Quinta edição do Festival de Cinema Polonês chega ao StudioClio
Festival de Cinema
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De 02 a 11 de dezembro
Entrada franca
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A Embaixada de República da Polônia em Brasília e o StudioClio promovem, a partir do dia 02 de
dezembro, o V Festival de Cinema Polonês. A mostra, exibida simultaneamente em outras capitais do país,
aproxima o público brasileiro das mais novas e premiadas produções cinematográficas da Polônia, em sua
maioria inéditas no Brasil. Fazem parte do programa deste ano seis longas-metragens realizados entre 2010 e
2012, selecionados para revelar o melhor do cinema polonês contemporâneo. Curtas-metragens de animação
reconhecidos internacionalmente também compõem o festival.
Entre os longas-metragens, encontram-se coproduções com elenco internacional e gêneros diversos. De
histórias universais sobre dramas amorosos à comédia, pouco convencional no cinema polonês, a mostra ainda
aborda os conflitos políticos da história recente do país, como no filme “80 milhões”, que relata o envolvimento
do Sindicato Solidariedade na luta contra o comunismo na década de oitenta.
O cinema polonês inicia sua história com a fundação da Escola de Lódz em 1948, de onde surgiram
nomes como Andrzej Wajda, Krzysztof Kieslowski e Roman Polanski. O curador do StudioClio, Tiago Halewicz,
afirma que “a Escola de Lódz nasceu em um momento muito particular da história da Polônia em um cenário que
ainda tratava de resolver as consequências da II Guerra Mundial e os dramas da memória coletiva dos
poloneses. O V Festival de Cinema Polonês mostra um outro lado dessa produção, trocando os temas locais por
universais e realizando obras em cooperação com outros países”.
O V Festival de Cinema Polonês inicia no dia 02 de dezembro, segunda-feira, às 20h, com exibições até
o dia 11 de dezembro. A entrada é franca. O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa.
Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (51) 3254-7200 ou na página www.studioclio.com.br.
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