
 

 

 

 
 

 

 
 
 

DNY LUSOFONNÍ KULTURY 

 

TŘÍDENNÍ FESTIVAL FILMŮ A PŘEDNÁŠEK  
O PORTUGALSKU, BRAZÍLII A AFRICE 

 

25. – 27. listopadu 2019 
 

pořádá Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury v Olomouci ve spolupráci 
s Portugalským centrem Institutu Camões v Praze, v prostorách Katedry romanistiky 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10 
 

 

PROGRAM 
 
 

pondělí 25. listopadu 
 

 8:00 h, posluchárna 1.43: projekce filmu Quanto vale ou é por quilo (volná 
adaptace povídky „Pai contra mãe“ brazilského spisovatele Machada de Assise, režie 
Sérgio Bianchi, Brazílie, 2005, 104 min) – v portugalštině s anglickými titulky 

 

 10:00 h, posluchárna 2.52: projekce filmu Um rio (adaptace románu Um rio 
chamado tempo, uma casa chamada terra mosambického autora Mii Couta, režie José 
Carlos de Oliveira, Portugalsko, 2005, 107 min) – v portugalštině s anglickými titulky 

 

 12:00 h, posluchárna 2.52: Mgr. Jan Mrva (FF UK Praha): „Praktické využití 
korpusu InterCorp pro překladatelskou praxi (portugalština-čeština)“ – 
přednáška v češtině (vhodné přinést si notebook) 

 

 13:15 h, posluchárna 2.52: Mestre Gilda Machado (Portugalské centrum Institutu 
Camões v Praze): „A presença portuguesa em Goa: uma breve visão do passado ao 
presente“ – přednáška v portugalštině  
 

 14:00 h, chodba Katedry romanistiky: vernisáž výstavy fotografií „Kapverdy: 
ostrovy Santiago, São Vicente a Santo Antão“ – spojeno s občerstvením 
 

 14:30 h, posluchárna 2.52: projekce dokumentárního filmu o Kapverdských 
ostrovech (80 min) – v češtině  
 

 16:00 h, posluchárna 2.52: Bc. Kristýna Dzapková (FF MU Brno): „Batayporã – 
kousek Moravy uprostřed Brazílie“ – přednáška v češtině  
 



 

 

 

 
 

 

 17:00 h, posluchárna 2.52: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (FF UK Praha): „Brazilští 
evangelikálové mezi garáží a prezidentským palácem“ – přednáška v češtině  
 

 18:30 h, posluchárna 2.52: Mgr. Fernando Costa (FF UP Olomouc): „Brasil: golpe e 
destruição“  – přednáška v portugalštině  
 

 20:00 h, posluchárna 2.52: projekce filmu Aquarius (režie Kleber Mendonça Filho, 
Brazílie, Francie, 2016, 145 min) – v portugalštině s českými titulky 
 

 

úterý 26. listopadu 
 

 8:00 h, posluchárna 2.52: projekce filmu O mistério da estrada de Sintra 
(adaptace stejnojmeného románu portugalských autorů Eçy de Queiróse a Ramalha 
Ortigãa, režie Jorge Paixão da Costa, Portugalsko, Brazílie, 2007, 103 min) – 
v portugalštině s anglickými titulky 

 

 10:00 h, posluchárna 2.52: Dr. Miguel Nenevé  (Universidade Federal de 
Rondônia): „A literatura de viagem sobre a Amazônia“ – přednáška 
v portugalštině 
 

 11:30 h, posluchárna 2.52: Mgr. Fátima Néry-Plch (FF MU Brno): „Um passeio por 
Lisboa“ – přednáška v portugalštině  
 

 13:15 h, posluchárna 2.52: projekce filmu O testamento do Senhor Nepomuceno 
(adaptace stejnojmenného románu kapverdského autora Germana Almeidy, režie 
Francisco Manso, Kapverdy, 1997, 113 min) – v portugalštině s anglickými titulky 

 

 15:15 h, posluchárna 2.63: projekce filmu Assalto ao Banco Central (režie Marcos 

Paulo, Brazílie, 2011, 104 min) – v portugalštině s anglickými titulky 
 

 17:00 h, posluchárna 2.52: projekce filmu Casa de lava (režie Pedro Costa, 
Portugalsko, Kapverdy, 1995, 110 min) – v portugalštině s anglickými titulky 
 

 

středa 27. listopadu 
 

 9:45 h, posluchárna 2.52: Mgr. et Mgr. Kateřina Kučerová (FF MU Brno): „Město 
Mindelo a kapverdská próza" – přednáška v češtině 
 

 11:30 h, posluchárna 2.52: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (FF MU Brno): „As 
máscaras do Barão: vampirismo e donjuanismo na mais famosa narrativa de 
Branquinho da Fonseca"  – přednáška v portugalštině 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kleber_Mendon%C3%A7a_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Paulo
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Costa

