
 
 

Mostra de Cinema Egípcio - Cine Brasília 2ª Edição 

1 
Nome do filme: O Elefante azul 1 

Ano de produção: 2014 

Países:  Egito 

Direção: Marwan Hamed 

Título original: The Blue Elephant 1 

Gênero: drama, mistério, terror 

Duração:  170 minutos 

Classificação indicativa:  16 anos 

 

Sinopse:  

Após 5 anos afastado, o psiquiatra Dr. Yehia (Karim Abdel Aziz) retorna ao seu trabalho 

apenas para encontrar seu amigo universitário, Sherif (Khaled El Sawy), que acabou de chegar 

para avaliação mental e psicológica por ser acusado de assassinato. Tentando ajudá-lo, Yehia 

desvenda mistérios que nunca pensou que existissem.    

 

Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RIKclQFKFso 
 

2 
Nome do filme: Fotocópia 

Ano de produção: 2017 

Países:  Egito 

Direção: Tamer Ashry 

Título original: Photocopy  

Gênero: drama 

Duração:  90 minutos 

Classificação indicativa:  Livre 

 

Sinopse:  

Mahmoud, um velho aposentado, é proprietário de um centro de datilografia e fotocópia no 

Cairo, que está lentamente se tornando irrelevante devido ao crescente uso de 

computadores. Ele leva uma vida rotineira que gira em torno de seus negócios, sua pensão 

sempre atrasada, seus vizinhos e clientes. Mahmoud começa a aprender sobre a extinção de 

dinossauros, e com isso desencadeia uma série de eventos que darão à sua vida um novo 

significado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RIKclQFKFso


 
Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qF_13qTiV5s&t=18s 
 

3 
Nome do filme: Mawlana 

Ano de produção: 2016   

Países:  Egito 

Direção: Magdi Ahmed Ali  

Título original: Mawlana  

Gênero: drama, mistério 

Duração:  130 minutos 

Classificação indicativa: 12 anos 

 

Sinopse:  

Uma jornada aparentemente tradicional de um jovem sheikh em uma mesquita 

governamental que deixa de liderar orações para se tornar uma celebridade da TV emitindo 

"fatwas" que são aceitos por milhões de pessoas que se tornaram fãs dele como resultado de 

sua coragem e de suas tentativas de se desviar do retórica religiosa usual em uma sociedade 

fortemente influenciada pelo fundamentalismo. Por trás dos bastidores que expõe a luta pela 

religião e pela autoridade - Mawlana é um filme que desafia fronteiras. 

 

Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5IaKxXC5sgg 
 

 

4 
Nome do filme: Yomeddine 

Ano de produção:  2018 

Países:  Egito 

Direção: Abu Bakr Shawky  

Título original: Yomeddine  

Gênero: drama, aventura 

Duração:  97 minutos 

Classificação indicativa: 10 anos 

 

Sinopse:  

Beshay é um coletor de lixo que decide sair do confinamento de uma colônia de leprosos e 

partir para o Egito em busca da família. Ele viaja com seu aprendiz órfão ao longo do Nilo, 

ficando cara a cara com a maldição de ser um estranho. 

 

Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8jO6pmjHs3U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF_13qTiV5s&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=5IaKxXC5sgg
https://www.youtube.com/watch?v=8jO6pmjHs3U


 

 

5 
Nome do filme: Verde seco 

Ano de produção:  2016 

Países:  Egito 

Direção: Mohammed Hammad 

Título original: Akhdar Yabes 

Gênero: drama 

Duração:  73 minutos  

Classificação indicativa: 12 anos 

 

Sinopse:  

Iman é uma jovem religiosa conservadora que se incomoda com a opinião dos outros sobre 

ela e que mantém uma posição rígida sobre a extinção das tradições sociais. Uma terrível 

descoberta, no entanto, irá fazê-la abandonar todas as tradições às quais um dia foi tão 

apegada. 

 

Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AApQr-IVB_0 

   

6 
Nome do filme: Mensagens do mar  

Ano de produção:  2010 

Países:  Egito 

Direção: Daoud Abdel Sayed 

Título original: Messages from the Sea 

Gênero: drama, romance 

Duração:  134 minutos  

Classificação indicativa: 12 anos 

 

Sinopse:  

Após a morte de sua mãe, Yehia decide voltar para Alexandria, o lugar onde ele cresceu e se 

apaixonou. Desiste do emprego de médico e começa a pescar. Ele aprende muito com as 

histórias de outras pessoas e descobre o significado da vida enquanto medita no mar. 

 

Link para Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T4GNeP0KyKc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AApQr-IVB_0
https://www.youtube.com/watch?v=T4GNeP0KyKc

