
5 a 20 de maio

por um mundo sustentável

música, poesia, cinema, esporte, seminários, bazar,  gastronomia  

Direção: Jozef Paštéka
Os personagens desta comédia es-
tão ligados por laços familiares e 
profissionais. Um reitor universitá-
rio cai inesperadamente no sono, 
a não ser quando está na presen-
ça de mulheres. Sua irmã é uma 
professora que pede o divórcio e 
se livra da raiva da humanidade 
dando uma surra em um desco-
nhecido. O incidente dispara uma 
série de surpresas e o amor gro-
tesco e estranho acontece numa 
noite louca de verão.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

PARA QUE SERVE UM URSO? 
(¿Para qué sirve um oso?) 

Espanha, 2011, 100 min, cor, 
ficção

Direção: Tom Fernández
Dois irmãos dedicaram sua vida 
à ciência: Guillermo é um bió-
logo que perdeu a fé enquanto  
Alejandro é um zoólogo que tem 
muita fé. Ambos passaram tanto 
tempo tentando salvar o plane-
ta que se esqueceram do mais  
importante: fazê-lo juntos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

O TEMPO DAS GRAÇAS  
(Le temps des grâces)

França, 2009, 123 min, cor, 
documentário

Direção: Dominique Marchais
Um documentário que revela 
os bastidores do mundo agrí-
cola francês atual através das 
narrativas de agricultores, pes-
quisadores, agrônomos e es-
critores. Um mundo que é ca-
paz de resistir às mudanças  
econômicas, científicas e sociais 
que o atingiram e continua a 
manter os laços entre gerações. 

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

NEVE SILENCIOSA - A 
INTOXICAÇÃO INVISÍVEL  
DO ÁRTICO (Silent Snow) 

Holanda, 2011, 71 min, cor, 
documentário

Direção: Jan van den Berg e  
Pipaluk Knudsen-Ostermann
Poucos sabem como sobreviver no 
nada infinito das planícies bran-

PERDER E GANHAR 
(Losers and Winners)

Alemanha, 2006, 96 min, cor, 
documentário

Direção: Ulrike Franke  
e Michael Loeken
Após oito anos de funcionamento, 
a mais moderna fábrica de coque 
(combustível derivado do carvão) 
do mundo, construída em Dort-
mund, fecha suas portas para ser 
remontada na China. Neste docu-
mentário, os diretores Ulrike Franke 
e Michael Loeken acompanharam 
os últimos meses de funcionamento 
da fábrica e todos os conflitos entre 
operários alemães remanescentes e 
seus 400 colegas orientais.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

VAMOS FAZER DINHEIRO 
(Let’s make money)

Áustria, 2008, 110 min, cor, 
documentário

Direção: Erwin Wagenhofer
Percorrendo vários aspectos do 
desenvolvimento do sistema finan-
ceiro internacional, o documentá-
rio de Erwin Wagenhofer enfoca a 
exploração das elites sobre o res-
tante da sociedade, especialmente 
nos países em desenvolvimento e 
nas nações ocidentais.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

CIDADES EM MOVIMENTO 
– LIXO NO CAIRO (Cities on 
Speed - Cairo Garbage) 

Dinamarca, 2009, 55 min, cor, 
documentário

Direção: Mikala Krogh
Antes moradores de uma cidade 
limpa e organizada, as 20 milhões 
de pessoas que habitam o Cairo 
convivem hoje com o lixo espalhado 
pelas ruas. Todos têm opiniões sobre 
o problema, mas ninguém arrisca 
uma solução, até que especialistas 
italianos são trazidos para a cidade 
para tentar contornar a situação.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

O CADÁVER DEVE MORRER 
(Mŕtvola musí zomrieť)

Eslováquia, 2011, 96 min, cor, 
ficção

cas do Ártico. Lá, um assassino 
está destruindo silenciosamente a  
comunidade Inuit na Groenlândia: 
resíduos químicos de todo o mun-
do que se acumulam invisivelmen-
te, envenenando seus habitantes.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

SALA DOS SUICIDAS  
(Sala Samobójców)

Polônia, 2011, 112 min, cor, 
ficção

Direção: Jan Komasa
Dominik é um garoto comum. Tem 
muitos amigos, namora a moça 
mais bonita da escola, seus pais 
são ricos, não lhe falta dinheiro pa-
ra roupas, aparelhos eletrônicos e 
divertimento, até que ele encontra 
uma garota que o apresenta à “sa-
la dos suicidas”, um lugar de onde 
não há escapatória.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

AGOSTINHO DA SILVA – UM  
PENSAMENTO VIVO
Portugal/Brasil, 2006, 80 min, 
cor, documentário

Direção: João Rodrigo Mattos
Marcado pelo gosto do parado-
xo, pela independência e incon-
formismo das ideias e por invul-
gares dons de comunicação oral e 
escrita, a figura ímpar de Agosti-
nho da Silva desenha-se num sin-
gular misto de sábio, visionário e 
homem comum, no qual o pensa-
mento e a vida passam a ser uma 
coisa só.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

SOLITÁRIOS (Samotári)

República Tcheca, 2000, 104 
min, cor, ficção

Direção: David Ondříček
Uma história dramática com to-
ques de humor sutil sobre uma ge-
ração de jovens tchecos solitários 
que vivem à margem da socieda-
de, substituindo relacionamentos 
duradouros por amizades colori-
das, diversão fácil, sexo e drogas.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

SUBMISSÃO: EM DEFESA DO  
NASCITURNO (Underkastelsen)

Suécia, 2010, 87min, cor, 
documentário
Direção: Stefan Jarl
A indústria química é a que mais 
rapidamente cresce em todo o pla-
neta. Este revelador documentário 
apresenta um relato minucioso 
sobre os milhares de elementos 
químicos a que somos expostos 
todos os dias e examina as mais 
recentes pesquisas sobre os reais 
efeitos desses produtos em nosso 
organismo.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

À BEIRA DA LOUCURA 
(On The Edge)

Irlanda, 2001, cor, 82 min, 
ficção

Diretor: John Carney
Após sofrer um acidente com um 
carro roubado, Jonathan Breech 
pode escolher se vai para a prisão 
ou para um hospital psiquiátrico. 
Relutante, aceita a última opção e 
começa uma longa jornada de au-
toconhecimento através de outros 
pacientes. Ao apaixonar-se por Ra-
chel, que não acredita que alguém 
possa se envolver com ela, Jona-
than realmente aprende a amar 
outras pessoas.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

O SONHO BRITÂNICO  
PARA 2012 (Going for Green – 
Britain’s 2012 Dream)
Reino Unido, 2011, 60 min, 
cor, documentário
Patrocinado pelo Ministério de Re-
lações Exteriores do Reino Unido, 
o documentário retrata a revitali-
zação do East End londrino para 
construção do Parque que sediará 
as olimpíadas de 2012. Da descon-
taminação do solo e rios até a reu-
tilização de restos de demolição, 
o Parque Olímpico é exemplo de 
construção sustentável e de plane-
jamento para um legado efetivo 
e duradouro para a cidade sede.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS

A programação completa pode ser 
acessada em: 
www.semanadaeuropa.org.br

Sala dos Suicidas | foto divulgação

Agostinho da Silva – Um  
Pensamento Vivo | foto divulgação

Solitários | foto divulgação

Submissão: Em Defesa do  
Nasciturno | foto divulgação

À Beira da Loucura | foto divulgação

O Sonho Britânico Para 2012 | foto divulgação

www.semanadaeuropa.org.br

Embaixada da Áustria
Brasília

Embaixada da
República da Croácia

Perder e Ganhar | foto divulgação

Vamos Fazer Dinheiro | foto divulgação

Cidades em Movimento | foto divulgação

O Cadáver Deve Morrer | foto divulgação

Para Que Serve Um Urso | foto divulgação

O Tempo das Graças | foto divulgação

 Neve Silenciosa - A Intoxicação  
Invisível do Ártico | foto divulgação

SINOPSES SINOPSES



Coordenado pelo Centro de Estudos Avan-
çados Multidisciplinares (Ceam) e pela 
Cátedra Jean Monet da UNB, o seminá-
rio abordará o tema da sustentabilidade 
e do meio ambiente na Rio + 20, uma 
discussão que ocorre em âmbito global e 
problemas transnacionais. Contará com a 
presença da Srª Ana Paula Zacarias, Em-
baixadora da Delegação da União Euro-
peia no Brasil; Profª Drª. Julie Schmied, 
Catedra Jean Monnet; Prof.Dr. Gustavo 
Macedo Mello Baptista, Coordenador do 
Núcleo de Estudos Ambientais do Ceam; 
Prof. Dr. Odier Cavalcanti, Presidente da  
Ordem dos Advogados do Brasil; Sr. Santia-
go Irazabal Mourão, Ministério das Relações  
Exteriores; Josefina Maetsu, Coordenado-
ra do programa de defesa da década UN-
-Agua e o Senador Cristovão Buarque.

PALESTRA
10 de maio, quinta-feira, às 19h30, 
no Departamento de Artes Visuais do 
Instituto de Artes da UnB
Tema: “Racionalidade e o irracional. His-
tória da cultura europeia e globalização”.

Palestra do Prof. Silvio Vetta, professor 
emérito da Universidade de Hildesheim, 
Alemanha, atualmente lecionando na 
Unicamp. 

Acesso livre, não serão necessárias inscrições 
prévias para participar do seminário.

FESTIVAL DE CINEMA EUROPEU
De 8 a 13 de maio em Brasília e de 22 a 
27 de maio no Rio de Janeiro
Com curadoria do cineasta e professor Sér-
gio Moriconi, serão exibidos 13 filmes de 
países membros da União Europeia, selecio-
nados a partir do tema Sustentabilidade. 

Local: cinema do Centro Cultural Banco do 
Brasil Brasília 

Horários: de terça a sexta, às 17h30 e 
19h30; sábado e domingo, às 15h00, 
17h00 e 19h00

ENTRADA FRANCA

CONCERTO EUROPEU 
8 de Maio às 20h - Sala Villa-Lobos do 
Teatro Nacional
O Concerto Europeu terá a participação do 
consagrado pianista alemão Caspar Frantz, 
da virtuose violonista espanhola Margari-
ta Escarpa e do renomado dinamarquês 
Frans Rasmussen, regendo a Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio 
Santoro. O repertório* selecionado inclui 
obras do espanhol Joaquín Rodrigo, do 
finlandês Jean Sibelius, do francês Mauri-
ce Ravel, do húngaro Zoltán Kodály e dos 
dinamarqueses Carl Nielsen e HC Lumbye.

*Repertório sujeito à alteração

Ficha Técnica
Piano: Caspar Frantz (Alemanha)
Violino: Margarita Escarpa (Espanha)
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Regente: Frans Rasmussen (Dinamarca)

ENTRADA FRANCA 

FESTIVAL GASTRONÔMICO 
De 16 a 20 de maio, das 19h30 às 23h - 
Hotel Golden Tulip

Em parceria com o Hotel Golden Tulip, o 
Festival “Sabor da Europa” oferecerá pra-
tos especialmente concebidos para o perí-
odo com preços especiais.

Valor: R$ 56,00 por pessoa

REGATA DIA DA EUROPA
5 de maio, sábado, às 14h00, no Clube 
Naval de Brasília 
Esta será a terceira edição de um dos 
eventos mais esperados da Semana da 
Europa. A Regata, que é aberta a todos 
os barcos da categoria OCEANO, costuma 
reunir 50 barcos com bandeiras de 
várias nacionalidades. Na ocasião será 
celebrada a abertura oficial da Semana 
da Europa 2012.

Inscrições gratuitas podem ser feitas por 
e-mail (nautica@cnb.brte.com.br) ou na 
Secretaria de Náutica do Clube Naval, até 
30 min. antes da largada. Mais informa-
ções e fichas de inscrição no site http://
www.fnb.org.br e nas Secretarias de Náu-
tica dos clubes afiliados à FNB.

BAZAR EUROPEU
12 de maio, sábado, das 12h às 17h, na 
Cultura Inglesa (SEPS 709/909)
Aberto à comunidade, conta com a pre-
sença de stands de divulgação cultural e 
comidas típicas, além de apresentações de 
música, teatro e dança, propiciando o con-
tato com a cultura dos países membros da 

FESTIVAL DE CINEMA EUROPEU

MOSTRA DVDs CLIMA, CULTURA, MUDANÇAS

SÁBADO, DIA 12.05
15h00 - Submissão: em defesa do  

nasciturno (Suécia)

17h00 - Agostinho da Silva – Um  
pensamento vivo (Portugal)

19h00 - Para que serve um urso?  
(Espanha)

DOMINGO, DIA 13.05
15h00 - Cidades em movimento –  

Lixo no Cairo (Dinamarca)

17h00 - O Sonho Britânico para 
2012 (Reino Unido)

19h00 - Perder e Ganhar (Losers  
and Winners)

Confira a programação completa no 
site: www.semanadaeuropa.org.br

TERÇA, DIA 8.05
17h30 - O Cadáver deve morrer  

(Eslováquia)

19h30 - Cidades em movimento –  
Lixo no Cairo (Dinamarca)

QUARTA, DIA 9.05
17h30 - Solitários (República Tcheca)

19h30 - Neve Silenciosa - a intoxicação 
invisível do Ártico (Holanda)

QUINTA, DIA 10.05
17h30 - À Beira da Loucura (Irlanda)

19h30 - Vamos fazer dinheiro (Áustria)

SEXTA, DIA 11.05
17h30 - Sala dos Suicidas (Polônia)

19h00 - O Tempo das Graças (França)

União Europeia. Na ocasião serão distri-
buídos os kits aos participantes da Corrida 
União Europeia e a entrega, pelo Goethe-
-Zentrum, de uma bolsa oferecida a um 
estudante brasileiro para ampliar estudos 
na Alemanha, dentro do programa “Ciên-
cia sem Fronteiras”. Durante o Bazar, será 
inaugurada a exposição CALEIDOSCÓPIO 
DO IMAGINÁRIO, do artista búlgaro Biser 
Naydenov Hristov. A exposição poderá ser 
vista até o dia 12 de junho.

ENTRADA FRANCA      

CORRIDA UNIÃO EUROPEIA
13 de maio, domingo, às 8h, no Eixão Sul
Percursos de 5 e 10 km, para atletas pro-
fissionais e amadores.

Prêmios em dinheiro para os vencedores e 
sorteio de 3 passagens aéreas a qualquer 
destino europeu coberto pela TAP entre 
todos os corredores que tenham concluí-
do a corrida 

Inscrições: R$ 50,00 (cinquenta reais) por 
pessoa. Podem ser feitas através do site: 
www.corridauniaoeuropeia.com.br

Mais informações: 3032-4041

JOGO DE FUTEBOL BENEFICENTE: 
DEPUTADOS X DIPLOMATAS UE
10 de maio, quinta-feira, às 19h, 
no estádio Walmir Campelo Bezerra 
(Bezerrão), Gama-DF
Será celebrada uma partida de futebol 
entre membros da Câmara dos Deputados 
do Brasil e integrantes das embaixadas da 
União Europeia. 

Para a retirada do ingresso, será cobrado 
1kg de alimento não perecível que será 
destinado a fins sociais. 

HOMENAGEM A VÁCLAV HAVEL 
9 de maio, quarta-feira, das 15h às 17h, 
no Auditório da Reitoria da UnB
Apresentação da obra do intelectual, es-
critor e ex-presidente da República Tche-
ca, Vaclav Havel. O seminário “Vaclav 
Havel – o escritor e o político” conta-
rá com a participação do embaixador da 
República Tcheca, Sr. Ivan Jancarek; do 
senador Cristovam Buarque; do professor 
da UnB Henryk Sewierski e da tradutora 
do livro “Poesia e teatro” Eva Batlickova.

Acesso livre, não serão necessárias inscri-
ções prévias para participar do seminário.

RECITAL DE POESIA EUROPEIA  
E BRASILEIRA 
11 de maio, sexta-feira, 19h30, no 
Instituto Cervantes (SEPS 707/907)
Poetas brasileiros e europeus irão declamar 
poesias em diferentes línguas, homenage-
ando a diversidade cultural da Europa. 
Presença confirmada do poeta e embaixa-
dor da Croácia, Sr. Drago Stambuk, e do 
escritor, tradutor e professor polonês 
Henryk Siewierski recitando poemas da 
grande poetisa polonesa, ganhadora do 
Prêmio Nobel, Wisława Szymborska. 
Também estão confirmadas participações 
do poeta e Secretário de Cultura do DF, 
Hamilton Pereira, do poeta e engenhei-
ro Marcos Freitas, do filólogo espanhol 
Alfonso Hernández entre outros.

SEMINÁRIO
8 de maio, terça-feira, das 9h às 11h, no 
salão de Atos da Reitoria da UnB
Tema: “Sustentabilidade e o Meio Ambiente 
no Brasil e na União Europeia”Concerto Europeu | foto Margarita Escarpa

Aviso | Biser Naydenov Hristov

Página de Cervantes | Biser Naydenov Hristov

SEGUNDA, DIA 7.05
ELES VIRÃO PARA A CIDADE  
(They Will Come to Town)

Alemanha, 2008, 80’
Direção: Thilo Ewers

QUANDO O ICEBERG  
DESMORONA  
(Wenn der Eisberg kalbt) 

Alemanha, 2002, 6’ 
Direção: Sylvie Hohlbaum,  
Gregor Schubert 

CONSEQUÊNCIA 
(Konsequenz)

RDA, 1986, 2’
Direção: Klaus Georgi

TERÇA, DIA 8.05
A RODA (Das Rad)

Alemanha, 2001, 8’30
Direção: Chris Stenner,  
Heidi Wittlinger, Arvid Uibel 

A ERA DA ESTUPIDEZ   
(The Age of Stupid) 

Grã-Bretanha, 2009, 92’
Direção: Franny Armstrong 

QUARTA, DIA 9.05
A CONTA (Die Rechnung) 

Alemanha, 2009, 04’25
Direção: Peter Wedel 

SOBRE A ÁGUA (Über Wasser) 

Áustria/Luxemburgo, 2007, 82’
Direção: Udo Maurer

QUINTA, DIA 10.05
O CÍRCULO (Der Kreis) 

RDA, 1988, 3’25
Direção: Klaus Georgi

ALGOL, A TRAGÉDIA  
DO PODER  
(Algol – Tragödie der Macht)
Alemanha, 1920, 120’
Direção: Hans Werckmeister 

SEXTA, DIA 11.05
O QUE VOCÊ FAZ CONTRA A 
MUDANÇA CLIMÁTICA?  
(Was machst du gegen den  
Klimawandel?) 
Alemanha, 2008, 2’45
Direção: Katrin Rothe 

HOMENS – SONHOS – AÇÕES
(Menschen – Träume – Taten)

Alemanha, 2007, 90’
Direção: Andreas Siglmayr

SEGUNDA, DIA 14.05
ANTES DO DILÚVIO: TUVALU 
(Before the Flood: Tuvalu) 

Grã-Bretanha/França, 2004, 62’
Direção: Paul Lindsay 

TERÇA, DIA 15.05
RECEITAS PARA O DESASTRE
(Recipes for Disaster) 

Finlândia, 2008, 85’
Direção: John Webster

De 7 a 15 de maio  
(exceto sábado e domingo),  
às 12h, no Centro de  
Desenvolvimento Sustentável, 
UnB. Todos os filmes têm  
classificação indicativa livre  
e entrada franca.


