisch, e seu filho Friedrich ficam atravessando 
seu caminho ao longo de sua investigação. Outro vizinho, o Sr. Strichninsky, também começa a agir suspeitamente. Estariam 
eles envolvidos de alguma forma na morte de Cecilia? Victor começa a suspeitar que está diante de um grande mistério.

Cyrill Boss nasceu em 1974, em Munique. Philipp Stennert nasceu 
em 1975, em Göttingen. Formaram-se em direção na Academia 
de Cinema de Baden-Württemberg, em Ludwigsburg. Desde 2000 
trabalham juntos como roteiristas-diretores. Desde 2003 escreveram 
vários episódios da série de TV IF IT DON’T FIT, USE A BIGGER HAMMER 
(WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT – DIE SERIE). Em 2006, 
escreveram e dirigiram dois episódios da série de TV PROSIEBEN FAIRY 
TALE HOUR (DIE PROSIEBEN MÄRCHENSTUNDE). Em 2007 fizeram seu 
primeiro longa, THE TRIXXER (NEUES VOM WIXXER), seguido de JERRY 
COTTON (2010).

Cyrill Boss was born in 1974, Munich. Philipp Stennert was born in 1975, 
Göttingen. They graduated in Directing from the Film Academy Baden-
Württemberg in Ludwigsburg. Since 2000 they work together as writers-
directors. Since 2003 they wrote several episodes of the TV series IF IT DON’T 
FIT, USE A BIGGER HAMMER (WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT 
– DIE SERIE). In 2006 they wrote and directed two episodes of the TV series 
PROSIEBEN FAIRY TALE HOUR (DIE PROSIEBEN MÄRCHENSTUNDE). In 2007 
they made their first theatrical feature, THE TRIXXER (NEUES VOM WIXXER), 
followed by JERRY COTTON (2010).

Cyrill Boss, Philipp Stennert

The Laroches have just moved into a spooky old mansion when their parents go on vacation, leaving 11 year-old Victor alone 
at home with his big sisters Cora and Louise. Exploring the rooms of the old house, Victor finds a little stuffed crocodile with 
empty eye sockets. Suddenly, standing before a big mirror, Victor freezes in fright: a dark silhouette darts through the house 
behind him. A burglar? A ghost? Victor starts looking for the intruder in panic and finds the diary of Cecilia, a girl that died in 
the house many years ago under mysterious circumstances. Victor pages through the book in fascination, following Cecilia’s 
mysterious clues. Creepy neighbour Mrs. Debisch and her son Friedrich keep getting in his way as he explores. Shifty neighbour 
Mr. Strichninsky is acting suspiciously as well. Are they involved in Cecilia’s death somehow? Victor starts to suspect he’s on to a 
major mystery.

montagem/editor
Connie Strecker
direção de arte/production designer
Matthias Müsse
figurino/costume designer
Mo Vorwerck
som/sound
Thorsten Bolzé
música/music
Helmut Zerlett
Christoph Zirngibl
intérpretes/leading players
Kristo Ferkic (Victor)

Joanna Ferkic (Cora)
Vijessna Ferkic (Louise)
Christoph Maria Herbst 
(Friedrich Debisch)
Gudrun Ritter (Mrs. Debisch)
Waldemar Kobus (Mr. 
Strichninsky)
produzido por/produced by
Christian Becker
produção/production
Rat Pack Filmproduktion
Beethovenplatz 2, 80336 
Munich – Germany

phone +49 121148700
fax +49 121148777
www.ratpack-film.de
info@ratpack-film.de
distribuição internacional/world 
sales
Sola Media GmbH
Filderhauptstrasse 49, D-70599 
Stuttgart - Germany
phone +49 7114793666
fax +49 7114792658
www.sola-media.net
post@sola-media.com

Diretor / Director
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Simplesmente Simon 

Simple Simon

I rymden finns inga känslor
Suécia/Sweden, 2010, 90’

Sala do suicídio

Suicide room

Sala samobójców
Polônia/Poland, 2011, 110’

Otelo em chamas

Otelo burning
África do Sul/South Africa, 2011, 102’

Rei da Ilha do Diabo

King of devil’s island

Kongen av bastøy
Noruega/Norway, 2010, 120’

Norman
Estados Unidos/USA, 2011, 99’

Xingu 
Brasil/Brazil, 2011, 102’

Às mil maravilhas

Hunky dory
Reino Unido/UK, 2012, 110’

Submarino

Submarine
Gran Bretagna-USA/UK-USA, 2010, 97’
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direção/director
Andreas Öhman
roteiro/screenplay
Andreas Öhman
Jonathan Sjöberg
direção de fotografia/director of 
photography
Niklas Johansson
montagem/editor
Mikael Johansson
figurino/costume designer
Casandra Cornelio
maquiagem/make-up
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Simon é um garoto de 18 anos com Síndrome de Asperger. Devido a este distúrbio, para fazer sua vida funcionar Simon 
precisa de uma certa estrutura: precisa que as coisas sigam um determinado padrão – com os mesmos horários, as 
mesmas refeições, as mesmas roupas – dia após dia. Sua vida vira de cabeça para baixo quando seu irmão mais velho, 
Sam, leva um fora da namorada. Sam foi quem sempre cuidou de Simon, ajudando-o a entender as pessoas. Mas com 
Sam deprimido por causa do término de seu relacionamento, tudo muda e o mundo de Simon vira um caos. Querendo 
que as coisas voltem ao normal, Simon percebe que depende dele restaurar a ordem e toma para si uma missão: arranjar 
uma nova namorada para Sam. Infelizmente, Simon não entende nada sobre o amor ou emoções, mas ele tem um plano 
científico infalível...

Nascido em 1985. Quando viu o filme MAGNOLIA (1999), de Paul 
Thomas Anderson, decidiu que cinema era o que ele iria fazer na vida. 
Dirigiu alguns curta-metragens, como BLANDBAND #307 (2007) e MITT 
LIV SOM TRAILER (2009). Seu primeiro longa-metragem, SIMPLE SIMON, 
foi escolhido como representante da Suécia na nominação do Oscar 
2010 para Melhor Filme de Língua Estrangeira. 

Born 1985. He saw Paul Thomas Anderson’s MAGNOLIA (1999) and decided 
that film was what he was going to do. He directed a number of short films, 
such as BLANDBAND #307 (2007) and MITT LIV SOM TRAILER (2009). His 
first feature film, SIMPLE SIMON, was Sweden’s official entry at the 2010 
Academy Award for Best Foreign Language Film.

Andreas Öhman 

Simon, 18 year-old, is a boy with Asperger’s Syndrome. To make his life work, Simon needs structure: he needs things to follow 
a certain pattern – with the same schedule, the same meals, the same clothes – week in week out. His life is turned upside-
down when his older brother Sam is dumped by his girlfriend. Sam is the one who’s always taken care of Simon, helping him 
understand humans. But with Sam depressed over the breakup with his girlfriend, everything changes and Simon’s world turns 
into chaos. Wanting things to get back to normal, Simon realizes it is up to him to restore the order and he gives himself one 
mission: to find Sam a new girlfriend. Unfortunately Simon knows nothing about love and doesn’t understand emotions, but 
he has a scientifically foolproof plan…

Linda Skogh
som/sound
Cinepost
música/music
Josef Tuulse
intérpretes/leading players
Bill Skarsgård (Simon)
Martin Wallström (Sam)
Cecilia Forss (Jennifer)
Sofie Hamilton (Frida)
Susanne Thorson (Jonna)
Kristoffer Berglund (Peter)
produtores/producers

Jonathan Sjöberg
Bonnie Skoog Feeney
produção/production
Naive AB
Kronobergsgatan 49, 112 33 
Stockholm – Sweden
phone +46 87206679
www.naive.se
hello@naive.se
distribuição internacional/world 
sales
AB Svensk Filmindustri
Greta Garbos väg 13, 169 36 

Solna – Sweden
phone +46 86803500
fax +46 87104460
www.sfinternational.se
international@sf.se

Diretor / Director
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direção/director
Jan Komasa
roteiro/screenplay
Jan Komasa
direção de fotografia/director of 
photography
Radosław Ładczuk
montagem/editor
Bartek Pietras
direção de arte/production designer
Katarzyna Filimoniuk
figurino/costume designer
Dorota Roqueplo
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Dominik é o produto do casamento entre o empresário Andrzej e sua esposa Beata, baseado no sucesso e na ambição. 
Faltam apenas cem dias para que ele consiga se formar na melhor escola do país, mas uma série de experiências humilhantes 
com um colega abala perigosamente o mundo de Dominik, e quando ele descobre os comentários que seus colegas 
de classe postaram sobre ele numa rede social, acaba por perder sua autoconfiança, motivação e concentração. Sem 
suportar a ideia de ir para a escola, Dominik se refugia no mundo virtual da internet e, usando um pseudônimo, conhece 
Sylwia, que conta a ele que pretende cometer suicídio. Ela também o apresenta aos seus amigos na “sala do suicídio”, uma 
sala de bate-papo para pessoas com tendências suicidas. Dominik se deixa atrair por Sylwia para um perigoso jogo.

Nascido em 1981, em Poznań, Polônia. Estudou primeiramente filosofia, 
mas abandonou a carreira em 2001 para iniciar estudos na escola de 
cinema em Lodz. Seu curta-metragem de estreia, FAJNIE, ŻE JESTEŚ, 
recebeu o prêmio Cinefondation no Festival de Cannes 2004. Em 2007, 
dirigiu o documentário SPLYW.

Born 1981, in Poznań, Poland. He first took up studies in philosophy but 
dropped out in 2001 in order to take up studies at the film school in Lodz. 
His short film debut, FAJNIE, ŻE JESTEŚ received the Cinefondation Award 
at Cannes Film Festival 2004. In 2007 he directed the feature-length 
documentary SPLYW.

Jan Komasa

Dominik is the product of a marriage driven by success and ambition between Andrzej, a businessman, and his wife Beata. There 
are only one hundred days to go before Dominik will leave the country’s finest school. But a series of humiliating experiences 
with a fellow-student nudges Dominik’s world dangerously off kilter and when he discovers the comments his classmates have 
posted about him on a social network website, this puts an end to his self-confidence, motivation and concentration. Unable to 
bear the thought of school any more, Dominik withdraws, drifting into a virtual world. Online he pseudonymously meets Sylwia 
who tells him she plans to commit suicide. She also introduces him to her friends in the “suicide room”, a chat room for people 
with suicidal tendencies. Dominik allows Sylwia to lure him into a dangerous game.

maquiagem/make-up
Alina Janerka
som/sound
Bartosz Putkiewicz
música/music
Michał Jacaszek
intérpretes/leading players
Jakub Gierszał (Dominik)
Roma Gąsiorowska (Sylwia)
Agata Kulesza (Beata)
Krzysztof Pieczyński (Andrzej)
Bartosz Gelner (Aleksander)
Danuta Borsuk (Nadia)

produzido por/produced by
Jerzy Kapuściński
produção/production
Studio Filmowe “Kadr”
Pulawska 61, PL-Warszawa 
02-595
phone +48 228454923
www.sfkadr.com
studio@kadr.com.pl
distribuição internacional/world 
sales
LevelK Film&TV DIstribution
Frederiksberg Alle 52, DK-1820 

Frederiksberg
phone +45 48443072
tine.klint@levelk.dk

Diretor / Director



3130
15

 a
 1

7 
an

os

direção/director
Sara Blecher
roteiro/screenplay
James Whyle
Sara Blecher
The Cast Workshop
direção de fotografia/director of 
photography
Lance Gewer
montagem/editor
Megan Gill
direção de arte/production designer
Anita van Hemert
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África do Sul, 1989. A luta contra o apartheid atingiu seu cume. Otelo, de 16 anos, seu irmão mais novo e seu melhor amigo 
New Year são convidados para a casa de praia onde trabalha a mãe de um novo colega deles, Mandla, que gosta de surfar 
e apresenta os garotos a um novo mundo, exatamente oposto ao subúrbio em que vivem, um lugar sob permanente 
ameaça de violentos conflitos políticos. Para os garotos, “voar sobre a água” representa liberdade. Logo, Otelo mostra ser 
um surfista talentoso e ofusca seu amigo Mandla, cuja inveja aumenta ainda mais quando Dezi, a irmã de New Year, se 
apaixona por Otelo. Mandla acaba por trair seu amigo, entregando o irmão dele como um suspeito de informante para a 
polícia do apartheid. No dia em que Nelson Mandela sai da prisão, Otelo é forçado a fazer uma escolha entre o surfe e a justiça.

Formada na Universidade de Nova York. Produziu e dirigiu alguns 
documentários, incluindo SURFING SOWETO (2011) e KOBUS AND 
DUMILE (2003), pelo qual ganhou o prêmio da CNN de jornalista africana 
do ano, na categoria Artes e Cultura. Produziu e dirigiu a série de TV BAY OF 
PLENTY e a versão sul-africana da série da BBC WHO DO YOU THINK YOU 
ARE?. Co-fundou a Cinga Productions, que produziu séries de TV como 
ZERO TOLERANCE, nominada ao Emmy, para a qual co-escreveu, produziu 
e dirigiu episódios. OTELO BURNING é seu primeiro longa-metragem.

Graduate of New York University. She produced and directed some 
documentaries including SURFING SOWETO (2011), and KOBUS AND 
DUMILE (2003), for which she won CNN’s African journalist of the year 
award in the Arts and Culture category. She produced and directed the 
TV series BAY OF PLENTY and the South African version of the BBC series 
WHO DO YOU THINK YOU ARE?. She co-founded Cinga Productions which 
produced TV series such as the Emmy-nominated ZERO TOLERANCE: 
she co-wrote, produced and directed episodes of this production. OTELO 
BURNING is her first fiction feature.

Sara Blecher

South Africa, 1989. The struggle against apartheid has reached its peak. Otelo, 16 year-old, his younger brother Ntwe and his 
best friend New Year are invited to the beach-house where their new friend’s mother works. They watch their friend Mandla surfs 
and he takes the boys into a new world. It is exactly the opposite of the township where they live, a place under a constant threat 
from political violent conflicts. For the boys, “flying on water” comes to represent freedom. Soon Otelo shows that he is a truly 
gifted surfer and he outshines his friend Mandla, whose jealousy grows even more when Dezi, New Year’s younger sister, falls for 
Otelo. Mandla eventually betrays his friend: he sells Otelo’s brother out as a suspected informer for the apartheid security police. 
On the day Nelson Mandela steps out of prison, Otelo is forced to make a choice between surfing success and justice.

figurino/costume designer
Ruy Filipe
som/sound
Juli Vandenberg
música/music
Alan Lazar
intérpretes/leading players
Jafta Mamabolo (Otelo)
Thomas Gumede (New Year)
Sihle Xaba (Mandla)
Tshepang Mohlomi (Ntwe)
Nolwazi Shange (Dezi)
Kenneth Nkosi (Oscar Buthelezi)

produzido por/produced by
Sara Blecher
produção/production
Cinga Productions
11 Rosendal 47 Bath Av, 
Johannesburg, Gauteng 2196 - 
South Africa
phone +27 116466148
distribuição internacional/world 
sales
Indigenous Film Distribution
Sasani Studios, 2 Johannesburg 
Road, 2192 Johannesburg - 

South Africa
phone +27 117194080
fax +27 117194081
www.indigenousfilm.co.za
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direção/director
Marius Holst
roteiro/screenplay
Dennis Magnusson
argumento/story
Mette Marit Bølstad
Lars Saabye Christensen
direção de fotografia/director of 
photography
John Andreas Andersen
montagem/editor
Michal Leszczylowski
direção de arte/production designer
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Baseado em uma história real. Noruega, inverno, início do século 20. Na ilha de Bastoy, localizada no fiorde de Oslo, vive 
um grupo de jovens delinquentes. Dia após dia, os detentos são vítimas de um regime opressivo e sádico praticado pelos 
guardas e pelo diretor, que exercem abusos físicos e mentais sobre eles. Ao invés de endireitar os garotos através da 
reeducação, eles acabam sendo usados como trabalho barato. Os garotos tentam sobreviver adaptando-se às condições 
desumanas em que vivem. Um dia, um novo detento, Erling, chega com um plano: escapar da ilha. O quanto ele pretende 
arriscar para conseguir sua liberdade? Depois que um trágico acidente acontece, Erling acaba por marcar o destino dos 
outros garotos ao incitá-los a um levante violento. Quando os jovens conseguem assumir o controle de Bastoy, 150 
soldados são enviados para restaurar a ordem.

Nascido em 1965, em Oslo. Tornou-se internacionalmente conhecido 
com seu primeiro longa-metragem, CROSS MY HEART AND HOPE TO 
DIE (TI KNIVER I HJERTET, 1994), que ganhou o prêmio Blaue Engel em 
Berlim, em 1995. Em 1998, ele foi um dos sócios que fundou a produtora 
4 ½. Seu segundo filme, DRAGONFLIES (ØYENSTIKKER, 2001), foi 
selecionado para competir no Panorama Berlim 2002. Seu terceiro filme, 
MIRUSH (BLODSBÅND, 2007), foi exibido no Giffoni Film Festival 2008.

Bon 1965, Oslo. He became internationally known with his first feature 
film, CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE (TI KNIVER I HJERTET, 1994), 
which won the Blaue Engel Award in Berlin 1995. In 1998 he was one of 
partners that started the production company 4 ½. His second feature, 
DRAGONFLIES (ØYENSTIKKER, 2001), was selected for competition in the 
Berlin’s Panorama 2002. His third feature, MIRUSH (BLODSBÅND, 2007), 
was screened at Giffoni Film Festival 2008.

Marius Holst

Based on a true story. Norwegian winter, early 20th century. On the Island Bastoy, located in the Oslo fjord, live a group of 
delinquent, young boys aged 11 to 18. The boys daily, sadistic regime is run by the guards and the principal who bestow both 
mental and physical abuse on them. Instead of the boys being straightened out with education they end up being used as 
cheap, manual labour. The boys attempt to survive by adapting to their inhumane conditions. One day a new boy, Erling, 17 
year-old, arrives with his own agenda: how to escape from the island. How far is he willing to go in order to get his freedom? After 
a tragic incident takes place, Erling ends up forced into the destinies of the other boys by leading them into a violent uprising. 
Once the boys manage to take over Bastoy, 150 government soldiers are sent in to restore order.

Janus Sosnowski
maquiagem/make-up
Louise Hauberg Nielsen
som/sound
Tormod Ringnes
música/music
Johan Söderqvist
intérpretes/leading players
Stellan Skarsgård (Håkon)
Benjamin Helstad (Erling C19)
Trond Nilssen (Olav C1)
Kristoffer Joner (Braaten)
Ellen Dorrit Petersen (Astrid)

Magnus Langlete (Ivar C5)
produzido por/produced by
Karin Julsrud
produção/production
4 ½
Krusesgate 8, N-0263 Oslo – 
Norway
phone +47 40006328
fax +47 22438516
www.fourandahalf.no
mailbox@fourandahalf.no
distribuição internacional/world 
sales

Les Films du Losange
22 avenue Pierre 1er de Serbie, 
75116 Paris – France
www.filmsdulosange.fr

Diretor / Director
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direção/director
Jonathan Segal
roteiro/screenplay
Talton Wingate
direção de fotografia/director of 
photography
Darren Genet
montagem/editor
Robert Hoffman
direção de arte/production designer
Vince De Felice
figurino/costume designer
Lisa Caryl
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Norman Long é um estudante solitário, um adolescente dotado de um humor negro. Após a súbita morte de sua mãe, 
Norman precisa também lidar com a realidade de que seu pai está perdendo a batalha contra um câncer no estômago. 
Deprimido e revoltado, Norman encontra-se involuntariamente fingindo ser ele quem tem esta doença. Rapidamente, sua 
completa distorção dos fatos sai de controle. Como forma de se sentir mais próximo de seu pai, e de certa forma também 
para preparar os outros para seu possível suicídio, Norman começa a imitar os sintomas de seu pai, dramaticamente 
afetando sua vida e o mundo ao redor dele. Emily, uma garota adorável, cai em sua mentira e passa a lutar contra seus 
sentimentos românticos em face da “iminente” morte de Norman, que deverá se confrontar com uma tempestade de 
emoções conflitantes enquanto tenta definir sua relação com seu pai, seu amor por Emily e a própria identidade.

Depois de se formar na Universidade da Pennsylvania, participou de um 
programa de estágio na Paramount Pictures. Em 1995, fez sua estreia na 
direção com o curta-metragem RIPPLE, que estreou em competição no 
Sundance Film Festival. Em 2004, dirigiu seu primeiro longa-metragem, 
THE LAST RUN. Em 2010, produziu o curta DESPAIR, dirigido por Alex 
Prager. NORMAN é seu segundo filme como diretor. 

After graduating from the University of Pennsylvania, he took part in an 
internship program at Paramount Pictures. In 1995 he made his directorial 
debut with the short film RIPPLE, which was premiered in competition at 
the Sundance Film Festival. In 2004 he directed his first feature film, THE 
LAST RUN. In 2010 he executive produced the short film DESPAIR, directed 
by Alex Prager. NORMAN is Segal’s second feature film as a director.

Jonathan Segal

Norman Long is a high school loner, a darkly funny teen. In the wake of his mother’s sudden death, Norman must now also 
deal with the reality that his father is losing his battle with stomach cancer. Norman, depressed and angry, unintentionally 
gets caught in a lie that he in fact has stomach cancer. Soon his complete distortion of the facts spirals out of control. Partially 
as a way to feel closer to his father, and to a certain degree to prepare others for his possible suicide, Norman begins to imitate 
his father’s symptoms, dramatically affecting his life and the world around him. Emily, an enchanting girl, gets caught up 
in Norman’s fabrication and struggles with her romantic feelings in the face of Norman’s “impending” death. Norman must 
confront a burning set of conflicting emotions as he struggles to define his relationship with his father, his love for Emily, and 
who he will be as a young man.

música/music
Andrew Bird
intérpretes/leading players
Dan Byrd (Norman Long)
Emily VanCamp (Emily Harris)
Richard Jenkins (Doug Long)
Adam Goldberg (Mr. Angelo)
Billy Lush (James)
Camille Mana (Helen Black)
produzido por/produced by
Kim Blackburn
Rich Cowan
Dan Keston

Hawk Koch
Jonathan Segal
produção/production
North by Northwest 
Entertainment
903 West Broadway Avenue, 
Spokane, WA 99201-2119 - USA
phone +1 5093242949
fax +1 5093242959
www.nxnw.net
distribuição internacional/world 
sales
Eagle Films

Diretor / Director
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diretor/director
Cao Hamburger
elenco/cast
João Miguel, Felipe Camargo, 
Caio Blat, Maiarim Kaiabi, 
Awakari Tumã Kaiabi, Adana 
Kambeba, Tapaié Waurá, 
Totomai Yawalapiti, Maria Flor, 
Augusto Madeira, Fabio Lago
produção/production
Fernando Meirelles, Andréa 
Barata Ribeiro, Bel Berlink
roteiro/screenplay
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Três irmãos decidem viver uma grande aventura. Orlando (Felipe Camargo), 27 anos, Cláudio (João Miguel), 25, e Leonardo 
(Caio Blat), 23, Villas-Bôas alistam-se na expedição Roncador-Xingu e partem numa missão desbravadora pelo Brasil 
Central. A saga começa com a travessia do Rio das Mortes e logo os irmãos se tornam chefes da expedição e se envolvem 
na defesa dos índios e de sua cultura, registrando tudo num diário batizado de “Marcha para o Oeste”. Numa viagem sem 
paralelo na história, com batalhas, 1.500 quilômetros de picadas abertas, mil quilômetros de rios percorridos, 19 campos 
de pouso abertos, 43 vilas e cidades desbravadas e 14 tribos contatadas, além das mais de 200 crises de malária, os irmãos 
Villas-Bôas conseguem fundar o Parque Nacional do Xingu, um parque ecológico e reserva indígena que, na época, era 
o maior do mundo, do tamanho de um país como a Bélgica. Na aventura, os irmãos Villas-Bôas conseguem passar pelo 
território Xavante, de índios corajosos e guerreiros sem nenhuma baixa de ambos os lados. Ao recontar a saga dos irmãos, 
o longa acompanha essa grande luta pela criação do parque e pela salvação de tribos inteiras que transformaram os Villas-
Bôas em heróis brasileiros.

Cao Hamburger tem uma extensa carreira no cinema de animação 
e na televisão. “Comecei fotograma por fotograma, dando vida a 
Frankensteins de massinha. Depois, aprendi a trabalhar com atores 
de carne e osso, que não derretem no calor dos refletores”. Esteve à 
frente da série “Castelo Rá-tim-bum” exibida por anos na Tv Cultura e 
realizou um longa baseado na série.Em 2006, Cao criou e dirigiu a série 
“Filhos do Carnaval”, produzida pela O2 e exibida na HBO.Ainda em 
2006 foi lançado o filme “O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias”, 
longa dirigido por Cao e que foi um dos candidatos a representar o 
Brasil na última premiação do Oscar ocorrida em Março de 2008. “O 
Ano...” continua recebendo excelentes críticas. Uma nova temporada de 
“Filhos do Carnaval” estreou em 2009. A série foi produzida novamente 
em parceria com o canal HBO. “Xingu”, seu último projeto, é um 
longa-metragem produzido pela O2 em parceria com a FOCUS, braço 
independente da Universal que firmou um acordo para a produção de 
filmes no Brasil. O filme estreou em 2012.

Cao Hamburger

Three brothers decide to live a great adventure. Orlando (Felipe Camargo), 27 years old, Cláudio (João Miguel), 25, and Leonardo 
(Caio Blat), 23, the Villas-Bôas brothers, join the Roncador-Xingu expedition, a pathfinder journey through the countryside of 
Brazil. The saga starts with the crossing of Rio das Mortes (River of Deaths) and soon the brothers become the leaders of the 
expedition and get involved at the defense of the indigenous and their culture, documenting their adventure at their diary. 
During the unprecedented journey, they deal with battles, open up 1500 kilometers of new paths, navigate 1000 kilometers of 
rivers, discover 43 villages, make contact with 14 indigenous tribes and deal with more than 200 cases of malaria. Eventually, 
the Villas-Bôas brothers manage to found the Xingu National Park, the biggest ecological park and indigenous reserve of that 
time. During the journey, the brothers manage to cross the Xavante territory, occupied by brave warrior indigenous. The feature 
film follows the attempt of the Villas-Bôas brothers to create the national park and to save indigenous tribes, which has turned 
them into national heroes.

Cao Hamburger, Elena Soarez
fotografia/photography
Adriano Goldman
trilha sonora/soundtrack
Beto Villares
distribuidora/sales
Columbia Pictures, Downtown 
Filmes
estúdio/studio
O2 Filmes / Globo Filmes

Diretor / Director
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direção/director
Marc Evans
roteiro/screenplay
Laurence Coriat
direção de fotografia/director of 
photography
Charlotte Bruus Christensen
montagem/editor
Mali Evans
direção de arte/production designer
Jacqueline Abrahams
música/music
Joby Talbot
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Verão de 1976: Viv abandona Londres e seu sonho de trabalhar como professora de teatro na escola de sua cidade natal, 
no País de Gales, e decide montar um musical baseado em A Tempestade, de Shakespeare, para a apresentação de final 
de ano da escola. Competindo com as distrações de verão dos adolescentes, Viv tenta manter o grupo unido para que se 
expressem através da música e do teatro. O tímido e sensível Davy desempenha o papel de Ferdinand, e sua paixão pela 
linda e inconstante Stella, que faz o papel de Miranda, adiciona uma certa tensão aos bastidores da peça. Rejeitado por 
Stella, Davy direciona sua adoração para Viv, enquanto Stella descobre os rapazes mais velhos. Em outra ponta, Evan está 
confuso sobre sua sexualidade, e para o skinhead Kenny, participar no espetáculo é motivo de vergonha. Apenas o diretor 
da escola parece estar gostando de seu papel como Próspero, mas quando o hall da escola pega fogo, o espetáculo corre 
o risco de cair por terra.

Nascido em 1963, em Carmarthen (País de Gales). Estudou história da 
arte na Universidade de Cambridge e cinema na Universidade de Bristol. 
Depois de trabalhar em TV, em 1997 fez seu primeiro documentário de 
longa-metragem, HOUSE OF AMERICA, seguido por RESURRECTION 
MAN (1998). Seu primeiro sucesso de bilheteria foi MY LITTLE EYE (2002). 
Ele então dirigiu TRAUMA (2004), com Colin Firth e Mena Suvari, e SNOW 
CAKE (2007), com Alan Rickman e Sigourney Weaver. Também dirigiu 
documentários como IN PRISON MY WHOLE LIFE (2007) e PATAGONIA 
(2010). Em 2009, voltou para a TV para fazer a minissérie COLLISION.

Born 1963, Carmarthen (Wales). He studied History of Art at the University 
of Cambridge and Film at the University of Bristol. After working for TV, in 
1997 he made his first theatrical feature, HOUSE OF AMERICA, followed by 
RESURRECTION MAN (1998). His first box office success was MY LITTLE EYE 
(2002). Then he directed TRAUMA (2004), starring Colin Firth and Mena 
Suvari, and SNOW CAKE (2007), starring Alan Rickman and Sigourney 
Weaver. He has also directed documentaries such as IN PRISON MY WHOLE 
LIFE (2007) and PATAGONIA (2010). In 2009 he returned to TV to make the 
mini-series COLLISION.

Marc Evans

Summer 1976: Viv left London and her thespian aspirations to work as a drama teacher in the local high school of her Wales 
home town. She sets about staging a musical based on Shakespeare’s The Tempest for the school’s end of year show. Battling the 
summer teenage distractions, Viv tries to rally the group to express themselves through music and drama. The shy and sensitive 
Davy has the role of Ferdinand, and his crush on the beautiful yet flighty Stella who plays the role of Miranda adds to the behind-
the-scenes drama. Spurned by Stella, Davy transfers his adoration to Viv, Stella discovers older boys, Evan is confused about 
his sexuality and skinhead Kenny fights ridicule about being involved in the show. Only the school’s headmaster seems to be 
enjoying his role as Prospero, but when the school hall burns down, the show looks likely to fall apart.

intérpretes/leading players
Minnie Driver (Vivianne)
Aneurin Barnard (Davey)
Danielle Branch (Stella)
Robert Pugh (preside/
headmaster)
Haydn Gwynne (Mrs. Valentine)
Steve Speirs (Mr. Cafferty)
produzido por/produced by
Jon Finn
Dan Lupovitz
produção/production
Aegis Film Fund

www.aegisfilmfund.com

Prescience
www.presciencefilmfinance.
co.uk

Mulligan and Nesbitt 
Productions
distribuição internacional/world 
sales
Independent
32 Tavistock Street, London, 
WC2E 7PB - UK

phone +44 2072578734
fax +44 2072409029
www.
independentfilmcompany.com
mail@
independentfilmcompany.com

Diretor / Director
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Richard Ayoade
roteiro/screenplay
Richard Ayoade
baseado no romance de/based on 
the novel by
Joe Dunthorne
direção de fotografia/director of 
photography
Erik Wilson
montagem/editor
Chris Dickens
Nick Fenton
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Oliver Tate é um precoce garoto de 15 anos que tem uma visão do mundo extremamente astuta, mas muito delirante. 
Ele tem duas grandes ambições: salvar o casamento de seus pais e perder a virgindade antes de seu próximo aniversário. 
Desconfiado de que sua mãe esteja tendo um caso com um ex-astro da TV, Oliver monitora a vida sexual de seus pais 
pelo interruptor do quarto deles. Mas acima de tudo o que Oliver mais deseja é encontrar uma namorada. É aí que entra 
em cena Jordana, uma garota agradavelmente complicada, uma piromaníaca briguenta que sofre de eczema. Jordana 
está disposta a ajudar Oliver a perder a virgindade, mas com a condição de que ela possa supervisionar o diário do rapaz, 
especialmente as partes sobre ela.

Nascido em 1977, em Londres. Estudou Direito na Universidade de 
Cambridge. Seus créditos como ator, escritor e diretor incluem séries 
de TV como GARTH MARENGHI’S DARKPLACE (2004) e MAN TO MAN 
WITH DEAN LERNER (2006). Ele também atuou nas séries de TV THE 
MIGHTY BOOSH e THE IT CROWD. Fez video-clipes para as bandas Arctic 
Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Super Furry Animals, Kasabian, the Last 
Shadow Puppets e Vampire Weekend. Dirigiu o filme musical ARCTIC 
MONKEYS AT THE APOLLO (2008). SUBMARINE (SUBMARINO) é seu 
primeiro longa-metragem de ficção. 

Born 1977, London. He studied Law at the University of Cambridge. His 
acting, writing and directing credits include TV series such as GARTH 
MARENGHI’S DARKPLACE (2004) and MAN TO MAN WITH DEAN LERNER 
(2006). He has also performed in the TV series THE MIGHTY BOOSH and 
THE IT CROWD. He made music videos for the Arctic Monkeys, the Yeah 
Yeah Yeahs, Super Furry Animals, Kasabian, the Last Shadow Puppets and 
Vampire Weekend. He directed the concert film ARCTIC MONKEYS AT THE 
APOLLO (2008). SUBMARINE is his first fiction feature film. Richard Ayoade

Oliver Tate is a precocious 15-year-old whose worldview is exceedingly clever but largely delusional. He has two big ambitions: 
to save his parents’ marriage and to lose his virginity before his next birthday. Worried that his mom Jill is having an affair with a 
has-been TV star turned New Age life coach, Graham T. Purvis, Oliver monitors his parents’ sex life by charting the dimmer switch 
in their bedroom. But foremost in Oliver’s mind is finding a girlfriend. Enter Jordana Bevan, a refreshingly complicated girl, a 
feisty pyromaniac who suffers form eczema. Jordana becomes Oliver’s willing accomplice in his mission to lose his virginity, but 
on condition that she supervises his journal writing, especially the bits about her.

direção de arte/production designer
Gary Williamson
figurino/costume designer
Charlotte Walter
maquiagem/make-up
Tara McDonald
música/music
Andrew Hewitt
intérpretes/leading players
Craig Roberts (Oliver Tate)
Yasmin Paige (Jordana)
Sally Hawkins (Jill)
Paddy Considine (Graham)

Noah Taylor (Lloyd)
Gemma Chan (Kim-Lin)
produzido por/produced by
Andy Stebbing
Mark Herbert
Mary Burke
produção/production
Film4
124 Horseferry Road, London 
SW1P 2TX – UK
phone +20 73964444
fax +20 73068356
www.film4.com

Warp Films
www.warp.net/films
production@warpfilms.com
distribuição internacional/world 
sales
Protagonist Pictures
4th floor, Waverly House, 7-12 
Noel Street, London, W1F 
8GQ – UK
phone +44 2077349000
www.protagonistpictures.com
info@protagonistpictures.com

Diretor / Director
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Gonzaga – De pai para filho

Gonzaga
Brasil/Brazil, 2012, 130’
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Brasil/Brazil, 2009, 100’

A Busca

The Search
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diretor/director
Walter Lima Jr.
elenco/cast
Rodrigo Santoro, Cláudia 
Abreu, Selton Mello, Ângelo 
Paes Leme, Jair de Oliveira, 
Alessandra Negrini, Michel 
Bercovitch, Renato Borghi, 
Vanessa Gerbelli.
produção/production
Flávio R. Tambellini
roteiro/screenplay
Walter Lima Jr, Suzana Macedo
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Cinco amigos que formam a banda Rio Bossa Cinco e buscam o sucesso, alimentando o sonho de tocar no Carnegie Hall, 
a célebre sala de concertos de Nova York que detonou o sucesso internacional de Tom Jobim e da Bossa Nova. Assim, 
desembarcam em Manhattan e lá encontram uma musa, filha de brasileira com americano, que voltará com eles ao Brasil 
ditatorial. Além de tocar flauta e clarineta, ela vai se tornar a chave para o florescimento pessoal dos rapazes. 

Diretor e roteirista nascido em Niterói em 1938, começou escrevendo 
críticas para jornais diários. Em 1963, conheceu Glauber Rocha, que o 
convidou para fazer assistência de direção em Deus e o diabo na terra 
do sol. Seu primeiro longa-metragem foi Menino de engenho (1965), 
uma adaptação do romance de José Lins do Rego. Fez em seguida 
Brasil ano 2000 (1968), Urso de Prata do Festival de Berlim e Concha de 
Ouro no Festival de Cartagena. Em 1977, concluiu o longa-metragem 
A lira do delírio, prêmio de melhor filme no Festival de Brasília. Em 
1983, fez Inocência, prêmio de direção em Brasília e prêmio Coral no 
Festival de Havana. Nos anos 1990 dirigiu, sob encomenda de um 
produtor americano, O monge e a filha do carrasco (1995) e pouco 
depois fez A ostra e o vento (1997), baseado no livro de Moacir C. Lopes, 
selecionado para a competição do Festival de Veneza. Para a televisão, 
fez documentários e minisséries, como Capitães da areia e Dossiê Chatô. 
É professor de cursos de direção de atores e assistência de direção para 
cinema no Rio de Janeiro.

Walter Lima Jr.

In search of success, five friends get together to create the band Rio Bossa Cinco, dreaming of playing at the Carnegie Hall, the 
legendary concert hall in New York that represented a landmark at Tom Jobim’s international career and at the worldwide 
success of Bossa Nova. The group of friends land in Manhattan, where they find a muse, daughter of a brazilian woman with an 
american man. She returns to dictatorial Brazil with the group. Apart from playing the flute and the clarinet, she soon becomes 
the central aspect of the personal development of the boys.

fotografia/photography
Pedro Farkas
trilha sonora/soundtrack
Wagner Tiso

Diretor / Director
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diretor/director
Breno Silveira
elenco/cast
Adelio Lima, Chambinho do 
Acordeon, Land Vieira, Julio 
Andrade, Giancarlo di Tomazzio, 
Alison Santos, Nanda Costa, 
Silvia Buarque, Luciano Quirino, 
Claudio Jaborandy, Cyria 
Coentro, Olivia Araújo, Zezé 
Motta, João Miguel, Cecília 
Dassi, Domingos Montagner
produção/production
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A relação entre o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912-1989) e seu filho, o cantor e compositor Gonzaguinha (1945-1991), 
dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca do Morro de São Carlos; um de direita, o outro 
de esquerda. Encontros, desencontros e uma trilha sonora que emocionou o Brasil. Esta é a história de Luiz Gonzaga e 
Gonzaguinha, e de um amor que venceu o medo e o preconceito e resistiu à distância e ao esquecimento.

Diretor de um dos filmes brasileiros com maior bilheteria no cinema 
nacional pós-retomada, “2 Filhos de Francisco – A História de Zezé de 
Camargo & Luciano”, Breno Silveira, formado pela École Louis Lumière 
de Paris, começou a carreira como diretor de fotografia, assinando mais 
de dez longas-metragens, entre eles “Carlota Joaquina”, “Eu Tu Eles” e 
“O Homem do Ano”. Também se destacou na área de publicidade, 
dirigindo comerciais para grandes marcas e conquistando em 2002 o 
prêmio de Melhor Diretor pela Associação Brasileira de Propaganda. 
Em TV, colecionou MTV Awards com videoclipes e dirigiu, em 2001, o 
documentário “Mar sem fim”, sobre o navegador Amyr Klink.
 Em 2005, estreou como diretor de longas conquistando com “2 Filhos 
de Francisco” mais de 5,3 milhões de espectadores. Seu segundo longa, 
“Era uma vez...”, chegou aos cinemas em 2008, sendo selecionado para 
o Festival de Toronto. Em agosto de 2012 lançou “À Beira do Caminho”, 
sobre a história de um homem reaprendendo a amar, inspirado em 
canções de Roberto Carlos. Dois meses depois lançou seu segundo 
filme no mesmo ano, “Gonzaga - de Pai pra Filho”, que retrata a relação 
entre dois grandes ícones da música popular brasileira, o sanfoneiro Luiz 
Gonzaga (1912-1989) e seu filho, o cantor e compositor Gonzaguinha 
(1945-1991). Breno Silveira

The film shows the relationship between two different artists: brazilian popular musician Luiz Gonzaga (1912-1989) and his 
son Gonzaguinha (1945-1991). One comes from the dry lands of the northeast of Brazil, the other one is from Rio de Janeiro. 
One is right-wing, the other one, left-wing. The film presents their comings and goings and a soundtrack that has enchanted 
the brazilian audiences. This is the story of Luiz Gonzaga and Gonzaguinha – the story of a love that has overcome fear and 
prejudice and that has resisted the distance.

Breno Silveira, Marcia Braga, 
Eliana Soárez
roteiro/screenplay
Patricia Andrade
fotografia/photography
Adrian Teijido
trilha sonora/soundtrack
Berna Ceppas
distribuidora/sales
Downtown Filmes, Paris Filmes, 
RioFilme
estúdio/studio
Conspiração Filmes / Globo 

Filmes / Teleimage

Diretor / Director
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Virginia Cavendish, Marco 
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produção/production
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roteiro/screenplay
Guel Arraes, Jorge Furtado, 
Pedro Cardoso
fotografia/photography
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Leléu (Selton Mello) é um rapaz malandro, aventureiro e conquistador. Lisbela (Débora Falabella) é uma da mocinha 
sonhadora que adora ver filmes americanos e vive pensando nos heróis do cinema. Ela está noiva e de casamento 
marcado quando Leléu chega à cidade. O casal se encanta e passa a viver uma história cheia de personagens tirados 
do cenário nordestino: Inaura (Virginia Cavendish), uma mulher casada e sedutora que tenta atrair o herói; um marido 
valentão e “matador”, Frederico Evandro (Marco Nanini); um pai severo e chefe de polícia, Tenente Guedes (Andre Mattos); 
um pernambucano com sotaque carioca, Douglas (Bruno Garcia), visto sob o prisma do humor regional; e um “cabo de 
destacamento”, Cabo Citonho (Tadeu Mello), que é suficientemente astuto para satisfazer os seus apetites.
Lisbela e Leléu vão sofrer pressões da família, do meio social e também com as suas próprias dúvidas e hesitações.

Cineasta e diretor da TV Globo, responsável por programas como TV 
Pirata, Programa legal e Comédia da vida privada, seu primeiro longa-
metragem para cinema na realidade foi uma versão condensada da 
minissérie que dirigiu para a TV, inspirada na peça de Ariano Suassuna, 
O auto da Compadecida (2000). O filme se tornou o campeão de 
bilheteria do ano, com mais de dois milhões de espectadores, e lhe 
rendeu o prêmio de melhor diretor no Grande Prêmio Cinema Brasil. 
Nascido em 1953, filho do político Miguel Arraes, viveu exilado com 
sua família na Argélia. Começou sua carreira em Paris, no Comitê do 
Filme Etnográfico dirigido por Jean Rouch, considerado um mestre 
do cinema-verdade. Dirigiu documentários de curta-metragem em 
super-8 e também o média Barbes Palace (1979), em parceria com 
Ricardo Lua. Também dirigiu peças de teatro, e uma de suas montagens 
se transformou em seu terceiro longa-metragem, Lisbela e o prisioneiro 
(2003), adaptação do texto de Osman Lins. Desde então, concilia sua 
atuação como diretor de Tv com cineasta.

Guel Arraes

Leléu (Selton Mello) is an adventurous and seductive young man. Lisbela (Débora Falabella) is a dreamer young lady, who loves 
to watch american films and can´t stop thinking about the cinema heroes. She is engaged when Leléu arrives at her town. The 
couple falls in love and stars to live a story full of typical characters from the dry lands of the brazilian northeast: Inaura (Virginia 
Cavendish), an attractive woman who is married but attempts to seduce the heroe; Frederico Evandro (Marco Nanini), a tough 
“killer” husband; Lieutenant Guedes (Andre Mattos), a strict father and chief of police; and the soldier Cabo Citonho (Tadeu 
Mello), clever enough to satisfy his pleasures. Lisbela and Leléu have to deal with the pressure from their families and the social 
environment and also with their own doubts and hesitations.

Ulrich Burtin
trilha sonora/soundtrack
João Falcão, André Moraes
estúdio/studio
Natasha Filmes

Diretor / Director
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Ribeiro, Paulo Henrique 
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Francisco Ramalho Jr., Denise 
Fraga
roteiro/screenplay
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O filme mostra a vida de Roberto Carlos Ramos (Cleiton Santos, na idade adulta), pedagogo mineiro e um dos melhores 
contadores de história da atualidade. Criado na Febem desde os seis anos de idade, aos 13 anos ele conhece a pedagoga 
francesa Margherit Duvas (Maria de Medeiros), que mudou sua vida radicalmente.

Diretor de teatro e TV, estreou como cineasta aos 33 anos com o longa-
metragem Por trás do pano (1999), distribuído pela Riofilme. O filme, 
ambientado nos bastidores da montagem de um espetáculo teatral e 
protagonizado pela atriz Denise Fraga, obteve os prêmios de melhor 
direção, atriz e júri popular do Festival de Gramado. Nascido em São 
Paulo em 1966, até os anos 1990 foi basicamente diretor de teatro em 
São Paulo. Na televisão, realizou diversos programas para a Rede Globo, 
entre eles Retrato falado, um bem-sucedido quadro do Fantástico, 
também protagonizado por Denise Fraga. Em 2003 dirigiu seu segundo 
longa-metragem, Cristina quer casar, comédia romântica estrelada e 
produzida por Denise Fraga, co-produzida e lançada pela Fox Film do 
Brasil. Em 2009, recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri popular no 
II Festival Paulínia de Cinema com o longa-metragem O contador de 
histórias (2009), que também recebeu o prêmio especial do júri.

Luiz Villaça

The film is based on the story of Roberto Carlos Ramos (Cleiton Santos), brazilian pedagogue with a special talent to tell stories. 
When he was 6 years old, the boy was taken to live in a newly opened government institution, which main goal is to help young 
and poor children. At age 13 he meets the french pedagogue Margherit Duvas (Maria de Medeiros), who changes his life radically.

Torero, Mariana Veríssimo, Luiz 
Villaça
fotografia/photography
Lauro Escorel
trilha sonora/soundtrack
André Abujamra, Márcio Nigro
distribuidora/sales
Warner Bros
estúdio
Ramalho Filmes

Diretor / Director
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Adrian Teijido
trilha sonora/soundtrack
Beto Villares
distribuidora/sales
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No fim de semana que completaria 15 anos, Pedro viaja mas não volta. Seu pai, o médico Theo, cai na estrada seguindo 
pistas desconcertantes. A viagem, que era para resgatar o filho, acaba transformando o pai.

Luciano Moura, nasceu em São Paulo mas vive no Rio de Janeiro onde 
ainda jovem, entrou para o universo das artes visuais, como fotógrafo 
still. Foi também assistente de direção e estreou na direção com o 
curta-metragem Os Moradores da Rua Humboldt – premiado por 
Melhor Filme nos Festivais de Havana, Cartagena e RioCine; Melhor 
Filme pelo Júri Popular em Upsala (Suécia), e escolhido para a Seleção 
Oficial do New York International Festival, dentre outros. Também 
foi um dos diretores do documentário Todos os corações do Mundo, 
filme oficial da FIFA sobre a Copa do Mundo de 94. Como diretor da 
O2 Filmes dirige publicidade e ficção. Na publicidade trabalha para 
agências como Almap, DPZ, Africa, Y&R, DM9, Lowe, entre outras, tendo 
realizado mais de 500 comerciais para clientes como; Itaú, VW, Ambev, 
Toyota, Telefonica e Unilever. Para ficção, Luciano dirigiu dois episódios 
do seriado Filhos do Carnaval, uma co-produção da O2 Filmes e da HBO 
e também o primeiro episódio de Antônia, uma co-produção da O2 
filmes e da TV Globo. Seu primeiro longa metragem “A Busca”, estreou 
no Festival de Cinema de Sundance, em 2012, e estará nos cinemas 
brasileiros em março de 2013.

Luciano Moura
Diretor / Director

During the weekend of his 15th birthday, Pedro goes on a trip but does not come back. His father, doctor Theo, hits the road 
following confusing clues. The journey to rescue his son ends up transforming himself.

Downtown Filmes, Paris Filmes, 
RioFilme


