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Sinopse
Uma professora de língua ucraniana e um estudante adolescente
rebelde, ambos da cidade de Luhansk, no leste do país,
apaixonam-se durante a época tumultuada da ocupação da
cidade por separatistas pró-russos.
Nina é uma professora de língua ucraniana que não pode deixar
a sua cidade ocupada por separatistas no leste da Ucrânia.
Andrii, 17 anos, é um estudante que ficou órfão depois da guerra.

Daria Onyshchenko
Nasceu em Kiev, Ucrânia. Em 2013,
formou-se na Universidade de Televisão e
Cinema em Munique, Alemanha, escreveu
e dirigiu uma série de argumentos e
curtas-metragens premiados. Em 2014
completou a sua primeiro longa-metragem
EASTALGIA (drama, 104 min., Ucrânia /
Alemanha / Sérvia), que fez muito sucesso
em diversos festivais internacionais, tendo
sido distinguido no AVANCA.
Daria é membro da agência alemã “Above the
Line” e da Academia de Cinema Ucraniana.

Festivais e Prémios
Ainda Work in Progress, o projeto foi premiado como “Projeto de
Maior Potencial Internacional” no Odessa Int. Film Festival.
Teve a sua estreia mundial na competição do 35º IFF de Varsóvia
em outubro de 2019, tendo sido distinguido com o Prémio Especial.
Em Portugal, estreou no festival AVANCA, onde o filme recebeu
uma menção especial e o prémio para o melhor ator.
A Academia Ucraniana de Cinema distinguiu ESQUECIDO com
o Prémio “Fight for Right” e Maryna Koshkina com o Prémio para
Melhor Atriz.

“Enquanto o mundo assiste à Bielorrússia, o filme de
abertura do festival de cinema Molodist da Ucrânia
lembra-nos outro conflito não resolvido, que poderia
facilmente passar despercebido após mais de seis anos
de guerra. Apropriadamente intitulado ESQUECIDO, lida
com as muitas vítimas do conflito russo-ucraniano em
curso, e especificamente aqueles que vêm de cidades
no leste da Ucrânia, ocupadas por separatistas nas
chamadas repúblicas dos Oblast de Donetsk e Luhansk.”

por Colette de Castro em East European Film Bulletin
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