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Os Vingadores voltam à televisão da América Latina! Em junho, orgulhamo-
nos de apresentar em estreia a volta da lendária série de televisão britânica 
que marcou toda uma geração. Esta super série de espiões, seguida por 
milhões de fanáticos em todo o mundo, conta com as aventuras dos agentes 
secretos John Steed (Patrick Macnee) e Emma Peel (Diana Rigg). Juntos, eles 
lutarão contra o crime e os vilões mais inesperados.

Um dos países mais civilizados da Europa, a Finlândia tem enriquecido a 
história do cinema do continente com lendas como Aki Kaurismaki. Este mês, 
apresentamos dois filmes. Um retrata um exemplo das histórias de drama e 
suspense, e o outro é um sucesso de bilheteria que transformou a comédia 
finlandesa na última década. Certifique-se de não perdê-los!

Em junho, o Eurochannel também estreia filmes da Dinamarca, Eslovênia e 
França. Diretamente da Dinamarca, O Peixe Lua oferece a fascinante história 
de um pescador que luta para manter sua geladeira cheia no final do mês. 
Precisando de dinheiro, ele trai tudo o que tem defendido em sua vida, só 
para perceber que a vida está lhe dando uma segunda chance. Diretamente 
da Eslovênia, um conto emocionante de solidão e compreensão se desenvolve 
com um homem colérico cujo ressentimento é apaziguado pela tranquilidade 
de sua cuidadora. 

Como sempre, o Eurochannel faz um esforço especial para lhe trazer 
apresentações incríveis de atores de nível mundial, e junho não é exceção. No 
papel principal de O Peixe Lua, encontramos um velho amigo do Eurochannel 
e ator dinamarquês premiado, Henrik Birch. Nós o descobrimos pela primeira 
vez em 2011 na série Anna Phil como Ole e, desde então, ele conquistou 
reputação mundial por seus papéis como Anders Ussing em The Killing - Além 
de um Crime e como Dr. Poul Iversen em Borgen.

Continue desfrutando de entretenimento de qualidade na TV com a gente 
e se lembre de que, no Eurochannel, você sempre encontrará o melhor da 
Europa.

O Peixe Lua 
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A série de culto de espiões 
britânicos retorna a América Latina. 

Criador  Sydney Newman
ELENCo  Patrick Macnee, Diana Rigg
GêNEro  Crime, ação, comédia
TiTULo oriGiNaL The Avengers
aNo  1961 - 1969
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A série de culto de espiões 
britânicos retorna a América Latina. 

John Steed representa a quinta-essência do cavaleiro 
britânico e Emma Peel é sua parceria sofisticada, inteligente 
e sensual. Ambos trabalham no serviço secreto de sua 
majestade a Rainha da Inglaterra: eles são Os Vingadores 
e salvam o mundo com estilo. Há mais de cinquenta anos, 
eles revolucionaram a televisão e agora estão de volta ao 
Eurochannel.

Ambos combinam estilo, ação e humor para combater 
todos os inimigos do povo e seu país! O Eurochannel os 
convida a reviver as emoções e a ação da incrível série cult 
britânica: Os Vingadores. Eles regressam à televisão latino-
americana em uma edição renovada e remasterizada, 
demonstrando que sua força contra o crime é atemporal!
Protagonizada pelos lendários Patrick Macnee e Diana 
Rigg, Os Vingadores é uma série de televisão única. Eles 
interpretam o elegante John Steed e a refinada Emma Peel, 
dois agentes do serviço secreto britânico encarregados de 
vingar todos os tipos de crimes. Ele elimina os bandidos 
com seu guarda-chuva fechado ou o chapéu de aço, 
enquanto ela enfrenta adversários com uma coleção de 
técnicas de luta espetaculares, incluindo artes marciais, 
para derrotar vilões com um golpe sutil de seu pulso 

delicado.  Em cada aventura Os Vingadores enfrentam 
desafios e inimigos inesperados. Robôs assassinos, vilães 
invisíveis, telepatas e mais criminosos enfrentam o poder 
impiedoso, mas estilizado e cômico, desses dois salvadores 
da humanidade.

O status de cult de Os Vingadores foi criado sobre a base 
de um roteiro avant-garde e as atuações excepcionais 
de Patrick Macnee e Diana Rigg. A série se converteu 
em uma das primeiras séries britânicas a ser emitida no 
horário nobre por uma cadeia estadunidense quando a 
ABC pagou o incrível valor de 2 milhões de dólares pelos 
primeiros 26 episódios da quarta temporada. Além disso, 
o cuidado com o vestuário da série a converteu em um 
ícone da moda graças à elegância de Steed e às roupas 
revolucionárias de Peel.

Reviva com o Eurochannel a série de espionagem que 
marcou uma era na década de 1960. Esta é uma viagem 
emocional e nostálgica com muita ação e uma mistura 
fascinante de alta-costura, histórias emocionantes e 
humor elegante!

Criador  Sydney Newman
ELENCo  Patrick Macnee, Diana Rigg
GêNEro  Crime, ação, comédia
TiTULo oriGiNaL The Avengers
aNo  1961 - 1969



Filmagem:
• O episódio foi filmado nos Estúdios Pinewood. 

• Steed perde de vista o Rolls de Crawley em Pinewood Road, muito próximo aos estúdios. 

• Meadows acorda no estádio de Wembley.

Detalhes:
•O estádio de Wembley: 
Foi inaugurado em 1924 e foram necessárias cerca de 250.000 
toneladas de concreto para construí-lo. Foi inicialmente criado 
como demonstração da potência do Império (seu primeiro 
nome foi Empire Stadium), com suas formas e tamanho 
ousados, assim como o fervor do público londrino. O estádio 
rapidamente se converteu em um templo do esporte.  Ele 
recebeu os Jogos Olímpicos de 1948 e a lendária final da Copa 
do Mundo de Futebol de 1966, quando Inglaterra e Alemanha 
se enfrentaram. A partida foi jogada apenas um mês antes da 
gravação do episódio! O estádio também tem sido cenário de 
shows memoráveis. Em 2002, ele não cumpria mais com as 
normas modernas, por isso, foi demolido. O novo Wembley foi 
inaugurado em 2007.

Um homem desperta e descobre com surpresa que está no meio do 
estádio de Wembley vazio. Em pânico, ele tem uma crise nervosa e 
desmaia.  Emma e Steed chegam ao hospital onde ele está internado e 
encontram dois grandes fabricantes de cerâmica que enlouqueceram em 
circunstâncias semelhantes. Ao visitar os sócios deles, Steed descobre 
uma carta do fabricante de um forno revolucionário que propõe uma 
União dos Fabricantes de Cerâmica.  Quando interroga esse gênio 
criativo, Steed percebe que, após os fabricantes se recusarem a se juntar 
a ele, ele recorreu a uma empresa poderosa que acha que pode eliminar 
os seus concorrentes.

FiLMaGEM: Setembro de 1966
TraNSMiSSÃo: ITV, 21 de janeiro de 1967 
roTEiro:  Philip Levene
dirEÇÃo: Gordon Flemyng
ELENCo: Patrick Cargill (Pemberton), Brian Wilde (Raven), Annette 
Carell (Dr. Voss), Garfield Morgan (Gilbert), Andrew Keir (Crawley), 
Jeremy Burnham (Gordon White), Edward Burnham (Meadows), 
Bernard Horsfall (Fox), Ruth Trouncer (Dr. Hill), Declan Mulholland 
(Saunders), Philip Ross (Hospital Attendant).



•Podem ser lidos vários lemas nos escritórios do BEB, entre eles 
«Motivation is the root of decision».

•Vota-se a ver o Rolls Royce Silver Cloud III branco com a placa CKP500C 
em Algo Engraçado Aconteceu no Caminho Para a Estação – (fonte: 
Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).

•Richard Meadows, encontrado em Wembley de pijama, dirige English 
Earthenware, e Steed diz para Peel: “He’s one of our top dollars earners”. 

•É encontrada a escultura do pássaro no apartamento de Peel (episódio 
seis). Estava no escritório «Art Incorporated» de A Garota da Titia.
 

Atores:
Annette Carell (1929-1967) nasceu na Alemanha e atuou em filmes ingleses, americanos e alemães. Ela faleceu quase 
um ano depois da filmagem de Os Mercadores do Terror.  Sua penúltima aparição foi em A. B. y C., um episódio de The 
Prisioner. Ela também atuou em The Saint e em Man in a Suitcase.

Patrick Cargill (1918-1996) também é Lovejoy em Quarto Sem Vista da quarta temporada. Ele foi um ator famoso 
de teatro e comédia leve. Famoso na Inglaterra graças à série Father, Dear Father (1968-1973). Seu único papel 
cinematográfico importante foi em A Condessa de Hong Kong, o último filme de Chaplin (1967). Ele apareceu em 
dois episódios de O Prisioneiro. Amigo de Patrick Macnee, ele voltou para a Califórnia para participar de um de seus 
programas em 1972. Faleceu em um acidente de automóvel. 

Jeremy Burnham escreveu cinco episódios da temporada Tara King. Também foi o roteirista de uns episódios das séries 
Paul Temple, Os Profissionais, Bergerac e Inspetor Morse...  Atuou nas séries Encontro Com a Morte, The Saint, The 
Persuarders!... e dois episódios de Os Vingadores: A Cidade de Onde Não se Volta (temporada 4) e The Forget-Me-Knot 
(temporada 6).

Andrew Keir (1926-1997) nasceu na Escócia e trabalhou nas minas de carvão até os vinte anos, antes de se tornar ator. 
Só tinha papéis de militares autoritários e apareceu em filmes de terror da Hammer Productions. Atuou em As Fugas 
Impossíveis (temporada 6) e em The Champions, The Saint, The Persuarders e Taggart. 

Garfield Morgan (1931-2009) apareceu outras duas vezes de forma muito destacada na temporada 6: Game e Take-
Over. Ele é o inspetor Franck Haskins na série The Sweeney (1975-78) com John Thaw no papel principal. 

Lembre-se de que... 
•Este episódio marca o início da apresentação «Mrs Peel, we’re needed» [Sra. Peel, somos necessários] pouco 
depois do tema principal. Ela desapareceu ao longo da temporada com a pressão estadunidense exigindo mais 
tempo para os seus comerciais!

•Declan Mulholland (Saunders) aparece, mas não tem papel importante no episódio. Ele é visto brevemente em 
uma academia levantando pesos. 

•Foi o primeiro episódio que foi rodado em cores, mas foi emitido primeiro que De Vênus Com Amor, em 14 de 
janeiro de 1967. 

•O episódio foi classificado primeiro na Grã-Bretanha para a temporada de 1967 e depois para toda a série quant 
à audiência de acordo com o Television’s Greatest Hits.
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CINEMA
Estreia: 
17 de junho, às 21:00 

No meio de uma economia em mudança, os pescadores 
independentes lutam contra a natureza e as grandes 
empresas para pagar as despesas. Um pescador se 
compromete em fazer sua captura mais difícil, enquanto 
enfrenta uma batalha pessoal por seus valores e princípios. 
Diretamente da Dinamarca, o Eurochannel estreia o drama 
emocionante O Peixe Lua.

Dirigido por Søren Balle, O Peixe Lua é um filme dramático 
que retrata a realidade de muitos pescadores na Dinamarca 
e no Norte da Europa. No filme, Kesse é herdeiro de um 
legado de três gerações de pescadores. Ele cresceu em 
torno de barcos, peixes e mar, mas agora tudo o que ele 
construiu está ameaçado por uma economia esmagadora. 
À medida que o enredo se desenvolve, Kesse enfrenta o 
dilema de permanecer fiel à sua fé no mar ou tomar o 

caminho perigoso do mercado negro para salvar sua casa.  
Esta produção premiada leva-o a uma viagem existencial, 
mas libertadora, para cidades remotas da Dinamarca, longe 
da desenvolvida Copenhagen. Enquanto o protagonista 
pondera seu destino, ele finalmente perde o controle, o 
seu caminho e só então ele se liberta para ver o mundo 
além do que conhecia. O Peixe Lua conta com elementos 
de romance, política e uma agenda econômica em um 
filme encantador.

O Peixe Lua foi exibido em mais de 20 festivais em todo o 
mundo, como o Festival de Cinema de Goteborg, o Festival 
Internacional de Cinema de Seattle e o Festival Robert 
de 2015. Para os seus papéis, as estrelas do filme Henrik 
Birch e Susanne Storm ganhou os prêmios de Melhor Atriz 
Coadjuvante e Melhor Ator, respectivamente.

dirECTor Søren Balle
ELENCo  Henrik Birch, Susanne Storm, 
Lars Torpp Thomsen
GêNEro  Drama, comedía
TiTULo oriGiNaL  Klumpfisken
aNo 2014

Dinamarca

O pescador de 60 anos Kesse (Henrik Birch) está passando por um duro divórcio quando se junta a Gerd (Susanne Storm), 
uma atraente bióloga marinha dos mares dinamarqueses.  Como resultado das novas políticas de pesca e da recessão 
financeira global, os pequenos negócios de pesca estão sucumbindo lentamente à pressão de competir com as grandes 
empresas de pesca. Mas os tempos desesperados exigem medidas desesperadas e Kesse é forçado a encontrar maneiras 
e alternativas mais desonrosas de ganhar dinheiro. 

Um pescador aprende o significado de estar «como um peixe fora da água».
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Um pescador aprende o significado de estar «como um peixe fora da água».

Como você se preparou para o personagem?
Eu não sei se uma pessoa não dinamarquesa consegue notar, mas eu estou falando 
em um dialeto da parte do norte da Dinamarca, que é completamente diferente 
ao dinamarquês mais falado. Este dialeto tem sido usado muitas vezes para fazer 
as pessoas parecerem ou soarem ridículas. No filme, queríamos adicionar essa 
característica muito local e usar o dialeto como uma cor para tornar o personagem 
mais autêntico e certamente não ridículo. Eu cresci nesta parte da Dinamarca, então 
eu já conhecia o dialeto. No entanto, eu tive que praticá-lo muito para que ele ficasse 
tão perfeito quanto possível. Desde que era uma criança e até completar 17 anos, 
eu frequentemente visitava o porto em Hirtshals e via os barcos chegando cheios de 
peixe. Então, eu estava bastante familiarizado com a cultura desses trabalhadores 
do mar. Também estudei a técnica utilizada nesses pequenos barcos de pesca. Ela é 
chamada de «snurrevod» ― uma forma muito ecológica de pesca, uma vez que não 
danifica o fundo do mar.

Para pessoas que não estão familiarizadas com a cota de pesca na Dinamarca e os problemas que Kesse enfrenta, você poderia 
explicar de forma simples como isso funciona e por que seu personagem está metido em tal problema?
A cota é a quantidade que cada país tem permissão de pescar espécies diferentes em um ano. (Exemplo: Dinamarca, 30.000 toneladas 
de bacalhau, 150.000 de arenque, e assim por diante). Em 2006, o governo dinamarquês estabeleceu o sistema de cotas livre. Eles 
deram o direito de pescar o montante das cotas que a Dinamarca recebeu da UE, para os barcos de pesca na Dinamarca. As cotas 
se tornaram objeto de comércio. A consequência disso foi que algumas pessoas com dinheiro compraram cada vez mais pequenos 
navios com cotas e o preço subiu 1000% em dois anos. O Kesse não tinha cotas suficientes (os preços dos peixes desembarcados caíam 
porque os grandes barcos pesqueiros podiam reduzir os custos) e ele teve que alugá-los por um alto preço, muito alto para ter um 
bom lucro e foi forçado a «pescar contra a legislação no mercado negro».

Como você descreveria Kesse e os desafios morais que ele enfrenta?
Kesse quer fazer o que é certo, mas é colocado em um dilema quando tem que demitir seu ajudante, Lars. A lei diz uma coisa, mas 
se ele quer ajudar a si mesmo, deve ir para o mercado negro. A bióloga marinha é como a inimiga dos pescadores, por isso, de certa 
forma, «ela é uma traidora», mas também se pode dizer que ela não é tão inflexível quanto muitos de seus colegas.

Este filme retrata a realidade dos pescadores na Dinamarca ou é apenas uma história de ficção?
O filme retrata de forma muito honesta e detalhada a realidade dos pescadores em 2007-2008. A história mudou desde que fizemos 
o filme e restaram muitos poucos barcos de pesca pequenos. 

O que você achou mais desafiante durante as filmagens de O Peixe Lua? (Tendo em conta o clima e muitas cenas no oceano)
Toda a tripulação e o elenco ficaram enjoados na gravação no barco. Eu também tive problemas durante a natação com o peixe lua 
no Oceanário. Eu tinha que usar uma roupa impermeável muito apertada (que era, na verdade, muito pequena para mim), carregar 
garrafas pesadas de oxigênio nas minhas costas e usar um cinto de chumbo pesado para poder mergulhar. Eu não sou um nadador 
muito bom e tive séria hidrofobia, por isso, eu ficava nervoso para pular na água. Ao pular na água, eu estava muito perto da borda do 
aquário e as garrafas nas minhas costas bateram na borda. Eu não entendi o que aconteceu, mas fiquei na água de cabeça para baixo 
pensando «algo está errado aqui… Algo não está certo». Fui resgatado, mas todo mundo ficou um pouco chocado.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Atualmente, estou fazendo uma série de TV chamada Norskov para a emissora de TV dinamarquesa, TV2, onde interpreto um policial 
legal. Eu também tenho em preparação uma produção para Netflix, mas ainda não é oficial. 

Entrevista com 

(Protagonista)
HENRIk BIRCH  
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Ele é cínico, colérico e racista. Mas, de alguma forma, ele 
consegue ter companhia e alguém para cuidar dele. O 
Eurochannel apresenta Uma Comédia de Lágrimas, um 
drama fascinante sobre a luta de viver sozinho dos idosos 
na Europa. D

irigido por Marko Sosic, Uma Comédia de Lágrimas conta 
a história de Albert, um idoso que vive em uma cadeira de 
rodas em um apartamento espaçoso em Trieste, cercado 
por sua solidão e memórias obsessivas das relações não 
resolvidas com sua família. Um dia, seu mundo parece 
desmoronar enquanto Ida, a mulher que cuida dele e 
tolera suas horríveis habilidades de comunicação, reage à 
rudeza de Albert com raiva, o que alimenta ainda mais o 
comportamento malicioso de Albert. Filmado de agosto a 
setembro de 2015 na costa eslovena, em Liubliana, e em 
Trieste, na Itália, este projeto artístico foi desenvolvido com 

imensas doses de amor pela atuação, direção, produção 
e um esforço notável. Os principais papéis são atribuídos 
a dois atores premiados: Marjuta Slamic e Ivo Barisic. O 
primeiro ganhou premiações diferentes, incluindo Melhor 
Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema 
Esloveno em diferentes anos desde 2008, enquanto este 
último recebeu o Prêmio de Melhor Ator no mesmo festival 
em 2016. 

Neste drama, o diretor Marko Sosic adota uma abordagem 
inovadora para o tema da solidão para os idosos europeus. 
Com um personagem que se esforça para comunicar seus 
bons sentimentos, e a forma sempre simpática de sua 
cuidadora, os espectadores são convidados a descobrir, ao 
lado dos protagonistas, que mergulhar em tristeza pode 
resultar em consequências sombrias. 

Uma Comédia 
 de Lágrimas Eslovênia

dirETor Marko Sosic
ELENCo  Marjuta Slamic, Katerina 
Antler, Ivo Barisic, Tina Gunzek
GêNEro Comedía
TiTULo oriGiNaL  Komedija solz
aNo  2012

Sua solidão se torna seu pesadelo.

Distante de sua família e rodeado pela solidão de memórias 
fragmentadas, Albert (Ivo Barisic), um idoso cadeirante que vive 
sozinho, tem pouco contato com a realidade, exceto por sua 

governanta, Ida (Marjuta Slamic), e sua vista da janela.

CINEMA
Estreia: 
24 de junho, às 21:00  
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Como você se envolveu neste projeto?
Eu trabalhei com o diretor Marko Sosic no teatro e nós nos conhecemos há muito tempo. Ele me convidou para colaborar neste filme 
e tudo começou a partir dai.

O que nesta história a fez aceitar o papel de Ida?
O papel de Ida é bastante complexo e não é muito frequente que este tipo de papel esteja disponível para mulheres. Por isso, não foi 
na verdade uma questão de aceitar. Eu fiquei muito emocionada de poder interpretar este tipo de personagem. Também por que eu 
tinha que falar com o sotaque bósnio.

Como você descreveria a personalidade de Ida?
Ida é uma mulher muito forte que se encontra em circunstâncias condicionadas pela guerra. Ela costumava ter uma vida normal, com 
um trabalho normal e fugindo da guerra ela tinha que aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Isso é bastante comum nesta parte 
do mundo. Quando você deixa o seu país e se torna migrante tem que esquecer o que você era antes, por que ninguém vai lhe dar 
um trabalho para o qual você é qualificada. Ela também é uma pessoa que é capaz de ver além da aparência. O que eu realmente 
gostei foi que ela desenvolveu uma técnica de resistência quando viaja para mundos alternativos e se acalma com essa habilidade de 
acreditar na beleza.

Por que Ida é tão paciente com Albert, apesar de ele ser grosseiro e desrespeitoso?
Eu acho que é uma mistura de precisar de um trabalho e ver além da aparência de Albert. É surpreendente que ela sofra todo o 
bullying. Eu acho que quando você passou por uma guerra como a da Bósnia, realmente cruel e completamente difícil de entender 
para esta era, mesmo que a desumanidade tenha aumentado hoje em dia, você se torna muito duro e paciente ao mesmo tempo. 
Isso não parece mais tão difícil.

Na sua opinião, qual é a mensagem por trás da ideia da realidade «alternativa» que os personagens veem quando olham pela 
janela?
Como eu disse antes, eu acho que é a possibilidade de humanidade que ainda brilha nas pessoas, independentemente do quão feridas 
elas estejam. Ida vivenciou uma das guerras mais horríveis de nossa era e ela ainda consegue ver beleza e até mesmo pensar que sua 
vida vai além disso. Beleza é a sua fuga. E o mesmo acontece com Albert. É uma possibilidade de poesia nas situações mais feias. A 
arte oferece isso. Ela oferece uma fuga para a beleza.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
No momento, estou realmente ocupada com o teatro em Nova Gorica, onde eu faço parte do conjunto. Eu não tenho projetos de 
filmes em andamento neste momento. 

Entrevista com 

(Protagonista)
MARjUtA SLAMIC  
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dirECTor Francesco Patierno
CaST Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego 
Abatantuono, Jennipher Rodriguez
GENrE Comedy
oriGiNaL TiTLE La gente che sta bene
YEar 2014

Qual é o resultado de misturar uma história juvenil 
com uma amarga rivalidade ideológica? O Eurochannel 
apresenta Ninhos Quentes, um filme tcheco fascinante 
que vai surpreender você com a resposta! Ambientado na 
temporada do Natal até a malograda Primavera de Praga 
de 1968, esta é a história de um romance idílico entre dois 
adolescentes de famílias vizinhas com opiniões políticas 
radicalmente opostas.

Dirigido por um dos mais prolíficos cineastas tchecos 
dos últimos tempos, Jan Hrebejk, Ninhos Quentes é 
considerado uma obra-prima do cinema europeu. No 
filme, o adolescente Michal Sebek tem uma grande 
paixão por sua linda vizinha, Jindriska Kraus, mas eles 
estão divididos pelas opiniões políticas de seus pais. Sua 
família é ostensivamente dirigida por um oficial do exército 

comunista, enquanto seu pai é um oponente autocrático 
dos comunistas, protegido apenas por seu status de herói 
de guerra. Com muita comédia, Ninhos Quentes retrata o 
despertar de uma geração jovem que cresceu entediada 
com a política na Tchecoslováquia.  Eles são atraídos para 
as maravilhas do mundo ocidental: rock and roll, as últimas 
tendências de tênis e belas estrelas de cinema.

A mistura agitada de desempenhos encantadores e 
uma história espirituosa concederam a esta produção 
grande aclamação da imprensa local, críticos e prêmios. 
Ninhos Quentes recebeu o Prêmio da Crítica no Festival 
Internacional de Cinema de Karlovy Vary em 1999, e 
também foi um sucesso surpresa em Vancouver, onde se 
aproximou do primeiro lugar da votação popular. 

dirETor Jan Hrebejk 
ELENCo Michael Beran, Miroslav Donutil, 
Simona Stasová
GêNEro  Comedía, Drama
TíTULo oriGiNaL Pelísky
aNo 1999

Duas famílias, a Sebkovi e a Krausovi, estão comemorando o Natal, 
mas nem todos estão de bom humor. Os adolescentes acham que 
seus pais são totalmente estúpidos e seus pais têm certeza de que seus 
filhos não são nada mais do que rebeldes que odeiam qualquer coisa 
que eles dizem.

República Tcheca

CINEMA
Estreia: 
10 de junho, às 21:00  

Amor e política se misturam em um conto adolescente romântico
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República Tcheca

Uma comédia que faz você chorar.
 Um drama que faz você rir.

Dois criminosos que traficam pessoas através da fronteira 
tcheco-eslovaca encontram um bebê esquecido em seu 
caminhão depois de mandarem todos os imigrantes para 
fora dele. Agora, suas vidas se entrelaçam com as de um 
casal dedicado a adoções ilegais, um casal que não pode 
procriar, um homem com doença terminal e uma assistente 
social. Uma aventura única é posta em movimento enquanto 
o Eurochannel apresenta o premiado Acima e Abaixo.

Dirigido pelo mais importante cineasta tcheco desde a 
década de 2000, Jan Hrebejk, Acima e Abaixo oferece o 
primeiro filme contemporâneo do diretor: todos os seus 
esforços de filmagem anteriores ocorreram nos dias da 
Tchecoslováquia. Neste filme, três histórias tragicômicas 
entrelaçadas sobre a perda e recuperação do amor, amizade 
e família ganham vida. 
Esta mistura espirituosa de drama e comédia surgiu por causa 
do «poder e simultânea fragilidade do mundo», segundo 

o diretor Jan Hrebejk. «Nossos personagens são heróis e 
vítimas do mundo globalizado de hoje, um mundo em que 
o amor e o ódio parecem andar tão indiscriminadamente», 
acrescentou Hrebejk. E mais precisamente, Acima e 
Abaixo tem um tema central: o conflito. Os antigos valores 
burgueses versus um novo liberalismo, o jovem contra o 
velho, o racismo e os velhos relacionamentos tradicionais: 
tudo isso se dá através de uma comédia sensacionalista.

Acima e Abaixo foi selecionado como a entrada oficial da 
República Tcheca para Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 
de 2004.

O Eurochannel convida você a desfrutar de uma das obras-
primas do cinema tcheco moderno, e ir de risos para as 
lágrimas com os eventos improváveis, mas hilariantes, 
de uma coleção de personagens que tenta fugir com 
travessura! 

dirETor Jan Hrebejk
ELENCo  Petr Forman, Emília Vásáryová, 
Jan Tríska, Jirí Machácek
GêNEro  Comedy, drama
TíTULo oriGiNaL  Horem pádem
aNo 2004

CINEMA
Estreia: 
10 de junho, às 23:00
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Acima e Abaixo é o seu primeiro filme ambientado no presente...
Escrevemos o roteiro de forma muito natural. Petr Jarchovský me 
contou a história de uma criança perdida que foi até ele quando ele 
estava assistindo a um relatório na televisão sobre os refugiados. 
Eu me lembrei da história de meu amigo, um tcheco de L.A., sobre 
sua emigração há trinta anos. Nós adicionamos algumas histórias 
verdadeiras que experimentamos ou ouvimos falar e inventamos 
o resto. Basicamente, nós juntamos tudo quando estávamos 
trabalhando no roteiro de nosso filme Pupendo. 

Seus temas, mesmo que tenham um toque cômico, são sempre muito sérios: (Big Beat, lidando com os anos 50 totalitários, 
Ninhos Quentes, com a ocupação em 1968, e Pupendo, com a normalização dos anos 70). Em Acima e Abaixo, o tema é o 
racismo e a xenofobia. Nós nunca dissemos: «Agora, vamos fazer um filme sobre o Holocausto ou a ocupação.» Estávamos 
sempre intrigados com um certo personagem ou história. Com Acima e Abaixo aconteceu o mesmo. Nós sempre procuramos 
algo atraente em nossas histórias e, no final, os personagens cuja história estamos contando são os mais atraentes. A história 
continua em torno de nossos pequenos personagens. Em certo sentido, é uma espécie de visão plebeia do mundo. Nossos 
heróis não fazem história. Em vez disso, são geralmente suas vítimas.  

Por que você lançou o então presidente Václav Havel em seu filme?
O casal dissidente birmanês em nosso filme foi inspirado pelo trabalho de minha esposa para a Amnistia Internacional. Na 
época, ela trabalhou em uma exposição de fotografias sobre a Birmânia, realizada sob a égide do Presidente Václav Havel.  Eu 
sabia que sua modesta participação no filme poderia contribuir para a credibilidade dessa ideia.  

Você pode categorizar seu novo filme ou descrever sua inspiração?
Pessoalmente, o fluxo de cinematografia britânica representada por Segredos e Mentiras de Mike Leigh e Billy Elliot de 
Stephan Daldry está próximo a mim. Essa é cinematografia contemporânea que é admirada, e eu tenho um tipo semelhante 
de discurso. Eu também considero o trabalho de Woody Allen e Milo Forman fantástico. Mas a nossa principal inspiração é o 
que vemos ao nosso redor e não o que vemos no teatro.  

Como você escolheu a música para Acima e Abaixo?
O autor da música é meu amigo de longa data e colaborador Aleš Březina, que fez a música para Herói Acidental. Sempre 
admiramos a música cinematográfica de Goran Bregovič e, graças ao seu assistente, Slobodan Dedejič (que trabalhou nos 
últimos 20 anos com o Emir Kusturica), antes mesmo de o filme ter sido feito, nos conseguimos encontrar vários Músicos de 
alta qualidade. 

Seus filmes sempre contam com atores excelentes. Isso é verdade sobre o novo filme?  
Além de Jan Tříska (uma grande estrela do cinema e teatro tcheco dos anos 60 que vive em Los Angeles), o filho de Milo 
Forman, Petr Forman, e a atriz eslovaca Emília Vášáryová, que apareceu pela primeira vez em Um Dia Um Gato de Vojtěch 
Jasný e ganhou três grandes prêmios no festival de Cannes em 1964, aparecem nos papéis principais. 

Onde você gravou e qual método você usou?
O cineasta Jan Malíř e eu filmamos em apartamentos reais e nas ruas no centro de Praga desta vez, muitas vezes em um 
estilo semidocumentário em condições normais. Fomos inspirados por Tráfego de Steven Sonderburg, que eu pessoalmente 
considero um dos melhores filmes dos últimos anos, em termos de estilos de cores. 

Parte do filme é ambientado na Austrália. Como foi o trabalho lá? 
A família Forman que vive em Brisbane nos ajudou muito. Pavel, o irmão de Miloš Forman, e sua família vivem lá desde o final 
dos anos 60. Algumas das cenas foram filmadas em seu quintal. E o idoso que aparece quase no final do filme não é Sir Peter 
Ustinov em seu último papel, mas Pavel Forman em seu primeiro. 

Entrevista com  

(Director)
jAN HREBEjk  

Conheça o maior vilão da Finlândia.
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dirETor Zaida Bergroth
ELENCo  Samuli Niittymaki, Elina Knihtilo, Eero 
Aho
GêNEro Drama    
TíTULo oriGiNaL Hyvä poika
aNo  2015

Finlândia

Bem-vindo ao interior finlandês para passar um fim de 
semana com um das famílias finlandesas mais peculiares de 
sempre. O Eurochannel apresenta uma das produções mais 
aclamadas da Finlândia nos últimos anos: O Bom Filho.

As crianças podem ser muito mimadas e impertinentes, mas 
algumas delas elevam essas características para um nível sem 
precedentes. Em O Bom Filho, Ilmari é um adolescente de 
17 anos de idade com um senso de bondade distorcido. Para 
ele, proteger sua mãe contra tudo e todos é fundamental. 
Mas seus instintos mais primitivos e de sobrevivência o 
levam aos lugares mais sombrios de sua alma.Dirigido por 
Zaida Bergroth, O Bom Filho é uma comédia dramática 
que combina elementos de drama psicológico, que se 
refletem na família de hoje e nos efeitos da fama. Neste 
segundo longa-metragem, Bergroth coloca uma família na 
zona rural finlandesa enquanto Leila Manner ― com seus 
dois filhos ― parece escapar da imprensa sensacionalista 

que a cerca procurando por qualquer possível escândalo. 
Em sua casa do lago, Leila convida alguns amigos artistas, 
atores e escritores para ficar um tempo. Um deles mostra 
suas intenções românticas por Leila, apenas para descobrir 
que isso o levará a um caminho perigoso. O Bom Filho 
foi exibido em mais de 40 festivais ao redor do mundo, 
tais como o Festival de Cinema Internacional de Toronto 
(estreia internacional), Festival de Cinema Internacional de 
Chicago, Festival de Cinema Internacional de Palm Springs 
e Festival de Cinema Europeu e Egípcio Luxor (vencedor do 
Silver Djed). Por seu papel, a estrela do filme Elina Knihtilo 
ganhou o Prêmio Jussi (evento do setor de cinema da 
Finlândia) de Melhor Atriz em 2012.

O Eurochannel apresenta um filme que prova que as 
responsabilidades, às vezes, levam as pessoas a pegar o 
caminho errado, enquanto um adolescente de uma família 
disfuncional leva o narcisismo ao extremo.  

Depois de uma estreia escandalosa, a atriz Leila Manner (Elina Knihtilä) foge dos paparazzi para a antiga vila de verão 
da família com seus dois filhos, o temperamental Ilmari (Samuli Niittymäki) e seu irmão mais novo Unto (Eetu Julin). Seu 
tempo de paz em conjunto é logo interrompido quando Leila convida um grupo de seus amigos, incluindo Aimo (Eero Aho), 
para passar o fim de semana. Quando os outros hóspedes vão embora, Aimo permanece e a atmosfera na casa de campo 
rodeada por bosques de repente se torna ameaçadora.

Conheça o maior vilão da Finlândia.

CINEMA
Estreia: 
16 de junho, às 21:00  
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Como é que surgiu a ideia deste filme?
Eu tinha acabado de ver algumas relações de pais e filhos onde a criança estava 
agindo como uma espécie de cuidadora ou guarda-costas dos pais, e os pais 
estavam inconscientemente apoiando esse comportamento. Principalmente, 
tinham sido relações de pai e filho, mas quando pensei em transformá-las em uma 
relação entre uma mãe e um filho, e talvez com alguns tons edipianos muito sutis, 
fiquei muito animado. Acho que estou simplesmente interessado por histórias 
estranhas e complexas sobre famílias.

O filme começa com muitos elementos de comédia, mas ele evolui para um drama ou suspense. Essa mudança foi planejada 
desde o início ou se desenvolveu naturalmente?
Eu acho que era parte do plano original. Foi muito divertido estar com esta família não convencional, mas é claro que eu estava 
o tempo todo consciente de que o problema subjacente é real e grave, e que, no fim, vai ser uma tragédia (mas com alguma 
esperança). Eu sempre gosto de misturar um pouco os gêneros, sem saber no início do filme onde é que isso vai nos levar.

Como você seleciona o seu elenco? O que os atores precisam para fazer parte do projeto?
Alguns deles eu já conhecia. Elina Knihtilä (que interpreta a mãe) e Eero Aho (que interpreta Aimo) são atores famosos na 
Finlândia. Eu também conhecia Samuli, o personagem principal, de um projeto anterior, e ele estava na minha mente desde o 
início. Ele sugeriu Anna Paavilainen e, depois de um teste de tela, ficou claro que conseguimos o nosso conjunto. Nós fizemos 
leituras em uma fase precoce, e ensaios, e deixamos isso afetar o roteiro. A gravação real era muito descontraída, com quase 
tudo acontecendo em apenas um local. Filmamos em ordem cronológica, para tornar mais fácil para os atores, e deixamos algum 
espaço para a improvisação e outras coisas.

Com este final inesperado, qual era a mensagem que queria passar com o filme?
Eu não tenho certeza se chamaria isso de uma mensagem, mas eu queria que a mãe enfrentasse sua responsabilidade, ela é a 
única que tem de tomar a decisão final de entregar seu filho para a polícia. E com Unto, o irmão mais novo, há um elemento de 
esperança e fuga, talvez por causa de seu mundo mágico, ele vai conseguir sair de tudo isso ileso.

Quem são suas principais influências no cinema? Qual estilo ou diretor você mais gosta ou encontra inspiração ao ver seus 
filmes?
Neste exato momento, os nomes que vêm a minha mente são Andrea Arnold, Lynne Ramsay e Jane Campion. Eu adoro seus 
estilos únicos e intransigentes, seus trabalhos contêm profundidade pela qual sou grato. 

Como cineasta, como você vê o setor do cinema finlandês em termos de apoio e venda de bilhetes?
Temos um bom sistema de apoio a projetos nacionais e espero que isso não mude. Também estamos muito bem comercialmente 
e há muitos grandes sucessos locais. Mas para filmes menores e talvez mais exigentes, como O Bom Filho, é mais difícil, uma vez 
que o público é muito pequeno (nós somos um país pequenino). Definitivamente devemos exportar mais esses filmes para o 
exterior.

Quais são seus projetos para o futuro? 
Em poucos meses, estarei gravando um projeto chamado Miami, sobre duas irmãs strippers que se perdem no crime e na 
corrupção. É basicamente um drama sobre irmãs, mas também uma história de crime. Outra mistura de gêneros… Também estou 
desenvolvendo um filme histórico baseado em uma história real sobre uma adolescente que se torna líder de uma seita religiosa.

  

Entrevista com 

(Diretor)
ZAIDA BERGROtH 
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Entrevista com  

(Protagonista)
SAMULI NIIttyMAkI 

Como você se preparou para o papel? 
Tivemos algumas sessões de leitura e, a seguir, algumas semanas antes de filmar. Tivemos um fim de semana de treinamento no 
campo, onde atuamos e filmamos quase todas as cenas do script real. É claro que eu analisei meu personagem e tentei encontrar 
semelhanças com a minha própria vida - uma vez que Ilmari precisa controlar a si próprio e a sua família. Eu acho que esses 
sentimentos são universais, mesmo que não ajamos como Ilmari. 

Uma grande ajuda também foi a trilha sonora do Ilmari feita pelo roteirista Jan Forsström. As músicas são uma boa maneira de 
entrar na mente de Ilmari.

Como você descreveria a personalidade de Ilmari?
O mundo interior de Ilmari está cheio de ameaças. Ele não teve uma infância segura e feliz e se tornou pai de sua mãe e de seu 
irmão mais novo. Ele não consegue assimilar seu entorno como ele é, porque isso é impossível para uma criança com esse tipo 
de responsabilidade. É por isso que ele é mal-humorado e reativo demais.

Você ganhou o prêmio de Melhor Ator no Mons International Festival of Love Films e indicações aos prêmios Jussi. Você 
esperava que esta personagem lhe traria tal reconhecimento?
Não esperava porque eu sou finlandês e nós não esperamos nada bom. Para dizer a verdade, eu esperava que Zaida e Elina 
recebessem algum reconhecimento pelo seu excelente trabalho.

Porque você acha que os telespectadores podem se sentir ultrajados pelas ações de Ilmari mas também compreender seus 
motivos?
Como eu disse, acho que os telespectadores podem entender seus sentimentos, mesmo que não tenham estado na mesma 
posição de Ilmari, porque estas situações e estes sentimentos são universais. E porque o filme é bem editado há este grande 
suspense que dá aos espectadores a oportunidade de ter medo do comportamento impulsivo de Ilmari.  

Você se lembra de alguma coisa engraçada ou de alguma dificuldade durante as filmagens que ainda o levam para aquela 
época?
A impressão de aves de Eetu! Há uma cena em que o irmãozinho de Ilmari, Unto, faz imitações de aves para adultos bêbados e 
eles riem. Por isso, quando filmamos essa cena o ator infantil Eetu foi tão bom que ele tornou quase impossível eu agir com a 
frustração típica do Ilmari porque eu ri muito. 

Você está trabalhando em algum projeto de filmagem no momento? Quais são seus planos para o futuro?
Eu não atuo no cinema desde 2012. Gostaria, mas acho que eles não têm o meu número de telefone. Tenho feito vários papéis 
no teatro e séries de TV. Gostaria de fazer projetos com pessoas ambiciosas e leais no futuro. 
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Podemos medir o amor? Existe uma maneira de colocá-lo 
em uma escala e transformá-lo em números? O Eurochannel 
apresenta um filme que pergunta essas e outras questões 
e encontra mais respostas para o romance e o amor da 
Finlândia em Índice de Gordura: Amor.

Este filme foi desenvolvido com imensas doses de amor 
para a atuação, direção, produção e comédia. Em Índice 
de Gordura: Amor, o primeiro longa-metragem de Mikko 
Kuparinen, os telespectadores acompanham o romance 
que se desenvolve entre os protagonistas, Stigu e Ella. No 
início, ambos aceitavam que o seu vínculo fosse limitado 
a uma sessão de sexo de 45 minutos por semana, mas, 
eventualmente, seus sentimentos cedem e a comédia 
começa. Em Índice de Gordura: Amor, Stigu é um publicitário 
premiado solteiro e com problemas no trabalho. Ella é uma 
mulher que sonha abrir uma loja de roupas vintage. Enquanto 
seus relacionamentos sem compromisso simples os deixam 

felizes, ambos se encontram imersos em uma campanha 
da Federação da Família sobre relações sustentáveis, que 
é a única maneira de salvar sua segurança financeira e, 
talvez, sua vida romântica. Nesta comédia, um gênero que 
raramente tem sido abordado na Finlândia, o diretor Mikko 
Kuparinen oferece uma visão sobre as relações livres de 
dramas e com uma abordagem positiva. Com personagens 
que lutam com a pressão para ter sucesso e valores 
orientados para o desempenho típico de nossa época, 
onde o sexo se torna apenas mais uma tarefa, um item na 
lista diária de afazeres, Índice de Gordura: Amor convida os 
telespectadores a descobrirem ao lado dos protagonistas as 
coisas na vida que realmente valem a pena amar. 

Venha com um casal improvável desfrutar de uma das 
comédias mais bem-sucedidas dos países nórdicos nos 
últimos anos, e descubra se seus sentimentos românticos 
valem mais do que seus relacionamentos físicos.

Stigu (Mikko Nousiainen) e Ella (Miina Maasola) têm um 
relacionamento baseado em sexo. Stigu, secretamente apaixonado, se 
contenta com o que pode obter, porque Ella não quer nada mais. . Até 
que eles se encontram no mesmo projeto do trabalho - a concepção de 
um anúncio publicitário para a Federação das Famílias sobre relações 
sustentáveis. Juntos, o casal se aventura em um círculo de comédia 
para conquistar o coração um do outro.

dirETor Mikko Kuparinen 
ELENCo  Mikko Nousiainen, Jarkko Niemi, Mirja Oksanen
GêNEro Comedía
TiTULo oriGiNaL  Rakkauden rasvaprosentti
aNo 2012

O peso do amor em uma escala.

Finlândia

Estreia:
16 de junho a las 22:30 CINEMA
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O peso do amor em uma escala.

Por que você aceitou o projeto? Pelo que você se interessou pelo roteiro?
O produtor Ilkka Matila já tinha desenvolvido o roteiro há alguns anos com 
as escritoras Laura Immonen e Hanna-Maija Matila quando me ofereceram o 
trabalho, por isso, entrei nele um pouco tarde, apenas um ano antes de o filme 
ter recebido sinal verde. Ele tinha visto o meu trabalho anterior: um filme para a 
TV e alguns curtas e gostou deles.  A história traz uma sensação refrescante por 
causa da liderança feminina ativa, que não é apenas um interesse romântico do 
protagonista masculino, mas tem também seus próprios objetivos. Os papéis 
de gênero convencionais estão de cabeça para baixo. 

Como você selecionou os atores para este filme? Você tem um requisito 
específico para eles?
Nós fizemos um teste com poucos atores para a maioria dos papéis. O que é 
sempre mais importante para mim é a autenticidade emocional. Com o casal 
principal, era a química e como eles respondiam ao ritmo um do outro. 

Comédias românticas são muito raras no cinema finlandês. O que você acha que está por trás disso e por que decidiu estrear 
com um filme do gênero?
Elas com certeza não são mais raras! Índice de Gordura: Amor estreou em 2012 na Finlândia e, depois disso, as coisas mudaram 
um pouco. Não tínhamos o mesmo tipo de tradição de filmes do gênero como nos EUA. Agora, eu acho que a maioria dos filmes 
finlandeses é imagem do gênero. Em termos de bilheteria, eles também têm um bom desempenho no mercado interno, mas 
como frequentemente acontece com filmes deste gênero, eles não ultrapassam as fronteiras da Finlândia.

Eu devo admitir que não tenho o desejo em longo prazo de fazer uma comédia romântica, mas antes de aceitar esta oferta eu 
tinha tentado fazer outros dois filmes, o que não aconteceu. Eu acho que foi mais uma questão de oportunidade este ter sido o 
meu primeiro filme.  

Como você descreveria o Índice de Gordura: Amor para um público que não é finlandês? (isto é, pessoas no Brasil ou 
Moçambique)
O rapaz encontra uma garota, mas a garota não quer nada mais do que sexo, uma vez por semana, por 45 minutos. O rapaz aceita 
a oferta, mas claro que se apaixona por ela… A história segue a linha da comédia romântica universal, mas com uma reviravolta. 
É um filme doce e engraçado que tem uma vibração peculiar nórdica única - e um grande coração.

Qual foi o desafio mais difícil que você enfrentou durante os dias de produção e filmagem?
Filmamos durante os jogos The Wife Carrying World Championship em uma pequena cidade na Finlândia rural ― sim, isso é um 
esporte real! Mesmo que ele seja um filme em pequena escala, naquele dia, tivemos quase 1.000 figurantes para coordenar, com 
múltiplas câmeras e dezenas de atores, por isso, foi um desafio. 

Quais são seus planos para o futuro? Vem ai algum filme?
Fiz uma segunda produção chamada 2 Nights ‘Till Morning. É a minha estreia no idioma Inglês, um drama romântico estrelado 
pela atriz franco-canadense Marie-Josée Croze (O Escafandro e a Borboleta, Munique, Calvário, Tudo Vai Ficar Bem). O filme 
teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Montreal, no outono passado, e conquistou o prêmio de Melhor Diretor. 
No Festival de Cinema de Valladolid, na Espanha, ganhamos o prêmio de Melhor Filme. O filme será lançado nos cinemas em 
vários territórios este ano. Eu tenho alguns projetos em desenvolvimento e definitivamente gostaria de fazer um trabalho mais 
internacional no futuro também. 

  

Entrevista com 

(Diretor)
MIkkO kUpARINEN 
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A Lei 
de Pauline

O lado negro da agricultura chega às salas de audiências!

França

CINEMA
Estreia: 
15 de junho, às 21:00 
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A Lei 
de Pauline

Bem-vindo a uma nova história emocionante com um novo 
advogado que não vai parar até garantir que a justiça seja 
conquistada em todos os casos no qual atua. Depois de 
Josiane Balasko, Gérard Jugnot e Richard Anconina, Zabou 
Breitman veste a toga e a função de advogado para garantir 
que a justiça seja feita para o homem que ela representa. 
Descubra o mundo obscuro que a agricultura pode se 
tornar no caso temperado com assassinato, conspiradores 
e inveja em A Lei de Pauline.

A Lei de Pauline continua o sucesso desta saga de advogados 
(A Lei de Barbara, A Lei de Alexandre, A Lei de Simon e A 
Lei de Christophe) como um dos eventos televisivos mais 
elogiados realizados na França nos últimos anos. Neste 

filme, Pauline é o advogado responsável por defender 
Alain, um agricultor acusado de incendiar a fazenda de seu 
irmão e matá-lo nas chamas. Com a direção de Philippe 
Venault (que também dirigiu Palace Beach Hotel e A Lei de 
Alexandre, anteriormente transmitido pelo Eurochannel), 
A Lei de Pauline mantém a ideia de trazer um ícone da 
atuação na França para o papel principal. Desta vez, Zabou 
Breitman, vencedor do Prêmio César de 2003 por Se 
Souvenir Des Belles Choses, está no papel do protagonista.  

O Eurochannel convida-o a entrar nas salas de tribunal da 
França e desfrutar de um dos casos mais emocionantes da 
justiça francesa em filmes! 

Após seu divórcio, Pauline (Zabou Breitman) começa uma carreira como 
advogada. Ela trabalha em uma pequena cidade e recebe seu primeiro 
caso, indicada pelo tribunal. Ela tem que defender Alain (Serge Riaboukine), 
um fazendeiro suspeito de ter intencionalmente incendiado a fazenda de 
seu próprio irmão, matando-o no processo. Ela logo se encontra envolvida 
no mundo agrícola com todos os seus segredos obscuros.

dirETor Philippe Venault
ELENCo  Zabou Breitman, Serge Raboukine, 
Pierre Cassignard, Laurent Natrella
GêNEro Drama
TiTULo oriGiNaL La Loi de Pauline
aNo  2016
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Três casais em seus 30 anos desfrutam de uma viagem tradicional para uma casa de campo junto ao lago. De 
repente, tudo se transforma em caos. Rebeka, Johanne e Kira têm se cansado do abuso de seus maridos e tomam 
uma decisão que mudará suas vidas: matá-los! Uma explosão lhes ensinará que a liberdade tem seu preço. O 
Eurochannel convida você a conhecer as mulheres mais obscuras da Escandinávia em uma nova série de TV: Viúvas 
Negras. 

Episodio 1: As melhores amigas Rebeka (Cecilia Forss), Johanne (Synnøve Macody Lund) e Kira (Beate Bille) desfrutam 
de um fim de semana em uma casa de verão na Noruega com seus maridos. Os homens embarcam em seu barco de pesca 
e deixam as esposas para trás na praia. À medida que o barco navega à distância, explode sem aviso. De volta ao píer, as 
três mulheres brindam com champanhe. Rebecka, Johanne e Kira mataram seus maridos para ganharem liberdade, mas o 
«acidente» logo se torna uma investigação de assassinato entre dois países: Suécia e Noruega.

Episodio 2: As viúvas vasculham a casa atrás de vestígios de bomba antes da chegada da polícia. Charlotte, CEO da 
MEDICO, recebe a notícia da explosão. Infelizmente, Rami (Peter Andersson) não estava a bordo e ainda está vivo. Jesper (Ken 
Vedsegaard) se esconde em um bar desonesto no porto enquanto tenta descobrir o que fazer em seguida. Kira (Beate Bille) 
fica surpresa quando Alex se muda depois de herdar metade de sua casa.

Escandinávia

Viúvas 
Negras

dirETor Janic Heen, Carsten Myllerup
ELENCo Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 
Bille, Synnøve Macody Lund
GêNEro  Drama
TiTULo oriGiNaL  TiTLE Black Widows
aNo 2014
EpiSódioS  16
TEMporadaS   2

domingo, 11 
de junho,
 às 18:00 
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Episodio 3: Rebeka (Cecilia Forss) e Johanne (Synnøve Macody Lund) correm para casa em choque. Peter (Kyrre 
Hellum) e Lundgren (Peter Stormare) chegam pouco depois. Kira (Beate Bille) leva a mochila de dinheiro para a mãe de 
Rebecka. Durante uma visita policial, Rebeka nota um e-mail de suicídio de Rami (Peter Andersson). Na delegacia, Peter 
está convencido de que algo está errado. Lundgren discorda e quer que Peter vá rápido para a Noruega. Kira «empresta» 
dinheiro do saco. 

Episodio 4: Jesper (Ken Vedsegaard) vasculha o lugar de Rami (Peter Andersson) e encontra uma arma, enquanto 
Johanne (Synnøve Macody Lund) descobre que as contas em STB são fixas.

Episodio 5: Rebeka (Cecilia Forss) encontra Jesper (Ken Vedsegaard) em lágrimas: ela se livrou de Stefan 
(Johannes Kuhnke). Jesper diz a ela que a Medico matou seus colegas, e que ele não pode ser visto. Rebecka mantém o 
reaparecimento de Jesper em segredo. Johanne descobre sobre a Medico. 

Episodio 6: Kira (Beate Bille) e Johanne (Synnøve Macody Lund) encontram Jesper (Ken Vedsegaard). Eles 
planejam matá-lo novamente, mas apenas Johanne parece ansiosa para fazer isso.

Episodio 7: Rebeka (Cecilia Forss) corre para o lugar de Jesper (Ken Vedsegaard) e consegue parar Johanne 
(Synnøve Macody Lund) antes que seja tarde demais.

Episodio 8: Charlotte diz a Lundgren (Peter Stormare) que ela quer que o vídeo desapareça, e talvez até Jesper 
também. Após algum tumulto, Jesper (Ken Vedsegaard) e Rebeka (Cecilia Forss) estão voltando ao clima de romance 
novamente. Kira (Beate Bille) está muito ciumenta e bêbada e chama Jesper para lhe dizer que Rebeka tentou matá-lo.
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• A Queda - As Últimas 
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Ep. 6
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• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
• Seria Esplendido, 
Contudo
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DE SEG. - FEI. 29 A DOMINGO 4
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Semana 1

O Inspetor Maigret e a 
Estrela do Norte 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

20:30

A Lei de Simon: 
O Homem de Preto

Drama 
(França, 2016)

21:00

As Pessoas que Estão Bem

Comédia
(Itália, 2014)

22:00

               

Sistema Fechado 

Drama 
(Polonia, 2013)

20:30
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• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• Reis
• Um Lugar Chamado Casa
• Colisão Ep. 1
• As férias do Inspetor 
Maigret
• Sistema Fechado
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• Protetor
• A Rota dos Imigrantes: 
Croacia
• A Lei de Christophe

• As férias do Inspetor Maigret
• Berlín, Boxhagener Platz
• Protetor
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde

• Berlín, Boxhagener Platz
• A Lei de Christophe
• As férias do Inspetor 
Maigret
• O Inspetor Maigret no 
Leilão
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Protetor
• Quarto 304
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• A Rota dos Imigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• O Jogo Russo

• Colisão Ep. 2
• O Inspetor Maigret no 
Leilão
• O Espião
• A Lei de Christophe
• Belleville Tokyo

• O Jogo Russo
• Paisagem de Neve
• O Inspetor Maigret no 
Leilão
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• A Lei de Alexandre: O Amor 
Não é Suficiente
• Simenon: a Bola Preta
• Simenon: As Escadas de 
Ferro
• Simenon: Até o Inferno
• Simenon:  A Morte de 
Augusto

• Diário de Um Maníaco do 
Bem
• O Bom Filho
• Má Sorte
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia

DE SEG. - FEI. 29 A DOMINGO 4
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

                 

Park Road: O Filme 

Comédia 
(Dinamarca, 2011)

21:00

                 

As Aventuras de Rabí Jacob 

Comédia
(França, 1973)

21:00
            

Simenon:  
Em Caso de Má Sorte 

Drama 
(França, 2009)

22:00
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• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Paisagem de Neve
• A Morte no 
Jardim
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Outro Ano
• Sede

• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Tem gringo no morro
• Colisão Ep. 3
• As Pessoas que Estão 
Bem
• Outro Ano
• Sede
• Hipsters
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• Outro Ano
• Sede
• Hipsters
• O Chapéu de 
Mitterrand
• Landes
• Mortes em Batz
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7

• Tem gringo no morro
• Meu amigo Inspetor 
Maigret
• Tem gringo no morro
• O Tempo de Anna
• Meu amigo Inspetor 
Maigret
• Mortes em Batz
• O Tempo de Anna
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• Meu amigo Inspetor 
Maigret
• Landes
• O Tempo de Anna
• Meu amigo Inspetor 
Maigret
• Você e Eu Para 
Sempre
• O Homem de Estado
• Meu amigo Inspetor 
Maigret
• Tem gringo no 
morro
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Colisão Ep. 2
• Tem gringo no 
morro

• A Lei de Christophe
• O Homem de Estado
• Paisagem de Neve
• A Lei de Christophe
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• Simenon: a Bola 
Preta
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• Simenon: Até o 
Inferno
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• Simenon:  Em Caso 
de Má Sorte

• Paisagem de Neve
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Tem gringo no morro
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Tem gringo no morro
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Colisão Ep. 3
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Paisagem de Neve
• A Lei de Alexandre: O 
Amor Não é Suficiente

26

DE SEG. - FEI. 5 A DOMINGO 11
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Semana 2

Hilde 

Drama
(Alemanha, 2009)

14:30

Quarto 304

Drama
(Dinamarca, 2011)

17:00

Você e Eu Para Sempre

Drama
(Dinamarca, 2012)

18:00

               

Paisagem de Neve 

Drama
(Itália, 2014)

20:30
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• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• Paisagem de Neve
• O Homem de Estado
• Colisão Ep. 2
• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• A Lei de Christophe
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• Aplauso 
• Tem gringo no morro
• Hella W

• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• Hilde
• As Mães do Terceiro Reich
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia

• Hilde
• As Mães do Terceiro Reich
• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• As férias do Inspetor 
Maigret
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Aplauso 
• Hella W
• O Inspetor Maigret na Escola
• Tem gringo no morro
• Einstein: A Teoria do Amor 
Ep. 1
• Colisão 
Ep. 3

• Acima e Abaixo
• Colisão Ep. 3
• As férias do Inspetor Maigret
• Hilde

• Ninhos Quentes
• Acima e Abaixo
• As férias do Inspetor 
Maigret
• O Inspetor Maigret na 
Escola
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Somos do Futuro
• Um Homem Divertido

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 2
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 3
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 4
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 5
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 6
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 7
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 8
• Somos do Futuro
• Um Homem Divertido
• O Inspetor Maigret na 
Escola
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Semana 2

               

Ninhos Quentes 

Comédia
(Republica Checa, 1999)

21:00

                 

Reis

Drama
(Irlanda, 2012)

20:30

            

 Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 1 

Drama
(Noruega, Suécia, Dinamarca, 2016)

18:00 Maratona
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a Janela Aberta 
• De Volta a Teus 
Braços
• Uranya
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a Janela Aberta 
• Luzes Baixas
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a Janela Aberta 
• A Rota dos 
Imigrantes: Belgica
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Temp. 1 Ep. 1
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Temp. 1 Ep. 3
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 4
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 5
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 6
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 7
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 8
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• A Rota dos 
Imigrantes: Belgica
• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
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• A Rota dos 
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• Vida Dura Temp. 1 
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• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
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DE SEG. - FEI. 12 A DOMINGO 18
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

Colisão Ep. 4

Drama
(Reino Unido, 2009)

23:30
Sede

Drama
(Rússia, 2012)

23:00

Luzes Baixas

Drama
(Lituânia, 2009)

18:00

               

A Lei de Pauline 

Drama 
(França, 2016)

21:00 Estréia
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• O Inspetor Maigret na 
Escola
• A Lei de Pauline
• Rosa
• Colisão Ep. 3
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• A Lei de Pauline
• O Inspetor Maigret na 
Escola
• Miss Montigny
• A Rota dos Imigrantes: 
Belgica
• O Homem de Estado

• Índice de Gordura: Amor
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• Caravana Cinematográfica
• O Inspetor Maigret na Escola

• Caravana Cinematográfica
• A Lei de Pauline
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• As Pessoas que Estão Bem
• Era uma vez: Tudo Sobre 
Minha Mãe
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• A Rota dos Imigrantes: 
Belgica
• Einstein: A Teoria do Amor 
Ep. 2
• Colisão Ep. 4

• Colisão Ep. 4
• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• O Peixe Lua
• As Pessoas que Estão Bem
• Era uma vez: Tudo Sobre 
Minha Mãe

• As Pessoas que Estão Bem
• O Peixe Lua
• O Inspetor Maigret e o Caso 
Saint-Fiacre
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• O Tempo de Anna
• Na Vida Real
• Lanester: Morte à Vista
• Lanester: Memento Mori

• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 1
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 2
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 3
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 4
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 5
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 6
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa

DE SEG. - FEI. 12 A DOMINGO 18
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

2929

Semana 3

               

O Peixe Lua 

Drama 
(Dinamarca, 2014)

21:00

                 

O Bom Filho

Drama
(Finlândia, 2015)

21:00

            

Lanester: 
Los hijos de la lluvia tardía 

Drama 
(França, 2014)

20:30

Estréia



06:00

07:00

08:30
10:00
11:30

13:30

15:00
17:00

18:30

20:00

20:30

23:00
01:00
03:00

04:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Diário de Um 
Maníaco do Bem
• Miss Kicki
• O Sr. Paul
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• Loucuras do Pleno 
Verão
• Sede
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça
• Colisão Ep. 5

• O Sr. Paul
• Sede
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• Uma História da 
Alma

06:00
08:00
10:00

11:30
13:30

15:30

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

00:30

02:00

04:00

• O Idealista
• Amor Quase Perfeito
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• O Tempo de Anna
• Companheiros 
Alegres
• Uma História da 
Alma
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• O Homem de Estado
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça
• O Inspetor Maigret 
eo comerciante de 
vinho
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça

• O Inspetor Maigret 
eo comerciante de 
vinho
• O Homem de Estado
• O Admirador

06:00

08:00
09:30
11:00

13:30

15:00
16:30

18:00

18:30

19:30
20:00

22:30

00:00
01:30

04:00

• O Inspetor Maigret 
eo comerciante de 
vinho
• O Tempo de Anna
• O Esquema de Ponzi
• O Inspetor Maigret 
eo comerciante de 
vinho
• Ninguém Me 
Penteia Bem Como o 
Vento
• Lembra de Mim?
• O Inspetor Maigret 
eo comerciante de 
vinho
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Colisão Ep. 4
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça

• Ninguém Me 
Penteia Bem Como o 
Vento
• Lembra de Mim?
• Anônima: Uma 
mulher em Berlim
• Setembro

06:00
08:00

10:00

12:00
14:00

15:30

17:00

20:00

20:30

22:00

23:00

23:30
00:00

02:00
03:30

• O Peixe Lua
• As Pessoas que Estão 
Bem
• Caravana 
Cinematográfica
• Outro Ano
• Lanester: Morte à 
Vista
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía

• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• A Rota dos 
Imigrantes: Suíça
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Colisão Ep. 5
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• O Tempo de Anna
• Vórtice

30

DE SEG. - FEI. 19 A DOMINGO 25
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

Vida Dura Temp. 2 Ep. 1 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00

O Homem de Estado

Drama
(França, 2014)

21:30

Companheiros Alegres

Comédia
(Rússia, 2009)

22:00

               

Mãe de Aluguel 

Drama
(França, 2015)

20:30



06:00

07:30
09:00
11:00
11:30

13:30
15:30

17:00
19:00

19:30

22:30

00:30
02:00
04:00

06:00
08:00
10:00

11:30

13:30

14:00
15:00
17:00

18:30

19:00

20:00

22:30
23:00

01:00
03:00
05:00

06:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:00
16:30
18:30

22:00
00:00

01:00
02:30
04:00

• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• O Caso Salengro
• Mãe de Aluguel
• Colisão Ep. 4
• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• Setembro
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• 10 Regras Para Se Apaixonar
• A Rota dos Imigrantes: 
Suíça
• Jovens Mães nos Anos 70

• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• Gripsholm: Tempo de Amar
• O Admirador
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa

• Beijos Escondidos
• Jovens Mães nos Anos 70
• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Má Sorte
• O Peixe Lua
• Uma falha de Inspetor 
Maigret
• A Rota dos Imigrantes: 
Suíça
• Einstein: A Teoria do Amor 
Ep. 3
• Era uma vez: A Fita Branca

• Colisão Ep. 5
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• O Peixe Lua
• Gripsholm: Tempo de Amar
• Era uma vez: A Fita Branca

• Hilde
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Inspetor Maigret e o Porto 
em Brumas
• Uma falha de Inspetor 
Maigret
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Era uma vez: A Fita Branca
• Uma Comédia de Lágrimas
• As Pessoas que Estão Bem
• Hilde

• Paisagem de Neve
• Os Vingadores: Os 
Mercadores do Terror
• As Aventuras de Rabí Jacob 
• O Caso Salengro
• Uma falha de Inspetor 
Maigret

DE SEG. - FEI. 19 A DOMINGO 25
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

Uma Comédia de Lágrimas 

Comédia 
(Eslovenia, 2012)

21:00

                 

Beijos Escondidos

Drama
(França, 2015)

21:00

Estréia

            

Os Vingadores: 
Os Mercadores do Terror 

Crime
(Reino Unido, 1961-1969)

21:00 Estréia
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