PHENOMENA #60 | The Best of Fest
17:00 HS - CRISIS JUNG
Direção: Baptiste Gaubert e Jérémie Hoarau
Elenco: Martial Le Minoux, Karim Tougui, Pauline Moingeon Vallès
Ano Lançamento : 2017 Gênero : Fantasia
País de Origem : França
Duração : 70 minutos
Formato: DCP / DTS-HD Master Audio 5.1
Idioma: Inglês com Legendas em Português
Bem-vindo a um mundo devastado por explosões de violência, um mundo sem amor. Jung,
o herói de coração partido, prossegue sua jornada: reconstituir seu amor perdido, Maria,
selvagemente decapitada por Pequeno Jesus. Ele conta com o apoio dos aliados que
encontrou ao longo de seu caminho sangrento, aliados que o ensinarão muito sobre os
outros, mas acima de tudo sobre si mesmo. Ele também tem que lidar com suas explosões
de violência, uma maldição incontrolável cuja origem está no fundo de seu coração. CRISIS
JUNG foi uma pérola oculta no programa do Phenomena Festival 2018 e levou o Apophenia
Award, concedido ao filme que mais incorpora a essência da marca PHENOMENA em
DNA.
19:00 HS - FRAMED
Espanha | 2017 | 80 minutos | Diretor:
Direção: Marc Martínez Jordán
Elenco: Daniel Horvath, Àlex Maruny, Carlus Fàbrega Ano Lançamento : 2017 Gênero :
Horror
País de Origem : Espanha
Duração : 80 minutos
Formato: DCP / DTS-HD Master Audio 5.1
Idioma: Espanhol com Legendas em Português

Na festa de despedida de Alex com seus amigos, três invasores misteriosos os sequestram
com o único objetivo de criar jogos mortais, enquanto transmitem em tempo real,
transformando toda essa tortura insana em um show viral. Criativo em mostrar como as
coisas se tornam extremamente bizarras com o alcance da internet e a sua capacidade de
criar popularidade instantânea, "Framed" nasce do clássico sub gênero "home invasion",
usando da ultra-violência para retratar o lado insano das mídias sociais e seu crescimento
desenfreado. Framed foi exibido apenas uma vez no bairro Cidade Tiradentes e os freaks
da Zona Oeste também merecem a chance de conferir por que Aléx Maruni levou o prêmio
de melhor ator em longa metragem com sua performance insana e selvagem!

