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Grace Jones: Bloodlight and Bami
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Prepare a pipoca: na edição 2018, o Festival do rio vai espalhar pela cidade, de 1º a 
11 de novembro, mais de 200 filmes de cerca de 60 países. O desfile na tela vai de As 
viúvas, do americano Steve McQueen (12 Anos de escravidão), na sessão de abertura, 
até O Grande circo místico, aguardado lançamento de Cacá Diegues, escalado para a 
noite de encerramento. Entre um título inédito e outro, a programação oferece as últimas 
novidades de grandes diretores, documentários reveladores, obras premiadas nos 
principais festivais do planeta e pérolas menos conhecidas que prometem surpreender 
o mais inveterado dos cinéfilos.

Como já é tradição, a Première brasil conduz a plateia por um passeio pelo que há de 
mais relevante na produção nacional. Serão exibidos 81 filmes, entre curtas e longas,  
ficção e documentário. Além das atrações da competição oficial, o futuro do cinema 
brasileiro revela-se na mostra novos rumos, enquanto grandes personagens do país 
são perfilados nas atrações da mostra retratos. Essa seleção brasileira campeã ainda 
é reforçada por clássicos restaurados e várias produções fora de competição.  

Em outra reconhecida frente do Festival do rio, o riomarket, voltado para o setor de 
negócios, ganhou nova sede. A bela Casa Firjan, em Botafogo, vai receber profissio-
nais do audiovisual e o público interessado com farta agenda de seminários, workshops 
e masterclasses. Nas próximas páginas, você encontra a programação completa do  
Festival do rio 2018. 

APROVEITE! 

aqui você
vê o mundo
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como 

aPRovEiTaR o 
FESTivaL
Premiere brasil debates
Filmes brasileiros seguidos de debate 
com a presença de equipe e elenco.

Première brasil - competição oficial
Onde: CCLSR – Cine Odeon NET Claro
R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

Première brasil - novos rumos
Onde: Estação NET Rio 3
R$ 26 (inteira) / R$ 13 (meia)

Première brasil - retratos
Onde: Estação NET Rio 3
R$ 26 (inteira) / R$ 13 (meia)

riomarKet
Eventos e debates abertos ao público.

Onde: Casa Firjan
Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo

Inscrições e programação completa disponíveis no site 
www.riomarket.com.br

central de inFormaÇÕes  3523-8515*
mais informações: www.festivaldorio.com.br
*Horário de atendimento: 10h às 19h 

como comPrar seu inGresso
A venda antecipada de ingressos será feita através do
www.ingresso.com. O Festival do rio disponibiliza até 
80% dos ingressos para venda antecipada. 20% dos ingressos 
estarão disponíveis somente no dia da sessão.

Formas de pagamento
Pelo site www.ingresso.com através de cartões de crédito. 
Os demais cinemas funcionam de acordo com a regra de
cada estabelecimento.

meia-entrada
As promoções para estudantes, idosos e outros
funcionam de acordo com a legislação vigente.

Passaporte e pacote
Passaporte 20 ingressos – R$ 240
Pacote 6 ingressos – R$ 78
Vendidos no site www.ingresso.com, 
com reserva de ingressos sem taxa de conveniência.

Postos de retirada de ingresso: 
(para passaporte e pacote)
CCLSR – Cine Odeon NET Claro 
Praça Floriano, 7 - Cinelândia
02 a 11/11 de 13h às 21h

estação net rio 
Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
02 a 11/11 de 14h às 21h



ciRcuiTo
ESTação nET gávEa
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Shopping da Gávea - Rua Marques de São 
Vicente, 52 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 21 3875 3011
Lotação:  
Sala 1: 75  lugares + 2 cadeirantes 
Sala 2: 124 lugares + 2 cadeirantes
Sala 3: 99 lugares + 2 cadeirantes
Sala 4: 84 lugares + 2 cadeirantes
Sala 5: 178 lugares + 2 cadeirantes

ESTação nET BoTaFogo
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo
Telefone: 21 2226-1988
Lotação: Sala 1: 247 lugares + 2 cadeirantes 

ESTação nET Rio
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
Telefone: 21 2266-1986
Lotação: 
Sala 3: 106 lugares + 2 cadeirantes
Sala 4: 106 lugares + 2 cadeirantes
Sala 5: 106 lugares + 2 cadeirantes

ESTação nET iPanEma
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Rua Visconde de Pirajá, 605 - Ipanema
Telefone: 21 2279-4603
Lotação: 
Sala 1: 140 lugares + 1 cadeirante
Sala 2: 154 lugares + 2 cadeirantes

ccLSR - cinE odEon nET cLaRo
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
sessão Popular: inteira r$ 20 | meia r$10 
Praça Floriano, 7 - Cinelândia
Telefone: 21 2461-0201
Lotação: 548 lugares + 2 cadeirantes   

KinoPLEX São LuiZ 
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Rua do Catete, 311 - Catete
Telefone: 21 2557-4394
Lotação: 
Sala 1: 141 lugares + 1 cadeirante
Sala 2: 259 lugares + 1 cadeirante 

RoXY
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 
945/A - Copacabana
Telefone: 21 2236-6245
Lotação: 
Sala 1: 285 lugares + 4 cadeirantes

cinE aRT uFF niTERÓi
inteira: r$ 14 | meia: r$ 7 
Rua Miguel de Frias, 9 - Niterói
Telefone: 21 3674-7523
Lotação: 284 lugares + 3 cadeirantes + 3 obesos

inSTiTuTo moREiRa SaLLES
inteira: r$ 26 | meia: r$13  
Rua Marquês de São Vicente, 476 - Gávea
Telefone: 21 3284-7400
Lotação: 111 lugares + 2 cadeirantes

cinEmaTEca do mam
inteira: r$ 10 | meia: r$ 5 
Av. Infante Dom Henrique, 85 - Flamengo
Telefone: 21 3883-5630
Lotação: 180 lugares

cEnTRo cuLTuRaL JuSTiça FEdERaL
Gratuito | senhas 1 hora antes
Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia
Telefone: 21 3261-2550
Lotação: 
Sala 1: 53 lugares + 3 cadeirantes

RESERva cuLTuRaL niTERÓi
inteira: r$ 26 | meia: r$ 13
Av. Visconde do Rio Branco, 880 - Niterói
Telefone: 21 3811-8537
Lotação: 
Sala 1: 188 lugares + 3 cadeirantes + 5 obesos

PonTo cinE
inteira: r$ 9 | meia: r$ 4,50 
Estrada do Camboatá, 2300 - Guadalupe
Telefone: 21 3106-9995
Lotação: 73 lugares + 2 cadeirantes

caSa FiRJan
Rua Guilhermina Guinle, 211 - Botafogo
Acesso à programação mediante  
inscrição ou senha
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PRêmio

FELiX
Pauta cada vez mais presente no debate nacional – político-
eleitoral inclusive –, a temática LGBTQ é representada no cinema 
de forma consistente. Em sua quinta edição, o Prêmio Felix 
joga luz sobre as últimas novidades na filmografia dedicada à 
diversidade de gênero. Neste ano, 39 títulos que, ao mesmo 
tempo, provocam o espectador e inspiram reflexão, serão 
submetidos ao júri especializado. Os eleitos nas categorias 
melhor filme de ficção e melhor documentário sairão da lista ao 
lado, com as produções que levam o selo Felix em 2018. 

PREmiERE BRaSiL
Diamantino
El último país
Gopi
O órfão
inferninho
Ilha
Invasão drag
Jéssika
Nomes que importam
O mundo é redondo pra 

ninguém se esconder nos 
cantos – Parte I: Refúgio

Preciso dizer que te amo
Rindo à toa: Humor sem Limites 
Rogéria Senhor Astolfo 
   Barroso Pinto
Sempre verei cores no seu cinza
Sócrates
Tinta bruta
Vigia

PRêmio

gERação
Ala do Festival do rio que abriga o cinema feito para 
crianças e adolescentes, a mostra Geração concentra 
produções com potencial para atrair os espectadores desta 
faixa etária. A programação busca conciliar entretenimento 
e aprendizado, com o intuito de incentivar trocas de ideias 
e ampliar conhecimento. Nessa seleção, identificada pelo 
selo Geração e espalhada pelas demais seções do Festival, 
um prêmio será concedido por júri especializado, reunindo 
nomes ligados a cinema, cultura e educação. Confira os 
filmes na disputa.

Witch Hunters
A Turma do Pererê.doc
Miriam Miente
Far from the Tree
Correndo Atrás
Tropical Vírus

EXPEcTaTiva
Carmen & Lola
Rafiki
Skate Kitchen
Terra firme

PanoRama
A favorita
Amor até as cinzas
A pé ele não vai longe
A quietude
Colette 
Conquistar, amar e viver 
   intensamente
O mau exemplo de Cameron 
Post

PREmiERE LaTina
José
O anjo

midnighT
As filhas do fogo
Buddies
Faca no coração
Selvagem

midnighT docS
Game girls
Matangi/ Maya/ M.I.A.
Obscuro barroco

iTinERáRioS ÚnicoS
Studio 54
Westwood - punk, ícone, 

ativista
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TRoFÉu

REdEnToR
O país de alto a baixo – literalmente, do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul – aparece nos filmes da Première brasil. Nos 
81 títulos selecionados para o Festival do rio, o espectador vai 
encontrar de clássicos restaurados aos últimos lançamentos do 
mercado. A quantidade, aqui, resulta em qualidade e variedade, 
de linguagens e gêneros. 

Praticamente metade dessa lista, entre longas e curtas, de 
ficção e documentário, faz parte da competição oficial. Como 
já é tradição, os concorrentes se dividem entre a competição 
principal, o troféu redentor e a novos rumos, voltada para 
produções inovadoras. Os premiados são escolhidos por júris 
oficiais, com especialistas brasileiros e estrangeiros convidados 
pela direção do Festival do rio, mas a plateia também tem 
vez: o Prêmio do Público coroa os melhores longas de ficção e 
documentário, além do melhor curta-metragem.

Pelo segundo ano, a Première brasil tem a honra de oferecer ainda 
o Prêmio Petrobras de cinema. Através de contrato de patrocínio 
para distribuição comercial, a empresa premia com R$ 200 mil o 
melhor filme de ficção em competição na Première brasil e, com 
R$ 100 mil, o escolhido na mostra novos rumos. 

Conheça os filmes em competição.

comPETição Ficção 
Longa-mETRagEm
Azougue Nazaré
Chuva é cantoria na aldeia dos 
mortos
Deslembro
Domingo
Morto não fala
Nóis por nóis
A sombra do pai
A terra negra dos Kawa
Tinta bruta

comPETição  
cuRTa-mETRagEm
À tona 
Antes que o tempo me esqueça
Boi
Gopi
Mais triste que chuva num 
recreio de colégio
Nomes que importam
O órfão
Preciso dizer que te amo
Princesa morta do Jacuí
A retirada para um coração bruto
Universo preto paralelo
Você não me conhece

comPETição  
documEnTáRio  
Longa-mETRagEm
Clementina 
Eleições
Gilda Brasileiro – contra o 
esquecimento
Meu nome é Daniel
Relatos do front
Torre das donzelas

novoS RumoS  
Longa-mETRagEm
Ilha
Inferninho
Luna
Mormaço
Para’i
Sócrates
El último país

novoS RumoS 
cuRTa-mETRagEm
Cadelas
Cascudos
Invasão drag
Jéssika
Lembra
Sempre verei cores no seu cinza
Vigia
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SinFônica
A sólida parceria firmada entre o Festival do rio e a orquestra 
Petrobras sinfônica resulta, pelo terceiro ano consecutivo, em 
boa música ao vivo. No dia 3 de novembro, o espetáculo Petrobras 
Sinfônica visita música de cinema levará ao palco do Teatro 
Rival o melhor das trilhas sonoras dançantes dos anos 1970 e 
1980. Um octeto de sopros e percussão formado por músicos 
da orquestra promete botar o público para dançar ao som de 
conhecidas pérolas dos filmes Dirty Dancing (1987), Grease 
(1978), Os Embalos de sábado à noite (1977) e Xanadu (1980). 
No programa, versões orquestradas para hits como Stayin’ Alive, 
Be my Baby, Dancin e Summer Night. A pista vai ferver.

SÁBADO (3/11) 20h

teatro riVal Petrobras

Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Cinelândia
Entrada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Ingressos à venda no local ou pelo site 
www.eventim.com.br
Classificação: 18 anos
(menores, com documento, podem  
entrar acompanhados por responsáveis) 

EmBaLoS 
da PETRoBRaS 
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Um ponto de encontro e troca de ideias entre o público e os 
realizadores. Essa é a proposta da Première brasil debates, seção 
do Festival do rio que promoverá bate-papos enriquecedores após 
as pré-estreias da Première brasil. Elencos e equipes técnicas dos 
filmes vão, ao vivo, satisfazer a curiosidade da plateia e comentar 
sobre suas produções. A mediação da conversa será feita por 

críticos de cinema e outros especialistas. O clássico endereço do 
cclsr – cine odeon net claro vai abrigar as mesas-redondas 
em torno dos filmes da competição principal, concorrentes ao 
Troféu Redentor. No estação net rio 3, serão assunto os títulos das 
mostras novos rumos e retratos. Confira abaixo a programação 
completa e aproveite!

comPetitiVa FicÇÃo
cclsr - cine odeon net claro 

SAB (3/11) 16h15 | Debate: 17h50
Deslembro (93 min)
Direção: Flavia Castro
+ Curta: À Tona (15 min)

DOM (4/11) 13h | Debate: 14h55
Chuva é cantoria na aldeia dos mortos (113 min)
Direção: João Salaviza e Renné Nader Messora

DOM (4/11) 16h15 | Debate: 17h55
A terra negra do Kawa (99 min)
Direção Sérgio Andrade 
+ Curta: Você não me conhece (14 min)

SEG (5/11) 16h15 | Debate: 17h55
Nóis por nóis (100 min)
Direção: Aly Muritiba e Jandir Santin
+ Curta: Preciso dizer que te amo (13 min)

TER (6/11) 16h | Debate: 17h50
Morto não fala (110 min)
Direção: Dennison Ramalho 

QUA (7/11) 16h | Debate: 18h
Tinta Bruta (117 min)
Direção: Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

QUI (8/11) 16h15 | Debate: 17h50
Domingo (95 min)
Direção: Clara Linhart e Felipe Barbosa
+ Curta: Universo preto paralelo (12 min)

SEX (9/11) 16h15 | Debate: 17h40
Azougue Nazaré (82 min)
Direção: Tiago Melo
+ Curta: A retirada para um coração bruto (14 min)

SEX (9/11) 13h15 | Debate: 14h45
A sombra do pai (92 min)
Direção Gabriela Amaral Almeida
+ Curta: Antes que o tempo me esqueça (13 min)

comPetitiVa documentÁrio
cclsr - cine odeon net claro 

SAB (3/11) 13h15 | Debate: 14h30
Clementina (75 min)
Direção: Ana Rieper
+ Curta: O órfão (15 min)

DOM (4/11) 10h15 | Debate: 11h50
Torre das donzelas (92 min)
Direção: Susanna Lira
+ Curta: Princesa morta do Jacuí (15 min)

SEG (5/11) 13h15 | Debate: 15h
Relatos do front (105 min)
Direção: Renato Martins
+ Curta: Boi (13 min)

TER (6/11) 13h15 | Debate: 14h35
Meu nome é Daniel (83 min)
Direção: Daniel Gonçalves
+ Curta: Nomes que importam (15 min)

QUA (7/11) 13h15 | Debate: 14h45
Gilda Brasileiro – Contra o esquecimento (90 min)
Direção: Roberto Manhães Reis e Viola Sheuerer
+ Curta: Gopi (15 min)

QUI (8/11) 13h15 | Debate: 14h35
Eleições (101 min)
Direção: Alice Riff
+ Curta: Mais triste que chuva num recreio de colégio 
(14 min)

noVos rumos
estação net rio 3 

SAB (3/11) 18h50 | Debate: 20h
Sócrates (70 min)
Direção: Alex Moratto
+ Curta: Lembra (18 min)

DOM (4/11) 18h50 | Debate: 20h10
Para’í   (82 min)
Direção: Vinicius Toro
+ Curta: Cascudos (19 min)

SEG (5/11) 18h50 | Debate: 20h20
Luna (89 min)
Direção: Cris Azzi (89 min)
+ Curta: Jéssika (19 min)

TER (6/11) 18h50 | Debate: 20h25
Ilha (96 min)
Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio
+ Curta: Sempre verei cores no seu cinza (18 min) 

QUARTA (7/11) 18h40 | Debate: 20h15
Mormaço (96 min)
Direção: Mariana Melliande
+ Curta: Invasão drag (10 min)

QUI (8/11) 18h50 | Debate: 20h
El último país (70 min)
Direção: Gretel Marín Palácio
+ Curta: Cadelas (22 min)

SEX (9/11) 18h55 | Debate: 20h20
Inferninho (72 min)
Direção: Pedro Diogenes e Guto Parente
+ Curta: Vigia (23 min)

mostra retratos
estação net rio 3 

SAB (3/11) 15h30 | Debate: 16h50
Macia Haydée (80 min)
Direção: Daniela Kallmann

DOM (4/11) 15h30 | Debate: 16h55
Rogéria (82 min)
Direção: Pedro Gui

SEG (5/11) 15h30 | Debate: 17h
O samba é meu dom (93 min)
Direação: Cristiano Abud

TER (6/11) 15h30 | Debate: 17h
Zuza homem de jazz (91 min)
Direção: Janaina Dalri

QUARTA (7/11) 15h30 | Debate: 16h40
Paulo Casé (70 min)
Direção: Paula Fiuza

QUI (8/11) 15h30 | Debate: 16h45
Filme ensaio (72 min)
Direção: Maria Flor

QUI (8/11) 21h | Debate: 22h20
Palace II – 3 quartos com vista para o mar (84 min)
Direção: Rafael Machado e Gabrel Corrêa e Castro

SEX (9/11) 15h30 | Debate: 17h
Angel Viana – voando com os pés no chão (88 min)
Direção: Cristina Leal

SAB (10/11) 15h30 | Debate: 18h45 (após a sessão das 17h)
Tá rindo de quê? Humor e ditadura (95 min, DOC)
Direção: Cláudio Manoel, Alvaro Campos e Alê Braga 

SAB (10/11) 17h | Debate: 18h45
Rindo à toa: humor sem limites (102 min, DOC)
Direção: Cláudio Manoel, Alvaro Campos e Alê Braga                   

PREmiERE
BRaSiLdEBaTES

Produções nacionais inéditas, seguidas de 
conversas memoráveis com os realizadores.
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maRKET
2018

Rio

Este ano o RioMarket 
acontece na casa Firjan, 
em Botafogo e terá por 
isso, uma parte de sua 
programação dedicada à 
inovação e nova economia.

O riomarket é a área de negócios do Festival do rio que 
tem como compromisso contribuir para o desenvolvimento 
da indústria audiovisual, permitindo a troca de conhecimento 
entre profissionais renomados, novos produtores e empresas 
conceituadas da área. Este ano, o riomarket acontece em um 
novo espaço, a Casa Firjan, em Botafogo.

Com a finalidade de atender e corresponder aos interesses 
do público e de profissionais da área, a programação do 
riomarket 2018 distribui-se por uma série de seminários, 
workshops e masterclasses, além de rodadas de negócios e 
round tables.

SÁBADO  
3/11
14h às 15h 
o mundo inVisÍVel dos Gamers
Apresentação do primeiro estudo de comportamento 
sobre o fascinante e ainda pouco analisado mundo dos 
gamers no Brasil.  
com cibele rodrigues (talk digital)

SEGUNDA 
5/11
sala 1 – auditÓrio

19h
Filme de GÊnero
Exibição do curta-metragem Meu preço, seguida de 
conversa com o diretor Hsu chien e com o elenco.

sala 2 – lab de cocriaÇÃo

14h às 15h30 
realidade Virtual, realidade 
aumentada: o Futuro É aGora
Criadores e produtores falam sobre a tecnologia e as 
particularidades de criar e produzir conteúdo em RV, do  
roteiro à distribuição.  

com marcelo siqueira (mistika), Francisco almendra 
(studio Kow), marc lopato (diversion cinema) e  
liana brazil (superuber).

15h30 às 17h
Processo criatiVo com  
oliVier assaYas
O produtor brasileiro rodrigo teixeira e o diretor francês 
olivier assayas trocam ideias sobre seus respectivos  
processos criativos.

17h às 18h30  
HistÓrias oriGinais e Jornadas 
insPiradoras como base Para 
conteÚdo multiPlataForma
Uma conversa com o jornalista, caubói e aventureiro  
Filipe leite e a editora renata sturm, da Harper Collins, 
sobre o potencial de histórias originais e jornadas 
inspiradoras para a produção de conteúdo multiplataforma. 
A jornada de Filipe Leite a cavalo, ao longo de 16.000 
quilômetros, do Canadá ao Brasil, rendeu livro e websérie 
documental com 90 episódios, além de 6 episódios para o 
programa Fantástico, da Rede Globo. 

Inscrições e informações sobre a programação do  
riomarket podem ser encontradas no site 

www.riomarket.com.br

casa Firjan 
Rua Guilhermina Guinle, 211 - Botafogo
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casa Firjan
EnconTRoS inSPiRadoRES
dE inovação E nova Economia
Programação gratuita

TERÇA 
6/11

sala 2 – lab de cocriaÇÃo

15h30 às 16h15
mulHeres no audioVisual i
Executivas e integrantes de entidades discutem o papel e a 
representatividade da mulher no audiovisual.  

com debora ivanov (diretora da ancine),  
evelyne coulombe (consulado do canadá) e  
Gabriela souza (elo audiovisual)
regiane Wohnrath (esPn)

16h15 às 17h
mulHeres no audioVisual ii
Criadoras e artistas falam sobre o olhar, a linguagem e o 
fazer feminino por trás das câmeras.  

com as diretoras e roteiristas alice Gomes,  
dominga sottomayor e Gabriela amaral e a 
documentarista susanna lira.

QUARTA 
7/11
sala 2 – lab de cocriaÇÃo

14h às 15h30 
como o PÚblico escolHe seu conteÚdo
berlinale talent Press rio e contracampo
O papel da crítica no mundo contemporâneo e a visão dos 
criadores da pioneira revista digital de crítica cinematográfica 
Contracampo em seu aniversário de 20 anos.

com os críticos eduardo Valente, ruy Gardnier,  
luiz carlos oliveira Jr e moderação de Pedro butcher.

QUINTA 
8/11
sala 2 – lab de cocriaÇÃo

14h às 15h30                 
branded content: as marcas 
como Produtoras de conteÚdo, 
entretenimento e conHecimento 
Uma palestra com o publicitário antonio Jorge alaby 
Pinheiro, da Mídia 1, sobre como o branded content 
se tornou uma ferramenta inovadora e moderna de 
comunicação para a estratégia de marcas.  
  

15h30 às 17h
mas aFinal, o Que É blocKcHain?  
uma reVoluÇÃo no trÁFeGo  
de conteÚdo
Paulo aragão, da singular dtV, e Pedro souza,  
da multiedgers, conversam sobre a tecnologia e  
suas aplicações, tanto no audiovisual quanto e em  
outros segmentos.

SEXTA 
9/11
sala 1 – auditÓrio

15h30 às 16h30
a noVa indÚstria criatiVa:  
e se o Fim dos Formatos 
tradicionais do audioVisual For 
o comeÇo de uma noVa era Para a 
comunicaÇÃo das marcas?
com Fabio seidl, premiado diretor executivo de  
criação da Velocity / omnicom nYc, colunista do 
programa Reclame (multishow).

sala 2 – lab de cocriaÇÃo

17h às 18h30
ProJetos Que mudam o mundo 
Empresas que tem em seu DNA uma visão de futuro do 
Brasil e do mundo englobando novas mídias e projetos 
sociais. Distribuição híbrida de filmes de impacto ou o 
projeto Quebrando o Tabu estão dentro da linha de ação 
dessas empresas.
com Fernando Grostein e Guilherme melles (spray 
Filmes), marcos nisti e luana lobo (Flow Films / 
maria Farinha Filmes).

A casa Firjan é um lugar comprometido com 
a reflexão e a criação de propostas e soluções 

inovadoras para os desafios da nova economia.

sujeito à lotação
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ESPEciaL
PRogRamação gRaTuiTa

agEnda 
museu de arte 
contemPorânea de niterÓi
Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói

sex (2/11) 
14h30 Historietas assombradas 
Direção: Victor-Hugo Borges

16h30 a família dionti 
Direção: Alan Minas

18h30 o filme da minha vida 
Direção: Selton Mello

sÁb (3/11)
14h30 lino, uma aventura  
de sete vidas
Direção: Rafael Ribas 

16h30 lua em sagitário 
Direção: Marcia Paraíso

18h30 de menor 
Direção: Caru Alves de Souza

dom, (04/11)  
14h30 bruxarias 
Direção: Virgínia Curiás

16h30 a luta do século
Direção: Sérgio Machado

18h30 as duas irenes
Direção: Fabio Meira

ter (06/11)
14h30 o filme da minha vida 
Direção: Selton Mello

16h30 a batalha do passinho
Direção: Emílio Domingos

1817 - a reVoluÇÃo esQuecida  - 
direção: Tizuka Yamazaki e Ricardo 
Favilla (com a presença do diretor 
Ricardo Favilla)
SESC Tijuca  ter (6/11), 15h

altas exPectatiVas
direção: Álvaro Campos e Pedro 
Antônio Paes
SESC Nova Iguaçu
Qui (1/11) 10h, ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti 
sex (2/11), 16h. sÁb (10/11), 16h
SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h

deixa na rÉGua
direção: Emílio Domingos
SESC Nova Iguaçu  Qui (1/11) 10h, 
ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti sex (2/11), 
16h. sÁb (10/11), 16h
SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h

a FamÍlia dionti
direção: Alan Minas 
SESC Nova Iguaçu  Qui (1/11) 10h, 
ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti sex (2/11), 
16h. sÁb (10/11), 16h

sesc noVa iGuaÇu 
Rua Dom Adriano Hipolito, 10 - Moquetá

sesc sÃo JoÃo de meriti  
Av. Automóvel Clube, 66 - Centro

18h30 terra cabocla 
Direção: Ralf Tambke

Qua (07/11)
14h30 lino, uma aventura  
de sete vidas
Direção: Rafael Ribas

16h30 terra cabocla 
Direção: Ralf Tambke

17h rbG: Hero. icon. dissenter
Direção: Betsy West e Julie Cohen
(Sessão seguida de debate)

18h30 altas expectativas 
Direção: Álvaro Campos e Pedro 
Antônio Paes

Qui (8/11)
14h30 e 18h30  
1817 - a revolução esquecida  
(após a primeira sessão, debate com 
convidados TV escola) 
Direção: Tizuka Yamasaki 

17h30 longe da Árvore 
Direção: Rachel Dretzin
(Sessão seguida de debate)

sex (09/11) 
14h30 lua em sagitário
Direção: Marcia Paraíso

16h30 as duas irenes
Direção: Fabio Meira

18h30 um filme de cinema
Direção: Walter Carvalho

SElEÇãO 

ESpEcIAl BRASIl 
MOSTRA GERAÇãO
NO ccJF

FESTIVAl
DO RIO
NO SESc RJ 

cINEMA NO MAc NITERóI
sessÃo ao ar liVre - Vão do museu de arte contemporânea
 

sesc sÃo GonÇalo  
Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte

sesc tiJuca 
R. Barão de Mesquita, 539 - Andaraí

sex (9/11)
19h altas expectativas
Direção: Alvaro Campos e  
Pedro Antônio Paes

SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h. Qua 
(7/11), 15h

o Filme da minHa Vida
direção: Selton Mello
SESC Nova Iguaçu  Qui (1/11) 10h, 
ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti sex (2/11), 
16h. sÁb (10/11), 16h
SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h

um Filme de cinema
direção: Walter Carvalho
SESC Nova Iguaçu  Qui (1/11) 10h, 
ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti sex (2/11), 
16h. sÁb (10/11), 16h
SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h

a luta do sÉculo
direção: Sérgio Machado
SESC Nova Iguaçu  Qui (1/11) 10h, 
ter (6/11) 14h 
SESC São João de Meriti sex (2/11), 
16h. sÁb (10/11), 16h
SESC São Gonçalo  sex (2/11), 14h
SESC Tijuca  dom (4/11), 15h

sÁb (10/11)
19h detetives do prédio azul –  
o filme 
Direção: André Pellenz

centro cultural JustiÇa Federal
Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia
Entrada gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes.
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FIQUE DE OlhO

TElEcINE plAY

Escalado para a gala de abertura do Festival do rio, As viúvas, novo filme de Steve 
McQueen, diretor do premiado 12 anos de escravidão, ganha sessão extra, aberta para 
o público, às 23h59 de quinta (1º/11), no CCLSR - Cine Odeon NET Claro.

Durante o Festival do rio, filmes premia-
dos em edições anteriores estarão dispo-
níveis no telecine Play. Confira a lista e 
acesse www.telecineplay.com.br

Amnésia 
Beira-Mar
Cinco graças
Corpo a alma 
Depois de tudo
Éapenas o fim do mundo
A guerra dos sexos
Kóblic
Lola Pater
Mia Madre
O Filho eterno
O Formidável
Redemoinho
Reino de Deus
Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha
Zama
Zoom

SoundS

viRTuaL

SoFaR

REaLidadE

Na edição 2018 do Festival do rio, a 
sempre aguardada atração musical vai 
ser surpresa. A parceria com a gravadora 
biscoito Fino, que em 2017 levou um time 
de estrelas nacionais ao Teatro Rival, foi 
ampliada este ano com a participação do  
sofar sounds rio de Janeiro. O movimen-
to surgido em Londres, em território carioca 
desde 2012, ganhou fama com seu modelo 
de apresentações secretas – o público se 
inscreve e só descobre o que vai ouvir na 
hora do show. Funciona: o projeto criado na 

Em parceria com o evento Novembre  
Numérique, lançado pelo Instituto Francês 
do Brasil, e com o festival NewImages  
(Forum des Images), realizado em Paris, 
em abril, diversas obras de realidade vir-
tual serão exibidas na Bibliomaison, no 
Centro. The Real Thing, de Benoit Felici, 
um dos trabalhos selecionados, é um 
curioso passeio por réplicas de grandes 
marcos arquitetônicos do planeta. A en-
trada é gratuita.

Qua (7/11), Qui (8/11) E
sex (9/11) de 11h às 19h

bibliomaison (consulado da França)  
Av. Presidente Antônio Carlos, 58 –  
11° andar - Centro

sala de estar de um dos fundadores hoje ul-
trapassa as mil apresentações por ano em 
mais de 400 cidades do planeta. Em geral, 
se apresentam de três a cinco artistas em 
cada edição.

inscreva-se para participar do evento: 
www.sofarsounds.com/rio-de-janeiro 

sofar rio /  
edição especial Festival do rio:  
9 de novembro 
abertura: 19h
início das apresentações: 20h

cinEma E mEmÓRia
Cinemateca do MAM sÁb (03/11) 17h 

Produzido por Barra Filmes e Memória 
Civelli, Rio da dúvida, filme de Joel Pizzini 
sobre a Expedição Científica Roosevelt-
-Rondon (1913-1914), inspira o debate 
sobre a atuação de documentaristas na 
preservação da história. Com precioso 
material de arquivo, o filme recria a mis-
são do coronel brasileiro Cândido Rondon 
e do ex-presidente americano Theodore 
Roosevelt, pelo coração do Brasil. Parti-
cipam da mesa Myrna Silveira Brandão 
(Centro de Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro), Patrícia Civelli (Memória  
Civelli Produções), Joel Pizzini, Mauro 
Domingues e Luis Abramo. Moderação 
de Marília Franco (CPCB).

Instituto Moreira Salles terÇa (6/11), 18h10

Pixote, a lei do mais fraco é um dos 
pontos altos na carreira do diretor  
Hector Babenco (1946-2016). Lançado em 
1981, o longa foi restaurado pela The Film  
Foundation, instituição dedicada à pre-
servação de clássicos do cinema cria-
da pelo diretor Martin Scorsese. A cópia 
nova ganha sessão especial no Instituto 
Moreira Salles, acompanhada pelo curta 
Conversa com ele, afetuoso depoimen-
to do médico Drauzio Varella sobre seu 
amigo Babenco. Em seguida, haverá 
mesa-redonda com a atriz e diretora do 
curta, Bárbara Paz, viúva do diretor, e a 
produtora Myra Arnaud Babenco, hoje 
responsável pela obra do pai.
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aBERTuRa

As viúvas

EncERRamEnTo

O grande circo místico

PREmiERE BRaSiL

À Tona

Aconteceu na 

quarta-feira

Amazônia, o despertar da 
florestania

Angel Vianna voando 
com os pés no chão

Antes que o tempo me 
esqueça

Azougue Nazaré

Boi

Cadelas

Carvana

Cascudos

Chuva é cantoria na 
Aldeia dos Mortos

Cine Holliudy 2 - A 
chibata sideral 

Clementina

Correndo atrás

Deslembro

Diamantino

Domingo

El último país

Eleições

Excelentísssimos

Filme ensaio

Gilda Brasileiro - contra o 

esquecimento

Gopi

Humberto Mauro

Ilha

Inferninho

Intimidade entre 
estranhos

Invasão Drag

Jessika

Lembra

Los Silencios

Luna

Mais triste que chuva 
num recreio de colégio

Marcia Haydée

Meu nome é Daniel

Mormaço

Morto não fala

O mundo é redondo pra 
ninguém se esconder 
nos cantos – Parte I: 
refúgio 

Nóis por nóis

Uma noite não é nada

Nomes que importam

O órfão

Para'í

Paulo Casé

Preciso dizer que te amo

Princesa morta do Jacuí

Pura mensagem

Rasga coração

Relatos do front

A retirada para um 

coração bruto

Rindo à toa: humor sem 
limites

Rogéria, Senhor Astolfo 
Barroso Pinto 

O Samba é meu dom - 
Wilson das Neves 

Sempre verei cores no 
seu cinza

Sequestro relâmpago

Simonal

Sócrates

A sombra do pai

Sueño Florianópolis

Tá rindo de que? Humor 
e ditadura

A terra negra dos Kawa

THF : Aeroporto Central 

Tinta bruta

Torre das donzelas

A Turma do Perere.doc

Universo preto paralelo

Vigia

Você não me conhece

A voz do silêncio

Zuza Homem de Jazz

PanoRama do 

cinEma mundiaL

3 faces

Amanda

Amor até as cinzas

Asako I & II

Bisbee '17

A cada momento

Cafarnaum

Cano serrado

O Caravaggio roubado

A casa que Jack 
construiu

Colette

Conquistar, amar e viver 
intensamente

Dez anos Tailândia

El Pepe, Una Vida 
Suprema

Em chamas

Eu sou Tempesta

A excêntrica família de 
Gaspard

Fátima

A favorita

Grass

Guerra Fria

O hotel às margens  
do rio

Imagem e palavra

Infiltrado na Klan

Maria Callas - em suas 
próprias palavras

O mau exemplo de 
Cameron Post

Memória da dor

Meu próprio bem

O momento Plutão

Monrovia, Indiana

Não me toque

A névoa verde

No portal da eternidade

Nunca deixe de lembrar

O ódio que você semeia

O olho e a faca

A pé ele não vai longe

O peso do passado

Peterloo

Praça pública

A prece

O que você irá fazer 
quando o mundo estiver 
em chamas?

A queda do império 
americano

A quietude

Raiva

A rota selvagem

Se a rua Beale falasse

Sem rastros

Shoplifters

O termômetro de Galileu

Túmulos sem nome

Tyrel

Utøya - 22 de julho

Verão

A vida em si

Vida selvagem

Vidas duplas
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Vox Lux

White Boy Rick

Your Face

EXPEcTaTiva 

Adam

A árvore

Carmen & Lola

A costureira de sonhos

Culpa

Um elefante sentado 
quieto

Entre tempos

Longa jornada noite 
adentro 3-D

Longe da árvore

Meu querido filho

O mundo a seus pés

A nossa espera

Palace II - 3 Quartos com 
Vista para o Mar

Pedro e Inês, o amor não 
descansa

O quebra-cabeça

Rafiki

Shade – entre bruxas e 
heróis

Skate Kitchen

Tempo comum

Terra firme

A última criança

Yomeddine

PREmiERE LaTina

Acusada

Um amor inesperado

O anjo

Belmonte 

A cama

A Camareira

Cinzas

Compra-me um revólver

O dia que resistia

El motoarrebatador

Família Sumergida

Happy Hour - Verdades e 
consequências

Humanpersons

José

Minha obra prima

Miriam mente

Museu

Pássaros de verão

A Rainha do medo

Tarde para morrer jovem

Vermelho sol

Virus Tropical

midnighT

Buddies

Distorção

Faca no coração

As filhas do fogo

Fractal de Lorenz

Imagine 

Morra, monstro, morra

Operação Overlord

Profile

Selvagem

midnighT docS

Amazônia Groove

Futebol Infinito

Game Girls

A geração da riqueza

Matangi / Maya/ M.I.A.

Obscuro Barroco 

The Cleaners

Três estranhos idênticos

A Valsa de Waldheim

FiLm doc

Be natural: a historia 
não contada da primeira 
cineasta do mundo

Friedkin Uncut

Hal Ashby

Os olhos de Orson Welles

iTinERáRioS ÚnicoS

Ferrante Fever

Julian Schnabel: 

Kusama  - Infinito

O preço de tudo

RBG: Hero. Icon. 
Dissenter.

Retrato do artista

Ryuichi Sakamoto: Coda

Ryuichi Sakamoto: um 
concerto em Nova York

Studio 54

Westwood - punk, ícone, 
ativista

cLáSSicoS E 

cuLTS (TESouRoS)

Central do Brasil

Pixote, a lei do mais 
fraco

Rio, 40 Graus 

Rio, Zona Norte Li
ST

a 
dE

 F
iL

m
ES



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 2/11 sab 3/11 dom 4/11 seG 5/11 ter 6/11 Qua 7/11 Qui 8/11

cclsr - cine odeon  
net claro

14:20 A VIDA EM SI (LP)
16:40 O ANJO (LP)
19:00 O PESO DO PASSADO (LEP)
21:30 IMAGINE (LEP)
23:30 CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO «

13:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 
NUM RECREIO DE COLÉGIO««

16:00 DESLEMBRO + À TONA««
19:00 CINE HOLLIUDY 2 -  

A CHIBATA SIDERAL«
21:30 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)

10:00 TORRE DAS DONZELAS  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)««

13:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS ««

16:00 A TERRA NEGRA DOS KAWA (LP) 
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)««

19:00 THF: AEROPORTO CENTRAL (LP)   
+ O MUNDO É REDONDO PRA NINGUÉM 
SE ESCONDER NOS CANTOS –  
PARTE I: REFÚGIO (LI) «

21:30 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)

13:00 RELATOS DO FRONT + BOI ««
16:00 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO ««
19:00 CORRENDO ATRÁS (LI) «
21:30 VIDAS DUPLAS (LEP) «

13:00 MEU NOME É DANIEL  
+ NOMES QUE IMPORTAM ««

16:00 MORTO NÃO FALA ««
19:00 RASGA CORAÇÃO (LI) «
21:30 INFILTRADO NA KLAN (LP)

13:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 
ESQUECIMENTO + GOPI ««

16:00 TINTA BRUTA (LI) ««
19:30 SEQUESTRO RELÂMPAGO (LEI) «
21:00 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)

13:00 ELEIÇÕES + O ÓRFÃO (LI) ««
16:00 DOMINGO  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO ««
19:00 INTIMIDADE ENTRE ESTRANHOS (LEI) «
21:30 VOX LUX (LP)

estaÇÃo net botaFoGo 

13:10 RAFIKI (LP)
14:50 A CADA MOMENTO (LEP)
17:00 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
18:30 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO «
21:00 EXCELENTÍSSSIMOS «
23:59 SELVAGEM (LEP)

13:30 CULPA (LP)
15:15 IMAGEM E PALAVRA (LP)
17:10 GUERRA FRIA (LP)
19:00 CENTRAL DO BRASIL «
21:30 LOS SILENCIOS (LP) «
23:59 FACA NO CORAÇÃO (LEP)

13:20 GRASS (LEP)
14:40 MONROVIA, INDIANA (LEP)
17:20 TYREL (LEP)
19:15 UMA NOITE NÃO É NADA «
21:30 DIAMANTINO (LP) «

14:00 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA  
           DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)
16:20 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
19:00 O HOTEL ÀS MARGENS DO RIO (LEP)
21:30 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP, LEI) «

13:10 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)
15:00 VERÃO (LP)
17:30 FUTEBOL INFINITO (LEP)
19:00 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP) «
21:30 HAPPY HOUR -  
          VERDADES E CONSEQUÊNCIAS «

13:30 ADAM (LEP)
15:00 FRIEDKIN UNCUT (LEP)
17:10 3 FACES (LP)
19:10 O QUE VOCÊ IRÁ FAZER QUANDO O 
          MUNDO ESTIVER EM CHAMAS? (LEP) 
21:30 CANO SERRADO (LEI) «

13:45 VÍRUS TROPICAL (LEP)
15:40 HAL ASHBY (LEP)
17:30 IMAGINE (LEP)
19:10 ASSUNTO DE FAMÍLIA (LP)
21:30 O OLHO E A FACA (LEI) «

estaÇÃo net GÁVea  1
13:45 A CAMAREIRA (LEP)
15:45 ACUSADA (LEP)
18:00 MARCIA HAYDÉE
20:15 SÓCRATES (LI) + LEMBRA 

13:40 NÃO ME TOQUE (LEP)
16:00 HOTEL ÀS MARGENS DO RIO (LEP)
18:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  
          BARROSO PINTO (LI)
20:15 PARA'Í + CASCUDOS (LI)

13:30 PROFILE (VO, SL)
15:30 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
18:00 O SAMBA É MEU DOM -  
          WILSON DAS NEVES
20:15 LUNA + JÉSSIKA

13:45 CARMEN & LOLA (LEP)
15:45 TERRA FIRME (LEP)
18:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ
20:15 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  
          NO SEU CINZA (LI)

14:30 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
16:10 JULIAN SCHNABEL: RETRATO DO    
          ARTISTA (LEP)
18:00 PAULO CASÉ -  
          O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI)
20:15 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG

13:45 CORRENDO ATRÁS (LI)
15:40 O PESO DO PASSADO (LEP)
18:00 FILME ENSAIO (LI)
20:15 EL ÚLTIMO PAÍS + CADELAS

13:45 RASGA CORAÇÃO (LI)
16:00 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)
18:00 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  
          PÉS NO CHÃO (LI)
20:15 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI)

estaÇÃo net GÁVea 2
14:10 A RAINHA DO MEDO (LEP)
16:20 FUTEBOL INFINITO (LEP)
18:00 MARCIA HAYDÉE «
20:15 SÓCRATES (LI) + LEMBRA «

13:30 BISBEE '17 (LEP)
16:00 PRAÇA PÚBLICA (LP)
18:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  

BARROSO PINTO (LI) «
20:15 PARA'Í (LEI) + CASCUDOS (LI) «

14:00 O PREÇO DE TUDO (LEP)
16:00 SKATE KITCHEN (LEP) «
18:00 O SAMBA É MEU DOM -  

WILSON DAS NEVES «
20:15 LUNA (LEI) + JÉSSIKA (LEI) «

14:00 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
16:00 EL MOTOARREBATADOR (LEP)
18:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ «
20:15 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  

NO SEU CINZA (LI) «

14:00 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
16:00 TYREL (LEP)
18:00 PAULO CASÉ -  

O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI) «
20:15 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG (LEI )«

15:00 A NÉVOA VERDE (LEP)
16:20 FERRANTE FEVER (LEP)
18:00 FILME ENSAIO (LI) «
20:15 EL ÚLTIMO PAÍS (LP, LEI)  

+ CADELAS (LI) «

14:10 CINZAS (LEP)
15:50 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP)
18:00 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  

PÉS NO CHÃO (LI) «
20:15 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI) «

estaÇÃo net GÁVea 3

14:20 A ÁRVORE (LP)
16:30 MUSEU (LP)
19:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 

NUM RECREIO DE COLÉGIO
21:40 DESLEMBRO (LP) + À TONA (LI)

13:30 EXCELENTÍSSSIMOS
16:30 TORRE DAS DONZELAS  

+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)
19:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  

DOS MORTOS
21:40 A TERRA NEGRA DOS KAWA  

+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)

13:00 ENTRE TEMPOS (LP)
15:00 LOS SILENCIOS (LP)
16:45 A VIDA EM SI (LP)
19:00 RELATOS DO FRONT + BOI (LI)
21:40 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI)

15:00 DIAMANTINO (LP)
17:00 A CAMA (LP)
19:00 MEU NOME É DANIEL  

+ NOMES QUE IMPORTAM
21:40 MORTO NÃO FALA 

14:20 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP)
16:30 MEMÓRIAS DA DOR (LP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI (LP)
21:40 TINTA BRUTA (LI)

14:30 HUMANPERSONS (LEP)
16:50 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP)
19:00 ELEIÇÕES (LI) + O ÓRFÃO (LI)
21:40 DOMINGO (LI)  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO

14:30 ASAKO I & II (LP)
16:50 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)
19:00 A SOMBRA DO PAI  

+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA (LI)
21:40 AZOUGUE NAZARÉ + A RETIRADA PARA 

UM CORAÇÃO BRUTO (LI)

estaÇÃo net GÁVea 4
14:45 VIDA SELVAGEM (LP)
17:00 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
18:50 VIDA SELVAGEM (LP)
21:00 GUERRA FRIA (LP)

14:00 A PRECE (LP)
16:10 COLETTE (LP)
18:50 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
21:00 DISTORÇÃO (LP)  

+ FRACTAL DE LORENZ (LP) «

14:30 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
16:50 IMAGEM E PALAVRA (LP)
18:40 CAFARNAUM (LP)
21:00 A ROTA SELVAGEM (LP)

14:45 LONGE DA ÁRVORE (LP)
16:40 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
18:40 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)
21:15 OPERAÇÃO OVERLORD (LP)

14:10 AMANDA (LP)
16:20 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)
18:45 THE CLEANERS (LP)
21:00 EM CHAMAS (LP)

14:20 HAPPY HOUR  
- VERDADES E CONSEQUÊNCIAS (LP)

16:30 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
19:10 DISTORÇÃO« + FRACTAL DE LORENZ (LP)
21:20 CULPA (LP)

14:20 PEDRO E INÊS, O AMOR  
NÃO DESCANSA (LP)

16:40 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 
INTENSAMENTE (LP)

19:10 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)
21:20 A VIDA EM SI (LP)

estaÇÃo net GÁVea 5

14:00 BELMONTE (LEP)
16:00 EU SOU TEMPESTA (LEP)
19:00 CLEMENTINA (LEI) + MAIS TRISTE QUE 

CHUVA NUM RECREIO DE COLÉGIO (LEI) «
21:40 DESLEMBRO (LEI) + À TONA (LI) «

14:10 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA 
DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)

16:30 TORRE DAS DONZELAS (LEI)  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI) «

19:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS (LEI) «

21:40 A TERRA NEGRA DOS KAWA (LEI)  
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI) «

13:40 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
16:30 AMAZÔNIA GROOVE «
19:00 RELATOS DO FRONT (LEI) + BOI (LI) «
21:40 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI) «

14:15 O MOMENTO PLUTÃO (LEP)
16:30 O FAVORITO (LEP)
19:00 MEU NOME É DANIEL (LEI)  

+ NOMES QUE IMPORTAM (LEI) «
21:40 MORTO NÃO FALA (LEI ) «

14:50 BUDDIES (LEP)
16:50 SEM RASTROS (LEP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI «
21:40 TINTA BRUTA (LI) «

14:00 MEU PRÓPRIO BEM (LEP)
16:00 PETERLOO (LEP)
19:00 ELEIÇÕES (LI) + O ÓRFÃO (LI) «
21:40 DOMINGO (LI)  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO (LEI) «

14:00 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
16:30 MINHA OBRA PRIMA (LEP)
19:00 A SOMBRA DO PAI (LI)  

+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA (LEI)«
21:40 AZOUGUE NAZARÉ (LEI) + A RETIRADA 

PARA UM CORAÇÃO BRUTO (LI) «

cine arte uFF 19:00 RIO, 40 GRAUS
21:00 A CAMA (LP)

19:00 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO
21:30 OBSCURO BARROCO (LI)

19:00 SÓCRATES (LI) + LEMBRA
21:00 VERMELHO SOL (LP)

19:00 PARA'Í + CASCUDOS
21:00 LOS SILENCIOS (LP)

19:00 LUNA + JÉSSIKA
21:10 DIAMANTINO (LP)

19:00 ILHA (LI) +SEMPRE VEREI CORES  
NO SEU CINZA (LI)

21:10 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP)

19:00 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG
21:10 HUMBERTO MAURO

cinemateca do mam
16:00 ALMA CORSÁRIA  
          DEBATE CONTRACAMPO - 20 ANOS «« 
19:00 EDIFÍCIO MASTER 

15:00 O SAMBA É MEU DOM -  
          WILSON DAS NEVES
17:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
          UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)
19:00 MESA RESTAURAÇÃO DE FILMES

15:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ
17:00 MARCIA HAYDÉE
19:30 HUMBERTO MAURO «

15:00 PAULO CASÉ -  
          O ARQUITETO DO ENCONTRO
17:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  
          BARROSO PINTO
19:30 CARVANA «

estaÇÃo net iPanema 1
14:00 KUSAMA - INFINITO (LEP)
15:50 SEM RASTROS (LEP)
18:00 NUNCA DEIXE DE LEMBRAR (LEP)
21:30 TYREL (LEP)

13:50 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
15:50 FERRANTE FEVER (LEP)
17:30 BELMONTE (LEP)
19:10 A RAINHA DO MEDO (LEP)
21:30 A QUIETUDE (LEP)

13:45 TEMPO COMUM (LEP)
15:20 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
17:30 ADAM (LEP)
19:00 O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST (LEP)
21:15 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)

14:45 SKATE KITCHEN (LEP)
16:45 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
18:30 O PESO DO PASSADO (LEP)
21:00 ACUSADA (LEP)

13:45 AS FILHAS DO FOGO (LEP)
16:00 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
19:20 O FAVORITO (LEP)
21:30 EU SOU TEMPESTA (LEP)

13:45 SELVAGEM (LEP)
15:40 IMAGINE (LEP)
17:20 BISBEE '17 (LEP)
19:40 GRASS (LEP)
21:10 TERRA FIRME (LEP)

14:00 FACA NO CORAÇÃO (LEP)
16:00 MEMÓRIA DA DOR (LP)
18:30 NÃO ME TOQUE (LEP)
21:00 VERÃO (LP)



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 2/11 sab 3/11 dom 4/11 seG 5/11 ter 6/11 Qua 7/11 Qui 8/11

cclsr - cine odeon  
net claro

14:20 A VIDA EM SI (LP)
16:40 O ANJO (LP)
19:00 O PESO DO PASSADO (LEP)
21:30 IMAGINE (LEP)
23:30 CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO «

13:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 
NUM RECREIO DE COLÉGIO««

16:00 DESLEMBRO + À TONA««
19:00 CINE HOLLIUDY 2 -  

A CHIBATA SIDERAL«
21:30 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)

10:00 TORRE DAS DONZELAS  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)««

13:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS ««

16:00 A TERRA NEGRA DOS KAWA (LP) 
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)««

19:00 THF: AEROPORTO CENTRAL (LP)   
+ O MUNDO É REDONDO PRA NINGUÉM 
SE ESCONDER NOS CANTOS –  
PARTE I: REFÚGIO (LI) «

21:30 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)

13:00 RELATOS DO FRONT + BOI ««
16:00 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO ««
19:00 CORRENDO ATRÁS (LI) «
21:30 VIDAS DUPLAS (LEP) «

13:00 MEU NOME É DANIEL  
+ NOMES QUE IMPORTAM ««

16:00 MORTO NÃO FALA ««
19:00 RASGA CORAÇÃO (LI) «
21:30 INFILTRADO NA KLAN (LP)

13:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 
ESQUECIMENTO + GOPI ««

16:00 TINTA BRUTA (LI) ««
19:30 SEQUESTRO RELÂMPAGO (LEI) «
21:00 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)

13:00 ELEIÇÕES + O ÓRFÃO (LI) ««
16:00 DOMINGO  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO ««
19:00 INTIMIDADE ENTRE ESTRANHOS (LEI) «
21:30 VOX LUX (LP)

estaÇÃo net botaFoGo 

13:10 RAFIKI (LP)
14:50 A CADA MOMENTO (LEP)
17:00 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
18:30 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO «
21:00 EXCELENTÍSSSIMOS «
23:59 SELVAGEM (LEP)

13:30 CULPA (LP)
15:15 IMAGEM E PALAVRA (LP)
17:10 GUERRA FRIA (LP)
19:00 CENTRAL DO BRASIL «
21:30 LOS SILENCIOS (LP) «
23:59 FACA NO CORAÇÃO (LEP)

13:20 GRASS (LEP)
14:40 MONROVIA, INDIANA (LEP)
17:20 TYREL (LEP)
19:15 UMA NOITE NÃO É NADA «
21:30 DIAMANTINO (LP) «

14:00 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA  
           DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)
16:20 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
19:00 O HOTEL ÀS MARGENS DO RIO (LEP)
21:30 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP, LEI) «

13:10 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)
15:00 VERÃO (LP)
17:30 FUTEBOL INFINITO (LEP)
19:00 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP) «
21:30 HAPPY HOUR -  
          VERDADES E CONSEQUÊNCIAS «

13:30 ADAM (LEP)
15:00 FRIEDKIN UNCUT (LEP)
17:10 3 FACES (LP)
19:10 O QUE VOCÊ IRÁ FAZER QUANDO O 
          MUNDO ESTIVER EM CHAMAS? (LEP) 
21:30 CANO SERRADO (LEI) «

13:45 VÍRUS TROPICAL (LEP)
15:40 HAL ASHBY (LEP)
17:30 IMAGINE (LEP)
19:10 ASSUNTO DE FAMÍLIA (LP)
21:30 O OLHO E A FACA (LEI) «

estaÇÃo net GÁVea  1
13:45 A CAMAREIRA (LEP)
15:45 ACUSADA (LEP)
18:00 MARCIA HAYDÉE
20:15 SÓCRATES (LI) + LEMBRA 

13:40 NÃO ME TOQUE (LEP)
16:00 HOTEL ÀS MARGENS DO RIO (LEP)
18:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  
          BARROSO PINTO (LI)
20:15 PARA'Í + CASCUDOS (LI)

13:30 PROFILE (VO, SL)
15:30 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
18:00 O SAMBA É MEU DOM -  
          WILSON DAS NEVES
20:15 LUNA + JÉSSIKA

13:45 CARMEN & LOLA (LEP)
15:45 TERRA FIRME (LEP)
18:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ
20:15 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  
          NO SEU CINZA (LI)

14:30 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
16:10 JULIAN SCHNABEL: RETRATO DO    
          ARTISTA (LEP)
18:00 PAULO CASÉ -  
          O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI)
20:15 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG

13:45 CORRENDO ATRÁS (LI)
15:40 O PESO DO PASSADO (LEP)
18:00 FILME ENSAIO (LI)
20:15 EL ÚLTIMO PAÍS + CADELAS

13:45 RASGA CORAÇÃO (LI)
16:00 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)
18:00 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  
          PÉS NO CHÃO (LI)
20:15 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI)

estaÇÃo net GÁVea 2
14:10 A RAINHA DO MEDO (LEP)
16:20 FUTEBOL INFINITO (LEP)
18:00 MARCIA HAYDÉE «
20:15 SÓCRATES (LI) + LEMBRA «

13:30 BISBEE '17 (LEP)
16:00 PRAÇA PÚBLICA (LP)
18:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  

BARROSO PINTO (LI) «
20:15 PARA'Í (LEI) + CASCUDOS (LI) «

14:00 O PREÇO DE TUDO (LEP)
16:00 SKATE KITCHEN (LEP) «
18:00 O SAMBA É MEU DOM -  

WILSON DAS NEVES «
20:15 LUNA (LEI) + JÉSSIKA (LEI) «

14:00 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
16:00 EL MOTOARREBATADOR (LEP)
18:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ «
20:15 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  

NO SEU CINZA (LI) «

14:00 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
16:00 TYREL (LEP)
18:00 PAULO CASÉ -  

O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI) «
20:15 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG (LEI )«

15:00 A NÉVOA VERDE (LEP)
16:20 FERRANTE FEVER (LEP)
18:00 FILME ENSAIO (LI) «
20:15 EL ÚLTIMO PAÍS (LP, LEI)  

+ CADELAS (LI) «

14:10 CINZAS (LEP)
15:50 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP)
18:00 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  

PÉS NO CHÃO (LI) «
20:15 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI) «

estaÇÃo net GÁVea 3

14:20 A ÁRVORE (LP)
16:30 MUSEU (LP)
19:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 

NUM RECREIO DE COLÉGIO
21:40 DESLEMBRO (LP) + À TONA (LI)

13:30 EXCELENTÍSSSIMOS
16:30 TORRE DAS DONZELAS  

+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)
19:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  

DOS MORTOS
21:40 A TERRA NEGRA DOS KAWA  

+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)

13:00 ENTRE TEMPOS (LP)
15:00 LOS SILENCIOS (LP)
16:45 A VIDA EM SI (LP)
19:00 RELATOS DO FRONT + BOI (LI)
21:40 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI)

15:00 DIAMANTINO (LP)
17:00 A CAMA (LP)
19:00 MEU NOME É DANIEL  

+ NOMES QUE IMPORTAM
21:40 MORTO NÃO FALA 

14:20 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP)
16:30 MEMÓRIAS DA DOR (LP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI (LP)
21:40 TINTA BRUTA (LI)

14:30 HUMANPERSONS (LEP)
16:50 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP)
19:00 ELEIÇÕES (LI) + O ÓRFÃO (LI)
21:40 DOMINGO (LI)  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO

14:30 ASAKO I & II (LP)
16:50 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)
19:00 A SOMBRA DO PAI  

+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA (LI)
21:40 AZOUGUE NAZARÉ + A RETIRADA PARA 

UM CORAÇÃO BRUTO (LI)

estaÇÃo net GÁVea 4
14:45 VIDA SELVAGEM (LP)
17:00 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
18:50 VIDA SELVAGEM (LP)
21:00 GUERRA FRIA (LP)

14:00 A PRECE (LP)
16:10 COLETTE (LP)
18:50 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
21:00 DISTORÇÃO (LP)  

+ FRACTAL DE LORENZ (LP) «

14:30 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
16:50 IMAGEM E PALAVRA (LP)
18:40 CAFARNAUM (LP)
21:00 A ROTA SELVAGEM (LP)

14:45 LONGE DA ÁRVORE (LP)
16:40 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
18:40 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)
21:15 OPERAÇÃO OVERLORD (LP)

14:10 AMANDA (LP)
16:20 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)
18:45 THE CLEANERS (LP)
21:00 EM CHAMAS (LP)

14:20 HAPPY HOUR  
- VERDADES E CONSEQUÊNCIAS (LP)

16:30 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
19:10 DISTORÇÃO« + FRACTAL DE LORENZ (LP)
21:20 CULPA (LP)

14:20 PEDRO E INÊS, O AMOR  
NÃO DESCANSA (LP)

16:40 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 
INTENSAMENTE (LP)

19:10 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)
21:20 A VIDA EM SI (LP)

estaÇÃo net GÁVea 5

14:00 BELMONTE (LEP)
16:00 EU SOU TEMPESTA (LEP)
19:00 CLEMENTINA (LEI) + MAIS TRISTE QUE 

CHUVA NUM RECREIO DE COLÉGIO (LEI) «
21:40 DESLEMBRO (LEI) + À TONA (LI) «

14:10 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA 
DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)

16:30 TORRE DAS DONZELAS (LEI)  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI) «

19:00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS (LEI) «

21:40 A TERRA NEGRA DOS KAWA (LEI)  
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI) «

13:40 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
16:30 AMAZÔNIA GROOVE «
19:00 RELATOS DO FRONT (LEI) + BOI (LI) «
21:40 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI) «

14:15 O MOMENTO PLUTÃO (LEP)
16:30 O FAVORITO (LEP)
19:00 MEU NOME É DANIEL (LEI)  

+ NOMES QUE IMPORTAM (LEI) «
21:40 MORTO NÃO FALA (LEI ) «

14:50 BUDDIES (LEP)
16:50 SEM RASTROS (LEP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI «
21:40 TINTA BRUTA (LI) «

14:00 MEU PRÓPRIO BEM (LEP)
16:00 PETERLOO (LEP)
19:00 ELEIÇÕES (LI) + O ÓRFÃO (LI) «
21:40 DOMINGO (LI)  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO (LEI) «

14:00 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
16:30 MINHA OBRA PRIMA (LEP)
19:00 A SOMBRA DO PAI (LI)  

+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA (LEI)«
21:40 AZOUGUE NAZARÉ (LEI) + A RETIRADA 

PARA UM CORAÇÃO BRUTO (LI) «

cine arte uFF 19:00 RIO, 40 GRAUS
21:00 A CAMA (LP)

19:00 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO
21:30 OBSCURO BARROCO (LI)

19:00 SÓCRATES (LI) + LEMBRA
21:00 VERMELHO SOL (LP)

19:00 PARA'Í + CASCUDOS
21:00 LOS SILENCIOS (LP)

19:00 LUNA + JÉSSIKA
21:10 DIAMANTINO (LP)

19:00 ILHA (LI) +SEMPRE VEREI CORES  
NO SEU CINZA (LI)

21:10 SUEÑO FLORIANÓPOLIS (LP)

19:00 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG
21:10 HUMBERTO MAURO

cinemateca do mam
16:00 ALMA CORSÁRIA  
          DEBATE CONTRACAMPO - 20 ANOS «« 
19:00 EDIFÍCIO MASTER 

15:00 O SAMBA É MEU DOM -  
          WILSON DAS NEVES
17:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
          UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)
19:00 MESA RESTAURAÇÃO DE FILMES

15:00 ZUZA HOMEM DE JAZZ
17:00 MARCIA HAYDÉE
19:30 HUMBERTO MAURO «

15:00 PAULO CASÉ -  
          O ARQUITETO DO ENCONTRO
17:00 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  
          BARROSO PINTO
19:30 CARVANA «

estaÇÃo net iPanema 1
14:00 KUSAMA - INFINITO (LEP)
15:50 SEM RASTROS (LEP)
18:00 NUNCA DEIXE DE LEMBRAR (LEP)
21:30 TYREL (LEP)

13:50 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
15:50 FERRANTE FEVER (LEP)
17:30 BELMONTE (LEP)
19:10 A RAINHA DO MEDO (LEP)
21:30 A QUIETUDE (LEP)

13:45 TEMPO COMUM (LEP)
15:20 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
17:30 ADAM (LEP)
19:00 O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST (LEP)
21:15 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)

14:45 SKATE KITCHEN (LEP)
16:45 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)
18:30 O PESO DO PASSADO (LEP)
21:00 ACUSADA (LEP)

13:45 AS FILHAS DO FOGO (LEP)
16:00 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
19:20 O FAVORITO (LEP)
21:30 EU SOU TEMPESTA (LEP)

13:45 SELVAGEM (LEP)
15:40 IMAGINE (LEP)
17:20 BISBEE '17 (LEP)
19:40 GRASS (LEP)
21:10 TERRA FIRME (LEP)

14:00 FACA NO CORAÇÃO (LEP)
16:00 MEMÓRIA DA DOR (LP)
18:30 NÃO ME TOQUE (LEP)
21:00 VERÃO (LP)



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 2/11 sab 3/11 dom 4/11 seG 5/11 ter 6/11 Qua 7/11 Qui 8/11

estaÇÃo net iPanema 2

13:20 PROFILE (VO, SL)
15:30 RAIVA (LP)
17:15 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
19:15 PRAÇA PÚBLICA (LP)
21:15 UM AMOR INESPERADO (LP) «

14:20 A ROTA SELVAGEM (LP)
16:40 CAFARNAUM (LP)
19:00 A NOSSA ESPERA (LP)
21:00 MUSEU (LP)

13:20 RAFIKI (LP)
15:00 PEDRO E INÊS, O AMOR  

NÃO DESCANSA (LP)
17:20 MEU QUERIDO FILHO (LP)
19:20 VIDA SELVAGEM (LP)
21:30 3 FACES (LP)

13:30 THE CLEANERS (LP)
15:20 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
17:15 CULPA (LP)
19:00 COLETTE (LP)
21:15 GUERRA FRIA (LP)

14:30 A ÁRVORE (LP)
16:45 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
19:00 MARIA CALLAS - EM SUAS  

PRÓPRIAS PALAVRAS (LP)
21:15 VOX LUX (LP)

14:20 ENTRE TEMPOS (LP)
16:30 A PRECE (LP)
18:45 ASAKO I & II (LP)
21:20 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)

14:15 LONGE DA ÁRVORE (LP)
16:10 O ANJO (LP)
18:40 EM CHAMAS (LP)
21:30 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)

estaÇÃo net rio 3

13:30 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
15:30 THE CLEANERS (LP)
17:20 OBSCURO BARROCO (LI)
19:10 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)
21:30 CULPA (LP)

13:30 PROFILE (VO, SL)
15:30 MARCIA HAYDÉE ««
18:30 SÓCRATES (LI) + LEMBRA «« 
21:00 MEU QUERIDO FILHO (LP)

13:40 LONGE DA ÁRVORE (LP)
15:30 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  

BARROSO PINTO (LI) ««
18:30 PARA'Í + CASCUDOS (LI) ««
21:00 AMANDA (LP)

15:30 O SAMBA É MEU DOM -  
WILSON DAS NEVES «« 

18:30 LUNA + JÉSSIKA ««
21:00 RAIVA (LP)

15:30 ZUZA HOMEM DE JAZZ (LP) ««
18:30 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  

NO SEU CINZA (LI) ««
21:00 A PRECE (LP)

15:30 PAULO CASÉ -  
O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI) ««

18:30 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG ««
21:00 PEDRO E INÊS, O AMOR  

NÃO DESCANSA (LP) «

15:30 FILME ENSAIO (LI) ««
18:30 EL ÚLTIMO PAÍS  + CADELAS (LI) ««
21:00 PALACE II - 3 QUARTOS COM VISTA  

PARA O MAR (LP) «

estaÇÃo net rio 4

13:45 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)
15:20 MIRIAM MENTE (LEP)
17:15 O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST (LEP)
19:15 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP)
21:15 STUDIO 54 (LEP)

13:00 FUTEBOL INFINITO (LEP)
14:30 O MOMENTO PLUTÃO (LEP)
16:45 KUSAMA - INFINITO (LEP)
18:30 FÁTIMA (LEP)
21:20 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)

13:30 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP,)
15:20 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
17:30 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
19:40 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
21:30 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)

14:40 STUDIO 54 (LEP)
16:40 ADAM (LEP)
18:50 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
21:15 VERMELHO SOL (LP)

13:20 MIRIAM MENTE (LEP)
15:10 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
17:15 BISBEE '17 (LEP)
19:40 CINZAS (LEP) «
21:40 GAME GIRLS (LEP)

14:15 UM ELEFANTE SENTADO QUIETO (LEP)
19:00 A ÁRVORE (LP)
21:15 BUDDIES (LEP)

14:15 GAME GIRLS (LEP)
16:00 JOSÉ (LEP)
17:50 ACUSADA (LEP)
20:00 GRASS (LEP)
21:20 YOMEDDINE (LP)

estaÇÃo net rio 5

14:00 O PREÇO DE TUDO (LEP)
16:00 LONGE DA ÁRVORE (LP)
17:50 ADAM (LEP)
19:20 VERMELHO SOL (LP) «
21:40 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)

13:30 A CAMAREIRA (LEP)
15:30 TÚMULOS SEM NOME (LEP)
17:50 CARMEN & LOLA (LEP)
19:50 JOSÉ (LEP) «
21:30 EU SOU TEMPESTA (LEP)

13:20 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)
15:10 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA 

DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)
17:40 A QUIETUDE (LEP)
20:00 RYUICHI SAKAMOTO:  

UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)
21:30 JULIAN SCHNABEL: RETRATO DO 

ARTISTA (LEP) «

14:15 A VALSA DE WALDHEIM (LEP)
16:15 BELMONTE (LEP)
18:00 TEMPO COMUM (LEP)
19:20 A RAINHA DO MEDO (LEP)
21:30 A NOSSA ESPERA (LP)

14:30 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
17:10 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
19:15 OS OLHOS DE ORSON WELLES (LEP)
21:30 SEU ROSTO (LEP)

14:00 A CADA MOMENTO (LEP)
16:00 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
18:00 BELMONTE (LEP)
19:30 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
21:30 A CAMA (LP) «

14:45 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
16:50 SKATE KITCHEN (LEP)
19:00 ENTRE TEMPOS (LP) «
21:30 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP) «
21:35 PALACE II - 3 QUARTOS COM VISTA  PARA 

O MAR

instituto moreira 
salles

14:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)

16:10 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
18:15 A VALSA DE WALDHEIM (LEP)
20:00 TÚMULOS SEM NOME (LEP)

14:00 FRIEDKIN UNCUT (LEP)
16:00 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
18:00 UM ELEFANTE SENTADO QUIETO (LEP)

15:00 RIO, 40 GRAUS ««
19:00 RIO, ZONA NORTE «

14:00 FÁTIMA (LEP)
16:50 OBSCURO BARROCO (LI)
18:10 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO  

+ CONVERSA COM ELE ««

14:00 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP)
15:50 LONGA JORNADA NOITE ADENTRO 3-D (LEP)
18:10 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
20:00 KUSAMA - INFINITO (LEP)

14:00 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)
15:50 A NÉVOA VERDE (LEP)
17:20 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)
19:20 MONROVIA, INDIANA (LEP)

KinoPlex sÃo luiz 1
14:00 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
16:30 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
19:00 O QUEBRA - CABEÇA (LP)
21:30 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)

14:00 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 
INTENSAMENTE (LP)

16:30 A ÁRVORE (LP)
19:00 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 

INTENSAMENTE (LP)
21:30 VERÃO (LP)

14:00 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
16:30 CULPA (LP)
19:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 

NUM RECREIO DE COLÉGIO
21:30 DESLEMBRO + À TONA (LI)

14:00 THF : AEROPORTO CENTRAL (LP)  
+ O MUNDO É REDONDO PARA NINNGUÉM 
SE ESCONDER NOS CANTOS - PARTE I

16:30 TORRE DAS DONZELAS  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)

19:00 A CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS

21:30 A TERRA NEGRA DOS KAWA  
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)

14:00 YOMEDDINE (LP)
16:00 UM AMOR INESPERADO (LP) 
19:00 RELATOS DO FRONT + BOI (LI)
21:30 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI)

14:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)

16:30 AMAZÔNIA GROOVE 
19:00 MEU NOME É DANIEL  

+ NOMES QUE IMPORTAM
21:30 MORTO NÃO FALA 

14:00 OBSCURO BARROCO (LI)
16:30 RAIVA (LP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI
21:30 TINTA BRUTA (LI)

KinoPlex sÃo luiz 2
13:45 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
16:15 EL MOTOARREBATADOR (LEP)
18:45 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
21:15 CAFARNAUM (LP)

13:45 SEM RASTROS (LEP)
16:15 O FAVORITO (LEP)
18:45 SEM RASTROS (LEP)
21:15 O FAVORITO (LEP)

13:45 MUSEU (LP)
16:15 O PESO DO PASSADO (LEP)
18:45 PRAÇA PÚBLICA (LP)
21:15 O PESO DO PASSADO (LEP)

15:00 NUNCA DEIXE DE LEMBRAR (LEP)
18:30 PÁSSAROS DE VERÃO (LEP)
21:00 MEMÓRIA DA DOR (LP)

13:45 NÃO ME TOQUE (LEP)
16:15 FERRANTE FEVER (LEP)
18:45 A VIDA EM SI (LP)
21:15 OPERAÇÃO OVERLORD (LP)

13:45 CINE HOLLIUDY 2 - A CHIBATA SIDERAL
16:15 RYUICHI SAKAMOTO: CODA (LEP)
18:45 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP) 
21:15 A QUIETUDE (LEP)

13:45 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)
16:15 WHITE BOY RICK  (LEP)
18:45 O MUNDO A SEUS PÉS (LEP)
21:00 WHITE BOY RICK (LEP) 

reserVa cultural 
niterÓi 1

14:00 MEU QUERIDO FILHO (LP)
16:10 A ROTA SELVAGEM (LP)
18:30 MEMÓRIA DA DOR (LP)
21:00 A PRECE (LP)

14:40 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)
16:50 AMANDA (LP)
19:00 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
21:00 VIDA SELVAGEM (LP)

14:00 COLETTE (LP)
16:20 YOMEDDINE (LP)
18:20 UM AMOR INESPERADO (LP)
21:00 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)

14:00 ENTRE TEMPOS (LP)
16:10 EM CHAMAS (LP)
19:00 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)
21:15 IMAGEM E PALAVRA (LP)

14:40 RAFIKI (LP)
16:20 MUSEU (LP)
19:00 GUERRA FRIA (LP)
21:00 UMA NOITE NÃO É NADA (LI)

14:20 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
16:10 CAFARNAUM (LP)
18:30 INFILTRADO NA KLAN (LP)
21:00 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)

14:30 FAMÍLIA SUBMERSA (LP)
16:20 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
18:20 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
21:00 HAPPY HOUR -  

VERDADES E CONSEQUÊNCIAS (LP)

roxY 1 20:45 CINE HOLLIUDY 2 - A CHIBATA SIDERAL 20:45 UMA NOITE NÃO É NADA (LI) 20:45 CORRENDO ATRÁS (LI) 20:45 RASGA CORAÇÃO (LI) 20:45 SEQUESTRO RELÂMPAGO

Ponto cine 14:00 DEDO NA FERIDA 
16:00 AOS TEUS OLHOS 

14:00 TODOS OS PAULOS DO MUNDO 
16:00 VENDE-SE ESTA MOTO 

14:00 TORQUATO NETO  
- TODAS AS HORAS DO FIM 

16:00 TEU MUNDO NÃO CABE NOS  
MEUS OLHOS 

14:00 JOÃO DE DEUS -  
O SILÊNCIO É UMA PRECE 

16:00 PARAISO PERDIDO



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 2/11 sab 3/11 dom 4/11 seG 5/11 ter 6/11 Qua 7/11 Qui 8/11

estaÇÃo net iPanema 2

13:20 PROFILE (VO, SL)
15:30 RAIVA (LP)
17:15 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
19:15 PRAÇA PÚBLICA (LP)
21:15 UM AMOR INESPERADO (LP) «

14:20 A ROTA SELVAGEM (LP)
16:40 CAFARNAUM (LP)
19:00 A NOSSA ESPERA (LP)
21:00 MUSEU (LP)

13:20 RAFIKI (LP)
15:00 PEDRO E INÊS, O AMOR  

NÃO DESCANSA (LP)
17:20 MEU QUERIDO FILHO (LP)
19:20 VIDA SELVAGEM (LP)
21:30 3 FACES (LP)

13:30 THE CLEANERS (LP)
15:20 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
17:15 CULPA (LP)
19:00 COLETTE (LP)
21:15 GUERRA FRIA (LP)

14:30 A ÁRVORE (LP)
16:45 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
19:00 MARIA CALLAS - EM SUAS  

PRÓPRIAS PALAVRAS (LP)
21:15 VOX LUX (LP)

14:20 ENTRE TEMPOS (LP)
16:30 A PRECE (LP)
18:45 ASAKO I & II (LP)
21:20 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)

14:15 LONGE DA ÁRVORE (LP)
16:10 O ANJO (LP)
18:40 EM CHAMAS (LP)
21:30 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)

estaÇÃo net rio 3

13:30 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
15:30 THE CLEANERS (LP)
17:20 OBSCURO BARROCO (LI)
19:10 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)
21:30 CULPA (LP)

13:30 PROFILE (VO, SL)
15:30 MARCIA HAYDÉE ««
18:30 SÓCRATES (LI) + LEMBRA «« 
21:00 MEU QUERIDO FILHO (LP)

13:40 LONGE DA ÁRVORE (LP)
15:30 ROGÉRIA, SENHOR ASTOLFO  

BARROSO PINTO (LI) ««
18:30 PARA'Í + CASCUDOS (LI) ««
21:00 AMANDA (LP)

15:30 O SAMBA É MEU DOM -  
WILSON DAS NEVES «« 

18:30 LUNA + JÉSSIKA ««
21:00 RAIVA (LP)

15:30 ZUZA HOMEM DE JAZZ (LP) ««
18:30 ILHA (LI) + SEMPRE VEREI CORES  

NO SEU CINZA (LI) ««
21:00 A PRECE (LP)

15:30 PAULO CASÉ -  
O ARQUITETO DO ENCONTRO (LI) ««

18:30 MORMAÇO (LI) + INVASÃO DRAG ««
21:00 PEDRO E INÊS, O AMOR  

NÃO DESCANSA (LP) «

15:30 FILME ENSAIO (LI) ««
18:30 EL ÚLTIMO PAÍS  + CADELAS (LI) ««
21:00 PALACE II - 3 QUARTOS COM VISTA  

PARA O MAR (LP) «

estaÇÃo net rio 4

13:45 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)
15:20 MIRIAM MENTE (LEP)
17:15 O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST (LEP)
19:15 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP)
21:15 STUDIO 54 (LEP)

13:00 FUTEBOL INFINITO (LEP)
14:30 O MOMENTO PLUTÃO (LEP)
16:45 KUSAMA - INFINITO (LEP)
18:30 FÁTIMA (LEP)
21:20 MATANGI / MAYA / M.I.A. (LEP)

13:30 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP,)
15:20 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
17:30 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
19:40 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
21:30 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)

14:40 STUDIO 54 (LEP)
16:40 ADAM (LEP)
18:50 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
21:15 VERMELHO SOL (LP)

13:20 MIRIAM MENTE (LEP)
15:10 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
17:15 BISBEE '17 (LEP)
19:40 CINZAS (LEP) «
21:40 GAME GIRLS (LEP)

14:15 UM ELEFANTE SENTADO QUIETO (LEP)
19:00 A ÁRVORE (LP)
21:15 BUDDIES (LEP)

14:15 GAME GIRLS (LEP)
16:00 JOSÉ (LEP)
17:50 ACUSADA (LEP)
20:00 GRASS (LEP)
21:20 YOMEDDINE (LP)

estaÇÃo net rio 5

14:00 O PREÇO DE TUDO (LEP)
16:00 LONGE DA ÁRVORE (LP)
17:50 ADAM (LEP)
19:20 VERMELHO SOL (LP) «
21:40 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)

13:30 A CAMAREIRA (LEP)
15:30 TÚMULOS SEM NOME (LEP)
17:50 CARMEN & LOLA (LEP)
19:50 JOSÉ (LEP) «
21:30 EU SOU TEMPESTA (LEP)

13:20 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)
15:10 BE NATURAL: A HISTORIA NÃO CONTADA 

DA PRIMEIRA CINEASTA DO MUNDO (LEP)
17:40 A QUIETUDE (LEP)
20:00 RYUICHI SAKAMOTO:  

UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)
21:30 JULIAN SCHNABEL: RETRATO DO 

ARTISTA (LEP) «

14:15 A VALSA DE WALDHEIM (LEP)
16:15 BELMONTE (LEP)
18:00 TEMPO COMUM (LEP)
19:20 A RAINHA DO MEDO (LEP)
21:30 A NOSSA ESPERA (LP)

14:30 A ÚLTIMA CRIANÇA (LEP)
17:10 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
19:15 OS OLHOS DE ORSON WELLES (LEP)
21:30 SEU ROSTO (LEP)

14:00 A CADA MOMENTO (LEP)
16:00 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
18:00 BELMONTE (LEP)
19:30 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
21:30 A CAMA (LP) «

14:45 MORRA, MONSTRO, MORRA (LEP)
16:50 SKATE KITCHEN (LEP)
19:00 ENTRE TEMPOS (LP) «
21:30 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP) «
21:35 PALACE II - 3 QUARTOS COM VISTA  PARA 

O MAR

instituto moreira 
salles

14:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)

16:10 O TERMÔMETRO DE GALILEU (LEP)
18:15 A VALSA DE WALDHEIM (LEP)
20:00 TÚMULOS SEM NOME (LEP)

14:00 FRIEDKIN UNCUT (LEP)
16:00 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
18:00 UM ELEFANTE SENTADO QUIETO (LEP)

15:00 RIO, 40 GRAUS ««
19:00 RIO, ZONA NORTE «

14:00 FÁTIMA (LEP)
16:50 OBSCURO BARROCO (LI)
18:10 PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO  

+ CONVERSA COM ELE ««

14:00 TRÊS ESTRANHOS IDÊNTICOS (LEP)
15:50 LONGA JORNADA NOITE ADENTRO 3-D (LEP)
18:10 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
20:00 KUSAMA - INFINITO (LEP)

14:00 WESTWOOD - PUNK, ÍCONE, ATIVISTA (LEP)
15:50 A NÉVOA VERDE (LEP)
17:20 DEZ ANOS TAILÂNDIA (LEP)
19:20 MONROVIA, INDIANA (LEP)

KinoPlex sÃo luiz 1
14:00 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
16:30 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
19:00 O QUEBRA - CABEÇA (LP)
21:30 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)

14:00 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 
INTENSAMENTE (LP)

16:30 A ÁRVORE (LP)
19:00 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 

INTENSAMENTE (LP)
21:30 VERÃO (LP)

14:00 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
16:30 CULPA (LP)
19:00 CLEMENTINA + MAIS TRISTE QUE CHUVA 

NUM RECREIO DE COLÉGIO
21:30 DESLEMBRO + À TONA (LI)

14:00 THF : AEROPORTO CENTRAL (LP)  
+ O MUNDO É REDONDO PARA NINNGUÉM 
SE ESCONDER NOS CANTOS - PARTE I

16:30 TORRE DAS DONZELAS  
+ PRINCESA MORTA DO JACUÍ (LI)

19:00 A CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA  
DOS MORTOS

21:30 A TERRA NEGRA DOS KAWA  
+ VOCÊ NÃO ME CONHECE (LI)

14:00 YOMEDDINE (LP)
16:00 UM AMOR INESPERADO (LP) 
19:00 RELATOS DO FRONT + BOI (LI)
21:30 NÓIS POR NÓIS (LI)  

+ PRECISO DIZER QUE TE AMO (LI)

14:00 RYUICHI SAKAMOTO:  
UM CONCERTO EM NOVA YORK (SD)

16:30 AMAZÔNIA GROOVE 
19:00 MEU NOME É DANIEL  

+ NOMES QUE IMPORTAM
21:30 MORTO NÃO FALA 

14:00 OBSCURO BARROCO (LI)
16:30 RAIVA (LP)
19:00 GILDA BRASILEIRO - CONTRA O 

ESQUECIMENTO (LI) + GOPI
21:30 TINTA BRUTA (LI)

KinoPlex sÃo luiz 2
13:45 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
16:15 EL MOTOARREBATADOR (LEP)
18:45 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)
21:15 CAFARNAUM (LP)

13:45 SEM RASTROS (LEP)
16:15 O FAVORITO (LEP)
18:45 SEM RASTROS (LEP)
21:15 O FAVORITO (LEP)

13:45 MUSEU (LP)
16:15 O PESO DO PASSADO (LEP)
18:45 PRAÇA PÚBLICA (LP)
21:15 O PESO DO PASSADO (LEP)

15:00 NUNCA DEIXE DE LEMBRAR (LEP)
18:30 PÁSSAROS DE VERÃO (LEP)
21:00 MEMÓRIA DA DOR (LP)

13:45 NÃO ME TOQUE (LEP)
16:15 FERRANTE FEVER (LEP)
18:45 A VIDA EM SI (LP)
21:15 OPERAÇÃO OVERLORD (LP)

13:45 CINE HOLLIUDY 2 - A CHIBATA SIDERAL
16:15 RYUICHI SAKAMOTO: CODA (LEP)
18:45 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP) 
21:15 A QUIETUDE (LEP)

13:45 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)
16:15 WHITE BOY RICK  (LEP)
18:45 O MUNDO A SEUS PÉS (LEP)
21:00 WHITE BOY RICK (LEP) 

reserVa cultural 
niterÓi 1

14:00 MEU QUERIDO FILHO (LP)
16:10 A ROTA SELVAGEM (LP)
18:30 MEMÓRIA DA DOR (LP)
21:00 A PRECE (LP)

14:40 TARDE PARA MORRER JOVEM (LP)
16:50 AMANDA (LP)
19:00 O QUEBRA-CABEÇA (LP)
21:00 VIDA SELVAGEM (LP)

14:00 COLETTE (LP)
16:20 YOMEDDINE (LP)
18:20 UM AMOR INESPERADO (LP)
21:00 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)

14:00 ENTRE TEMPOS (LP)
16:10 EM CHAMAS (LP)
19:00 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)
21:15 IMAGEM E PALAVRA (LP)

14:40 RAFIKI (LP)
16:20 MUSEU (LP)
19:00 GUERRA FRIA (LP)
21:00 UMA NOITE NÃO É NADA (LI)

14:20 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
16:10 CAFARNAUM (LP)
18:30 INFILTRADO NA KLAN (LP)
21:00 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)

14:30 FAMÍLIA SUBMERSA (LP)
16:20 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
18:20 AMOR ATÉ AS CINZAS (LP)
21:00 HAPPY HOUR -  

VERDADES E CONSEQUÊNCIAS (LP)

roxY 1 20:45 CINE HOLLIUDY 2 - A CHIBATA SIDERAL 20:45 UMA NOITE NÃO É NADA (LI) 20:45 CORRENDO ATRÁS (LI) 20:45 RASGA CORAÇÃO (LI) 20:45 SEQUESTRO RELÂMPAGO

Ponto cine 14:00 DEDO NA FERIDA 
16:00 AOS TEUS OLHOS 

14:00 TODOS OS PAULOS DO MUNDO 
16:00 VENDE-SE ESTA MOTO 

14:00 TORQUATO NETO  
- TODAS AS HORAS DO FIM 

16:00 TEU MUNDO NÃO CABE NOS  
MEUS OLHOS 

14:00 JOÃO DE DEUS -  
O SILÊNCIO É UMA PRECE 

16:00 PARAISO PERDIDO



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 9/11 sab 10/11 dom 11/11

cclsr - cine odeon  
net claro

13:00 A SOMBRA DO PAI (LI)  
+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA««

16:00 AZOUGUE NAZARÉ + A RETIRADA PARA 
UM CORAÇÃO BRUTO ««

19:00 SIMONAL «
21:30 PETERLOO (LEP)

13:00 EXCELENTÍSSSIMOS ««
17:30 O MAU EXEMPLO DE CAMERON POST (LEP)
19:30 MATANGI / MAYA / M.I.A (LEP)
21:30 O GRANDE CIRCO MÍSTICO «

estaÇÃo net botaFoGo

15:00 OS OLHOS DE ORSON WELLES (LEP)
17:10 VIDAS DUPLAS (LEP)
19:20 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)
21:30 A VOZ DO SILÊNCIO (LEI) «
23:59 AS FILHAS DO FOGO (LEP)

13:00 CARMEN & LOLA (LEP)
15:00 TERRA FIRME (LEP)
17:00 NÃO ME TOQUE (LEP)
19:20 UM AMOR INESPERADO (LP) «
22:00 RYUICHI SAKAMOTO: CODA (LEP)
23:59 DISTORÇÃO (LP)
          + FRACTAL DE LORENZ (LP) 

13:30 BUDDIES (LEP)
15:10 PETERLOO (LEP)
18:10 WHITE BOY RICK (LEP)
20:20 NUNCA DEIXE DE LEMBRAR (LEP)

estaÇÃo net GÁVea 1
13:45 INTIMIDADE ENTRE ESTRANHOS
16:00 O MUNDO A SEUS PÉS (LEP)
18:00 TÁ RINDO DE QUE? HUMOR E DITADURA
20:15 RINDO À TOA: HUMOR SEM LIMITES

estaÇÃo net GÁVea 2
14:00 ADAM (LEP)
15:40 SKATE KITCHEN (LEP)
18:00 TÁ RINDO DE QUE? HUMOR E DITADURA «
20:15 RINDO À TOA: HUMOR SEM LIMITES «

estaÇÃo net GÁVea 3

14:15 SHADE – ENTRE BRUXAS E HERÓIS (DP)
16:30 RAFIKI (LP)
19:00 ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA 
21:40 AMAZÔNIA, O DESPERTAR DA 

FLORESTANIA (LP)  
+ PURA MENSAGEM (LP)

estaÇÃo net GÁVea 4
15:10 A NOSSA ESPERA (LP)
17:10 MEU QUERIDO FILHO (LP)
19:10 ASSUNTO DE FAMÍLIA (LP)
21:30 O ANJO (LP)

estaÇÃo net GÁVea 5

14:30 VÍRUS TROPICAL (LEP)
16:40 WHITE BOY RICK (LEP)
19:00 ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA (LEI) «
21:40 AMAZÔNIA, O DESPERTAR DA 

FLORESTANIA (LEI)  
+ PURA MENSAGEM (LEI) «

 cine art uFF 19:00 EL ÚLTIMO PAÍS (LP) + CADELAS
21:00 AMAZÔNIA GROOVE

19:00 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI)
21:00 SEQUESTRO RELÂMPAGO

19:00 CENTRAL DO BRASIL 
21:10 THF: AEROPORTO CENTRAL (LP)  

+ O MUNDO É REDONDO PARA NINGUÉM 
SE ESCONDER NOS CANTOS - PARTE I

cinemateca do mam
15:00 FILME ENSAIO (LI)
17:00 OBSCURO BARROCO
19:30 A TURMA DO PERERÊ.DOC (LI) «

15:00 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  
PÉS NO CHÃO (LI)

17:00 AMAZÔNIA, O DESPERTAR DA 
FLORESTANIA (LP) + PURA MENSAGEM 

19:15 ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA

15:00 TÁ RINDO DE QUE? HUMOR E DITADURA
17:00 RINDO À TOA: HUMOR SEM LIMITES

estaÇÃo net iPanema 1

13:30 JOSÉ (LEP)
15:10 FAMÍLIA SUBMERSA (LP)
17:00 RYUICHI SAKAMOTO: CODA (LEP)
19:00 PÁSSAROS DE VERÃO (LEP)
21:30 O HOTEL ÀS MARGENS DO RIO (LEP)

13:20 MIRIAM MENTE (LEP)
15:10 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP)
17:20 HUMANPERSONS (LP)
19:10 WHITE BOY RICK (LEP)
21:20 A QUEDA DO IMPÉRIO AMERICANO (LEP)

13:10 A GERAÇÃO DA RIQUEZA (LEP)
15:20 MINHA OBRA-PRIMA (LEP)
17:20 VIDAS DUPLAS (LEP)
19:30 MEU PRÓPRIO BEM (LEP)
21:30 O MUNDO A SEUS PÉS (LEP)



conFiRa a

no FESTivaL do Rio

PRodução

Ferrante FeVer
Ferrante fever
Giacomo Durzi

FriedKin uncut
Friedkin uncut
Francesco Zippel

il bene mio
Meu próprio bem
Pippo Mezzapesa

Julian scHnabel:  
a PriVate Portrait
Julian Schnabel: retrato do artista
Pappi Corsicato

io sono temPesta
Eu sou Tempesta
Daniele Luchetti

ricordi?
Entre Tempos
Valerio Mieli

una storia senza nome
O Caravaggio roubado
Roberto Andò

WHat You Gonna do WHen tHe  
World's on Fire?
O que você irá fazer quando o mundo  
estiver em chamas?
Roberto Minervini

dELEgação

ANGELO PASQUINI
ROTEIRISTA DE UNA STORIA SENZA NOME
O CARAvAGGIO ROuBADO

PAPPI CORSICATO
DIRETOR DE JULIAN SCHNABEL: 
A PRIVATE PORTRAIT
JulIAN SCHNABEl: RETRATO DO ARTISTA

PIPPO MEZZAPESA 
DIRETOR DE IL BENE MIO 
MEu PRÓPRIO BEM

VALERIO MIELI 
DIRETOR DE RICORDI?
ENTRE TEMPOS

Festival do Rio
01 > 11 NOV 2018

aqui você vê o mundo

PRESEnça 
iTaLiana



cinema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSulTE SINOPSE DOS FIlMES)
««DEBATE

sex 9/11 sab 10/11 dom 11/11

estaÇÃo net iPanema 2

14:00 YOMEDDINE (LP)
16:00 INFILTRADO NA KLAN (LP)
18:45 A VIDA EM SI (LP)
21:10 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 

INTENSAMENTE (LP)

13:15 UTØYA - 22 DE JULHO (LP)
15:10 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP)
17:10 AMANDA (LP)
19:30 A PÉ ELE NÃO VAI LONGE (LP)
21:40 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)

13:20 SHADE – ENTRE BRUXAS E HERÓIS (DP)
15:10 ASSUNTO DE FAMÍLIA (LP)
17:30 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
19:30 NO PORTAL DA ETERNIDADE (LP)
21:40 IMAGEM E PALAVRA (LP)

estaÇÃo net rio 3
15:30 ANGEL VIANNA VOANDO COM OS  

PÉS NO CHÃO (LI) ««
18:30 INFERNINHO (LI) + VIGIA (LI) ««
21:00 ASAKO I & II (LP)

14:00 A TURMA DO PERERÊ.DOC (LI)
15:30 TÁ RINDO DE QUE? HUMOR  

E DITADURA ««
17:30 RINDO À TOA: HUMOR SEM LIMITES ««
21:00 COLETTE (LP)

13:20 FAMÍLIA SUBMERSA (LP)
15:15 CARVANA 
17:20 COMPRA-ME UM REVÓLVER (LP)
19:10 THE CLEANERS (LP)
21:00 RAFIKI (LP, LP)

estaÇÃo net rio 4
14:30 FÁTIMA (LEP)
17:20 FRIEDKIN UNCUT (LEP)
19:40 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
21:40 A NÉVOA VERDE (LEP)

13:20 AMAZÔNIA GROOVE 
15:20 HAL ASHBY (LEP)
17:20 FERRANTE FEVER (LEP)
19:10 O DIA QUE RESISTIA (LEP)
21:20 VÍRUS TROPICAL (LEP)

13:50 A NÉVOA VERDE (LEP)
15:10 RBG: HERO. ICON. DISSENTER. (LP)
17:15 SELVAGEM (LEP)
19:15 TÚMULOS SEM NOME (LEP)
21:30 PROFILE (VO, SL)

estaÇÃo net rio 5

13:50 MINHA OBRA-PRIMA (LEP)
15:50 SEU ROSTO (LEP)
17:30 A CAMA (LP)
19:20 O CARAVAGGIO ROUBADO (LEP)«
21:30 HUMANPERSONS (LP) «

13:45 O MUNDO A SEUS PÉS (LEP)
15:45 FUTEBOL INFINITO (LEP)
17:15 O PREÇO DE TUDO (LEP)
19:20 O MOMENTO PLUTÃO (LEP)
21:30 FAMÍLIA SUBMERSA (LP) «

14:10 CINZAS (LEP)
15:50 HUMANPERSONS (LP)
17:40 A VALSA DE WALDHEIM (LEP)
19:30 A CAMAREIRA (LEP)
21:30 EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (LEP)

instituto moreira 
salles

14:00 PALACE II - 3 QUARTOS COM VISTA  
PARA O MAR (LP)

16:00 HUMBERTO MAURO
18:00 HAL ASHBY (LEP)
19:45 BISBEE '17 (LEP)

14:00 JULIAN SCHNABEL: RETRATO DO 
ARTISTA (LEP)

16:00 SEU ROSTO (LEP)
17:45 STUDIO 54 (LEP)
19:45 LONGA JORNADA NOITE ADENTRO 3-D (LEP)

14:00 OS OLHOS DE ORSON WELLES (LEP)
16:00 GAME GIRLS (LEP)
17:50 A CADA MOMENTO (LEP)
20:00 LONGE DA ÁRVORE (LP)

KinoPlex sÃo luiz 1

14:00 PEDRO E INÊS, O AMOR  
NÃO DESCANSA (LP)

16:30 A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD (LP)
19:00 ELEIÇÕES (LI) + O ÓRFÃO, (LI)
21:30 DOMINGO (LI)  

+ UNIVERSO PRETO PARALELO

14:00 SHADE – ENTRE BRUXAS E HERÓIS (DP)
16:30 CANO SERRADO
19:00 A SOMBRA DO PAI (LI)  

+ ANTES QUE O TEMPO ME ESQUEÇA
21:30 AZOUGUE NAZARÉ + A RETIRADA PARA 

UM CORAÇÃO BRUTO (LI)

14:00 A VOZ DO SILÊNCIO
16:30 O OLHO E A FACA (LI)
19:00 A ROTA SELVAGEM (LP)
21:30 VIDA SELVAGEM (LP)

KinoPlex sÃo luiz 2
13:45 CARMEN & LOLA (LEP)
15:50 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
18:45 SE A RUA BEALE FALASSE (LP)
21:15 MEU PRÓPRIO BEM (LEP) «

13:45 SIMONAL 
16:00 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)
18:40 INFILTRADO NA KLAN (LP)
21:15 MINHA OBRA-PRIMA (LEP) «

13:45 COLETTE (LP)
16:15 VOX LUX (LP)
18:45 O GRANDE CIRCO MÍSTICO
21:15 O ANJO (LP)

reserVa cultural 
niterÓi 1

15:00 RAIVA (LP)
17:00 PRAÇA PÚBLICA (LP)
19:00 3 FACES (LP)
21:00 O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA (LP)

14:10 A COSTUREIRA DE SONHOS (LP)
16:10 VERÃO (LP)
18:40 ASSUNTO DE FAMÍLIA (LP)
21:00 A NOSSA ESPERA (LP)

13:45 ASAKO I & II (LP)
16:00 A CASA QUE JACK CONSTRUIU (LP)
19:00 MARIA CALLAS -  

EM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS (LP)
21:10 CONQUISTAR, AMAR E VIVER 

INTENSAMENTE (LP)

roxY 1 20:45 O OLHO E A FACA (LI) 20:45 INTIMIDADE ENTRE ESTRANHOS 20:45 SIMONAL

Ponto cine 14:00 PRAÇA PARIS 
16:10 BENZINHO

14:00 ALTAS EXPECTATIVAS 
16:00 BERENICE PROCURA

14:00 HISTORIETAS ASSOMBRADAS - O FILME 
16:00 O PACIENTE - O CASO TANCREDO



PRESEnça 
FRancESa

conFiRa a

no FESTivaL do Rio
PRodução

amanda
Amanda
Mikhaël Hers

eacH and eVerY moment
A cada momento
Nicolas Philibert

Faca no coraÇÃo
Knife + Heart
Yann Gonzalez

GasPard Va au mariaGe
A excêntrica família de Gaspard
Antony Cordier

GraVes WitHout a name
Túmulos sem nome
Rithy Panh

maria bY callas
Maria Callas - em suas 
próprias palavras
Tom Volf

memoir oF War
Memória da dor
Emmanuel Finkiel

non-Fiction
vidas duplas
Olivier Assayas

obscuro barroco 
Obscuro Barroco
Evangelia Kranioti

Place PubliQue
Praça pública
Agnès Jaoui

sorrY anGel
Conquistar, amar e viver 
intensamente
Christophe Honoré

tHe imaGe booK
Imagem e palavra
Jean-Luc Godard

tHe PraYer
A prece
Cédric Kahn

tHe World is Yours
O mundo a seus pés
Romain Gavras

WildliFe
vida selvagem
Paul Dano

coPRodução

asaKo i & ii 
Asako I & II
Ryûsuke Hamaguchi

asH is Purest WHite
Amor até as cinzas
Jia Zhangke

at eternitY’s Gate 
No portal da eternidade
Julian Schnabel

cold War
Guerra Fria 
Pawel Pawlikowski

deslembro 
Deslembro
Flavia Castro

el dÍa Que resistÍa
O dia que resistia
Alessia Chiesa

FÁtima
Fátima
João Canijo

Game Girls
Game girls
Alina Skrzeszewska

la Quietud
A quietude
Pablo Trapero

los silencios
los Silencios
Beatriz Seigner

lonG daY's JourneY  
into niGHt 
longa jornada noite adentro 
Bi Gan

muere, monstruo, muere
Morra, monstro, morra
Alejandro Fadel

our struGGles
A nossa espera
Guillaume Senez

roJo
vermelho sol
Benjamin Naishtat

ricordi?
Entre tempos
Valerio Mieli

sir
A costureira de sonhos
Rohena Gera

temPo comum
Tempo comum
Susana Nobre

tHe House tHat JacK built
A casa que Jack construiu
Lars von Trier

una storia senza nome
O Caravaggio roubado
Roberto Andò

WHat You Gonna do WHen
tHe World's on Fire?
O que você irá fazer quando 
o mundo estiver em chamas?
Roberto Minervini

dELEgação
OLIVIER ASSAyAS
DIRETOR DE vIDAS DuPlAS

ANTONy CORDIER
DIRETOR DE GASPARD vA Au MARIAGE

THOMAS ORDONNEAU
JuRI OFICIAl PREMIERE BRASIl

MARC LOPATO
RIO MARKET

SOIZIC GELBARD
RIO MARKET

OLIVIER PéLISSON
JuRI FIPRESCI

Festival do Rio
01 > 11 NOV 2018

aqui você vê o mundo

REaLidadE viRTuaL na BiBLiomaiSon - novEmBRo digiTaL
7, 8, 9 de noVembro
https://www.facebook.com/events/2183792861908206/   

PRogRamação ESPEciaL no cinEmaiSon 
https://www.facebook.com/cinemaison/



PRESEnça 
aLEmã

conFiRa a

no FESTivaL do Rio

PRodução

adam
Adam
Maria Solrun

neVer looK aWaY
Nunca deixe de lembrar
Florian Henckel von Donnersmarck

coPRodução

Game Girls
Game girls
Alina Skrzeszewska
 
toucH me not 
Não me toque
Adina Pintilie

coPRodução BRaSiLEiRa

tHe cleaners 
Produtora Brasileira: Grifa Filmes
Hans Block, Moritz Riesewieck

BERLinaLE
TaLEnT PRESS Rio

Pelo terceiro ano consecutivo, a Berlinale Talents 
reúne jovens críticos de língua portuguesa no Festival 
do Rio. Nesta edição, foram seis selecionados, vindos 
do Brasil, Portugal e Moçambique.

Uma parceria Festival do Rio, Berlinale Talents, 
Goethe Institut e FIPRESCI, o programa visa capacitar 
e treinar críticos de cinema, gerando intercâmbio 
entre os países e reforçando laços culturais.

Todo o material produzido pelos participantes será 
publicado nos sites do Festival do Rio, da Berlinale 
Talents, do Goethe Institut e da FIPRESCI.

Festival do Rio
01 > 11 NOV 2018

aqui você vê o mundo

cooRdEnação

Pedro butcHer
Com o apoio do Instituto Goethe  
e de Berlinale talents



dP Dublado em português
LE Legenda em espanhol
LEi Legenda eletrônica em inglês 
LEP Legenda eletrônica em português
LF Legenda em francês 
Li Legenda em inglês
LP Legenda em português
Sd Sem diálogo
SL Sem legenda 
vo Versão original 
« Presença de convidados
«« Debate  
* Programação sujeita a alteração

SinoPSES
3 FacES
(Se rokh)
de Jafar Panahi. com behnaz Jafari, Jafar Panahi, mar-
ziyeh rezaei. irã, 2018. 100min, dcP.
Nos papéis de si mesmos, o diretor Jafar Panahi e a 
popular atriz iraniana Behnaz Jafari viajam de carro 
até uma região rural no Irã, na tentativa de socorrer 
uma jovem proibida, pela família e por autoridades 
locais, de estudar em um conservatório de teatro 
na capital Teerã. Os dois não demoram a descobrir 
que a hospitalidade local pode ser ameaçada pela 
vontade de proteger antigas tradições. A atitude dos 
habitantes locais no filme é consistente com o que 
ainda acontece na região. Prêmio de melhor roteiro 
no Festival de Cannes 2018.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 21:30 Estação NET Ipanema 2  
QUA (7/11) 17:10 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 19:00 Reserva Cultural Niterói 1

a cada momEnTo
(de chaque instant)
de nicolas Philibert. França, 2018. 105min, dcP.
Todos os anos, milhares de estudantes - na maio-
ria mulheres - embarcam em cursos de formação 
de enfermagem, onde irão passar a maior parte 
do seu tempo entre palestras, exercícios práticos 
e estágios. Um processo difícil, durante o qual te-
rão que adquirir um grande conhecimento, dominar 
numerosos procedimentos técnicos e preparar-se 
para responsabilidades pesadas. Este documentá-
rio acompanha os altos e baixos de um aprendizado 
que lida com a fragilidade humana, o sofrimento, a 
doença, as falhas nas almas e nos corpos. Portanto, 
fala sobre todos nós, sobre a nossa humanidade.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:50 Estação NET Botafogo 1 
QUA (7/11) 14:00 Estação NET Rio 5 
DOM (11/11) 17:50 Instituto Moreira Salles

a PÉ ELE não vai LongE
(don't worry, he won't get far on foot)
de Gus Van sant. com Joaquin Phoenix, Jonah Hill, roo-
ney mara, Jack black. estados unidos, 2018. 113min, dcP.
Quando o preguiçoso John Callahan, de Portland, 
quase perde a vida em um acidente de carro, a 
última coisa que quer é parar de beber. Mas quan-
do finalmente aceita fazer um tratamento – com a 
ajuda de sua namorada e um simpático padrinho –, 
ele descobre o dom de criar irreverentes tirinhas de 
jornal, que acabam lhe dando fama internacional e 
uma esperança na vida. Adaptado da autobiografia 
de John Callahan e dirigido por Gus Van Sant; com 
Joaquin Phoenix, Jonah Hill e Rooney Mara. Exibido 
na Competição Oficial do Festival de Berlim 2018.  
Estréia Mundial no Sundance Festival.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 12 anos
SEX (2/11) 19:10 Estação NET Rio 3 
DOM (4/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
QUA (7/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (8/11) 19:10 Estação NET Gávea 4 
SAB (10/11) 19:20 Estação NET Ipanema 2

À Tona
(À Tona)
de daniella cronemberger. com tainá cary. brasil, 2018. 
15min, dcP.
Uma mulher percorre seu passado. Aos poucos, 
ela consegue lembrar do que aconteceu. Este filme 
será exibido na sessão do filme DESLEMBRO.

Première Brasil: competição curta - (Li) - 14 anos
SEX (2/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SEX (2/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (3/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOM (4/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

aconTEcEu na quaRTa-FEiRa
(na quarta-feira)
de domingos oliveira. com ricardo Kosovski, Pris-
cilla rozenbaum, andré mattos. brasil / brasil, 2018.  
71min, dcP.
Um casal de atores vive um casamento insuportá-
vel. Julio sempre foi um ator medíocre, mas é fa-
moso por ter trabalhado a vida toda na televisão. É 
muito mais velho que Julia. Os dois criaram uma 
dependência perversa na qual Julio é a parte fraca. 
Amam-se e odeiam-se. Seus sentimentos são tão 
divididos, ele tem tanta vontade de se separar, que 
um dia vai embora e, ao mesmo tempo, fica. Sem 
saber, ganha um duplo. Dois homens não podem 
ter a mesma vida, isto é logo descoberto. Um deles 
terá de morrer. O interlocutor do casal é o tímido, 
estranhíssimo e competente psicanalista Marco. 

Première Brasil: hors concours longa ficção - 14 anos
SEX (9/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SEX (9/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (10/11) 19:15 Cinemateca do MAM

acuSada
(acusada)
de Gonzalo tobal. com lali espósito, leonardo sbara-
glia, inés estévez, daniel Fanego, Gael García bernal. 
argentina / méxico, 2018. 108min, dcP.
Dolores, uma linda estudante de classe alta, vê 
sua vida se transformar quando sua melhor amiga 
é encontrada brutalmente assassinada. Dois anos 
depois, ela é a única suspeita e acusada de um cri-
me que atraiu muita atenção da mídia e a colocou 
no centro das atenções do público: todos têm uma 
opinião sobre sua inocência ou culpa. Os melhores 
advogados não são suficiente: eles controlam tudo 
ao seu redor. Dolores passa seus dias se preparan-

do para o tribunal, isolada em sua casa. Mas à me-
dida que o julgamento avança e a pressão aumen-
ta, suspeitas e segredos surgem dentro da família. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 15:45 Estação NET Gávea 1 
SEG (5/11) 21:00 Estação NET Ipanema 1 
QUI (8/11) 17:50 Estação NET Rio 4

adam
(adam)
de maria solrun. com magnus mariuson, eszter tompa, 
Floriane daniel . alemanha / islândia / méxico / esta-
dos unidos, 2018. 71min, dcP.
Em Neukölln, distrito de Berlim, Adam, jovem sur-
do, enfrenta uma questão de vida ou morte: sua 
mãe, ex-artista de música techno, é hospitalizada 
com uma lesão cerebral permanente, decorrente 
do alcoolismo. Antes do diagnóstico, ela o havia 
feito prometer que a ajudaria a morrer caso isso 
acontecesse. Sem ter a quem recorrer, ele está de-
terminado a dar um fim à miséria da própria mãe. 
Uma saída para a delicada questão surge de forma 
improvável, quando Adam encontra, através do Tin-
der, uma garota romena, grávida de outro relacio-
namento. Exibido no Festival de Berlim 2018.  
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 17:50 Estação NET Rio 5 
DOM (4/11) 17:30 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 16:40 Estação NET Rio 4
QUA (7/11) 13:30 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 14:00 Estação NET Gávea 2

amanda
(amanda)
de mikhaël Hers. com Vincent lacoste, isaure multrier, 
stacy martin. França, 2018. 107min, dcP.
O filme conta a comovente história de David, um 
homem que ganha a vida com trabalhos peculiares. 
Quando ele conhece Lena, jovem que acaba de se 
mudar para Paris, se apaixona perdidamente. Mas, 
logo depois, sua vida é brutalmente interrompida 
quando sua irmã é morta de forma violenta e ines-
perada. Além de ter que lidar com o choque e a dor, 
David encontra-se sozinho com a responsabilida-
de de cuidar de Amanda, sua jovem sobrinha de 7 
anos. Exibido no Festival de Veneza.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 16:50 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (4/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
TER (6/11) 14:10 Estação NET Gávea 4 
SAB (10/11) 17:10 Estação NET Ipanema 2  

amaZônia gRoovE
(amazônia groove)
de Bruno murtinho. Brasil, 2018. 81min, dcP.
Cruzando a Amazônia paraense, o filme revela 
criadores e tradições musicais que pulsam numa 
região pouco conhecida dos próprios brasileiros. 
Através dos artistas, de  suas vidas extraordinárias e 
da intangível força da região, fruto de antigas cultu-
ras, emana uma sonoridade única. O filme dá voz a 
uma parte fundamental do planeta, atraindo os olha-
res para uma quase desconhecida tradição musical.
midnight movies - 12 anos
DOM (4/11) 16:30 Estação NET Gávea 5 « 
QUA (7/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (9/11) 21:00 Cine Arte UFF 
SAB (10/11) 13:20 Estação NET Rio 4

amaZônia, o dESPERTaR da FLoRESTania
(amazônia, o despertar da florestania)
de christiane torloni, miguel Przewodowski. brasil, 
2018. 111min, dcP.
Sob a proposta de abordar como o meio ambiente 
vem sendo tratado desde o início do século XX, a 
produção resgata personagens históricos e reúne 



depoimentos de representantes dos mais diversos 
segmentos ligados ao tema: a lista inclui indígenas, 
ambientalistas, jornalistas, artistas e intelectuais, 
entre outras pessoas que vêm lutando para preser-
var esse legado. A “Florestania”, palavra que sinte-
tiza os conceitos de cidadania e direitos florestais, 
é o código genético de nossa identidade. Este filme 
será exibido na sessão do filme Pura Mensagem.
Première Brasil: hors concours longa documentário - 
Livre
SEX (9/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SEX (9/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (10/11) 17:00 Cinemateca do MAM 

amoR aTÉ aS cinZaS
(Jiang hu er nv)
de Jia zhangke. com tao zhao, Fan liao. china / França / 
Japão, 2018. 136min, dcP.
Qiao está apaixonada por Bin, membro de uma 
gangue local. Durante uma briga entre dois grupos 
criminosos rivais, ela chega a usar um revólver para 
protegê-lo. Acaba condenada a cinco anos na pri-
são por seu ato de lealdade. Quando é libertada, 
parte em busca do amado para tentar recomeçar 
de onde os dois haviam parado. Uma história de 
amor ambientada na China contemporânea, sob 
transformações épicas e dramáticas. Festival de 
Cannes 2018.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 21:15 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 16:20 Estação NET Botafogo 1 
QUA (7/11) 16:30 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 18:20 Reserva Cultural Niterói 1 

um amoR inESPERado
(El amor menos Pensado)
de Juan Vera. com ricardo darín, mercedes morán, 
claudia Fontán. argentina, 2018. 136min, dcP.
Esta comédia romântica conta a história de um ca-
sal que está prestes a mudar para sempre o rumo 
de suas vidas. Unidos há mais de vinte e cinco 
anos, Marcos e Ana se questionam profundamente 
sobre o amor, a natureza do desejo e a fidelidade. 
Assim, atravessam uma crise existencial que acaba 
levando-os à separação. No princípio, o novo co-
tidiano dos solteiros parece fascinante, mas aos 
poucos a coisa se torna monótona para Ana, ao 
mesmo tempo em que Marcos se vê no meio de um 
verdadeiro pesadelo. Indicado ao Golden Seashell 
de melhor filme no Festival de San Sebástian 2018.   
Première Latina - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:15 Estação NET Ipanema 2  
DOM (4/11) 18:20 Reserva Cultural Niterói 1 
TER (6/11) 16:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAB (10/11) 19:20 Estação NET Botafogo 1« 

angEL vianna voando com oS PÉS no chão
(angel vianna voando com os pés no chão)
de cristina leal. brasil, 2018. 88min, dcP.
Angel Vianna, pesquisadora e mestra do movimen-
to, abre seu coração e conta sua vida, enquanto 
coreógrafos e bailarinos põem na dança que apren-
deram com ela toda a luta e a poesia, amores e 
dores de uma vida inesquecível. 
Première Brasil: Retratos longa - (Li) - Livre
QUI (8/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
QUI (8/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
SEX (9/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
SAB (10/11) 15:00 Cinemateca do MAM 

o anJo
(El ángel)
de luis ortega. com lorenzo Ferro, chino darín, mer-
cedes morán. argentina / espanha, 2018. 120min, dcP.

Buenos Aires, 1971. Carlitos é um jovem que, aos 
17 anos, descobre sua vocação - ser ladrão. Quan-
do conhece Ramón em sua nova escola, é imedia-
tamente atraído por ele. Juntos, os dois embarcarão 
em uma jornada de descobertas, amor e crime, até 
Carlitos ser finalmente preso. Retrato ficcional do 
verdadeiro Carlos Robledo Puch, serial killer co-
nhecido como "Anjo da Morte" e prisioneiro mais 
antigo da história da Argentina. Duas indicações no 
Festival de Cannes 2018: Queer Palm e Un Certain 
Regard Award. 
Première Latina - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:40 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (8/11) 16:10 Estação NET Ipanema 2  
SEX (9/11) 21:30 Estação NET Gávea 4 
DOM (11/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 

anTES quE o TEmPo mE ESquEça
(antes que o tempo me esqueça)
de leo Googod, Paulo rodrigues. com taís diãmaka. 
brasil, 2018. 13min, dcP.
Uma jovem indígena vive os conflitos de uma ci-
dade grande. A saudade do tempo vivido na aldeia 
torna sua vida insustentável. Este filme será exibido 
na sessão do filme A sombra do pai.
Première Brasil: competição curta - Livre
QUI (8/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
QUI (8/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SEX (9/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAB (10/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

a áRvoRE
(drvo)
de andré Gil mata. com Petar Fradelic, Filip zivano-
vic, sanja Vrzic. Portugal / bósnia-Herzegovina, 2018. 
104min, dcP.
Em uma rotina silenciosa, quebrada pelos sons 
de tiros e explosões que ecoam ao seu redor, um 
homem, acompanhado apenas de seu cão, dedica-
-se a coletar água para consumo próprio e de seus 
vizinhos. Durante uma de suas viagens rio acima, 
em meio a um forte sentimento de solidão acen-
tuado por longos planos sequência, ele avista um 
menino entre a neve e a escuridão sob uma árvore 
na margem. Esse encontro, registrado com fotogra-
fia de clima onírico, leva o personagem a rever sua 
existência marcada por duas guerras. O filme foi 
lançado no Festival de Berlim 2018.
Expectativa 2018 - (LP) - 16 anos
SEX (2/11) 14:20 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
TER (6/11) 14:30 Estação NET Ipanema 2 
QUA (7/11) 19:00 Estação NET Rio 4 

aSaKo i & ii
(netemo sametemo)
de ryûsuke Hamaguchi. com masahiro Higashide, eri-
ka Karata. Japão / França, 2018. 119min, dcP.
Asako e Baku vivem um romance intenso e avas-
salador, porém, certo dia, o temperamental Baku 
desaparece. Dois anos mais tarde, depois de se 
mudar de Osaka para Tóquio, Asako encontra o du-
plo perfeito de Baku. O mesmo diretor que já havia 
atraído atenção em 2015 com um filme de mais 
de cinco horas, o aclamado Happy Hour, retorna 
com esta obra, baseada em um livro da escritora 
japonesa Tomoka Shibasaki, para traçar a trajetó-
ria de um amor, ou, para ser exato, dois amores, 
encontrados, perdidos, deslocados e recuperados. 
Indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes.  
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
QUA (7/11) 18:45 Estação NET Ipanema 2  
QUI (8/11) 14:30 Estação NET Gávea 3 
SEX (9/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
DOM (11/11) 13:45 Reserva Cultural Niterói 1 

aSSunTo dE FamÍLia
(manbiki Kazoku)
de Hirokazu Koreeda. com Kirin Kiki, lily Franky, sô-
suke ikematsu. Japão, 2018. 121min, dcP.
Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 
2018. Após mais uma jornada rotineira de furtos em 
lojas, Osamu e seu filho cruzam com uma menina 
sofrendo sob frio congelante. A princípio relutante 
em abrigar a garota, a mulher de Osamu decide cui-
dar dela depois de conhecer as desgraças que a pe-
quena havia enfrentado. Apesar de se tratar de uma 
família pobre, que tira seu sustento do pouco dinhei-
ro conseguido com pequenos crimes, todos parecem 
felizes, até que um incidente inesperado revela se-
gredos escondidos e testa seus laços de união.  
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
QUI (8/11) 19:10 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 19:10 Estação NET Gávea 4 
SAB (10/11) 18:40 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (11/11) 15:10 Estação NET Ipanema 2 

aZouguE naZaRÉ
(azougue nazaré)
de tiago melo. com Valmir do côco, Joana Gatis, mestre 
barachinha, mohana uchôa. brasil, 2018. 82min, dcP.
O casal formado por Catita e Irmã Darlene vive em 
uma casa isolada, em meio a imenso canavial. Ele 
participa escondido do Maracatu, combatido como 
coisa do demônio pelo pastor Barachinha, líder da 
igreja frequentada pela fiel Darlene. Também no 
canavial, um pai de santo pratica um ritual religioso 
com cinco caboclos, que incorporam entidades e 
desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata teste-
munha esses acontecimentos misteriosos. Este fil-
me será exibido na sessão do filme A retirada para 
um coração bruto.
Première Brasil: competição longa ficção - 14 anos
QUI (8/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
QUI (8/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SEX (9/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAB (10/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

BE naTuRaL: a hiSToRia não conTada da 
PRimEiRa cinEaSTa do mundo
(Be natural: the untold story of alice guy-Blaché)
de Pamela b. Green. com alice Guy, evan rachel Wood, 
andy samberg. estados unidos, 2018. 102min, dcP.
O documentário narrado por Jodie Foster sobre a 
pioneira do cinema Alice Guy-Blaché (1873-1968) 
celebra uma mulher que marcou presença no iní-
cio da história do cinema, no ponto de interseção 
de inovação, tecnologia e narração que mais tar-
de viria a se tornar a indústria do entretenimento 
que nós conhecemos hoje em dia. Para contar essa 
história, a diretora Pamela B. Green recorreu a ima-
gens de arquivo e entrevistas com, entre outras 
estrelas, a diretora Agnès Varda, a roteirista Diablo 
Cody e os atores Geena Davis e Ben Kingsley. Fes-
tival de Cannes 2018. 

Film doc - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 14:10 Estação NET Gávea 5 
DOM (4/11) 15:10 Estação NET Rio 5 
SEG (5/11) 14:00 Estação NET Botafogo 1 



BELmonTE
(Belmonte)
de Federico Veiroj. com Gonzalo delgado, olivia moli-
naro eijo, tomás Wahrmann, Jeannette sauktesliskis, 
maría noel Gutiérrez. uruguai / méxico / espanha, 
2018. 75min, dcP.
Belmonte, um pintor interessado em retratar o ser 
humano, prepara uma exposição no Museu de Artes 
Visuais de Montevidéu. Mas ele está mais preocu-
pado com as mudanças em sua família: sua ex-mu-
lher está grávida de outro homem e ele se dá conta 
de que sua filha, Celeste, vai passar menos tempo 
com ele quando o irmão nascer. Belmonte preci-
sa cuidar da filha, preparar-lhe o almoço, leva-la à 
escola e, acima de tudo, começar a dividir com ela 
o seu mundo interior, revelando-lhe até mesmo as 
suas preocupações de um homem adulto. Toronto e 
San Sebastián 2018.
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Estação NET Gávea 5 
SAB (3/11) 17:30 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 16:15 Estação NET Rio 5 
QUA (7/11) 18:00 Estação NET Rio 5

BiSBEE '17
(Bisbee '17)
de robert Greene. com Fernando serrano, laurie 
mcKenna, ray Family, mike anderson, Graeme Family, 
richard Hodges. estados unidos, 2018. 124min, dcP.
Longa-metragem do premiado diretor Robert Greene, 
ambientado em Bisbee, excêntrica cidade no Ari-
zona, a poucos quilômetros da fronteira mexicana. 
Uma mistura de documentário colaborativo e faro-
este com elementos musicais, o filme acompanha 
membros de uma comunidade durante o momen-
to mais sombrio de sua cidade. Em 1917, quase 
2000 imigrantes mineradores em greve, lutando 
por melhorias nas condições de trabalho, sofreram 
uma emboscada de seus vizinhos armados e foram 
abandonados no deserto para morrer. Este aconte-
cimento ficou conhecido como Bisbee deportation. 
Sundance 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 13:30 Estação NET Gávea 2 
TER (6/11) 17:15 Estação NET Rio 4 
QUA (7/11) 17:20 Estação NET Ipanema 1 
SEX (9/11) 19:45 Instituto Moreira Salles 

Boi
(Boi)
de lucas bettim, renan carvalho. brasil, 2018. 13min, dcP.
Armando é um adulto solitário que mora com a 
mãe, mas ela o desdenha. Em uma de suas noites 
de insônia, ele se apaixona por um boi à venda em 
um canal de TV e vê sua vida se transformar. Este fil-
me será exibido na sessão do filme Relatos do front.
Première Brasil: competição curta - Livre
DOM (4/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
DOM (4/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SEG (5/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (6/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

BuddiES
(Buddies)
de arthur J. bressan Jr.. com Geoff edholm, david 
schachter, billy lux, david rose, libby saines. estados 
unidos, 1985. 79min, dcP.
Quando David, um yuppie gay de 25 anos, se vo-
luntaria a ser um “buddy” para pacientes com 
AIDS, ele conhece Robert, 32 anos, um jardineiro 
californiano de verve altamente politizada, que foi 
abandonado pelos amigos e pela família. À medida 
que David muda sua visão ao conhecer Robert, nós 
também mudamos. Passado quase todo em torno 
do quarto de hospital, o filme é centrado nos dois 
personagens (o resto do elenco pode ser apenas 
ouvido). Um retrato atemporal de uma era da histó-
ria LGBTQ, este foi o primeiro filme produzido sobre 
a AIDS, e é apresentado em cópia restaurada. 

dam a encontrar a coragem que tanto busca. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 13:45 Estação NET Gávea 1 
SAB (3/11) 13:30 Estação NET Rio 5 
DOM (11/11) 19:30 Estação NET Rio 5 

cano SERRado
(cano serrado)
de erik de castro. com rubens caribe, Paulo miklos, 
Jonathan Haagensen, milhem cortaz, Fernando eiras. 
brasil, 2018. 87min, dcP.
Sargento Sebastião busca vingar a morte do seu 
irmão caminhoneiro com sua arma, uma 12 cano 
serrado. Violência e redenção em plena Região 
Centro-Oeste, nos confins do Cerrado brasileiro.
Panorama do cinema mundial - (LEi) - 16 anos
QUA (7/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 « 
SAB (10/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 

o caRavaggio RouBado
(una storia senza nome)
de roberto andò. com micaela ramazzotti, renato 
carpentieri, laura morante, alessandro Gassmann, Jerzy 
skolimowski. itália / França, 2018. 111min, dcP.
Valeria, jovem secretária de um produtor de cinema, 
leva uma vida isolada e escreve scripts anônimos 
para um roteirista de sucesso, Alessandro Pes. Um 
dia ela é abordada por um misterioso policial apo-
sentado que conta a história de um crime. Quan-
do vai para casa, usa o que ouviu para escrever o 
próximo roteiro de Alessandro Pes. A nova trama é 
perigosa: trata-se, na verdade, do misterioso roubo 
de uma famosa pintura de Caravaggio, realizado 
pela máfia siciliana em 1969. Festival de Veneza. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2  
QUI (8/11) 15:50 Estação NET Gávea 2 
SEX (9/11) 19:20 Estação NET Rio 5 « 
SAB (10/11) 15:10 Estação NET Ipanema 1 

caRmEn & LoLa
(carmen y Lola)
de arantxa echevarria. com moreno borja, carolina 
Yuste, rosy rodriguez. espanha, 2018. 90min, dcP.
Carmen é uma adolescente cigana que vive na peri-
feria de Madri. Como todas as mulheres de sua co-
munidade, está destinada a casar-se e criar muitos 
filhos. Um dia ela conhece Lola, uma jovem cigana 
incomum, que sonha em entrar na universidade, 
faz grafite e tem outras ideias próprias. Carmen se 
aproxima de Lola e descobre um mundo novo que, 
inevitavelmente, vai levar as duas a serem rejei-
tadas por suas famílias. No elenco, há apenas um 
ator profissional – os demais são 150 ciganos sem 
experiência anterior diante da câmera. Exibido no 
Festival de Cannes 2018.
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 17:50 Estação NET Rio 5 
SEG (5/11) 13:45 Estação NET Gávea 1 
SEX (9/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAB (10/11) 13:00 Estação NET Botafogo 1 

caRvana
(carvana)
de lulu corrêa. brasil, 2018. 104min, dcP.
Exímio contador de histórias e dono de voz incon-
fundível, Hugo Carvana (1937-2014) narra sua 
própria trajetória de 60 anos de carreira através 
de entrevistas feitas desde a década de 70. Entre 
seus relatos e antigas cenas de cinema, ganham a 
tela os tempos de estudante de teatro e figurante 
de chanchadas, a marcante presença como ator no 
Cinema Novo, as comédias e sua militância política 
na história do país. 
Première Brasil: Retratos longa - 12 anos

QUI (8/11) 19:30 Cinemateca do MAM « 
DOM (11/11) 15:15 Estação NET Rio 3 

midnight - (LEP) - 14 anos
TER (6/11) 14:50 Estação NET Gávea 5 
QUA (7/11) 21:15 Estação NET Rio 4 
DOM (11/11) 13:30 Estação NET Botafogo 1

cadELaS
(cadelas)
de rita toledo. com leandra leal, rafael losso, elisa ot-
toni, Hugo lobo, anita chaves. brasil, 2018. 20min, dcP.
De volta ao sítio onde passou a infância, Amanda 
experimenta o amor em suas diferentes formas: 
a melhor amiga, um garoto perigoso e adoráveis 
cachorrinhos. Este filme será exibido na sessão do 
filme El último país.
Première Brasil: novos Rumos curta - 16 anos
QUA (7/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
QUA (7/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
QUI (8/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEX (9/11) 19:00 Cine Arte UFF 

caFaRnaum
(capharnaüm)
de nadine labaki. com nadine labaki, zain alrafeea, 
Yordanos shifera. líbano, 2018. 122min, dcP.
Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de 
Cinema de Cannes, o filme conta a história de Zain, 
menino libanês que processa os pais pelo “crime” de 
lhe dar a vida. O menino corajoso e despachado tem 
rotina dura. Foge de seus pais abusivos e negligen-
tes, sobrevive graças à sua esperteza nas ruas, cuida 
da refugiada etíope Rahil e seu bebê Yonas, é preso 
por um crime violento e, finalmente, procura justiça 
no tribunal. O filme mexe com o coração ao mesmo 
tempo em que clama por ação. No elenco, não-ato-
res que interpretam vidas parecidas com as suas. 
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
SAB (3/11) 16:40 Estação NET Ipanema 2  
DOM (4/11) 18:40 Estação NET Gávea 4 
QUA (7/11) 16:10 Reserva Cultural Niterói 1 

a cama
(La cama)
de mónica lairana. com sandra sandrini, alejo mango. 
argentina / brasil / Holanda / alemanha, 2018. 90min, dcP.
Jorge e Mabel, após 30 anos de convivência, de-
cidiram se separar. Estas são as últimas 24 horas 
que compartilharão como um casal, como uma fa-
mília. A casa da família foi vendida e eles têm que 
desmontar, salvar, jogar fora, antes que o caminhão 
chegue. Naquela manhã, Jorge e Mabel tentam 
fazer amor de mil maneiras, mas tudo é em vão. 
Os dois acabam chorando. Trancados em casa por 
todo o dia, eles mexem em móveis, comem, tomam 
banho, riem, embalam objetos, duvidam, sofrem, 
choram, e, em meio a todas emoções, se despedem 
um do outro. Festival de Berlim 2018. 
Première Latina - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:00 Cine Arte UFF 
SEG (5/11) 17:00 Estação NET Gávea 3 
QUA (7/11) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
SEX (9/11) 17:30 Estação NET Rio 5 

a camaREiRa
(La camarista)
de lila avilés. com Gabriela cartol, teresa sánchez. 
méxico, 2018. 102min, dcP.
Eve é uma jovem camareira que trabalha em um 
dos hotéis mais luxuosos da Cidade do México, com 
hóspedes tão ricos que só consegue imaginar suas 
vidas através de fantasias íntimas com os perten-
ces que deixam para trás. Turnos longos e cansa-
tivos impedem que Eve cuide de seu filho, mas ela 
acredita que sua situação irá melhorar se for pro-
movida para suítes de nível executivo, com agenda 
mais pesada. Com esse objetivo, ela também se 
inscreve no programa de educação para adultos do 
hotel. Duas improváveis relações no trabalho a aju-



a caSa quE JacK conSTRuiu
(The house that Jack Built)
de lars von trier. com matt dillon, bruno Ganz, uma 
thurman. dinamarca / França / alemanha / suécia, 
2018. 155min, dcP.
Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o 
arquiteto Jack mata uma mulher. Este evento provo-
ca um prazer inesperado no personagem, que passa 
a assassinar dezenas de pessoas ao longo de doze 
anos. Diante do descaso das autoridades e da indife-
rença dos habitantes locais, o criminoso não encontra 
dificuldade em planejar seus crimes, executá-los aos 
olhos de todos e guardar os cadáveres num grande 
frigorífico. Mais tarde, ele compartilha seus casos 
mais marcantes com o sábio Virgílio, numa jornada 
rumo ao inferno. Do aclamado diretor Lars von Trier. 
Panorama do cinema mundial - (LP) - 18 anos
SAB (3/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOM (4/11) 13:40 Estação NET Gávea 5 
TER (6/11) 16:00 Estação NET Ipanema 1 
SEX (9/11) 15:50 Kinoplex São Luiz 2 
DOM (11/11) 16:00 Reserva Cultural Niterói 1 

caScudoS
(cascudos)
de igor barradas. com thiago xavier, Pedro Henrique, 
Gabriel lima, renan cláudio, eliane costa, zé mário Fa-
rias, eduardo Prates, ediélio mendonça, letícia lisboa, 
João Pedro, bernardo leandro, cesário candhí. brasil, 
2018. 18min, dcP.
Ninguém pode com os moleques da Vila Ideal. Este 
filme será exibido na sessão do filme Para'í.
Première Brasil: novos Rumos curta - (Li) - 12 anos
SAB (3/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SAB (3/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
DOM (4/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEG (5/11) 19:00 Cine Arte UFF 

cEnTRaL do BRaSiL
(central do Brasil)
de Walter salles. com Fernanda montenegro, Vinicius 
de oliveira, marília Pêra, othon bastos, soia lira. bra-
sil, 2018. 110min, dcP.
Dora escreve cartas na estação Central do Brasil, 
no Rio de Janeiro, para pessoas analfabetas. Quan-
do volta para casa, relê as cartas com sua amiga 
Irene e elas, juntas, decidem quais textos merecem 
ou não ser enviados aos destinatários. Quando uma 
de suas clientes é atropelada, seu filho Josué, de 
nove anos, fica perdido na estação. A contragosto, 
Dora acolhe o garoto acaba acompanhando-o até 
os confins do Nordeste, à procura do pai dele. Os 
dois, tão diferentes entre si, se aproximam confor-
me viajam país adentro.
clássicos & cults - Livre
SAB (3/11) 19:00 Estação NET Botafogo 1 « 
DOM (11/11) 19:00 Cine Arte UFF 

chuva É canToRia na aLdEia doS moRToS
(chuva é cantoria na aldeia dos mortos)
de João salaviza, renée nader messora. com Henrique 
ihjãc Krahô, raene Kôtô Krahô, rosilene amcrokwyj 
Krahô, marcolino ipàr Krahô, sergio ropoxêt Krahô. 
brasil / Portugal, 2018. 113min, dcP.
Ihjãc, um jovem Krahô, após um encontro com o es-
pírito do seu falecido pai, se vê obrigado a realizar 
sua festa de fim de luto. 
Première Brasil: competição longa ficção - Livre

SAB (3/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
DOM (4/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (5/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

cinE hoLLiudY 2 - a chiBaTa SidERaL
(cine holliudy 2 - a chibata sideral)
de Halder Gomes. com edmilson Filho, miriam Free-
land, roberto bontempo, marcondes Falcão, samantha  
schmutz. brasil, 2018. 100min, dcP.
Pacatuba, Ceará, anos 1980. Com a chegada do vi-
deocassete, Francisgleydisson se vê obrigado a fe-
char o seu querido Cine Holliúdy, o que compromete 
o pagamento da faculdade de seu filho, agora com 
18 anos. Para salvar a situação, ele decide produzir 
um filme de alienígenas, usando como atores os 
habitantes da cidade. 
Première Brasil: hors concours - 12 anos
SAB (3/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «
DOM (4/11) 20:45 Roxy 1 
QUA (7/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 

cinZaS
(cenizas)
de Juan sebastián Jácome. com samanta caicedo, 
diego naranjo, Juana estrella. equador / uruguai, 2018. 
80min, dcP.
Vivendo na região dos Andes Equatorianos, Caridad 
não fala com seu pai há anos – desde que ele 
abandonou a família sob uma nuvem de suspei-
tas e acusações. Mas a situação muda quando 
um vulcão há tempos inativo começa a cuspir 
cinzas e Caridad se encontra isolada e presa na 
área destruída. Vendo-se sem opções, ela procu-
ra por seu pai e vai ter que confrontar emoções 
que manteve reprimida por tantos anos. Um filme 
que examina uma família em crise tendo como 
pano de fundo a presença iminente de um de-
sastre geológico. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
TER (6/11) 19:40 Estação NET Rio 4 « 
QUI (8/11) 14:10 Estação NET Gávea 2 
DOM (11/11) 14:10 Estação NET Rio 5 

ThE cLEanERS
(The cleaners)
de Hans block, moritz riesewieck. alemanha / brasil, 
2018. 90min, dcP.
Conheça uma indústria fantasma no terceiro mun-
do dedicada à limpeza digital, onde a internet se 
livra daquilo que não gosta. Um “limpador” típico 
tem que vigiar e classificar diariamente milhares 
de imagens, fotos e vídeos, muitas delas pertur-
badoras, causando duradouro impacto psicológico. 
No entanto, surgem nesse trabalho questões mais 
profundas sobre o que faz de uma imagem arte 
ou propaganda e o que é que define o jornalismo. 
Encontramos aqui cinco “desbravadores digitais” 
entre os milhares contratados pelo Vale do Silício, cujo 
trabalho é apagar o conteúdo “inapropriado” da rede. 
midnight docs - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 15:30 Estação NET Rio 3 
SEG (5/11) 13:30 Estação NET Ipanema 2  
TER (6/11) 18:45 Estação NET Gávea 4 
DOM (11/11) 19:10 Estação NET Rio 3
 

cLEmEnTina
(clementina)
de ana rieper. brasil, 2018. 75min, dcP.

Uma viagem através das músicas e da história de 
Clementina de Jesus (1902-1987). Seus sambas 
mais poéticos, o batuque cheio de balanço e os 
cantos religiosos que revelam uma comunicação 
forte com o mundo sagrado nos conduzem ao pro-
fundo mundo de Quelé. Personagem única na his-
tória da MPB, a cantora, neta de escravos, é con-
siderada por muitos o elo perdido entre a cultura 
brasileira e suas raízes africanas. Este filme será 
exibido na sessão do filme Mais triste que chuva 
num recreio de colégio.
Première Brasil: competição longa documentário - Livre
SEX (2/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SEX (2/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (3/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOM (4/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

coLETTE
(colette)
de Wash Westmoreland. com Keira Knightley,  
dominic West, eleanor tomlinson, denise Gough, 
Fiona shaw. reino unido / estados unidos / Hungria, 
2018. 111min, dcP.
Quando Colette se casa com o carismático e ego-
cêntrico escritor Willy, é inserida no fecundo mundo 
das artes de Paris, onde sua criatividade floresce. 
Sempre pronto a ganhar em cima do talento alheio, 
Willy permite que Colette escreva seus romances, 
contanto que sejam assinados por ele. O fenomenal 
sucesso da série Claudine faz de Willy um escritor 
famoso e deles, o primeiro casal-celebridade mo-
derno. Mas a falta de reconhecimento por seu tra-
balho começa a incomodar Colette, enquanto seu 
casamento tem que enfrentar a infidelidade de Willy 
e o interesse de Colette em outras mulheres. 
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 16:10 Estação NET Gávea 4 
DOM (4/11) 14:00 Reserva Cultural Niterói 1 
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Ipanema 2 
SAB (10/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
DOM (11/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2

comPRa-mE um REvÓLvER
(cómprame un revolver)
de Julio Hernández cordón. com Ángel leonel corral, 
matilde Hernández Guinea, rogelio sosa. méxico, 2018. 
90min, dcP.
O filme se passa no México, em algum momento de 
um futuro próximo. As mulheres estão desapare-
cendo gradativamente e uma garota chamada Huck 
usa uma máscara para conseguir esconder seu gê-
nero. Ela ajuda seu pai, um viciado atormentado, a 
cuidar de um campo de beisebol abandonado, onde 
traficantes se reúnem para jogar. O pai tenta pro-
tegê-la de todas as formas possíveis. Com a ajuda 
de seus amigos, um grupo de garotos perdidos que 
consegue se camuflar para sobreviver aos desafios 
do deserto ventoso, Huck tem que lutar para supe-
rar sua realidade e derrotar a máfia local.
Première Latina - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 17:00 Estação NET Gávea 4 
DOM (4/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (5/11) 15:20 Estação NET Ipanema 2  
QUA (7/11) 14:20 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (11/11) 17:20 Estação NET Rio 3 

conquiSTaR, amaR E vivER inTEnSamEnTE
(Plaire, aimer et courir vite)
de christophe Honoré. com Vincent lacoste, Pierre dela-
donchamps, denis Podalydès. França, 2018. 130min, dcP.
Paris, 1993. Jacques é um escritor na casa dos 30 
anos que goza de relativa notoriedade. Pai solteiro, 
ele preserva o bom humor e o romantismo, apesar 
das incertezas em sua vida e no mundo. Durante 
uma viagem de trabalho para a Bretanha, conhece 
Arthur, jovem aspirante a cineasta em meio a um 
desperta sexual que deseja ardentemente livrar-se 
de sua vida provinciana. Arthur sente-se instanta-



neamente atraído pelo experiente recém-chegado. 
Uma reflexão sobre amor e perda, juventude e ma-
turidade, além da coragem para amar nos tempos 
de hoje. Cannes 2018.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAB (3/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 
QUI (8/11) 16:40 Estação NET Gávea 4 
SEX (9/11) 21:10 Estação NET Ipanema 2 
DOM (11/11) 21:10 Reserva Cultural Niterói 1 

convERSa com ELE
(conversa com ele)
de bárbara Paz. brasil, 2018. 27min, dcP.
O doutor Drauzio Varella trava uma conversa hi-
potética com o amigo Hector Babenco, cineasta 
que faleceu em 2016. A importância da amizade é 
abordada no documentário a partir da morte de um 
amigo. O curta-metragem é uma extensão do docu-
mentário Corredor polonês (2018), também dirigido 
por Bárbara Paz. Este filme será exibido na sessão 
do filme Pixote, a lei do mais fraco.

Première Brasil: hors concours curta - Livre
TER (6/11) 18:10 Instituto Moreira Salles «« 

coRREndo aTRáS
(correndo atrás)
de Jeferson de. com aílton Graça, Juan Paiva, Juliana 
alves, lázaro ramos, lellezinha. brasil, 2018. 86min, dcP.
Paulo Ventania acaba de deixar o último de seus 
diversos empregos. Sem formação definida, busca 
uma maneira de sobreviver com dignidade, vislum-
brando a função de empresário de jogador de futebol 
como a chance de mudar sua vida. Percorrendo o 
subúrbio carioca, Ventania descobre Glanderson, um 
garoto que sonha ser jogador e tem uma caracterís-
tica física marcante: ele não possui dois dedos do pé. 
Première Brasil: hors concours longa ficção - (Li) - 
10 anos
SEG (5/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
TER (6/11) 20:45 Roxy 1 
QUA (7/11) 13:45 Estação NET Gávea 1 

a coSTuREiRa dE SonhoS
(Sir)
de rohena Gera. com tillotama shome, Vivek Gomber. 
Índia / França, 2018. 99min, dcP.
Ratna trabalha como empregada doméstica na casa 
de Ashwin, membro de uma família rica. Aparente-
mente, ele tem tudo o que precisa, mas ela intui que 
o patrão desistiu de seus sonhos e está um tanto 
perdido. Ratna, por outro lado, tem origem pobre, 
parece não ter nada, mas é cheia de esperanças e 
trabalha com determinação para realizar o sonho de 
se tornar uma designer de moda. Uma súbita cone-
xão entre eles aproxima dois mundos distintos, mas 
as barreiras entre ambos parecem cada vez mais 
intransponíveis. Exibido no Festival de Cannes 2018. 

Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 13:30 Estação NET Rio 3 
SAB (3/11) 18:50 Estação NET Gávea 4 
QUA (7/11) 19:30 Estação NET Rio 5 
SAB (10/11) 14:10 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (11/11) 17:30 Estação NET Ipanema 2  

cuLPa
(den Skyldige)
de Gustav möller. com Jakob cedergren, Jessica din-
nage, omar shargawi. dinamarca, 2018. 85min, dcP.
Um operador de chamadas de emergência, policial 
aposentado, recebe a ligação de uma mulher seques-
trada. Quando a conversa é subitamente interrompida, 
a busca pela vítima e seu sequestrador se inicia. Com 
o telefone como sua única ferramenta, o funcionário 
deflagra uma corrida contra o tempo para salvá-la. 
Logo ele constata que está diante de um crime muito 

maior do que imaginava. O filme, rodado em apenas 
uma locação – uma central de chamadas de emer-
gência em Copenhague –, ganhou o prêmio do público 
no Festival de Cinema de Sundance 2018. 
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:30 Estação NET Rio 3 
SAB (3/11) 13:30 Estação NET Botafogo 1 
DOM (4/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (5/11) 17:15 Estação NET Ipanema 2  
QUA (7/11) 21:20 Estação NET Gávea 4
 

dESLEmBRo
(deslembro)
de Flavia castro. com Jeanne boudier, sara antunes, 
eliane Giardini, Hugo abranches, Julián marras. brasil / 
França / Qatar, 2018. 96min, dcP.
Joana é uma adolescente que se alimenta de litera-
tura e rock. Ela mora em Paris com a família quando 
a anistia é decretada no Brasil final de 1979. De 
um dia para o outro, e a sua revelia, organiza-se a 
volta para o país do qual mal se lembra. No Rio de 
Janeiro, cidade onde nasceu e onde seu pai desa-
pareceu nos porões do DOPS, seu passado ressur-
ge. Nem tudo é real, nem tudo é imaginação, mas 
ao “lembrar”, Joana inscreve sua própria história 
no presente, na primeira pessoa. Este filme será 
exibido na sessão do filme À tona.
Première Brasil: competição longa ficção - 12 anos
SEX (2/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SEX (2/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (3/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOM (4/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

dEZ anoS TaiLÂndia
(Ten Years Thailand)
de apichatpong Weerasethakul, aditya assarat,  
chulayarnnon siriphol, Wisit sasanatieng. com  
boonyarit Wiangnon, Kidakarn chatkaewmanee,  
tanasawan thepsatorn, sakda Kaewbuade. tailândia / 
Hong Kong / Japão, 2018. 95min, dcP.
Quatro diretores são convidados a imaginar seu 
país daqui a uma década. Cada um contribui com 
um episódio. Reunidos, os curtas soam como uma 
advertência a respeito da atual situação política na 
Tailândia. Desde 2014, o país é submetido a uma 
ditadura militar que restringiu as discordâncias, a 
opinião pública, a criatividade e a diversidade de 
pensamento. Um novo nacionalismo agora é pro-
movido com suas próprias regras estreitas sobre o 
que são ideias e ações corretas. Caso esse modelo 
continue, como vai ser a próxima década? 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:40 Estação NET Rio 5 
DOM (4/11) 13:20 Estação NET Rio 5 
QUI (8/11) 17:20 Instituto Moreira Salles 

o dia quE RESiSTia
(El día que resistía)
de alessia chiesa. com lara rógora, mateo baldasso, 
mila marchisio. argentina / França, 2018. 98min, dcP.
Três irmãos, todos com menos de dez anos, sozi-
nhos em uma grande e erma casa de campo, cer-
cada por uma floresta de aparência misteriosa. A 
mais velha vive presa entre sua imaginação, os jo-
gos típicos da infância, e a realidade e as responsa-
bilidades da vida adulta. Ela batalha silenciosamen-
te para tomar conta dos mais novos, enquanto seus 

pais estão inexplicavelmente ausentes. Inspirada 
por sua própria imaginação, ela  cria um estranho 
mundo de espera sem fim e desejos silenciosos ba-
seada nos assustadores contos de fadas que lê em 
voz alta. Festival de Berlim 2018. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 13:50 Estação NET Ipanema 1 
TER (6/11) 14:00 Estação NET Gávea 2 
QUA (7/11) 16:00 Estação NET Rio 5 
SAB (10/11) 19:10 Estação NET Rio 4 

diamanTino
(diamantino)
de Gabriel abrantes, daniel schmidt. com carloto cotta, 
cleo tavares, anabela moreira, margarida moreira, carla 
maciel. brasil / Portugal / França, 2018. 96min, dcP.
Diamantino, o maior jogador de futebol do mundo, 
perde seu talento e encerra sua carreira em desgra-
ça. Em busca de um novo propósito na vida, o ícone 
internacional embarca numa odisseia delirante, onde 
enfrenta o neofascismo, a crise dos refugiados, mu-
tações genéticas e a busca pela origem de seu gênio. 

Première Brasil: hors concours longa ficção - 14 anos
DOM (4/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 « 
SEG (5/11) 15:00 Estação NET Gávea 3 
TER (6/11) 21:10 Cine Arte UFF 

diSToRção
(alterscape)
de serge levin. com charles baker, michael ironside, 
Jeff solomon, Jeffrey c. Wolf, alex Veadov, serge levin. 
estados unidos, 2018. 92min, dcP.
Em depressão depois de perder o irmão na guer-
ra do Iraque, Sam Miller tenta tirar a própria vida, 
sobrevive e é acompanhado pelo terapeuta John 
Willis. No tratamento, é submetido a técnicas ex-
perimentais que prometem curá-lo. Após sessões 
promovidas em um estranho laboratório, ele se 
transforma: parece estar desprovido das emoções 
humanas mais básicas. Melhor filme no Philip K. 
Dick Sci-Fi Film Festival.

midnight - (LP) - 16 anos

SAB (3/11) 21:00 Estação NET Gávea 4 « 
QUA (7/11) 19:10 Estação NET Gávea 4 « 
SAB (10/11) 23:59 Estação NET Botafogo 1 

domingo
(domingo)
de clara linhart, Fellipe barbosa. com ittala nandi, 
camila morgado, augusto madeira, ismael caneppeli, 
martha nowill. brasil, 2018. 95min, dcP.
Sábado, 1º de janeiro de 2003. Enquanto Brasília 
celebra a posse do Presidente e ex-metalúrgico 
Luiz Inácio Lula da Silva, duas famílias do interior 
gaúcho se reúnem em uma velha mansão rural 
para um churrasco regado a champanhe, segredos, 
anseios e frustrações familiares. Domingo poderia 
ser um dia qualquer – não fossem os hormônios 
dos adolescentes, uma chuva repentina e uma 
caixinha de cocaína esquecida no armário da dona 
da casa. Este filme será exibido na sessão do filme 
universo preto paralelo.
Première Brasil: competição longa ficção - 18 anos
QUA (7/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 



QUA (7/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
QUI (8/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (9/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

um ELEFanTE SEnTado quiETo
(da xiang xi di er zuo)
de Hu bo. com zhang Yu, Peng Yuchang, Wang Yuwen. 
china, 2018. 234min, dcP.
Em uma pequena cidade no norte da China, vidas 
de diferentes protagonistas se cruzam. Para prote-
ger um amigo, o jovem Wei Bu empurra o valentão 
da escola escada abaixo e foge do local após o ga-
roto ser hospitalizado com risco de vida. Wang Jin, 
vizinho de 60 anos, vive em conflito com seu filho e 
nora e decide se juntar a Wei. Huang Ling, a melhor 
amiga de Wei Bu, está atormentada por manter um 
caso com o vice-diretor da escola. Desesperados, 
os três decidem fugir juntos, enquanto, do outro 
lado da cidade, todos procuram por Wei. Premiado 
no festival de Berlim.
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 18:00 Instituto Moreira Salles 
QUA (7/11) 14:15 Estação NET Rio 4 

ELEiçÕES
(Eleições)
de alice riff. brasil, 2018. 100min, dcP.
Um diálogo entre juventude e sociedade, acompa-
nhando a eleição de um grêmio estudantil da E.E. 
Doutor Alarico da Silveira, no centro de São Paulo. 
Com posições ideológicas divergentes, o conflito 
entre as chapas é o mote narrativo para mergu-
lhar neste universo jovem e questionador, em que 
a contundência da realidade cotidiana se mescla 
com o direito de sonhar e de criar caminhos para o 
mundo que se acredita. Este filme será exibido na 
sessão do filme O órfão.
Première Brasil: competição longa documentário - 
Livre
QUA (7/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
QUA (7/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
QUI (8/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (9/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

Em chamaS
(Beoning)
de lee chang-dong. com ah-in Yoo, steven Yeun, 
Jong-seo Jun. coreia do sul, 2018. 148min, dcP.
O suspense conta a história de Jong-su, um en-
tregador que está trabalhando quando encontra 
com Hae-mi, garota na vizinhança que  pergunta 
se ele cuidaria de seu gato enquanto ela viaja para 
a África. Quando retorna, Hae-mi apresenta para 
Jong-su um jovem enigmático chamado Ben, que 
conheceu durante sua estadia fora. Um belo dia, 
Ben conta para Jong-su sobre o seu mais estranho 
passatempo. Baseado no conto “Queimar celeiros”, 
do aclamado escritor japonês Haruki Murakami. 
Vencedor do prêmio da crítica no Festival de Can-
nes de 2018 com a nota mais alta da história.  

Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEG (5/11) 16:10 Reserva Cultural Niterói 1 
TER (6/11) 21:00 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 18:40 Estação NET Ipanema 2 

EnTRE TEmPoS
(Ricordi?)
de Valerio mieli. com linda caridi, anna manuelli, luca 
marinelli. itália / França, 2018. 106min, dcP.
O filme aborda uma longa história de amor, do início 
ao fim, recontada através das memórias de seus 
dois protagonistas, o jovem casal formado por “Ele” 
e “Ela”. Trata-se de um fluxo de consciência no qual 
imagens e sensações se apresentam sem ordem cro-
nológica precisa, misturando pontos de vista e esca-
vando contradições da memória. Ao longo da sessão, 
o filme apresenta uma jornada emocional intensa pelo 
interior das mentes de seus personagens e do público, 
uma vez que é fácil se reconhecer no dia a dia do casal 
de protagonistas. Festival de Veneza 2018.
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 13:00 Estação NET Gávea 3 
SEG (5/11) 14:00 Reserva Cultural Niterói 1 
QUA (7/11) 14:20 Estação NET Ipanema 2  
QUI (8/11) 19:00 Estação NET Rio 5 « 

Eu Sou TEmPESTa
(io sono Tempesta)
de daniele luchetti. com marco Giallini, elio Germano, 
eleonora danco. itália, 2018. 107min, dcP.
Numa Tempesta é um executivo que administra um 
fundo de mais de 1 bilhão de euros. Tem dinheiro, 
carisma, um bom faro para os negócios e poucos 
escrúpulos. Um dia, a lei o alcança: por causa de 
uma antiga condenação por evasão fiscal, ele tem 
que fazer um ano de serviço comunitário em um 
centro para desabrigados. É assim que ele conhece 
Bruno, um jovem pai sem-teto que frequenta o local 
com o seu filho. Esse encontro parece oferecer a 
cada um deles uma oportunidade de redenção. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:00 Estação NET Gávea 5 
SAB (3/11) 21:30 Estação NET Rio 5 
TER (6/11) 21:30 Estação NET Ipanema 1 

EXcELEnTÍSSSimoS
(Excelentísssimos)
de douglas duarte. brasil, 2018. 152min, dcP.
Um registro a quente dos fatos, personagens e articu-
lações por trás da maior crise política do país desde 
a redemocratização. Gravado dentro do Congresso 
ao longo dos meses em que corria o impeachment, o 
filme retrata quem, como e porque se derruba uma 
presidente. 
Première Brasil: hors concours longa documentário - 
12 anos
SEX (2/11) 21:00 Estação NET Botafogo 1 « 
SAB (3/11) 13:30 Estação NET Gávea 3 
SAB (10/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 

a EXcênTRica FamÍLia dE gaSPaRd
(gaspard va au mariage)
de antony cordier. com Félix moati, laetitia dosch, 
Guillaume Gouix, christa theret, marina Fois, Johan 
Heldenberg. França, 2017. 103min, dcP.
A comédia francesa conta a história de Gaspard, 
um jovem de 25 anos que, depois de ficar afastado 
durante alguns anos, se reencontra com a família 
logo após o anúncio do casamento do pai. Acompa-
nhado de Laura, uma moça extravagante que aceita 
fingir ser sua namorada durante o casamento, ele 
se sente pronto para pisar, novamente, no zoológico 
da família e rever os animais que o viram crescer. 
Entre um pai mulherengo, um irmão sensato de-
mais e uma bela irmã, ele está prestes a viver os 
últimos dias de sua infância.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
QUA (7/11) 16:50 Estação NET Gávea 3 « 
QUI (8/11) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
SEX (9/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SAB (10/11) 15:10 Estação NET Ipanema 2 

Faca no coRação
(un couteau dans le coeur)
de Yann Gonzalez. com Vanessa Paradis, Kate moran, 
nicolas maury, Jonathan Genet, Khaled alouach. Fran-
ça / méxico / suíça, 2018. 102min, dcP.
Paris, verão de 1979. Anne produz filmes pornôs 
gays de segunda categoria. Depois de ser abando-
nada por Lois, sua montadora e amante, ela tenta 
reconquistá-la filmando sua produção mais ambi-
ciosa, ao lado de seu ardente parceiro Archibald. 
Mas um de seus atores é assassinado e Anne se 
vê tomada por uma estranha investigação que irá 
colocar sua vida de cabeça para baixo. Selecionado 
para a Competição Oficial do Festival de Cannes 
2018. Com Vanessa Paradis. 
midnight - (LEP) - 16 anos
SAB (3/11) 23:59 Estação NET Botafogo 1 
QUI (8/11) 14:00 Estação NET Ipanema 1 

FamÍLia SuBmERSa
(Família sumergida)
de maría alché. com mercedes morán, esteban bigliardi, 
marcelo subiotto, laila maltz, Federico sack. argentina / 
brasil / alemanha / noruega, 2018. 91min, dcP.
É verão em Buenos Aires e a irmã de Marcela fa-
leceu subitamente. Enquanto passa pelo luto, ela 
precisa encarar o doloroso processo de esvaziar o 
apartamento da irmã. Quando Nacho, jovem amigo 
de sua filha, se oferece para ajudá-la, ela encontra 
um conforto inesperado à medida que a relação en-
tre eles se desenvolve, em viagens de carro e aven-
turas. Nestes dias difíceis e confusos, o passado e 
o presente de Marcela se entrelaçam e ela começa 
a questionar sua própria natureza. Enquanto isso, 
a iminência da rotina se aproxima. Locarno 2018. 
Prêmio Horizontes Latinos San Sebástian.

Première Latina - (LP) - 14 anos
QUI (8/11) 14:30 Reserva Cultural Niterói 1 
SEX (9/11) 15:10 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
DOM (11/11) 13:20 Estação NET Rio 3 

FáTima
(Fátima)
de João canijo. com anabela moreira, rita blanco, 
cleia almeida. Portugal / França, 2017. 153min, dcP.
Maio de 2016. Um grupo de 11 mulheres parte de 
Vinhais, Trás-os-Montes, no extremo norte de Por-
tugal, em peregrinação a Fátima. Ao longo de nove 
dias e 400 quilômetros, atravessam meio país em 
esforço e sacrifício para cumprir as suas promes-
sas. O cansaço e o sofrimento extremos as levam 
a momentos de ruptura. Revelam-se então as suas 
identidades e motivações mais profundas. Chega-
das a Fátima, cada uma terá que reencontrar o seu 
próprio caminho para a redenção. Exibido no Festi-
val de Roterdã 2018. 

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 18:30 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 
SEX (9/11) 14:30 Estação NET Rio 4 

o FavoRiTo
(The Front Runner)
de Jason reitman. com Hugh Jackman, Vera Farmiga, 
molly ephraim. estados unidos, 2018. 112min, dcP.
Este drama biográfico segue a ascensão e queda 
do senador Gary Hart. Ele era considerado o favorito 
para a indicação do partido democrata à corrida pre-
sidencial de 1988 quando sua campanha foi enterra-
da pela história de um relacionamento extraconjugal 
com Donna Rice. Após uma união inédita entre a 



mundo documentando com precisão e sensibilida-
de uma vasta gama de movimentos e momentos 
culturais. No entanto, depois de tanto procurar e 
pesquisar, ela percebeu que muito de seu trabalho 
apontava para um fenômeno único: a cultura da 
riqueza. Com este novo documentário, ela monta 
o quebra-cabeça do seu projeto de vida, em uma 
investigação incendiária sobre as patologias que 
criaram a sociedade mais rica que o mundo já viu.  
midnight docs - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 16:00 Instituto Moreira Salles 
DOM (4/11) 17:30 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 15:10 Estação NET Rio 4 
DOM (11/11) 13:10 Estação NET Ipanema 1 

giLda BRaSiLEiRo - conTRa o                 
ESquEcimEnTo
(gilda Brasileiro - contra o esquecimento)
de roberto manhães reis, Viola scheuerer. brasil /  
suíça / alemanha, 2018. 90min, dcP.
A personagem do título, com seu país no sobreno-
me, tem 52 anos e é uma mulher forte. Filha de 
pai afrodescendente e mãe judia-alemã, Gilda pes-
quisa a história de uma estrada clandestina, usada 
por traficantes de escravos no século XIX. Encontra 
documentos relevantes, mas ninguém mais na sua 
cidade, a paulista Salesópolis, parece interessado 
em vasculhar o passado. O filme recupera essa 
história com o apoio de imagens de época feitas 
pelo fotógrafo Marc Ferrez. Este filme será exibido 
na sessão do filme Gopi.
Première Brasil: competição longa documentário - 
12 anos
TER (6/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
TER (6/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
QUA (7/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUI (8/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

goPi
(gopi)
de Viviane d'avilla e Paulo dimantas (codireção).  
brasil / Índia, 2018. 15min, dcP.
Gopi foi o mais novo e primeiro intersexual a se 
candidatar nas eleições da Assembleia Legislativa 
do estado de Tamil Nadu, na Índia. Gopi luta diaria-
mente pelos direitos dos intersexuais e da comu-
nidade LGBTQIA. Este filme será exibido na sessão 
do filme Gilda Brasileiro - Contra o esquecimento.
Première Brasil: competição curta - 16 anos
TER (6/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
TER (6/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
QUA (7/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUI (8/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

gRaSS
(grass)
de Hong sangsoo. com Kim minhee, Jung Jinyoung, Ki 
Joobong. coreia do sul, 2018. 66min, dcP.
Em um beco onde não se esperaria encontrar um 
lugar como esse, há um café onde as pessoas se 
sentam espalhadas e conversam entre si. Em fren-
te, o proprietário de uma pequena mercearia cultiva 
várias plantas em grandes bacias de borracha. Com 
o passar do tempo, as pessoas sentadas em dife-
rentes mesas se familiarizam umas com as outras 
e começam a se misturar. Uma mulher observa as 
outras e anota seus pensamentos. Mesmo quando 

imprensa marrom e o jornalismo político, o senador 
Hart foi forçado a abandonar a disputa. Os aconteci-
mentos deixaram um profundo e duradouro impacto 
na política norte-americana e no cenário mundial. 
Baseado no livro All the Truth is Out, de Matt Bai.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
SAB (3/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEG (5/11) 16:30 Estação NET Gávea 5 
TER (6/11) 19:20 Estação NET Ipanema 1 

FERRanTE FEvER
(Ferrante fever)
de Giacomo durzi. itália, 2017. 74min, dcP.
Este filme dá vida à produção literária de Elena Fer-
rante, escritora italiana responsável pela aclamada 
tetralogia “Série Napolitana”, com quatro livros pu-
blicados em diversas partes do mundo. Uma autora 
que, apesar de seu sucesso internacional, consegue 
se manter anônima. Com palestras, leituras e inter-
pretações e com participações de escritores, críticos, 
diretores, livreiros e editores, o documentário ajuda 
a explorar a escrita profundamente íntima de Elena 
Ferrante, ao mesmo tempo em que oferece ferramen-
tas que ajudam a esboçar sua misteriosa identidade. 
itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 15:50 Estação NET Ipanema 1 
TER (6/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (7/11) 16:20 Estação NET Gávea 2 
SAB (10/11) 17:20 Estação NET Rio 4 

aS FiLhaS do Fogo
(Las hijas del fuego)
de albertina carri. com carolina alamino, mijal Katzowicz, 
rocío zuviría. argentina, 2018. 115min, dcP.
Bem no fim do mundo, três mulheres se encontram 
por acaso, começando uma jornada poliamorosa 
que irá transformar as suas vidas. Uma viagem ao 
longo de estradas e através do tempo que se trans-
forma em pura alegria, rios de prazer e diversão. 
Elas lentamente exploram uma paixão irreversível e 
a utopia do amor monogâmico, longe dos sentimen-
tos de posse e de dor, como o inevitável fim de um 
amor que não se encaixa em lei alguma. Através de 
suas anotações, Violeta nos conta sobre as aventu-
ras das Filhas do Fogo: um grupo de mulheres em 
busca de suas próprias descobertas eróticas.
midnight - (LEP) - 18 anos
TER (6/11) 13:45 Estação NET Ipanema 1 
SEX (9/11) 23:59 Estação NET Botafogo 1 

FiLmE EnSaio
(Filme ensaio)
de maria Flor. brasil, 2018. 72min, dcP.
Em 2014, Andréa Beltrão, Malu Galli e Mariana 
Lima montaram o espetáculo teatral Nômades, 
uma criação coletiva com direção de Márcio Abreu. 
A atriz Maria Flor acompanhou o processo de en-
saio e registrou, com sua câmera, o percurso de 
criação da peça. Enquanto observa as atrizes em 
cena e acompanha a construção da obra, a jovem 
atriz atrás da câmera acaba por perceber que o que 
está sendo construído ali é o percurso da sua pró-
pria vida e da sua profissão.
Première Brasil: Retratos longa - 14 anos
QUA (7/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
QUA (7/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
QUI (8/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEX (9/11) 15:00 Cinemateca do MAM 

FRacTaL dE LoREnZ
(Lorenz Fractal)
de Joe tripician, serge levin, rick spalla. com Fran-
cisco Filho, lívia de bueno, alex Veadov, Yuri de sousa, 
serge levin. estados unidos, 2018. 15min, dcP.
Lorenz descobre falhas dimensionais que o levam a 

lugares diversos e distantes. Não importa onde vá, ele 
sempre volta para os mesmos tempos e lugar. Lorenz 
logo nota que cada lugar visitado guarda a chave para 
resolver o complexo enigma envolvendo passado, pre-
sente e futuro. 
midnight - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 21:00 Estação NET Gávea 4 « 
QUA (7/11) 19:10 Estação NET Gávea 4 
SAB (10/11) 23:59 Estação NET Botafogo 1 

FRiEdKin uncuT
(Friedkin uncut)
de Francesco zippel. itália, 2018. 107min, dcP.
Uma visão íntima da vida e da jornada artística de 
William Friedkin, o extraordinário e excêntrico diretor 
de filmes cult como O exorcista, Operação França, 
Parceiros da noite e O comboio do medo. Pela primei-
ra vez, Friedkin se revela, guiando os espectadores 
por uma viagem fascinante pelos temas e histórias 
que influenciaram sua vida e sua carreira. Graças 
à participação de grandes amigos e colaboradores 
(como Francis Ford Coppola, Ellen Burstyn, Quentin 
Tarantino, Willem Dafoe, entre outros), é possível des-
cobrir curiosidades e debater sobre o que realmente 
significa ser um artista. Festival de Veneza 2018.
Film doc - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 
QUA (7/11) 15:00 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 17:20 Estação NET Rio 4 

FuTEBoL inFiniTo
(Fotbal infinit)
de corneliu Porumboiu. romênia, 2018. 70min, dcP.
Para Laurenti Ginghina, o futebol precisa mudar, 
se libertar de suas amarras; cantos têm que ser 
arredondados, zonas designadas para jogadores, 
regras revisadas. Em retrospecto, ele entendeu que 
as regras estavam erradas quando fraturou a fíbula 
em um jogo ainda novo. Agora um burocrata, prefe-
re conversar com Porumboiu, seu amigo e cineasta. 
Todos os caminhos levam ao futebol, mas também 
para longe dele - para posse de terra, fazendas de 
laranja na Flórida, utopia política e os vestígios dei-
xados pela vida - até o infinito. Berlim 2018. 
midnight docs - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:20 Estação NET Gávea 2 
SAB (3/11) 13:00 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 17:30 Estação NET Botafogo 1 
SAB (10/11) 15:45 Estação NET Rio 5 

gamE giRLS
(game girls)
de alina skrzeszewska. França / alemanha, 2018. 
86min, dcP.
Teri e sua namorada, Tiahna, levam seu relaciona-
mento pelos caminhos caóticos de Skid Row, Los An-
geles, a “capital dos sem-teto dos EUA”. Um dilema 
aumenta a tensão entre as duas mulheres: enquanto 
Tiahna está confortável vivendo no submundo eco-
nômico de Skid Row, Teri é tomada por um forte 
desejo de cair fora. Juntas a outras mulheres da vi-
zinhança, elas frequentam um workshop semanal de 
arte expressiva, onde refletem, sonham e cicatrizam 
suas feridas. Será que o amor entre elas sobreviverá 
à violência de seu passado e do lugar aonde vivem? 
Mostra Panorama, Festival de Berlim 2018.
midnight docs - (LEP) - 16 anos
TER (6/11) 21:40 Estação NET Rio 4 
QUI (8/11) 14:15 Estação NET Rio 4 
DOM (11/11) 16:00 Instituto Moreira Salles 

a gERação da RiquEZa
(generation Wealth)
de lauren Greenfield. estados unidos, 2018. 106min, dcP.
Nos últimos vinte e cinco anos, a aclamada fotógra-
fa e cineasta Lauren Greenfield (A Rainha de Ver-
sailles, Thin, kids+money, #LikeAGirl) viajou pelo 



a noite chega e fica tarde, todos permanecem no 
café. Do mesmo diretor de O hotel às margens do 
rio. Exibido no Festival de Berlim.  
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
DOM (4/11) 13:20 Estação NET Botafogo 1 
QUA (7/11) 19:40 Estação NET Ipanema 1 
QUI (8/11) 20:00 Estação NET Rio 4 

guERRa FRia
(Zimna wojna)
de Pawel Pawlikowski. com tomasz Kot, Joanna Kulig, 
agata Kulesza, Jeanne balibar, cédric Kahn. Polônia / 
França / reino unido, 2018. 84min, dcP.
Esse drama polonês conta uma história apaixonada 
e improvável entre duas pessoas que se encontram 
em uma época dividida. Durante a Guerra Fria, en-
tre a Polônia stalinista e a Paris boêmia dos anos 
50, um músico amante da liberdade e uma jovem 
cantora com histórias e temperamentos distintos 
vivem um amor impossível em um tempo impos-
sível. Do mesmo diretor de Ida (2013), vencedor 
do Oscar de melhor filme estrangeiro, o filme foi 
indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, 
onde ganhou o prêmio de melhor diretor. Indicado 
ao People’s Choice Award no Festival de Toronto.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:00 Estação NET Gávea 4 
SAB (3/11) 17:10 Estação NET Botafogo 1 
SEG (5/11) 21:15 Estação NET Ipanema 2  
TER (6/11) 19:00 Reserva Cultural Niterói 1 

haL aShBY
(hal)
de amy scott. estados unidos, 2018. 90min, dcP.
Vida e obra de Hal Ashby (1929-1988), o gênio úni-
co que produziu uma sucessão de vencedores do 
Oscar nos anos 70, são evocadas em entrevistas 
com os atores Jane Fonda, Jon Voight e Jeff Brid-
ges, além dos diretores Alexander Payne e Norman 
Jewison, entre outros. Ashby foi o realizador de 
clássicos como Ensina-me a viver (1971), Shampoo 
(1975) e Amargo regresso (1978). Enquanto, para 
o consumo externo, o diretor encarnava uma paz 
fundamental, em seu íntimo lidava com questões 
profundas que depois transformaria nos temas 
principais de seu trabalho. Sundance 2018.
Film doc - (LEP) - 14 anos
QUI (8/11) 15:40 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 18:00 Instituto Moreira Salles 
SAB (10/11) 15:20 Estação NET Rio 4 

haPPY houR - vERdadES E conSEquênciaS
(happy hour - verdades e consequências)
de eduardo albergaria. com Pablo echarri, letícia  
sabatella, luciano cáceres, aline Jones. brasil / ar-
gentina, 2018. 105min, dcP.
Em um mundo tão real quanto fictício, Horácio pro-
cura sua verdade. Assim, aprende a dar espaço a 
seu desejo, em uma história em que a comédia se 
cruza com a melancolia.
Première Latina - 14 anos
TER (6/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 «
QUA (7/11) 14:20 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 

o hoTEL ÀS maRgEnS do Rio
(gangbyun hotel)
de Hong sangsoo. com Ki Joo-bong, Kim min-hee, 
song seon-mi. coreia do sul, 2018. 96min, dcP.
Um velho poeta que se hospeda de graça em um 
hotel à beira do rio convoca seus dois filhos sepa-
rados. Ele pressente, sem razão aparente, que vai 
morrer. Depois de ser traída pelo homem com quem 
estava vivendo, uma jovem se hospeda num quarto 
no hotel. Buscando apoio, ela convoca uma ami-
ga. O poeta passa o dia com seus filhos, tentando 
amarrar as pontas soltas de sua vida. Mas não é tão 

fácil assim fazer isso em um dia. Ele então encontra 
a jovem e sua amiga, depois de uma nevasca súbita 
e incrivelmente pesada. Do mesmo diretor de Grass. 
Prêmio de melhor ator no Festival de Locarno. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 16:00 Estação NET Gávea 1 
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 21:30 Estação NET Ipanema 1 

humanPERSonS
(Personas humanas)
de Frank spano. com luis Fernández, alex o  dogherty, 
maría cecilia sánchez, ramiro meneses, roberto 
birindelli. Panamá / brasil / espanha, 2018. 93min, dcP.
James é um imigrante latino que vive em Illinois, 
nos Estados Unidos, há 35 anos. É um homem so-
litário, com um filho, e seu passado está prestes 
a ameaçá-lo profundamente. Sua bem sucedida 
carreira no crime lhe garantiu o respeito de sua or-
ganização e eles lhe passaram uma delicada tarefa: 
conseguir um fígado humano para um cliente muito 
importante. Depois de falhar em sua missão, Ja-
mes é obrigado pelo seu chefe a voltar à Medellín, 
sua terra natal na Colômbia, de onde deve trazer o 
órgão em sete dias. Caso contrário, seu filho será 
eliminado por sua própria organização.
Première Latina - (LP) - 14 anos
QUA (7/11) 14:30 Estação NET Gávea 3 
SEX (9/11) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
SAB (10/11) 17:20 Estação NET Ipanema 1 
DOM (11/11) 15:50 Estação NET Rio 5 

humBERTo mauRo
(humberto mauro)
de andré di mauro. brasil / brasil, 2018. 90min, dcP.
Tributo a Humberto Mauro (1897-1983), pioneiro do 
cinema brasileiro e latino americano. Uma entrevis-
ta do homenageado, gravada no Museu da Imagem 
e do Som nos anos 60, serve de fio condutor para o 
filme, que revisita sua vida através de sua produção 
cinematográfica. Ganham destaque as incomuns 
soluções técnicas adotadas por Mauro durante as 
filmagens e sua luta contra adversidades inerentes 
ao pioneirismo de quem fez cinema no Brasil do iní-
cio do século XX, em uma pequena cidade do interior.

Première Brasil: hors concours longa documentário - 
Livre
QUA (7/11) 19:30 Cinemateca do MAM «
QUI (8/11) 21:10 Cine Arte UFF 
SEX (9/11) 16:00 Instituto Moreira Salles 

iLha
(ilha)
de ary rosa, Glenda nicácio. com aldri anunciação, 
arlete dias, sérgio laurentino, renan mota, Valdinéia 
soriano. brasil, 2018. 94min, dcP.
Emerson, jovem da periferia, quer fazer um filme 
sobre a sua história na Ilha, onde quem nasce nun-
ca consegue sair. Para isso, ele sequestra Henrique, 
um premiado cineasta. Juntos, eles reencenam a 
vida, mas com alguma licença poética. A produção 
conquistou os prêmios de ator (Aldri Anunciação) e 
roteiro (Ary Rosa) no Festival de Brasília 2018. Este 
filme será exibido na sessão do filme Sempre verei 
cores no seu cinza.
Première Brasil: novos Rumos longa - (Li) - 16 anos
SEG (5/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SEG (5/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
TER (6/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUA (7/11) 19:00 Cine Arte UFF

imagEm E PaLavRa
(Le livre d'image)
de Jean-luc Godard. França, 2018. 84min, dcP.
Você ainda se lembra de como, há muito tempo, trei-
namos nossos pensamentos? Na maioria das vezes 
começamos a partir de um sonho. Nos perguntamos 

como, na escuridão, cores de tal intensidade poderiam 
emergir dentro de nós. Com uma voz baixa e suave 
dizendo coisas maravilhosas, profundas e precisas. 
Imagem e palavras como um sonho ruim escrito em 
uma noite tempestuosa, sob olhos ocidentais. Paraísos 
perdidos: a guerra está aqui. Do aclamado diretor de 
Acossado e Je vous salue, Marie, o filme foi premiado 
no Festival de Cannes com a primeira Palma de Ouro 
Especial da história.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 15:15 Estação NET Botafogo 1 
DOM (4/11) 16:50 Estação NET Gávea 4 
SEG (5/11) 21:15 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (11/11) 21:40 Estação NET Ipanema 2 

imaginE
(imagine)
de John lennon, Yoko ono. com John lennon, Yoko 
ono, Fred astaire, dick cavett, George Harrison, Jonas 
mekas, Jack Palance. estados unidos, 1972. 83min, dcP.
Uma filmagem surrealista, que mistura ficção e 
vida real, de um dia na vida de John Lennon e Yoko 
Ono, composto a partir de canções do histórico 
álbum Imagine, de John, e do álbum Fly, de Yoko. 
Uma colagem cinematográfica de cores, sons, so-
nhos e realidade, o filme foi produzido e dirigido por 
John e Yoko, que, ao lado de numerosas estrelas, 
como George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, 
Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas, criaram 
um mundo de imaginação tão rico e comovente 
quanto a música que o acompanha. Relançamento 
em cópia restaurada com cenas inéditas.
midnight docs - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUA (7/11) 15:40 Estação NET Ipanema 1 
QUI (8/11) 17:30 Estação NET Botafogo 1 

inFERninho
(inferninho)
de Guto Parente, Pedro diogenes. com Yuri Yamamoto, 
demick lopes, rafael martins, samya de lavor, tatiana 
amorim. brasil, 2018. 82min, dcP.
Deusimar é a dona do Inferninho, bar que é um re-
fúgio de sonhos e fantasias. Ela sonha em deixar 
tudo pra trás e ir embora para um lugar distante. 
Jarbas, o marinheiro que acabara de chegar, sonha 
em ancorar, fincar raízes. O amor que nasce entre 
os dois vai transformar por completo o cotidiano 
do bar e a vida dos seus funcionários: Luizianne, a 
cantora, Coelho, o garçom, e Caixa-Preta, a faxinei-
ra. Este filme será exibido na sessão do filme vigia.
Première Brasil: novos Rumos longa - 14 anos
QUI (8/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
QUI (8/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SEX (9/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SAB (10/11) 19:00 Cine Arte UFF 

inFiLTRado na KLan
(BlacKkKlansman)
de spike lee. com John david Washington, adam driver, 
laura Harrier. estados unidos, 2018. 135min, dcP.
A história real de um herói americano. Nos anos 
70, Ron Stallworth é o primeiro detetive afro-ame-
ricano a servir no Departamento de Polícia de 
Colorado Springs. Determinado a se destacar, ele 
parte em uma missão perigosa: se infiltrar e expor 
a Ku Klux Klan. O jovem detetive logo recruta um 
colega mais experiente, Flip Zimmerman. Juntos, 
eles pretendem derrubar a organização que espa-
lha o discurso de ódio pelo país. Produzido pela 
equipe de Corra!, vencedor do Oscar de melhor 
roteiro original em 2018. Vencedor do Grand Prix 
do Festival de Cannes. 
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
TER (6/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUA (7/11) 18:30 Reserva Cultural Niterói 1 
SEX (9/11) 16:00 Estação NET Ipanema 2  
SAB (10/11) 18:40 Kinoplex São Luiz 2 



inTimidadE EnTRE ESTRanhoS
(intimidade entre estranhos)
de José alvarenga Jr. . com rafaela mandelli, milhem 
cortaz, Gabriel contente. brasil, 2018. 111min, dcP.
 Maria muda-se temporariamente para o Rio, para 
ficar perto do marido, Pedro, que está atuando 
numa série de TV. Ela também se sente distante do 
amado porque ele passa o dia em gravações. Sua 
solidão tem um observador fiel: Horácio, um jovem 
introspectivo, síndico e dono de praticamente todo 
o prédio onde moram. A relação entre Maria e Horá-
cio começa sacudida por atritos, mas as divergên-
cias vão sendo substituídas por uma aproximação 
que traz um mundo completamente novo aos dois - e 
do qual Pedro não faz parte. 
Première Brasil: hors concours longa ficção - (LEi) 
-14 anos
QUI (8/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEX (9/11) 13:45 Estação NET Gávea 1 
SAB (10/11) 20:45 Roxy 1 

invaSão dRag
(invasão drag)
de rafael ribeiro. brasil, 2018. 13min, dcP.
Retrato de uma nova geração de drag queens que, 
oriunda de diversas classes sociais e pautada pelas no-
vas tecnologias, busca mais visibilidade na sociedade. 
Este filme será exibido na sessão do filme Mormaço.
Première Brasil: novos Rumos curta - Livre
TER (6/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
TER (6/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
QUA (7/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUI (8/11) 19:00 Cine Arte UFF 

JÉSSiKa
(Jéssika)
de Galba Gogóia. com Verónica Valenttino, shirley britto, 
Pedro bedim. brasil, 2017. 18min, dcP.
 Jéssika é uma travesti. Anos depois de deixar o in-
terior do Nordeste, retorna para sua cidade natal. 
Nessa viagem, reencontra sua história e a si mes-
ma. Este filme será exibido na sessão do filme Luna
Première Brasil: novos Rumos curta - (LEi) - Livre
DOM (4/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
DOM (4/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SEG (5/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
TER (6/11) 19:00 Cine Arte UFF 

JoSÉ
(José)
de li cheng. com enrique salanic, ana cecilia mota, 
manolo Herrera. Guatemala, 2018. 84min, dcP.
 José, 19 anos, vive com sua mãe na Cidade da 
Guatemala - jovem, gay, corre riscos evidentes em 
um dos países mais pobres, perigosos e religiosos 
do mundo. Ela nunca foi casada e José é seu filho 
mais novo e o favorito. A vida dela se limita à igreja 
e à venda de sanduíches. José passa seus dias em 
ônibus lotados, trabalhando como entregador de 
comida para motoristas. Ele preenche seu tempo 
livre no celular e com sexo casual, que surge das 
esquinas e de aplicativos de encontros. Quando 
conhece Luis, um imigrante da área rural da cos-
ta do Caribe, José vai viver paixões e sofrimentos.   
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 19:40 Estação NET Rio 5 « 
QUI (8/11) 16:00 Estação NET Rio 4 
SEX (9/11) 13:30 Estação NET Ipanema 1 

JuLian SchnaBEL: RETRaTo do aRTiSTa
(Julian Schnabel: a Private Portrait )
de Pappi corsicato. com mathieu amalric, laurie 
anderson, Hector babenco. itália, 2017. 84min, dcP.
 Documentário sobre o pintor e cineasta america-

no Julian Schnabel. Durante a montagem de sua 
retrospectiva na Peter Brant Foundation, em Con-
necticut, seu querido amigo Lou Reed morre e faz 
com que Julian reflita sobre sua vida, suas origens, 
o início de carreira, sua vida nos anos 80 em Nova 
York, o desejo de fazer filmes, crises pessoais e ar-
tísticas e tudo o que ele fez ao longo dos últimos 40 
anos. Tudo isso contado visualmente (imagens do 
passado, de seu arquivo pessoal) e também através 
das histórias de Julian, sua família, amigos e perso-
nalidades que atravessaram sua vida.
itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
DOM (4/11) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
TER (6/11) 16:10 Estação NET Gávea 1 
SAB (10/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 

KuSama - inFiniTo
(Kusama - infinity)
de Heather lenz. estados unidos, 2018. 76min, dcP.
 A artista feminina mais vendida do mundo, Yayoi 
Kusama superou muitos obstáculos para levar sua 
visão artística à cena mundial. O trauma de crescer 
no Japão durante a II Guerra Mundial, a vida em 
uma família que dificultava suas ambições criati-
vas, o machismo e o racismo do meio, a doença 
mental e, por fim, envelhecer e seguir se dedican-
do à sua arte. Por décadas, o seu trabalho afastou 
fronteiras que a isolavam de seus pares e dos que 
estavam no poder no mundo da arte. A artista resis-
tiu e criou seu legado. Indicado ao Grande Prêmio 
do Júri no Festival de Sundance. 
itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Estação NET Ipanema 1 
SAB (3/11) 16:45 Estação NET Rio 4 
QUA (7/11) 20:00 Instituto Moreira Salles 

LEmBRa
(Lembra)
de leonardo martinelli. com isis mendes távora, Viniele 
lopes. brasil, 2018. 10min, dcP.
 O cotidiano de uma jovem carioca testemunhado 
através da tela de seu celular. Este filme será exibi-
do na sessão do filme Sócrates.
Première Brasil: novos Rumos curta - Livre
SEX (2/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SEX (2/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SAB (3/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
DOM (4/11) 19:00 Cine Arte UFF 

Longa JoRnada noiTE adEnTRo 3-d
(di qiu zui hou de ye wan)
de bi Gan. com tang Wei, sylvia chang, Huang Jue. 
china / França, 2018. 130min, dcP.
 Este drama com um quê de filme noir conta a história 
de Luo Hongwu, um homem que retorna a Kaili, sua 
cidade natal na China, de onde havia fugido há vários 
anos. Começa, então, sua busca pela mulher amada 
e nunca esquecida. Através de uma narrativa mui-
to sensorial, ele relembra o verão que passou com 
ela há vinte anos. Ela disse que se chamava Wan 
Quiwen. Exibido no Festival de Toronto e na Mostra 
Un Certain Regard do Festival de Cannes, em 2018.
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 15:50 Instituto Moreira Salles 
SAB (10/11) 19:45 Instituto Moreira Salles 

LongE da áRvoRE
(Far From the Tree)
de rachel dretzin. estados unidos, 2017. 93min, dcP.
O filme acompanha famílias que enfrentam desa-
fios excepcionais na base do amor, da empatia e da 
compreensão. Este documentário de valorização da 
vida nos inspira a apreciar as pessoas que amamos 
por tudo que elas são, não pelo que poderiam ter 

sido. Baseado no premiado e aclamado Longe da 
Árvore: pais, filhos e a busca da identidade, de An-
drew Solomon, livro mais vendido na lista de não-
-ficção do jornal The New York Times. 
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:00 Estação NET Rio 5 
DOM (4/11) 13:40 Estação NET Rio 3 
SEG (5/11) 14:45 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 14:15 Estação NET Ipanema 2  
DOM (11/11) 20:00 Instituto Moreira Salles 

Luna
(Luna)
de cris azzi. com eduarda Fernandes, ana clara ligeiro. 
brasil, 2018. 89min, dcP.
 Na escola, Luana, adolescente introvertida, criada 
pela mãe solteira, conhece Emília, também filha 
única, mas com pais ricos que vivem viajando. A 
amizade das duas é abalada quando Luana tem 
sua intimidade exposta nas redes sociais. Este filme 
será exibido na sessão do filme Jéssika.
Première Brasil: novos Rumos longa - (LEi) -14 anos
DOM (4/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
DOM (4/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SEG (5/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
TER (6/11) 19:00 Cine Arte UFF 

maiS TRiSTE quE chuva num REcREio dE 
coLÉgio
(mais triste que chuva num recreio de colégio)
de lobo mauro. brasil, 2018. 14min, dcP.
Em som e imagem, a reforma superfaturada do Mara-
canã para a Copa de 2014, o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff e a reforma trabalhista de 2017. 
Este filme será exibido na sessão do filme Clementina.
Première Brasil: competição curta - Livre
SEX (2/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SEX (2/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (3/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOM (4/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

maRcia haYdÉE
(marcia haydée)
de daniela Kallmann. brasil, 2018. 80min, dcP.
Marcia Haydée é a única brasileira que se tornou 
referência mundial na arte da dança. Sua vida se 
mistura com a dos grandes bailarinos, coreógrafos 
e diretores que fizeram a história da dança a partir 
da segunda metade do século XX. O filme acompa-
nha a trajetória pessoal e artística de Marcia Haydée 
desde sua formação no Rio de Janeiro até ser reco-
nhecida mundialmente como prima ballerina, desco-
brindo o que a fez ser a artista excepcional que é, o 
que constitui seu estilo único e o que a distingue de 
todos que a antecederam.
Première Brasil: Retratos longa - Livre
SEX (2/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
SEX (2/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
SAB (3/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUA (7/11) 17:00 Cinemateca do MAM 

maRia caLLaS - Em SuaS PRÓPRiaS 
PaLavRaS
(maria by callas)
de tom Volf. França, 2018. 113min, dcP.
A soprano greco-americana Maria Callas foi alça-
da à fama depois da Segunda Guerra Mundial e 
tornou-se a principal atração das óperas do mundo 
todo. Juntando material de arquivo restaurado com 
as palavras da própria Callas, o filme nos mostra 
um novo olhar sobre suas vidas pública e privada.  
Ouvimos a soprano através de entrevistas que deu 
durante a vida, incluindo uma conversa com David 
Frost, que era considerada perdida. Assim, ao dar 



uma nova perspectiva aos eventos-chave da vida 
dela, o filme derruba a reputação de que ela seria 
uma mulher temperamental.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
TER (6/11) 19:00 Estação NET Ipanema 2  
DOM (11/11) 19:00 Reserva Cultural Niterói 1 

maTangi / maYa / m.i.a.
(maTangi / maYa / m.i.a.)
de stephen loveridge. sri lanka / reino unido / estados 
unidos, 2018. 96min, dcP.
Documentário sobre a vida da cantora e ícone pop 
M.I.A. Nascida no Sri Lanka, durante o movimento 
de independência Tamil, Mathangi Maya Arulpraga-
sam - M.I.A. - fugiu para Londres com a mãe e os 
irmãos aos nove anos de idade. Com o plano de se 
tornar documentarista, ela retornou ao Sri Lanka e 
começou a filmar seus familiares. Usando material 
de arquivo dos últimos 22 anos, o filme revela como 
a artista usa a música pop como ferramenta política. 
Vencedor do prêmio especial do júri no Sundance 
Film Festival 2018. 
midnight docs - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 21:20 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 13:10 Estação NET Botafogo 1 
QUI (8/11) 16:00 Estação NET Gávea 1 
SAB (10/11) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro  

o mau EXEmPLo dE camERon PoST
(The miseducation of cameron Post)
de desiree akhavan. com chloë Grace moretz, sasha 
lane, Forrest Goodluck, John Gallagher Jr., marin  
ireland. estados unidos, 2018. 90min, dcP.
Cameron Post parece uma aluna perfeita do ensino 
médio. Mas, depois de ser pega com outra garota 
no banco de trás de um carro na noite do baile da 
escola, ela é logo enviada a um centro de conver-
são para jovens com “impulsos homossexuais”. 
No local, Cameron é submetida a uma disciplina 
rígida, estranhos métodos de “desgayzação” e do-
ces canções de rock cristão. Mas, nesse cenário 
incomum, ela conhece uma inesperada comunida-
de gay. Pela primeira vez, Cameron vai se conectar 
com gente igual a ela e encontrar o seu lugar ao 
lado de outros desgarrados. Grande Prêmio do Júri, 
Sundance 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 17:15 Estação NET Rio 4 
DOM (4/11) 19:00 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 17:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro  

mEmÓRia da doR
(La douleur)
de emmanuel Finkiel. com mélanie thierry, benoît ma-
gimel, benjamin biolay. França / bélgica / suíça, 2018. 
127min, dcP.
Em 1944, na França ocupada por nazistas, a jovem 
e talentosa escritora Marguerite atua como ativa 
integrante da resistência aos invasores ao lado de 
seu marido Robert Antelme. Quando Robert é de-
portado pela Gestapo, a polícia política nazista, ela 
enfrenta uma batalha desesperada para reencon-
trá-lo. Começa uma aflitiva relação com Rabier, um 
colaborador dos nazistas, e corre riscos terríveis 
para salvar Robert, participando de um jogo de gato 
e rato em encontros imprevisíveis por toda Paris. 
Obra baseada no romance autobiográfico la Douleur, 
de Marguerite Duras.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 18:30 Reserva Cultural Niterói 1 
SEG (5/11) 21:00 Kinoplex São Luiz 2 
TER (6/11) 16:30 Estação NET Gávea 3 
QUI (8/11) 16:00 Estação NET Ipanema 1
 

mEu nomE É daniEL
(meu nome é daniel)
de daniel Gonçalves. brasil, 2018. 83min, dcP.
Daniel Gonçalves nasceu com uma deficiência que 
nenhum médico foi capaz de diagnosticar. Neste 
documentário de tom pessoal, o cineasta traça o 
caminho de sua vida para jogar luz sobre sua pró-
pria condição. Sua história e suas reflexões são 
evocadas através de imagens de arquivo da família 
e cenas gravadas em tempos atuais. Este filme será 
exibido na sessão do filme Nomes que importam.
Première Brasil: competição longa documentário - 
12 anos
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
TER (6/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUA (7/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

mEu PRÓPRio BEm
(il bene mio)
de Pippo mezzapesa. com sergio rubini,sonya 
mellah,dino abbrescia,Francesco de Vito, michele  
sinisi, teresa saponangelo, caterina Valente. itália, 
2018. 94min, dcP.
Elia, o último habitante de Provvidenza, cidade ita-
liana destruída por um terremoto, recusa-se a se 
mudar, junto com o resto da comunidade local, para 
a “Nova Provvidenza”. Tentam expulsá-lo e até o 
prefeito determina sua saída. Para ele, no entan-
to, aquele lugar continua vivo. Elia está a ponto de 
erguer uma barricada quando, de repente, começa 
a sentir uma nova presença na cidade. O filme foi 
exibido no Festival de Veneza 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 14:00 Estação NET Gávea 5 
SEX (9/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
DOM (11/11) 19:30 Estação NET Ipanema 1 

mEu quERido FiLho
(Weldi)
de mohamed ben attia. com imene cherif, mohamed dhrif, 
mouna mejri. tunísia / bélgica / França, 2018. 104min, dcP.
Riadh está perto de se aposentar no trabalho como 
operador de empilhadeira no porto de Túnis, capital 
da Tunísia. A vida que divide com a mulher Nazli gira 
em torno do filho único do casal, Sami, que está se 
preparando para os exames do ensino médio. O jo-
vem é vítima de constantes crises de enxaqueca, o 
que preocupa bastante seus pais. Quando começa 
a dar sinais de que está se sentindo melhor, Sami 
desaparece de repente. Sua intenção, logo se des-
cobre, é juntar-se a militantes terroristas do ISIS na 
Síria. Exibido no Festival de Cannes 2018.
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Reserva Cultural Niterói 1 
SAB (3/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
DOM (4/11) 17:20 Estação NET Ipanema 2  
SEX (9/11) 17:10 Estação NET Gávea 4 

minha oBRa PRima
(mi obra maestra)
de Gastón duprat. com Guillermo Francella, luis  
brandoni, raúl arévalo, andrea Frigerio. argentina / 
espanha, 2018. 100min, dcP.
Arturo é um marchand de arte encantador e so-

fisticado, ainda que meio inescrupuloso. Tem sua 
própria galeria de arte no centro de Buenos Aires, 
cidade que o fascina. Renzo é um artista plástico 
melancólico, um pouco selvagem, e que está em 
franca decadência. Detesta qualquer contato social 
e vive quase na pobreza. Ainda que o marchand e 
o pintor sejam unidos por uma velha amizade, não 
concordam em quase nada. Seus universos e ideias 
são opostos, o que gera tensão e briga entre eles. 
No entanto, eles seguem grande amigos, apesar 
das diferenças. Esta comédia é sobre essa amiza-
de. Veneza 2018. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
QUI (8/11) 16:30 Estação NET Gávea 5 
SEX (9/11) 13:50 Estação NET Rio 5  
SAB (10/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
DOM (11/11) 15:20 Estação NET Ipanema 1 

miRiam mEnTE
(miriam miente)
de natalia cabral, oriol estrada. com Frank Perozo,  
Pachy méndez, Georgina duluc. república dominicana / 
espanha, 2018. 89min, dcP.
A história se desenvolve pelo olhar de Miriam, uma 
garota de 14 anos que acompanha o mundo à sua 
volta com curiosidade. Ela vem de uma família 
branca, mas seu pai é negro. Miriam é fruto de uma 
mistura racial comum e bastante incentivada em 
seu país. Sua família sabe que ela tem um namora-
do, mas ignora o fato de que ele é negro e de outro 
extrato social. Quando sua festa de aniversário se 
aproxima, Miriam precisa decidir se vai convidar 
Jean-Louis e enfrentar seu círculo mais próximo ou 
deve esquecê-lo, mantendo-se fiel às convenções 
de sua classe social.
Première Latina - (LEP) - 12 anos
SEX (2/11) 15:20 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 13:20 Estação NET Rio 4 
SAB (10/11) 13:20 Estação NET Ipanema 1 

o momEnTo PLuTão
(ming wang xing shi ke)
de ming zhang. com dan liu, daqian Yi, meihuizi zeng, 
miya, xinran li, xuebing Wang. china, 2018. 110min, dcP.
O cineasta Zhun Wang viaja de Xangai até as pro-
fundezas de uma montanha para a pré-produção 
de um filme, a fim de coletar canções folclóricas. 
Ele leva consigo sua equipe: Hongmin Ding, o pro-
dutor, Bai, um jovem ator, e Chun Du, diretora de 
fotografia. Com o passar dos dias, a dinâmica entre 
eles começa a mudar, resultando em uma jornada 
sem sentido. O diretor se apaixona por Chun Du, 
mas ela não corresponde. Presos na montanha, 
eles precisam encarar desafios e a escuridão do 
lado de fora e de dentro. Até a magnífica cerimônia 
final. Quinzena dos Realizadores, Cannes 2018.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 14:30 Estação NET Rio 4 
SEG (5/11) 14:15 Estação NET Gávea 5 
SAB (10/11) 19:20 Estação NET Rio 5 

monRovia, indiana
(monrovia, indiana)
de Frederick Wiseman. estados unidos, 2018. 143min, dcP.
Monrovia, Indiana (população: 1.063), cidadezinha 
localizada no meio dos Estados Unidos, foi funda-
da em 1834 e é uma comunidade agrícola. O fil-
me mostra as experiências de vida e trabalho no 
dia a dia de Monrovia, com foco nas instituições e 
organizações comunitárias e religiosas da cidade. 
Um olhar complexo e sutil da rotina da cidade, o 
filme fornece uma compreensão do modo de vida 



da América rural, que sempre foi de vital importân-
cia, mas cuja força e influência nem sempre foram 
reconhecidas. Exibido no Festival de Veneza.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
DOM (4/11) 14:40 Estação NET Botafogo 1 
QUI (8/11) 19:20 Instituto Moreira Salles 

moRmaço
(mormaço)
de marina meliande. com marina Provenzzano, sandra 
maria, Pedro Gracindo, analu Prestes, igor angelkorte. 
brasil, 2018. 97min, dcP.
Rio de Janeiro, 2016. O verão mais quente da his-
tória. A cidade está se preparando para os Jogos 
Olímpicos. Ana, defensora pública de 32 anos, tra-
balha por uma comunidade ameaçada de remoção 
pelas obras do Parque Olímpico. Ao mesmo tempo, 
misteriosas manchas aparecem em sua pele. Coi-
sas estranhas começam a acontecer na cidade e 
no corpo de Ana. A temperatura sobe, criando uma 
atmosfera úmida e sufocante. O mormaço se acu-
mula, abrindo caminho para uma tempestade. Este 
filme será exibido na sessão do filme Invasão drag
Première Brasil: novos Rumos longa - (Li) -16 anos
TER (6/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
TER (6/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
QUA (7/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUI (8/11) 19:00 Cine Arte UFF 

moRRa, monSTRo, moRRa
(muere, monstruo, muere)
de alejandro Fadel. com Victor lopez, esteban bigliardi, 
tania casciani, romina iniesta, sofia Palomino. argen-
tina / França / chile, 2018. 95min, dcP.
Cruz, um policial rural, investiga o bizarro caso do 
cadáver de uma mulher sem cabeça encontrado 
em uma região remota das Montanhas dos Andes. 
David, marido da amante de Cruz, Francisca, surge 
como o principal suspeito e é logo enviado para um 
hospital psiquiátrico. Ele jura que a culpa do crime 
é da aparição inexplicável e brutal de um “Mons-
tro”. Cruz acaba desencavando uma misteriosa 
teoria que envolve geometria rural, motociclistas de 
montanha e um mantra que não sai da sua cabe-
ça: Mate-me, Monstro. Exibido na mostra Um Certo 
Olhar do Festival de Cannes 2018. 
midnight - (LEP) - 14 anos
DOM (4/11) 19:40 Estação NET Rio 4 
SEG (5/11) 14:00 Estação NET Gávea 2 
QUI (8/11) 14:45 Estação NET Rio 5 

moRTo não FaLa
(morto não fala)
de dennison ramalho. com daniel de oliveira, Fabíula 
nascimento, bianca comparato, marco ricca. brasil, 
2018. 110min, dcP.
Stênio é plantonista noturno no necrotério de uma 
grande e violenta cidade. Em suas madrugadas de 
trabalho, ele nunca está só, pois possui um dom pa-
ranormal de comunicação com os mortos. Quando 
as confidências que ouve do além revelam segre-
dos de sua própria vida, Stênio desencadeia uma 
maldição que traz perigo e morte para perto de si 

e de sua família.
Première Brasil: competição longa ficção - 14 anos
SEG (5/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SEG (5/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
TER (6/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUA (7/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

EL moToaRREBaTadoR
(El motoarrebatador)
de agustín toscano. com sergio Prina, liliana Juarez, 
leon zelarayan. argentina / uruguai, 2018. 90min, dcP.
Na cidade argentina de Tucumán, Miguel ganha 
a vida como motochorro, um ladrão que assalta 
as pessoas com sua moto. Quando rouba a bolsa 
de Elena, uma mulher mais velha, ele acaba ma-
chucando-a gravemente. Miguel fica atormentado 
pela culpa e é incapaz de esquecer sua vítima. Em 
uma tentativa de fazer a coisa certa, esconde sua 
verdadeira identidade e começa a cuidar da feri-
da e desavisada Elena. Quanto mais se aproxima 
dela, mais fica enredado em suas próprias menti-
ras. Um drama com o pano de fundo da greve da 
polícia de 2013, quando Tucumán foi tomada por 
caos e violência.
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEG (5/11) 16:00 Estação NET Gávea 2 

o mundo a SEuS PÉS
(Le monde est à toi)
de romain Gavras. com Karim leklou, Vincent cassel, 
isabelle adjani. França, 2018. 100min, dcP.
François, traficante pé de chinelo, sonha em ter 
vida mais tranquila e abrir uma franquia de pirulitos 
de sorvete no Marrocos. Sua ambição é esmagada 
quando ele descobre que a própria mãe, jogado-
ra compulsiva e estelionatária ocasional, queimou 
suas economias. Putin, o líder de uma gangue local, 
oferece a François um último trabalho, e assim ele 
vai poder recuperar algum dinheiro. Mas o golpe dá 
errado e todos em volta dele acabam envolvidos: 
incluindo sua glamurosa e manipuladora mãe.
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
QUI (8/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (9/11) 16:00 Estação NET Gávea 1 
SAB (10/11) 13:45 Estação NET Rio 5 
DOM (11/11) 21:30 Estação NET Ipanema 1 

o mundo É REdondo PRa ninguÉm SE 
EScondER noS canToS – PaRTE i: REFÚgio  
(o mundo é redondo pra ninguém se esconder 
nos cantos – Parte i: refúgio)
de leandro Goddinho. brasil / alemanha, 2017. 10min, dcP.
Série documental sobre a diáspora LGBTQ+ no 
mundo. A parte I trata de um jovem africano que foi 
forçado a fugir da Nigéria para se salvar da conde-
nação à pena de morte. Este filme será exibido na 
sessão do filme THF : Aeroporto Central. 
Première Brasil: hors concours curta - 14 anos
DOM (4/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (5/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
DOM (11/11) 21:10 Cine Arte UFF

muSEu
(museo)
de alonso ruizpalacios. com Gael García bernal,  
leonardo ortizgris, alfredo castro, simon russell bea-
le, bernardo Velasco. méxico, 2018. 126min, dcP.
A história de Juan Nuñez e Benjamin Wilson, que, na 
noite da véspera de Natal de 1985, roubam o Mu-
seu Nacional de Antropologia da Cidade do México. 
A magnitude do crime é imensa e leva esses jovens 
indolentes a um caminho descontrolado, que testará 
sua amizade. Vencedor do Prêmio de Melhor Roteiro 

no Festival de Berlim 2018 e exibido nos festivais de 
Toronto e Karlovy Vary. Estrelado por Gael García Ber-
nal, o longa é baseado em uma história real. 
Première Latina - (LP) - 16 anos
SEX (2/11) 16:30 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 21:00 Estação NET Ipanema 2  
DOM (4/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
TER (6/11) 16:20 Reserva Cultural Niterói 1 

não mE ToquE
(Touch me not)
de adina Pintilie. com laura benson, tómas lemar-
quis, christian bayerlein. romênia / alemanha / repú-
blica tcheca / bulgária / França, 2018. 125min, dcP.
Juntos, uma cineasta e seus personagens aventu-
ram-se por uma pesquisa pessoal sobre a intimi-
dade. Entre realidade e ficção, o filme acompanha 
a jornada emocional de Laura, Tomas e Christian, 
oferecendo um olhar íntimo e profundo sobre suas 
vidas. Demandando intimidade e ao mesmo tempo 
com medo de aceitá-la, eles trabalham para supe-
rar velhos padrões, mecanismos de defesa e tabus, 
para cortar o cordão e finalmente serem livres. 
Reflete também sobre como podemos encontrar 
intimidade nas formas mais inesperadas e como 
pode-se amar outra pessoa sem se perder. Urso de 
Ouro, Berlim 2018. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 18 anos
SAB (3/11) 13:40 Estação NET Gávea 1 
TER (6/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
QUI (8/11) 18:30 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 17:00 Estação NET Botafogo 1 

a nÉvoa vERdE
(The green Fog)
de Guy maddin, evan Johnson, Galen Johnson. estados 
unidos / canadá, 2018. 62min, dcP.
Em um estúdio de cinema, um homem algemado é 
mantido sob a mira de um revólver enquanto obser-
va as imagens na tela. Um mapa pode ser visto com 
um dedo apontando para São Francisco. Repórteres 
ficam em frente a um prédio, prontos para transmi-
tir as notícias; o público espera com medo. A ponte 
Golden Gate aparece, banhada por uma luz verde; 
começa uma tempestade, as ruas íngremes da ci-
dade estão desertas. A estrutura deste filme é uma 
homenagem a um corpo que cai, de Hitchcock: um 
conjunto vertiginoso de imagens constrói uma fan-
tasia cinematográfica que atrai o espectador.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
QUI (8/11) 15:50 Instituto Moreira Salles 
SEX (9/11) 21:40 Estação NET Rio 4 
DOM (11/11) 13:50 Estação NET Rio 4 

no PoRTaL da ETERnidadE
(at Eternity’s gate)
de Julian schnabel. com Willem dafoe, rupert Friend, 
oscar isaac, mads mikkelsen, mathieu amalric, emma-
nuelle seigner, niels arestrup.. estados unidos / Fran-
ça, 2018. 110min, dcP.
Nas aldeias de Arles e Auvers-sur-Oise, onde se re-
fugiou para escapar das pressões de Paris, o pintor 
Vincent van Gogh é tratado gentilmente por alguns 
e brutalmente por outros. Madame Ginoux, proprie-
tária do restaurante local, tem pena de sua pobreza 
e lhe dá um livro de contabilidade, que ele preenche 
com desenhos. Seu amigo e artista Paul Gauguin, 
após uma convivência intensa, se afasta. Seu amado 
irmão e negociante de arte, Theo, é inabalável em 
seu apoio, mas nunca consegue vender uma única 
pintura de Vincent. Premiado no Festival de Veneza.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 12 anos
QUA (7/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
QUI (8/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 



SEX (9/11) 19:20 Estação NET Botafogo 1 
DOM (11/11) 19:30 Estação NET Ipanema 2 

nÓiS PoR nÓiS
(nóis por nóis)
de aly muritiba, Jandir santin. com matheus correa, 
Felipe shat, matheus moura, ma ry, maicon douglas. 
brasil, 2018. 89min, dcP.
O baile rola solto. Enquanto o rap ecoa das caixas 
de som, quatro amigos vagam pela pista com ob-
jetivos bem distintos. Mari só pensa no “flow” que 
possa levá-la para a final do Circuito de Rimas CWB, 
a batalha de MCs mais famosa da cidade. Japa se 
ocupa da venda dos produtos de Nando, que testa 
o garoto. Gui espera que o baile corra bem e que 
ao fim da festa possa voltar para casa com o lucro 
da bilheteria. Ele precisa muito da grana. Já Café... 
bem, Café só quer curtir. O que eles não sabem é 
que seus destinos estarão selados para sempre 
após esta noite. Este filme será exibido na sessão 
do filme Preciso dizer que te amo
Première Brasil: competição longa ficção - (Li) - 12 anos
DOM (4/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
DOM (4/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SEG (5/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (6/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

uma noiTE não É nada
(uma noite não é nada)
de alain Fresnot. com Paulo betti, claudia mello, luiza 
braga, Fernanda Vianna, daniel Hendler.  brasil, 2018. 
95min, dcP.
São Paulo, 1984.  Agostinho, um professor de física 
decadente, é casado com Januária e leciona em um 
curso supletivo noturno. Ele se apaixona por sua 
aluna Márcia, uma jovem instável, viciada em dro-
gas e soropositiva. Dividido entre a rotina familiar 
e os encontros com Márcia, Agostinho arrisca tudo 
e, em um misto de paixão e loucura, se contamina 
propositalmente com o vírus HIV. Surpreendente-
mente, Agostinho contará com a compreensão e 
compaixão de Januária. 
Première Brasil: hors concours longa ficção -  
16 anos
DOM (4/11) 19:15 Estação NET Botafogo 1 « 
SEG (5/11) 20:45 Roxy 1 
TER (6/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 

nomES quE imPoRTam
(nomes que importam)
de muriel alves, angela donini. brasil, 2018. 15min, dcP.
Diante da câmera, travestis e transexuais revelam 
como escolheram os nomes que adotaram. Os de-
poimentos evocam a memória afetiva dos perso-
nagens e a importância do reconhecimento de sua 
identidade. Este filme será exibido na sessão do 
filme Meu nome é Daniel.
Première Brasil: competição curta - Livre
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
SEG (5/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
TER (6/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUA (7/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

a noSSa ESPERa
(nos batailles)
de Guillaume senez. com romain duris, laure calamy, 
laetitia dosch. bélgica / França, 2018. 98min, dcP.

Olivier faz o melhor que pode para combater as 
injustiças em seu trabalho. Mas, de um dia para o 
outro, sua esposa Laura abandona a família inespe-
radamente e ele se encontra sozinho, precisando 
lidar com as necessidades de seus filhos pequenos, 
com os desafios da vida cotidiana e com as deman-
das de seu trabalho. Diante dessas novas respon-
sabilidades, ele e os filhos lutam para alcançar um 
equilíbrio enquanto seguem à espera de Laura. 
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos

SAB (3/11) 19:00 Estação NET Ipanema 2  
SEG (5/11) 21:30 Estação NET Rio 5 
SEX (9/11) 15:10 Estação NET Gávea 4 

nunca dEiXE dE LEmBRaR
(Werk ohne autor)
de Florian Henckel von donnersmarck. com tom 
schilling, sebastian Koch, Paula beer. alemanha, 2018. 
188min, dcP.
Inspirado por eventos reais e abrangendo três eras 
da história alemã, o filme conta a história de um 
jovem estudante de Arte, Kurt, que se apaixona por 
outra aluna, Ellie. O pai de Ellie, o professor See-
band, um médico famoso, está consternado com 
a escolha de namorado da filha e jura destruir o 
relacionamento. O que nenhum deles sabe é que 
suas vidas já estão conectadas através de um cri-
me terrível que Seeband cometeu décadas atrás. 
Vencedor de dois prêmios no Festival de Veneza.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 18:00 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 15:00 Kinoplex São Luiz 2 
DOM (11/11) 20:20 Estação NET Botafogo 1 

o gRandE ciRco mÍSTico
(o grande circo místico)
de carlos diegues. com Jesuíta barbosa, bruna  
linzmeyer, Vincent cassel, mariana ximenes, marina 
Provenzzano. brasil / Portugal / França, 2018. 106min, 
dcP.
A história de  cinco gerações da família dona de um 
circo. Desde a inauguração do Grande Circo Místi-
co, em 1910, até os dias atuais, o filme acompanha, 
com a ajuda de Celaví, o mestre de cerimônias, as 
aventuras e os amores da família Kieps, desde o 
início, passando por sua decadência, até o surpre-
endente final. Um filme em que realidade e fantasia 
se juntam em um universo místico.

noite de Encerramento - 16 anos
SAB (10/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
DOM (11/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 

oBScuRo BaRRoco
(obscuro barroco)
de evangelia Kranioti . França / Grécia, 2018. 60min, dcP.
Esta é uma mistura de documentário e ficção sobre 
os inebriantes clímaxes do gênero e da metamorfo-
se. É também uma homenagem cinematográfica a 
uma terra de extremos: a cidade do Rio de Janeiro, 
Brasil. Seguindo os caminhos de Luana Muniz (1961-
2017), figura icônica do transgênero, o filme explora 
diferentes buscas por autoconhecimento através do 
travestismo, do carnaval e da luta política. Em troca, 
propões questões sobre o desejo de transformação 
do corpo, tanto íntimo quanto social. Exibido na mos-
tra Panorama do Festival de Berlim 2018. 
midnight docs - 14 anos
SEX (2/11) 17:20 Estação NET Rio 3  
SAB (3/11) 21:30 Cine Arte UFF 
TER (6/11) 16:50 Instituto Moreira Salles 
QUI (8/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (9/11) 17:00 Cinemateca do MAM 

o Ódio quE você SEmEia
(The hate u give)
de George tillman Jr.. com amandla stenberg, K.J. apa, 
anthony mackie. estados unidos, 2018. 132min, dcP.
Starr Carter está entre dois mundos: a vizinhança 
pobre, principalmente negra, onde mora, e a escola  
rica, quase toda branca, que frequenta. O equilíbrio 
entre esses mundos é quebrado quando Starr tes-
temunha o assassinato de seu melhor amigo de 
infância, Khalil, pelas mãos de um policial. Agora, 
enfrentando pressões de todos os lados da comu-
nidade, Starr precisa encontrar sua voz e defender 
o que é certo. O filme é baseado no aclamado best-
seller de Angie Thomas.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEG (5/11) 18:40 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 21:30 Estação NET Ipanema 2  
SEX (9/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
SAB (10/11) 16:00 Kinoplex São Luiz 2 

o oLho E a Faca
(o olho e a faca)
de Paulo sacramento. com rodrigo lombardi, caco 
ciocler, maria luisa mendonça, roberto birindelli,  
débora nascimento. brasil, 2018. 99min, dcP.
Roberto trabalha há anos em uma plataforma de 
petróleo. Ele e seus colegas são unidos por fortes 
vínculos de amizade, o que é uma forma de resistir 
ao isolamento da rotina em alto-mar. A notícia ines-
perada de uma promoção na equipe abala o bom re-
lacionamento geral e, em especial, a vida de Rober-
to, que também passa por uma grave crise familiar.
Panorama do cinema mundial - (LEi) - 16 anos
QUI (8/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 «
SEX (9/11) 20:45 Roxy 1 
DOM (11/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 

oS oLhoS dE oRSon WELLES
(The eyes of orson Welles)
de mark cousins. reino unido, 2018. 110min, dcP.
A produção teve acesso exclusivo a centenas de 
pinturas e desenhos pessoais de Orson Welles, 
mergulhando no universo visual do lendário diretor 
e ator para revelar um retrato do artista nunca foi 
visto antes - através de seus próprios olhos, esbo-
çado com a própria mão, pintado com seu próprio 
pincel. Produzido por Michael Moore, o filme traz à 
vida as paixões, a política e o poder deste brilhante 
showman do século XX, mostrando como o gênio 
de Welles ainda ressoa até hoje, na era de Trump, 
mais de 30 anos depois sua morte. Premiado no 
Festival de Cannes com o Golden Eye. 
Film doc - (LEP) - 14 anos
TER (6/11) 19:15 Estação NET Rio 5 
SEX (9/11) 15:00 Estação NET Botafogo 1 
DOM (11/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 

oPERação ovERLoRd
(overlord)
de Julius avery. com Jovan adepo, Jacob anderson, 
Pilou asbæk. estados unidos, 2018. 110min, dcP.
Com apenas algumas horas até o Dia D, uma equi-
pe de paraquedistas americanos invadiu a França 
ocupada pelos nazistas para realizar uma missão 
crucial. Com a tarefa de destruir um transmissor de 
rádio no alto de uma igreja fortificada, os soldados 
desesperados juntam forças com um jovem aldeão 
francês para penetrar nas muralhas e derrubar a 
torre. Mas, em um misterioso laboratório nazista 
sob a igreja, alguns soldados estão frente a frente 
com inimigos nunca antes vistos. Do mesmo produ-
tor da aclamada série lost e dos últimos filmes da 



vidas, suas culturas e suas tradições ancestrais. 
Selecionado para a Quinzena dos Realizadores de 
Cannes e para o Festival de Locarno.
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEG (5/11) 18:30 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (9/11) 19:00 Estação NET Ipanema 1 

PauLo caSÉ - o aRquiTETo do EnconTRo
(Paulo casé - o arquiteto do encontro)
de Paula Fiuza. brasil, 2018. 73min, dcP.
Carioca reconhecido e premiado internacionalmente, 
Paulo Casé (1931-2018) buscava alcançar a alma 
das pessoas. Foi o arquiteto do espetáculo urba-
no, do encontro espontâneo, de um urbanismo que 
provoca a convivência e o respeito, eleva o grau de 
cidadania e melhora a autoestima do ser humano. No 
filme, sua vida é contada em primeira pessoa, com 
o apoio do testemunho de amigos e discípulos, entre 
imagens históricas e atuais. Em pauta, vida, obra, 
arquitetura, família, artes, literatura, música, viagens 
e o Rio.
Première Brasil: Retratos longa - Livre
TER (6/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
TER (6/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
QUA (7/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUI (8/11) 15:00 Cinemateca do MAM 

PEdRo E inêS, o amoR não dEScanSa
(Pedro e inês)
de antónio Ferreira. com diogo amaral, Joana de  
Verona, Vera Kolodzig, cristóvão campos, custódia 
Gallego. Portugal / brasil / França, 2018. 125min, dcP.
Inspirado na lenda portuguesa do Rei Dom Pedro (sé-
culo XIV), que desenterrou o corpo de sua amada Inês 
para poder casar-se com ela depois de morta. O filme 
conta a história de Pedro, um homem internado num 
hospital psiquiátrico. Ele foi parar ali ao ser desco-
berto viajando de carro com o cadáver da sua amada 
Inês. Agora, Pedro recorda simultaneamente as vidas 
de Pedro de Portugal, na Idade Média; Pedro Bravo, 
no presente; e Pedro Rey, em um futuro distópico.
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 15:00 Estação NET Ipanema 2  
QUA (7/11) 21:00 Estação NET Rio 3 «
QUI (8/11) 14:20 Estação NET Gávea 4 
SEX (9/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 

EL PEPE, uma vida SuPREma
(El Pepe, una vida suprema)
de emir Kusturica. argentina / uruguai / sérvia, 2018. 
74min, dcP.
Aos 80 anos, José Mujica, ex-presidente do Uru-
guai, guerrilheiro urbano e preso político, é hoje um 
líder global. Talvez ele seja o último revolucionário 
do mundo. Sua vida parece um filme, e ele esco-
lheu o aclamado diretor sérvio Emir Kusturica para 
contar sua jornada de vida. Juntos eles traçam um 
diálogo íntimo que explora o significado da existên-
cia enquanto comprometimento político e aventura 
poética. As filmagens começaram em 2014, du-
rante os últimos dias de Mujica como presidente. 
Kusturica captura seu ponto de vista único sobre o 
mundo em que vivemos. Festival de Veneza 2018. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 17:00 Estação NET Botafogo 1 
SEG (5/11) 16:45 Estação NET Ipanema 1 
TER (6/11) 14:30 Estação NET Gávea 1 
DOM (11/11) 21:30 Estação NET Rio 5 

o PESo do PaSSado
(destroyer)
de Karyn Kusama. com nicole Kidman, sebastian 
stan, toby Kebbell. estados unidos, 2018. 123min, dcP.

O thriller criminal conta a história de Erin Bell, deteti-
ve durona do Departamento de Polícia de Los Ange-
les. Há muitos anos a jovem Erin infiltrou-se em uma 
gangue no deserto da Califórnia e a história termi-
nou muito mal, causando danos psicológicos seve-
ros em sua vida. Agora, depois de uma pista cruzar 
o seu caminho, ela vê uma chance de resolver seus 
traumas do passado e embarca numa jornada peri-
gosa em busca do assassino Silas. Erin enxerga a 
possibilidade de uma redenção e quer a todo custo 
fazer as pazes com sua história. Toronto 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOM (4/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
DOM (4/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEG (5/11) 18:30 Estação NET Ipanema 1 
QUA (7/11) 15:40 Estação NET Gávea 1 

PETERLoo
(Peterloo)
de mike leigh. com rory Kinnear, maxine Peake,  
Pearce Quigley, david moorst, rachel Finnegan. reino 
unido, 2018. 154min, dcP.
Um retrato épico dos eventos ligados ao infame Mas-
sacre de Peterloo, de 1819, em que protestos pacífi-
cos pró-democracia em St Peter's Field, Manchester, 
resultaram em um dos episódios mais sangrentos da 
história da Inglaterra. No massacre, o governo britâ-
nico atacou uma multidão de mais de 60 mil que ha-
via se juntado para pedir reforma política e protestar 
contra os altos níveis de pobreza. Muitos dos mani-
festantes foram mortos e centenas saíram feridos. O 
massacre foi um momento definidor da democracia 
britânica e teve papel importante na fundação do jor-
nal The Guardian. Veneza 2018. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 16:00 Estação NET Gávea 5 
SEX (9/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOM (11/11) 15:10 Estação NET Botafogo 1 

PiXoTE, a LEi do maiS FRaco
(Pixote, a lei do mais fraco)
de Hector babenco. com Fernando ramos da silva, 
Jorge Julião, Gilberto moura, edilson lino, zenildo 
oliveira santos, claudio bernardo, israel Feres david.  
brasil, 2018. 128min, dcP.
Pixote (Fernando Ramos da Silva) foi abandonado 
por seus pais e rouba para viver nas ruas. Ele já 
esteve internado em reformatórios e isto só aju-
dou na sua "educação", pois conviveu com todo 
os tipos de criminosos e jovens delinquentes. Ele 
sobrevive se tornando um pequeno traficante de 
drogas, cafetão e assassino, mesmo tendo apenas 
onze anos. Este filme será exibido junto com o fil-
me Conversa com ele. 
clássicos & cults - 14 anos
SEX (2/11) 18:30 Estação NET Botafogo 1 « 
SAB (3/11) 19:00 Cine Arte UFF 
TER (6/11) 18:10 Instituto Moreira Salles « 

PRaça PÚBLica
(Place Publique)
de agnès Jaoui. com Jean-Pierre bacri, léa drucker, 
agnès Jaoui. França, 2017 . 98min, dcP.
Castro já foi um apresentador de TV bastante famo-
so. Sua popularidade diminuiu com a idade, mas o 
cinismo permanece intacto. Levado pelo motorista 
Manu para a festa de sua amiga de longa data, a 
produtora Nathalie, ele encontra muita gente: de 
celebridades a Hélène, irmã de Nathali e ex-mulher 
de Castro. Quem também está lá é Nina, filha dos 
dois, que acaba de publicar um livro em que os per-
sonagens principais pegam emprestado defeitos de 
seus pais. A champanhe rola solta, e a festa cresce 

franquia Star Wars.
midnight - (LP) - 16 anos
SEG (5/11) 21:15 Estação NET Gávea 4 
TER (6/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 

o ÓRFão
(o órfão)
de carolina markowicz. com Kauan alvarenga, claris-
se abujamra, Georgina castro, ivo müller, Julia costa. 
brasil, 2018. 15min, dcP.
Jonathas foi adotado, mas é devolvido ao abrigo devido 
ao seu “jeito diferente”. Inspirado em uma história real, 
o filme venceu o Queer Palm - prêmio para produções 
de temática LGBT - no Festival de Cannes 2018. Este 
filme será exibido na sessão do filme Eleições.
Première Brasil: competição curta - Livre
QUA (7/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
QUA (7/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
QUI (8/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (9/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

PaLacE ii - 3 quaRToS com viSTa PaRa o maR
(Palace ii - 3 quartos com vista para o mar)
de rafael machado, Gabriel corrêa e castro. brasil / 
brasil, 2018. 84min, dcP.
Na madrugada de 22 de fevereiro de 1998, parte do 
prédio Palace II caiu, deixando oito mortos e mais 
de 170 famílias desabrigadas. Trata-se de uma das 
maiores tragédias na história da engenharia civil 
brasileira e um marco histórico da impunidade no 
país. O documentário busca dar voz a centenas de 
vítimas que foram esquecidas pelas autoridades e 
pela própria sociedade. O longa, uma coprodução 
de Viralata, Globo Filmes, Globo News e Urca Fil-
mes, tem distribuição da Pagu Pictures.
Expectativa 2018 - 12 anos

QUI (8/11) 21:00 Estação NET Rio 3 « 
SEX (9/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 

PaRa'Í
(Para'í)
de Vinicius toro. com monique ramos ara Poty mat-
tos, samara ramos ara Poty mattos, lucas augusto  
martim. brasil, 2018. 82min, dcP.
Pará, menina guarani, encontra por acaso um milho 
típico de sua cultura que nunca havia visto. Ela se 
encanta com seus grãos coloridos e procura cultivá-
-lo. Na busca por sementes para iniciar a plantação, 
é levada a questionar seu lugar no mundo. Quem ela 
é? Por que fala português, e não guarani? Por que é 
diferente dos colegas da escola? Por que seu pai vai 
à igreja cristã? Por que moram em uma aldeia tão 
perto da cidade? Por que seu povo luta por terra? 
Este filme será exibido na sessão do filme Cascudos.
Première Brasil: novos Rumos longa - Livre
SAB (3/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SAB (3/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
DOM (4/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEG (5/11) 19:00 Cine Arte UFF 

PáSSaRoS dE vERão
(Pájaros de verano)
de ciro Guerra, cristina Gallego. com carmina martinez, 
José acosta, John narváez, José Vicente cotes, Juan 
martinez. colômbia / dinamarca, 2018. 125min, dcP.
A história da origem do tráfico de drogas na Colôm-
bia através da épica família indígena Wayuu, que, 
durante os anos 1970, esteve envolvida no mer-
cado em expansão da venda de maconha para a 
juventude norte-americana. Uma história de força, 
intuição e resiliência, com mulheres fortes e pode-
rosas e maridos impulsivos. Quando ganância, pai-
xão e honra se misturam, uma guerra familiar pode 
estar prestes a acontecer e colocar em jogo suas 



em animação, mas, na verdade, todos estão dan-
çando sobre um vulcão. 
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 19:15 Estação NET Ipanema 2  
SAB (3/11) 16:00 Estação NET Gávea 2 
DOM (4/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (9/11) 17:00 Reserva Cultural Niterói 1 

a PREcE
(La prière)
de cédric Kahn. com anthony bajon, damien chapelle, 
alex brendemühl. França, 2018. 107min, dcP.
Este drama francês conta a história de Thomas, um 
jovem de 22 anos viciado em drogas. Em um esforço 
para conseguir largar o hábito, ele se junta a uma 
comunidade de ex-adictos que vivem isolados nas 
montanhas e usam a oração como forma de supera-
ção. No começo Thomas fica relutante, mas gradu-
almente aceita submeter-se a uma vida corajosa de 
disciplina, abstinência, trabalho duro e orações fre-
quentes. Lá ele descobre a fé e o amor. Mas também 
um novo tipo de tormento. Indicado ao Urso de Ouro 
e vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
SAB (3/11) 14:00 Estação NET Gávea 4 
TER (6/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
QUA (7/11) 16:30 Estação NET Ipanema 2 

PREciSo diZER quE TE amo
(Preciso dizer que te amo)
de ariel nobre. com aretha sadick, Yago neres, deniell 
bircoll, ariel nobre. brasil, 2018. 13min, dcP.
Documentário sobre a resiliência e a luta contra o 
suicídio entre as pessoas trans, o filme retrata a 
relação dos personagens com o corpo, com a vida e 
com o sagrado. Adentra o peito da Aretha, do Yago, 
do Deniell e do Ariel em uma tentativa de cura in-
terior: pessoal e coletiva. Este filme será exibido na 
sessão do filme Nóis por nóis.
Première Brasil: competição curta - 10 anos
DOM (4/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
DOM (4/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SEG (5/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (6/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

o PREço dE Tudo
(The Price of Everything)
de nathaniel Kahn. estados unidos, 2018. 98min, dcP.
Será que estamos em meio a uma crise artística? O 
valor da arte pode mesmo ser medido em moeda? 
Como esses valores são estabelecidos e quem os 
estabelece? O mercado da arte tem efeito inibidor 
nos grandes museus e na dedicação de seu públi-
co? E o mais importante: o que essa nova aborda-
gem de consumo significa para os artistas? O do-
cumentário explora estas questões e desmistifica o 
mundo da arte contemporânea. Conversas com ar-
tistas, comerciantes e colecionadores revelam um 
mundo oculto onde nada é o que parece. Indicado 
ao Grande Prêmio do Júri no Festival Sundance. 

itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Estação NET Rio 5 
DOM (4/11) 14:00 Estação NET Gávea 2 
SAB (10/11) 17:15 Estação NET Rio 5 

PRincESa moRTa do JacuÍ
(Princesa morta do Jacuí)
de marcela ilha bordin. com Gabriel Palma, maíra  
Flores. brasil, 2018. 17min, dcP.
Margot Moreira, profissional de arqueologia, retorna 
ao lugar onde nasceu, a zona de exclusão chamada 
Depressão Central. Lá, o sol nunca para de brilhar.

Première Brasil: competição curta - Livre
SAB (3/11) 16:30 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 16:30 Estação NET Gávea 5 « 
DOM (4/11) 10:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (5/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 

PRoFiLE
(Profile)
de timur bekmambetov. com Valene Kane, shazad 
latif, christine adams, amir rahimzadeh, morgan  
Watkins. estados unidos / reino unido / chipre / rús-
sia, 2018. 105min, dcP.
Ao investigar as técnicas de recrutamento online do 
Estado Islâmico usadas para atrair jovens europeias 
para a Síria como noivas da Jihad, Amy Whittaker, 
uma jornalista freelancer de Londres, cria no Face-
book um perfil falso de uma muçulmana convertida 
radicalizada. Quando um recrutador profissional 
entra em contato, ela se depara com uma oportuni-
dade única. Mas Amy se coloca em perigo quando 
a fronteira entre seu perfil real e seu perfil falso se 
dissolve. Baseado no best-seller Na pele de uma 
Jihadista, da jornalista francesa Anna Erelle.  Berlim 
e Sundance 2018.
midnight - (vo, SL) - 14 anos
SEX (2/11) 13:20 Estação NET Ipanema 2  
SAB (3/11) 13:30 Estação NET Rio 3  
DOM (4/11) 13:30 Estação NET Gávea 1 
DOM (11/11) 21:30 Estação NET Rio 4 

PuRa mEnSagEm
(Pura mensagem)
de tamur aimara, Paulo china. com João salomão. 
brasil, 2018. 15min, dcP.
Através de uma linguagem de inspiração própria, o 
multiartista João Salomão mergulha nos elementos 
essenciais da vida, sua consciência e espirituali-
dade, como fonte de inspiração no seu processo 
criativo. Este filme será exibido na sessão do filme 
Amazônia, o despertar da florestania.
Première Brasil: hors concours curta - Livre
SEX (9/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SEX (9/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SAB (10/11) 17:00 Cinemateca do MAM 

o quE você iRá FaZER quando o mundo 
ESTivER Em chamaS?
(What You gonna do When the World's on Fire?)
de roberto minervini. com Judy Hill, ronaldo King,  
titus turner, Kevin Goodman. itália / estados unidos / 
França, 2018. 123min, dcP.
No verão de 2017, uma sucessão de brutais assas-
sinatos de jovens afro-americanos cometidos por 
policiais espalhou ondas de choque por todo o país. 
Uma comunidade negra do sul dos Estados Unidos 
tenta lidar com os efeitos prolongados do passado 
em um país que não está do seu lado. Enquanto 
isso, o grupo militante Panteras Negras prepara um 
protesto em larga escala contra a violência policial. 
O filme é uma empolgante reflexão sobre o status 
da raça na América. Premiado em cinco categorias 
no Festival de Veneza 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 19:10 Estação NET Botafogo 1 

o quEBRa-caBEça
(Puzzle)
de marc turtletaub. com Kelly macdonald, irrfan Khan, 
david denman, bubba Weiler, austin abrams. estados 
unidos, 2018. 103min, dcP.
Um retrato minucioso de Agnes, que chegou aos 40 
anos sem nunca se aventurar muito longe de casa, 
da família ou da unida comunidade de imigrantes 
em que foi criada pelo pai viúvo. Isso começa a 
mudar de forma silenciosamente dramática quan-

do ela ganha um quebra-cabeça de presente de 
aniversário. Após anos se preocupando exclusiva-
mente com as necessidades e desejos do marido, 
Louie, e dos filhos, Ziggy e Gabe, Agnes vai deixar 
a sua bolha doméstica para se dedicar ao seu 
novo passatempo, experimentando a emoção de 
fazer algo que ela gosta e ser muito boa nisso. 
Sundance 2018. 
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (2/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAB (3/11) 19:00 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (4/11) 14:30 Estação NET Gávea 4 
TER (6/11) 16:45 Estação NET Ipanema 2 

a quEda do imPÉRio amERicano
(La chute de l'empire américain)
de denys arcand. com alexandre landry, maripier mo-
rin, maxim roy, rémy Girard. canadá, 2018. 127min, dcP.
O intelectual Pierre-Paul Daoust, de 36 anos, é 
forçado a trabalhar como entregador para ter uma 
vida decente. Um dia, enquanto entrega um pacote, 
ele se vê no meio de um assalto tragicamente frus-
trado: dois mortos e milhões em sacos de dinheiro 
deixados no chão. Pierre-Paul se vê diante de um 
dilema: sair de mãos vazias ou pegar o dinheiro e 
fugir? O novo filme do diretor de Invasões bárbaras 
e Declínio do império americano faz uma análise 
espirituosa, e comovente, da predominância do di-
nheiro numa sociedade em que todos os demais 
valores parecem ter se desintegrado. 
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (2/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
DOM (4/11) 15:30 Estação NET Gávea 1 
SAB (10/11) 21:20 Estação NET Ipanema 1 

a quiETudE
(La quietud)
de Pablo trapero. com martina Gusman, bèrènice 
bèjo, edgar ramirez, Joaquín Furriel, Graciela borges.  
argentina / França, 2018. 117min, dcP.
As irmãs Mia e Eugenia passaram a maior parte da 
vida em continentes diferentes, mas ainda assim 
mantiveram uma rara e quase desconcertante in-
timidade. Quando o pai delas sofre um derrame e 
entra em coma, Eugenia abandona sua casa em 
Paris e retorna a La Quietud, a quinta da família em 
uma região rural da Argentina, onde Mia vive com 
a mãe, Esmeralda. A alarmante situação do pai é 
aliviada pelo anúncio de que Eugenia está grávida. 
Mas ainda assim as tensões familiares continuam 
a assombrar e a fachada de tranquilidade não vai 
durar muito. Exibido no Festival de Veneza 2018.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SAB (3/11) 21:30 Estação NET Ipanema 1 
DOM (4/11) 17:40 Estação NET Rio 5 
QUA (7/11) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 

RaFiKi
(Rafiki)
de Wanuri Kahiu. com samantha mugatsia, sheila munyiva, 
Patricia amira, muthoni Gathecha. Quênia / África do sul / 
França / Holanda / alemanha, 2018. 82min, dcP.
As boas meninas do Quênia se tornam boas espo-
sas quenianas, mas as jovens Kena e Ziki desejam 
algo maior para suas vidas. Apesar da rivalidade 
política entre suas famílias, as garotas resistem e 
continuam sendo amigas próximas, apoiando-se 
mutuamente para alcançar seus sonhos em uma 
sociedade bastante conservadora. Quando o amor 
floresce entre elas, as duas meninas serão força-
das a escolher entre felicidade e segurança. Banido 



em sua terra natal, o filme, a primeira produção do 
Quênia a ser exibida em Cannes, foi indicado ao 
prêmio Un Certain Regard.

Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 13:10 Estação NET Botafogo 1 
DOM (4/11) 13:20 Estação NET Ipanema 2  
TER (6/11) 14:40 Reserva Cultural Niterói 1 
SEX (9/11) 16:30 Estação NET Gávea 3 
DOM (11/11) 21:00 Estação NET Rio 3 

a Rainha do mEdo
(La reina del miedo)
de Valeria bertuccelli, Fabiana tiscornia. com Valeria ber-
tuccelli, diego Velázquez, sary lópez, Gabriel Goity, darío 
Grandinetti. argentina / dinamarca, 2018. 107min, dcP.
Robertina, uma das atrizes mais aclamadas da 
Argentina, tem apenas um mês para a estreia de 
seu novo solo. Em vez de se dedicar ao preparo e 
aos ensaios, no entanto, ela passa seus dias em 
um constante estado de ansiedade, distraindo-se 
obsessivamente de suas responsabilidades profis-
sionais. Fugindo dos ensaios e se envolvendo em 
desentendimentos mesquinhos entre seus assis-
tentes, começa a se convencer de que está sendo 
perseguida. Lentamente, Robertina transforma seu 
mundo em um curioso cenários de intrigas domés-
ticas e fobias absurdas. Prêmio Especial do Júri no 
Sundance Film Festival. 
Première Latina - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:10 Estação NET Gávea 2 
SAB (3/11) 19:10 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 19:20 Estação NET Rio 5 

Raiva
(Raiva)
de sérgio tréfaut. com isabel ruth, leonor silveira, 
Hugo bentes. Portugal, 2018. 85min, dcP.
Alentejo, 1950. Nos campos desertos do Sul de 
Portugal, fustigados pelo vento e pela fome, a vio-
lência explode de repente: vários assassinatos a 
sangue frio acontecem em apenas uma noite. Por 
quê? Qual a origem dos crimes? Adaptação de Se-
ara de vento, de Manuel da Fonseca, um clássico 
da literatura portuguesa do século XX, este filme é 
um conto negro sobre o abuso e a revolta, baseado 
em acontecimentos reais que chocaram a popula-
ção portuguesa. Do mesmo diretor dos premiados 
viagem a Portugal (2011), Alentejo, Alentejo (2014) 
e Treblinka (2016).
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 15:30 Estação NET Ipanema 2  
SEG (5/11) 21:00 Estação NET Rio 3 
QUI (8/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (9/11) 15:00 Reserva Cultural Niterói 1 

RaSga coRação
(Rasga coração)
de Jorge Furtado. com marco ricca, drica moraes, 
chay suede, luisa arraes, George sauma. brasil, 2018. 
115min, dcP.
Na adaptação da peça homônima de Oduvaldo 
Vianna Filho (1936-1974), Manguari Pistolão, após 
quarenta anos de militância anônima, vê o filho 
Luca acusá-lo de ser conservador e anacrônico. 
Às voltas ainda com o orçamento apertado e uma 
incômoda artrite, ele se vê repetindo as atitudes do 
próprio pai. Na relação com o filho, o filme concen-
tra a história de um país partido.

Première Brasil: hors concours longa ficção - (Li) - Livre
TER (6/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
QUA (7/11) 20:45 Roxy 1 
QUI (8/11) 13:45 Estação NET Gávea 1 

RBg: hERo. icon. diSSEnTER.
(RBg)
de betsy West, Julie cohen. estados unidos, 2018. 
97min, dcP.
Aos 85 anos, a juíza da Suprema Corte America-
na Ruth Bader Ginsburg construiu um legado que 
a transformou em um ícone inesperado da cultura 
pop. Mas a trajetória singular que a levou até o pos-
to mais alto da Justiça americana é desconhecida, 
mesmo para seus maiores admiradores. O filme 
explora a vida e a carreira de Ginsburg. Estreou no 
Festival Sundance 2018.

itinerários Únicos - (LP) - 16 anos
SEG (2/11) 17:15 Estação NET Ipanema 2 
QUA (7/11) 18:10 Instituto Moreira Salles 
SEX (9/11) 19:40 Estação NET Rio 4 
DOM (11/11) 15:10 Estação NET Rio 4 

RELaToS do FRonT
(Relatos do front)
de renato martins. brasil, 2018. 103min, dcP.
Rodado no Rio de Janeiro, o filme joga luz sobre 
a segurança pública no Brasil através dos depoi-
mentos de pessoas que vivem ou viveram a rotina 
de combate entre traficantes de drogas e a polícia. 
São ouvidos mães que perderam seus filhos, ex-
-traficantes e policiais. Sem que se tome partido, 
apresentam-se ao público diferentes lados de uma 
mesma tragédia. Este filme será exibido na sessão 
do filme Boi.
Première Brasil: competição longa documentário - 
12 anos
DOM (4/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
DOM (4/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SEG (5/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (6/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

a RETiRada PaRa um coRação BRuTo
(a retirada para um coração bruto)
de marco antônio Pereira. com manoel do norte. 
brasil, 2017. 14min, dcP.
Ozório é um senhor que vive sozinho na zona rural 
de Cordisburgo, MG. Passa seus dias ouvindo rock 
no rádio, enquanto vive o luto pela perda de sua 
companheira. Até que um movimento no céu que-
bra sua solidão. Este filme será exibido na sessão 
do filme Azougue Nazaré.

Première Brasil: competição curta - (Li) - Livre
QUI (8/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
QUI (8/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
SEX (9/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAB (10/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

Rindo À Toa: humoR SEm LimiTES
(Rindo à toa: humor sem limites)
de cláudio manoel, alvaro campos, alê braga. brasil, 
2018. 102min, dcP.
O filme retrata o período em que o humor nacional 
teve menos limites (1986-2003). Da descompres-
são do fim da censura militar até a quase inexis-
tência do "politicamente correto" que a internet 
amadureceria nos anos 2000, uma nova geração de 

artistas, como Laerte, Marcelo Tas, Pedro Cardoso, 
Premê, Cláudio Paiva, Bussunda e outros explode 
criando novas linguagens de TV, teatro, música e 
humor gráfico, revolucionando e obtendo prazer em 
chocar. Um filme fundamental para pensar os limi-
tes do humor de hoje.

Première Brasil: Retratos longa - 14 anos
SEX (9/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SEX (9/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SAB (10/11) 17:30 Estação NET Rio 3 «« 
DOM (11/11) 17:00 Cinemateca do MAM 

Rio, 40 gRauS 
(Rio, 40 graus)
de nelson Pereira dos santos. com ana beatriz, Glauce 
rocha, Jece Valadão, Jorge brandão, mauro mendon-
ça, Pedro cavalcanti, renato consorte, roberto bata-
glin, sadi cabral. brasil, 1955. 100min, dcP
Com registro de estilo documental e influência do 
neorrealismo italiano, o primeiro longa do diretor é 
um rico panorama do Rio de Janeiro. A cidade é 
esquadrinhada durante um dia na vida de cinco ga-
rotos da favela. Em um domingo de sol, os meninos 
vendem amendoim em Copacabana, circulam pelo 
Pão de Açúcar e o Maracanã, ao som do sambista 
Zé Kéti. A câmera acompanha as crianças e des-
brava as ruas de forma nunca vista antes na tela. O 
filme é reconhecido como inspiração relevante para 
o Cinema Novo.

clássicos & cults - 14 anos
SEX (2/11) 19:00 Cine Arte UFF 
DOM (4/11) 15:00 Instituto Moreira Salles « 

Rio, Zona noRTE
(Rio, Zona norte)
de nelson Pereira dos santos. com Grande otelo, Jece 
Valadão, malu maia, Paulo Goulart, zé Keti. brasil, 2018. 
80min, dcP.
Um talentoso sambista,conhecido como Espírito da 
Luz, tenta vender suas composições e fazer algum 
sucesso, mas acaba enganado por oportunistas e 
se vê preso nos esquemas da indústria. Inconscien-
te após um acidente de trem, ele relembra momen-
tos de suas vida e carreira, passados em grande 
parte no subúrbio carioca. O filme, por um lado, é 
histórico retrato de seu tempo e, por outro, aponta 
caminhos estéticos que viriam a orientar a cinema-
tografia nacional. 

clássicos & cults - 14 anos
DOM (4/11) 19:00 Instituto Moreira Salles « 

RogÉRia, SEnhoR aSToLFo BaRRoSo PinTo
(Rogéria, Senhor astolfo Barroso Pinto)
de Pedro Gui. com alessandro brandÃo, cauÊ  
rodriGues, Fernanda tHurann, adriana Perin, 
Gabriel sancHes. brasil, 2018. 82min, dcP.
Criador e criatura. Rogéria nasceu Astolfo. Come-
çou a carreira como maquiador de grandes estre-
las, que o estimularam a cantar e interpretar, sem-
pre como uma figura feminina. O nome Rogéria veio 
pelo público. Assim que surgiu, Rogéria tomou as 
rédeas da situação e escondeu Astolfo da socieda-
de. Agora, Rogéria quer dar voz a Astolfo. Para tan-
to, este docudrama aborda as histórias de Rogéria 
e de Astolfo, que se conjugam em uma só, mas que 
têm relações ímpares e complexas entre si.

Première Brasil: Retratos longa - 10 anos
SAB (3/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
SAB (3/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
DOM (4/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUI (8/11) 17:00 Cinemateca do MAM 



a RoTa SELvagEm
(Lean on Pete)
de andrew Haigh. com charlie Plummer, travis Fimmel, 
chloë sevigny, thomas mann, steve buscemi. reino 
unido, 2017. 121min, dcP.
Charley tem 15 anos e acabou de chegar a Portland 
com seu pai solteiro. Os dois precisam muito de um 
novo começo depois de terem passado por tempos 
difíceis. Enquanto seu pai ainda mergulha em seus 
tormentos pessoais, Charley encontra conforto em 
Lean on Pete, um cavalo de corridas. Baseado em 
um romance de Willy Vlautin e vencedor do Marcelo 
Mastroianni Award de melhor ator (Charlie Plum-
mer) no Festival de Veneza.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 10 anos
SEX (2/11) 16:10 Reserva Cultural Niterói 1 
SAB (3/11) 14:20 Estação NET Ipanema 2 
DOM (4/11) 21:00 Estação NET Gávea 4 
DOM (11/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

RYuichi SaKamoTo: coda
(Ryuichi Sakamoto: coda)
de stephen nomura schible. Japão / estados unidos, 
2018. 101min, dcP.
Um dos mais importantes artistas conteporâneos, 
Ryuichi Sakamoto estabeleceu carreira prolífica 
que cobre mais de quatro décadas, da atuação 
como ator à condição de compositor de trilhas 
sonoras vencedoras do Oscar. A evolução de sua 
música coincidiu com jornadas pessoais. Após o 
desastre de Fukushima, Sakamoto tornou-se figura 
icônica no movimento surgido no Japão contra o 
uso de energia nuclear. Quando voltou à música, 
depois de tratar de um câncer, sua assombrosa 
consciência da vida inspirou nova obra-prima mu-
sical. Este documentário é um retrato íntimo do 
artista e do homem.

itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
QUA (7/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (9/11) 17:00 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 22:00 Estação NET Botafogo 1 

RYuichi SaKamoTo: um concERTo Em  
nova YoRK
(Ryuichi Sakamoto: async at the Park avenue 
armory)
de stephen nomura schible. estados unidos / Japão, 
2018. 65min, dcP.
Rodado durante a produção de Ryuichi Sakamoto: 
Coda, documentário sobre a vida e o processo cria-
tivo do artista, este filme é um registro ao vivo do 
concerto intimista apresentado por Ryuichi Saka-
moto em Nova York. Na apresentação, registrada 
com oito câmeras, o músico mostrou ao público 
pela primeira vez o repertório de async, seu 16º 
disco solo, o primeiro álbum de inéditas lançado por 
ele em oito anos. O trabalho, de 2017, foi elogiado 
pela crítica especializada em publicações como 
Rolling Stone e Pitchfork. 

itinerários Únicos - (Sd, vo) - 14 anos
SEX (2/11) 14:00 Instituto Moreira Salles  
DOM (4/11) 20:00 Estação NET Rio 5 
TER (6/11) 17:00 Cinemateca do MAM 
QUA (7/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 

o SamBa É mEu dom - WiLSon daS nEvES
(o samba é meu dom - Wilson das neves)
de cristiano abud. brasil, 2017. 92min, dcP.
Dono de estilo próprio, o talentoso baterista Wilson 
das Neves (1936-2017) tocou com Chico Buarque, 
entre muitos outros nomes da música brasileira. 

Fiel às cores do Império Serrano, revelou-se, na 
carreira solo, como um sambista de classe, talvez o 
último dos grandes mestres do gênero. Do fundo do 
palco, lugar reservado ao seu instrumento, ganhou 
o proscênio, prêmios e reconhecimento internacio-
nal. No filme, o artista divide as atenções do espec-
tador com colegas ilustres como Aluisio Machado, 
Chico Buarque, Elza Soares e Paulo César Pinheiro. 

Première Brasil: Retratos longa - 12 anos
DOM (4/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
DOM (4/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
SEG (5/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
TER (6/11) 15:00 Cinemateca do MAM 

SE a Rua BEaLE FaLaSSE
(if Beale street could talk)
de barry Jenkins. com Kiki layne, stephan James, 
regina King. estados unidos, 2018. 117min, dcP.
Primeira obra do diretor Barry Jenkins depois de 
Moonlight, vencedor do Oscar de melhor filme, 
em 2017. Ambientada no Harlem dos anos 70, é a 
história de um amor atemporal e da força de uma 
família afro-americana contada por uma jovem de 
19 anos. Tish relembra vividamente a paixão, o res-
peito e a confiança que uniram ela o artista Alonzo 
Hunt, conhecido pelo apelido de Fonny. Amigos de 
infância, tornaram-se um casal, já têm um bebê e 
estão noivos, mas seus planos são sabotados quan-
do Fonny é preso por um crime que não cometeu. 
Baseado no livro de James Baldwin. 

Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SEG (5/11) 19:00 Reserva Cultural Niterói 1 
TER (6/11) 16:20 Estação NET Gávea 4 
SEX (9/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAB (10/11) 21:40 Estação NET Ipanema 2 

SELvagEm
(Sauvage)
de camille Vidal-naquet. com Félix maritaud, eric  
bernard, nicolas dibla. França, 2018. 99min, dcP.
Leo tem 22 anos e vende seu corpo nas ruas em 
troca de algum dinheiro. Homens chegam e vão, 
ele continua no mesmo lugar. Em busca de amor, 
mas, ao mesmo tempo, sem poder imaginar o que 
o futuro vai trazer, ele enfrenta as ruas com o co-
ração batendo forte. Exibido na Semana da Crítica 
em Cannes 2018.

midnight - (LEP) - 16 anos
SEX (2/11) 23:59 Estação NET Botafogo 1
QUA (7/11) 13:45 Estação NET Ipanema 1
DOM (11/11) 17:15 Estação NET Rio 4 

SEm RaSTRoS
(Leave no Trace)
de debra Granik. com ben Foster, thomasin Harcourt 
mcKenzie, Jeff Kober. estados unidos, 2018. 108min, dcP.
Uma adolescente e seu pai têm vivido por anos 
sem serem notados em Forest Park, vasta floresta 
na fronteira de Portland. O paradeiro deles é des-
coberto por acaso e eles são removidos do parque, 
ficando sob os cuidados do serviço social. Os dois 
tentam se adaptar ao novo ambiente, até que uma 
decisão repentina os coloca numa jornada arrisca-
da e os força a confrontarem seu desejo contradi-
tório de pertencerem a uma comunidade e viverem 
isolados ao mesmo tempo. Da mesma diretora de 
Inverno da alma, indicado ao Oscar e vencedor de 
dois prêmios no Festival de Berlim. 

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 15:50 Estação NET Ipanema 1 

SAB (3/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAB (3/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
TER (6/11) 16:50 Estação NET Gávea 5 

SEmPRE vEREi coRES no SEu cinZa
(Sempre verei cores no seu cinza)
de anabela roque. brasil / brasil, 2018. 18min, dcP.
Desde 2015, a UERJ vive uma situação de degra-
dação crescente. A comunidade acadêmica resiste. 
Entre os protagonistas desta luta está a estudante 
de arte Matheusa Passareli, ativista LGBTQ, desa-
parecida em abril de 2018. Este filme será exibido 
na sessão do filme Ilha.
Première Brasil: novos Rumos curta - (Li)- Livre
SEG (5/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SEG (5/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
TER (6/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUA (7/11) 19:00 Cine Arte UFF 

SEquESTRo RELÂmPago
(Sequestro relâmpago)
de tata amaral. com marina ruy barbosa, sidney san-
tiago Kuanza, daniel rocha. brasil, 2018. 85min, dcP.
Isabel é vítima de um sequestro relâmpago. Os 
bandidos, inexperientes, notam que não consegui-
rão chegar ao caixa antes do equipamento ser des-
ligado, às 22 horas. O que era para ser um episódio 
lamentavelmente comum nas cidades brasileiras 
se transforma, então, em um pesadelo. Isabel, re-
fém dentro de seu próprio carro, vai ter que nego-
ciar sua sobrevivência noite adentro.

Première Brasil: hors concours longa ficção - (LEi) - 
12 anos
QUA (7/11) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
QUI (8/11) 20:45 Roxy 1 
SAB (10/11) 21:00 Cine Arte UFF 

SEu RoSTo
(ni de Lian)
de tsai ming - liang. taiwan, 2018. 77min, dcP.
Em proposta ousada, o diretor explora com a câmera, 
por longos minutos, os rostos de doze pessoas – en-
tre elas Keng-sheng Lee, ator presente em todos os 
seus filmes. Submetidos à exposição em demorados 
close-ups, os personagens reagem de maneiras das 
mais variadas: contam suas memórias, sorriem, de-
monstram desconforto e até caem no sono. Exibido 
no Festival de Veneza 2018, o filme foi definido como 
um tratado poético sobre o envelhecimento.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
TER (6/11) 21:30 Estação NET Rio 5 
SEX (9/11) 15:50 Estação NET Rio 5 
SAB (10/11) 16:00 Instituto Moreira Salles 

ShadE – EnTRE BRuXaS E hERÓiS
(Zlogonje)
de rasko miljkovic. com mihajlo milavic, silma mahmuti, 
Jelena djokic. sérvia / macedônia, antiga iugoslávia, 
2018. 90min, dcP.
Jovan tem 10 anos e sofre de paralisia cerebral. 
Tímido, distante dos pais e colegas de turma, ele 
busca refúgio no mundo da imaginação, onde se 
imagina um combatente do crime com poderes de 
herói. Uma nova aluna, Milica, se aproxima dele sem 
medo e imediatamente o recruta para uma missão: 
ajudá-la a livrar o pai dela da namorada, que, Milica 
está convencida, é uma bruxa que o aprisionou com 
um feitiço. Envolvido com o plano, Jovan começa a 
aproveitar melhor a vida e supera muitas de suas in-
seguranças enquanto busca ajudar a amiga.

Expectativa 2018 - (dP) - 10 anos



SEX (9/11) 14:15 Estação NET Gávea 3 
SAB (10/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
DOM (11/11) 13:20 Estação NET Ipanema 2 

LoS SiLEncioS
(Los Silencios)
de beatriz seigner. com marleyda soto, enrique diaz, 
maria Paula tabares Pena, adolfo savilvino. brasil / 
França / colômbia, 2018. 89min, dcP
Núria, Fábio e a mãe dos dois, Amparo, chegam a 
uma pequena ilha no meio da Amazônia, fugindo do 
conflito armado onde o pai da família desapareceu. 
Certo dia, ele ressurge na nova casa. A família é 
assombrada por esse estranho acontecimento e 
descobre que o lugar é povoado por fantasmas.  

Première Brasil: hors concours longa ficção - (LP) - Livre

SAB (3/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 « 
DOM (4/11) 15:00 Estação NET Gávea 3 
SEG (5/11) 21:00 Cine Arte UFF 

SimonaL
(Simonal)
de leonardo domingues. com Fabricio boliveira, 
isis Valverde, leandro Hassum, mariana lima, caco  
ciocler. brasil, 2018. 105min, dcP.
Trajetória de ascensão e queda de Wilson Simo-
nal, cantor brasileiro de grande sucesso durante 
os anos 60 e início dos 70. Simonal seduzia as 
plateias, as mulheres e deixava os homens com 
inveja. Um artista com uma grande voz, intérprete 
da maior categoria, carismático com as multidões e 
com o sucesso e a fama sempre lhe sorrindo. Mas 
nada disso salvou Simonal da maior estupidez de 
sua vida: a de se fazer passar por protegido da di-
tadura militar para dar uma lição a um desafeto. A 
partir de então, foi acusado de dedo-duro por toda 
mídia do país e viu sua carreira afundar. 

Première Brasil: hors concours longa ficção - 14 anos
SEX (9/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SAB (10/11) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
DOM (11/11) 20:45 Roxy 1 

SKaTE KiTchEn
(Skate kitchen)
de crystal moselle. com rachelle Vinberg, dede lovelace, 
Jaden smith. estados unidos, 2018. 106min, dcP.
Camille, tímida adolescente, se enturma com o co-
letivo feminino de skatistas de Nova York conheci-
do como Skate Kitchen. Entre os novos amigos, é 
apresentada a um mundo diferente, o que a leva 
a se desentender com a mãe, e se encanta por um 
jovem e misterioso skatista. A relação com o ra-
paz, no entanto, revela-se mais complicada do que 
manobras como o kickflip. Skate Kitchen captura 
a experiência feminina em espaços dominados por 
rapazes ao contar a história de uma menina que 
aprende sobre a importância da amizade e do 
autoconhecimento. Sundance Film Festival 2018.  
Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos

DOM (4/11) 16:00 Estação NET Gávea 2 « 
SEG (5/11) 14:45 Estação NET Ipanema 1 
QUI (8/11) 16:50 Estação NET Rio 5 
SEX (9/11) 15:40 Estação NET Gávea 2 
 

SÓcRaTES
(Sócrates)
de alex moratto. com christian malheiros, tales  
ordakji, rosane Paulo, caio martinez Pacheco, Jayme 
rodrigues. brasil, 2018. 71min, dcP.

Com elenco composto por jovens do Instituto Querô, 
ONG santista dedicada à inclusão social através do 
audiovisual, o filme conta a história do personagem 
do título. Após a morte da mãe, Sócrates, um garoto 
de 15 anos, enfrenta sozinho episódios de pobre-
za, violência, racismo e homofobia, desafios duros 
e comuns a muitos brasileiros de sua geração em 
situação de risco social. Este filme será exibido na 
sessão do filme lembra.
Première Brasil: novos Rumos longa - 14 anos
SEX (2/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
SEX (2/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SAB (3/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
DOM (4/11) 19:00 Cine Arte UFF 

a SomBRa do Pai
(a sombra do pai)
de Gabriela amaral almeida. com nina medeiros, Julio 
machado, luciana Paes, elton medeiros. brasil, 2018. 
92min, dcP.
Quando uma criança vira o “adulto da casa”, há 
uma inversão na ordem natural das coisas. A in-
fância se transforma em saga. E a paternidade em 
condenação. O filme conta a história de um pai e 
uma filha que não conseguem se comunicar. Órfã 
de mãe, 9 anos, Dalva vê o seu pai, o pedreiro 
Jorge, ser consumido pela tristeza após perder o 
melhor amigo. Dalva acredita ter poderes sobre-
naturais e ser capaz de trazer a mãe de volta à 
vida. À medida que Jorge se torna mais ausen-
te – e eventualmente perigoso –, resta a Dalva a 
esperança de que sim, sua mãe há de voltar. Este 
filme será exibido na sessão do filme Antes que o 
tempo me esqueça.

Première Brasil: competição longa ficção - 16 anos
QUI (8/11) 19:00 Estação NET Gávea 3 
QUI (8/11) 19:00 Estação NET Gávea 5 « 
SEX (9/11) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAB (10/11) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 

STudio 54
(Studio 54)
de matt tyrnauer. estados unidos, 2018. 98min, dcP.
O Studio 54 foi o epicentro do hedonismo nos anos 
70: monumental ponto de encontro de estrelas, 
sexo casual e montanhas de cocaína, um templo 
de excessos com regras próprias. O diretor registra 
ascensão e queda dos fundadores da lendária casa 
noturna: dois amigos do Brooklyn, Ian Schrager 
e Steve Rubell, conquistaram Nova York e depois 
viram seu império desmoronar. Com imagens ra-
ras, um desfile colorido de clientes e funcionários, 
além de entrevistas sinceras com Schrager, o filme 
revela como até um fenômeno cultural potente e 
transformador pode ser vulnerável e fugaz.  

itinerários Únicos - (LEP) - 16 anos
SEX (2/11) 21:15 Estação NET Rio 4 
SEG (5/11) 14:40 Estação NET Rio 4 
SAB (10/11) 17:45 Instituto Moreira Salles 

SuEÑo FLoRianÓPoLiS
(Sueño Florianópolis)
de ana Katz. com mercedes morán, Gustavo Garzón, andréa 
beltrão, marco ricca. brasil / argentina, 2018. 107min, dcP.
Buenos Aires, verão de 90. Vivendo separados, os 
cinquentões Pedro e Lucrécia, casados há 22 anos, 
não têm certeza se continuam juntos ou se sepa-
ram de vez. Em crise, adiam  a decisão por causa 
das férias que se aproximam. Num Renault 12 sem 
ar-condicionado, viajam 1750 quilômetros até Flo-
rianópolis com seus filhos, Sol, 15 anos, e Julián, 
18. A energia do Brasil muda o astral da família e 
todos se apaixonam durante as férias. O que pare-
cia ser uma série de amores de verão leva à interro-
gação inadiável: será que cada um deles encontrou 
o amor de sua vida? 

Première Brasil: hors concours longa ficção - (LP) - 
18 anos

SEG (5/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 « 
TER (6/11) 14:20 Estação NET Gávea 3 
QUA (7/11) 21:10 Cine Arte UFF 

Tá Rindo dE quE? humoR E diTaduRa
(Tá rindo de que? humor e ditadura)
de cláudio manoel, alvaro campos, alê braga. brasil, 
2018. 92min, dcP.
O filme retrata a experiência (e a resistência) dos 
grandes humoristas brasileiros durante o regime 
militar (1964-84). Enquanto o humor solidifica seu 
alcance massivo extrapolando o rádio para prota-
gonizar uma recém-criada cadeia nacional de TV, 
o novo cinema popular e até o jornalismo impresso 
com o Pasquim, nomes como Chico Anysio, Millôr, 
Jô Soares, Golias, Jaguar, Dercy, Agildo Ribeiro e 
outros se transformam em ícones, enquanto ten-
tam, sorrindo, driblar a censura, evitar a cadeia e 
fazer também política. 

Première Brasil: Retratos longa - 14 anos
SEX (9/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
SEX (9/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
SAB (10/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
DOM (11/11) 15:00 Cinemateca do MAM 

TaRdE PaRa moRRER JovEm
(Tarde para morir joven)
de dominga sotomayor. com demian Hernández, antar ma-
chado, magdalena tótoro, matías oviedo, antonia zegers. 
chile / brasil / argentina / Holanda / Qatar, 2018. 110min, dcP.
 Durante o verão de 1990 no Chile, um pequeno 
grupo de famílias vive em uma comunidade isolada 
logo abaixo dos Andes, construindo um novo mun-
do longe dos excessos urbanos, com a crescente 
liberdade que se seguiu ao fim recente da ditadura. 
Nessa época de mudanças e reavaliações, Sofía e 
Lucas, 16 anos, e Clara, 10 anos, vizinhos nesta 
terra árida, debatem-se entre seus pais, primeiros 
amores e medos, enquanto se preparam para a 
grande festa de Ano-Novo. Eles podem estar longe 
dos perigos da cidade, mas não estão dos da natu-
reza. Melhor direção no Festival de Locarno 2018. 

Première Latina - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 14:40 Reserva Cultural Niterói 1 
TER (6/11) 19:00 Estação NET Botafogo 1 « 
QUA (7/11) 21:20 Estação NET Ipanema 2  
QUI (8/11) 16:50 Estação NET Gávea 3 

TEmPo comum
(Tempo comum)
de susana nobre. com marta lança, Pedro castanheira, 
clara castanheira. Portugal / França, 2018. 64min, dcP.



Num apartamento em Lisboa, Marta cuida da pri-
meira filha, recém-nascida, enquanto convales-
ce do parto. As duas são visitadas por familiares 
e amigos que, no espaço de intimidade da casa, 
narram histórias sobre o casamento, o nascimen-
to dos filhos, os primeiros trabalhos, expectativas 
e projetos futuros. Durante a trama, assistimos ao 
desenrolar do ciclo da vida narrado por diversas vo-
zes, fragmentos que se misturam com o momento 
único vivido por Marta. Ao longo das cenas, a vida 
conjugal e as rotinas domésticas que se instalam 
serão o barômetro de sua evolução interior. 

Expectativa 2018 - (LEP, Li) - 14 anos
DOM (4/11) 13:45 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 18:00 Estação NET Rio 5 
QUA (7/11) 15:00 Estação NET Gávea 2 

o TERmômETRo dE gaLiLEu
(o termómetro de galileu)
de teresa Villaverde. com tonino de bernardi, mariella 
navale. Portugal, 2018. 105min, dcP.
Filmado na região italiana de Piemonte com a famí-
lia do cineasta Tonino De Bernardi, um filme sobre a 
transmissão entre gerações, sobre seu amor e o res-
peito que todos têm uns pelos outros, pela vida e pela 
arte. Exibido no Festival de Cinema de Roterdã 2018.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 16:10 Instituto Moreira Salles 
DOM (4/11) 15:20 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 17:10 Estação NET Rio 5 

TERRa FiRmE
(Tierra firme)
de carlos marqués-marcet. com oona chaplin, natalia 
tena, Geraldine chaplin. espanha, 2018. 112min, dcP.
Na casa dos 30 anos, Eva e Kat levam a vida com 
liberdade, morando em um barco pelos canais de 
Londres. Um dia, Eva dá o ultimato: ela quer um 
filho. Kat resiste, sabendo que a mudança pode dar 
um fim à rotina boêmia que ela sempre quis ter ao 
lado de Eva. Quando Roger, amigo de Kat, chega de 
Barcelona para farrear com as duas, o trio começa 
a se divertir com a ideia de dividir a criação de um 
bebê. Pressionada, Kat não vê alternativa além de 
concordar com a ideia. Enquanto Eva curte a gravi-
dez e Roger fantasia sobre seu papel na nova famí-
lia, Kat começa a se distanciar. 

Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
SEG (5/11) 15:45 Estação NET Gávea 1 
QUA (7/11) 21:10 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 14:50 Estação NET Botafogo 1 

a TERRa nEgRa doS KaWa
(a Terra negra dos Kawa)
de sérgio andrade. com Kay sara, anderson Kary báya, 
ermelinda Yepario, severiano Kedassere, mariana lima, 
Felipe rocha, marat descartes. brasil, 2018. 99min, dcP.
Um grupo de cientistas faz escavações em terrenos 
no interior do Amazonas em busca de uma terra preta 
fértil, usada para fins agrícolas. Conforme se aproxi-
mam do sítio dos indígenas Kawa, notam que a terra 

adquire poderes energéticos e sensoriais. Este filme 
será exibido na sessão do filme você não me conhece.
Première Brasil: competição longa ficção - 10 anos
SAB (3/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
DOM (4/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (5/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

ThF : aERoPoRTo cEnTRaL 
(ThF : aeroporto central)
de Karim ainouz. brasil / alemanha / França, 2018.  
97min, dcP.
Um jovem sírio vive no interior do aeroporto de 
Tempelhof, uma das mais célebres construções do 
regime nazista, enquanto aguarda as autoridades 
decidirem sobre sua permanência no país. Um 
olhar sobre a Berlim contemporânea, acompanhan-
do os sentimentos ambivalentes do protagonista 
em relação ao não-lugar que ocupa.
Première Brasil: hors concours longa documentário - 
(LP) - Livre
DOM (4/11) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (5/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
DOM (11/11) 21:10 Cine Arte UFF 

TinTa BRuTa
(Tinta bruta)
de marcio reolon, Filipe matzembacher. com shico 
menegat, bruno Fernandes, Guega Peixoto, sandra 
dani, Frederico Vasquez. brasil, 2018. 117min, dcP.
Em momento particularmente difícil, Pedro respon-
de a um processo criminal e, ao mesmo tempo, tem 
que lidar com a mudança da irmã para o outro lado 
do país. Sozinho no escuro do seu quarto, ele, em 
uma forma de catarse, assume o codinome Garoto-
Neon e começa a dançar, com o anonimato garan-
tido por camadas de tinta néon sobre a pele, diante 
de milhares de desconhecidos que o assistem pela 
webcam. Exibido no Festival de Berlim 2018, o lon-
ga conquistou os prêmios de Melhor Filme - Teddy 
Awards e Melhor Filme Panorama (júri CICAE).

Première Brasil: competição longa ficção - (Li) - 18 anos
TER (6/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
TER (6/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
QUA (7/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUI (8/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

ToRRE daS donZELaS
(Torre das donzelas)
de susanna lira. brasil, 2018. 97min, dcP.
Há desejos que nem a prisão e nem a tortura ini-
bem: liberdade e justiça. Há razões que nos man-

têm íntegros mesmo em situações extremas de dor 
e humilhação: a amizade e a solidariedade. O filme 
traz relatos inéditos da ex-presidente Dilma Rous-
seff e de suas ex-companheiras de cela do Presídio 
Tiradentes, em São Paulo, resultando em um exer-
cício coletivo de memória feito por mulheres que 
acreditam que resistir ainda é um único modo de 
se manter livre.  Este filme será exibido na sessão 
do filme Princesa Morta do Jacuí.

Première Brasil: competição longa documentário - 16 anos
SAB (3/11) 16:30 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 16:30 Estação NET Gávea 5 « 
DOM (4/11) 10:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (5/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 

TRêS ESTRanhoS idênTicoS
(Three identical strangers)
de tim Wardle. estados unidos, 2018. 96min, dcP.
Em 1980, dois desconhecidos – Robert Shafran 
e Edward Galland, de 19 anos – descobriram que 
eram gêmeos idênticos, separados no nascimento 
e criados por famílias diferentes. Quando a história 
saiu no New York Post, David Kellman, da mesma 
idade, se deu conta que era o terceiro irmão gêmeo 
do grupo. Depois de um reencontro feliz, eles se 
tornaram celebridades. Mas a descoberta desen-
cadeou uma série de eventos que revelaram um 
extraordinário e perturbador segredo: eles foram 
propositalmente separados como parte de um ex-
perimento científico sobre o comportamento huma-
no. Sundance 2018.

midnight docs - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 19:15 Estação NET Rio 4 
DOM (4/11) 13:30 Estação NET Rio 4 
QUA (7/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 

TÚmuLoS SEm nomE
(Les tombeaux sans noms)
de rithy Panh. França / camboja, 2018. 116min, dcP.
Quando um menino de 13 anos que perdeu boa 
parte da sua família sob o regime do Khmer Verme-
lho embarca em uma busca por suas sepulturas, o 
que ele encontra? Mais do que isso, o que ele está 
buscando? Árvores fantasmas? Cidades destruí-
das? Testemunhas relutantes? O toque etéreo do 
corpo de um irmão ou irmã ao cair da noite? Um 
filme de cinema que vai além da busca pela história 
de um país, mas de uma história universal. Depois 
de A imagem que falta, o cineasta cambojano Rithy 
Panh continua sua busca pessoal e espiritual por 
um caminho que o leve à paz. Veneza 2018.

Panorama do cinema mundial - (LEP, Li) - 14 anos
SEX (2/11) 20:00 Instituto Moreira Salles 
SAB (3/11) 15:30 Estação NET Rio 5 
DOM (11/11) 19:15 Estação NET Rio 4 

a TuRma do PERERê.doc
(a turma do Pererê.doc)
de ricardo FaVilla. brasil, 2018. 77min, dcP.
O documentário aborda o surgimento, o pioneiris-
mo, o desenvolvimento e os desdobramentos da 
turma mais brasileira das histórias em quadrinhos. 
Primeira revista em quadrinhos brasileira, em co-
res, de um único autor, A turma do Pererê também 
foi pioneira em abordar temas como ecologia, sus-
tentabilidade e inclusão social, além de ter alinhado 
suas histórias aos principais acontecimentos do 
cenário brasileiro da época. 
Première Brasil: Retratos longa - Livre
SEX (9/11) 19:30 Cinemateca do MAM « 
SAB (10/11) 14:00 Estação NET Rio 3 



TYREL
(Tyrel)
de sebastián silva. com Jason mitchell, christopher 
abbott, michael cera. estados unidos, 2018. 86min, dcP.
Tyler se junta a seu amigo em uma viagem para as 
montanhas de Catskills, para ir euma festa de ani-
versário com várias pessoas que ele não conhece. 
Assim que chegam lá, fica claro que ele é o único 
cara negro e que vai ser um final de semana de mui-
ta bebedeira. Embora Tyler seja bem-vindo, ele não 
pode deixar de se sentir desconfortável em torno de 
um grupo muito unido de homens brancos. A com-
binação de toda a testosterona com álcool começa a 
sair do controle e a situação precária de Tyler come-
ça a parecer um pesadelo. Sundance 2018.

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 21:30 Estação NET Ipanema 1 
DOM (4/11) 17:20 Estação NET Botafogo 1 
TER (6/11) 16:00 Estação NET Gávea 2 

a ÚLTima cRiança
(Last child)
de shin dong-seok. com choi moo-seong, Kim Yeo-jin, 
seong Yu-bin. coreia do sul, 2018. 124min, dcP.
Um casal, dono de uma pequena loja de decoração, 
luta para superar a morte do filho, Eunchan, que se 
afogou ao tentar salvar a vida de um amigo. Um dia, 
o pai vê o menino que sobreviveu, Kihyun, sofrendo 
na mão de colegas de escola. Ele se mete no meio 
e acaba fazendo amizade com o rapaz, oferecendo-
-lhe um trabalho em sua loja. Os três protagonis-
tas passam a pintar, instalar papel de parede e 
cozinhar juntos, e as tarefas do dia a dia voltam 
a parecer algo comum. Os três passam a dividir o 
mesmo ritmo, e poderiam até ser confundidos com 
uma família. Mostra Fórum, Berlim 2018.

Expectativa 2018 - (LEP) - 14 anos
DOM (4/11) 15:10 Estação NET Ipanema 1 
SEG (5/11) 18:50 Estação NET Rio 4 
TER (6/11) 14:30 Estação NET Rio 5 
QUI (8/11) 14:00 Estação NET Gávea 5 

EL ÚLTimo PaÍS
(El último país)
de Gretel marín Palacio. brasil / cuba / angola, 2018. 
70min, dcP.
O que parecia ser uma viagem de regresso ao meu 
país num tempo de mudança, acaba por ser uma 
viagem à descoberta de mim mesma, entre as con-
tradições e os questionamentos sobre a minha iden-
tidade cubana. Este é um filme-catarse. Viver longe 
de Cuba não me parecia dramático até começar a 
entender que o país iria mudar e que eu não estaria 
lá para testemunhar. Sabia que precisávamos nos 
abrir ao mundo e nos renovar, mas temia que com 
essa renovação também desaparecesse o melhor 
de um sistema cheio de contradições e utopias.” 
Este filme será exibido na sessão do filme Cadelas.

Première Brasil: novos Rumos longa - 10 anos
QUA (7/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
QUA (7/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
QUI (8/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEX (9/11) 19:00 Cine Arte UFF 

univERSo PRETo PaRaLELo
(universo preto paralelo)
de rubens Passaro. brasil, 2017. 12min, dcP.
Um paralelo entre violações de direitos humanos do 
passado escravocrata e da ditadura militar promo-
vido através de obras do século XIX e depoimentos 
à Comissão Nacional da Verdade. Este filme será 

exibido na sessão do filme Domingo.
Première Brasil: competição curta - 16 anos
QUA (7/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
QUA (7/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
QUI (8/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (9/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

uTØYa - 22 dE JuLho
(utøya 22. juli)
de erik Poppe. com andrea berntzen, aleksander 
Holmen, brede Fristad. noruega, 2018. 97min, dcP.
No pior dia da história norueguesa moderna, a jovem 
Kaja se diverte com sua irmã mais nova, Emilie, ape-
nas doze minutos antes da primeira bomba chegar 
ao acampamento de verão na ilha de Utøya. Aquele 
seria, então, o segundo ataque de Anders Behring 
Breivik, terrorista da extrema-direita do país, em 
menos de duas horas, matando sessenta e nove 
pessoas. Enquanto segue na floresta na busca de-
sesperada por sua irmã, Kaja representa o pânico, o 
medo e o desespero dos quinhentos jovens presen-
tes naquele acampamento. Festival de Berlim 2018.  

Panorama do cinema mundial - (LP, LP) - 16 anos
SEX (2/11) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (2/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (5/11) 16:40 Estação NET Gávea 4 
QUI (8/11) 16:20 Reserva Cultural Niterói 1 
SAB (10/11) 13:15 Estação NET Ipanema 2 

a vaLSa dE WaLdhEim
(Waldheims Walzer)
de ruth beckermann. Áustria, 2018. 93min, dcP.
”Waldheim, não! Waldheim, não!”, grita a multidão 
no centro de Viena, em 1986. Ruth Beckermann era 
uma das ativistas que tentavam impedir a eleição de 
Kurt Waldheim e documentou os eventos políticos 
com sua câmera. Mais de 30 anos depois, ela revisita 
seus arquivos e usa materiais adicionais para ana-
lisar esse momento decisivo na cultura política da 
Áustria. O resultado é a exposição da teia em que o 
ex-secretário-geral da ONU se envolveu ao esconder 
dois anos de sua biografia nos tempos de guerra. Um 
filme sobre verdades e mentiras, sobre consciências 
individuais e coletivas. Berlim 2018.

midnight docs - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 18:15 Instituto Moreira Salles 
SEG (5/11) 14:15 Estação NET Rio 5 
DOM (11/11) 17:40 Estação NET Rio 5 

vERão
(Leto)
de Kirill serebrennikov. com irina starshenbaum, teo 
Yoo, roma zver. rússia, 2018. 128min, dcP.
Leningrado no verão, começo dos anos 80. Abaste-
cida pelo contrabando de LPs de Lou Reed e David 
Bowie, a cena local de rock underground fervia an-
tes da abertura promovida pela Perestroika. Nesse 
contexto, Mike, sua bela mulher Natasha e o jovem 
Viktor Tsoï vão transformar os rumos da música na 
União Soviética. Um triângulo amoroso, formado 
por indivíduos bem diferentes, em ambiente hostil 
tanto ao rock quanto à cultura ocidental, termina, 
apesar disso tudo, tornando-se o ponto de partida 
para uma nova onda do rock russo.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SAB (3/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 
TER (6/11) 15:00 Estação NET Botafogo 1 
QUI (8/11) 21:00 Estação NET Ipanema 1 
SAB (10/11) 16:20 Reserva Cultural Niterói 1 

vERmELho SoL
(Rojo)
de benjamin naishtat. com dario Grandinetti, andrea 
Frigerio alfredo castro. argentina / brasil / França / 
alemanha / Holanda, 2018. 109min, dcP.
Em meados da década de 1970, uma onda de vio-
lência política sem precedentes se desenrola na 
Argentina. Isso, no entanto, parece ter pouco efeito 
na pequena cidade rural onde Dario, advogado bas-
tante conhecido, leva vida tranquila com sua família. 
O curso normal das coisas é interrompido quando 
Dario participa de uma discussão acalorada que 
fica fora de controle. Dario não se deixa perturbar 
pelo acontecido e retorna a sua rotina diária, até que 
um detetive particular aparece procurando por ele. 
O filme foi selecionado para os festivais de San Se-
bástian e Toronto. 
Première Latina - (LP) - 14 anos

SEX (2/11) 19:20 Estação NET Rio 5 « 
DOM (4/11) 21:00 Cine Arte UFF 
SEG (5/11) 21:15 Estação NET Rio 4 

a vida Em Si
(Life itself)
de dan Fogelman. com olivia Wilde, samuel l. Jackson, 
oscar isaac. estados unidos, 2018. 118min, dcP.
Quando um jovem casal de Nova York passa do ro-
mance universitário ao casamento e ao nascimento 
de seu primeiro filho, reviravoltas inesperadas criam 
reverberações que ecoam por continentes e por di-
ferentes vidas. O diretor e escritor Dan Fogelman, 
criador da série This is us, examina os perigos e as 
recompensas da vida cotidiana em uma saga multi-
geracional. Situado em Nova York e Carmona na Es-
panha, o filme celebra a condição humana e todas as 
suas complicações com humor, pungência e amor.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:20 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOM (4/11) 16:45 Estação NET Gávea 3 
TER (6/11) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
QUI (8/11) 21:20 Estação NET Gávea 4 
SEX (9/11) 18:45 Estação NET Ipanema 2 

vida SELvagEm
(Wildlife)
de Paul dano. com carey mulligan,  Jake Gyllenhaal, ed 
oxenbould, bill camp. estados unidos, 2018. 104min, dcP.
Joe é um jovem de 14 anos, filho único de Jeanette 
e Jerry, uma dona de casa e um profissional de gol-
fe. Eles vivem numa pequena cidade em Montana, 
nos anos 1960, onde um incêndio florestal atinge a 
região perto da fronteira com o Canadá, não muito 
longe dali. Quando Jerry perde seu emprego – e 
seu propósito de vida –, ele decide se juntar ao 
combate ao incêndio e deixa mulher e filho sozi-
nhos. Forçado a se tornar um adulto, Joe testemu-
nha a luta de sua mãe para sobreviver. Indicado ao 
prêmio Golden Camera no Festival de Cannes e ao 
Grande Prêmio do Júri no Festival Sundance.
Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
SEX (2/11) 14:45 Estação NET Gávea 4 
SEX (2/11) 18:50 Estação NET Gávea 4 
SAB (3/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (4/11) 19:20 Estação NET Ipanema 2 
DOM (11/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

vidaS duPLaS
(doubles vies)
de olivier assayas. com Guillaume canet, Juliette 
binoche, Vincent macaigne,nora Hamzawi, christa 
théret, Pascal Greggory. França, 2018. 106min, dcP.
O filme conta a história de Alain, um editor parisiense 



de sucesso que luta para se adaptar à revolução digi-
tal que vem atropelando seu meio profissional. Nes-
se momento ele tem grandes dúvidas sobre o novo 
manuscrito de Léonard, um de seus autores de longa 
data. O escritor insiste em propor mais um trabalho 
de autoficção, reinventando seu caso de amor com 
uma jovem celebridade. Selena, a esposa de Alain, 
uma famosa atriz de teatro, tem opinião diferente 
sobre isso. Indicado ao Leão de Ouro no Festival de 
Veneza e também ao People’s Choice Award, no Fes-
tival de Toronto. 

Panorama do cinema mundial - (LEP) - 14 anos
SEG (5/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEX (9/11) 17:10 Estação NET Botafogo 1 
DOM (11/11) 17:20 Estação NET Ipanema 1 

vigia
(vigia)
de João Victor borges. com alexandre amador, artur 
maia, Érida castelo branco, lucas nascimento, raul 
Franco. brasil, 2018. 22min, dcP.
Num grande supermercado, Magno vigia meninos 
de mochila nos corredores, enquanto a madrugada 
se arrasta lentamente para Bismarck, o Caixa 11. 
Este filme será exibido na sessão do filme Inferninho.
Première Brasil: novos Rumos curta - 14 anos
QUI (8/11) 20:15 Estação NET Gávea 1 
QUI (8/11) 20:15 Estação NET Gávea 2 « 
SEX (9/11) 18:30 Estação NET Rio 3 «« 
SAB (10/11) 19:00 Cine Arte UFF 

vÍRuS TRoPicaL
(virus tropical)
de santiago caicedo. com maría cecilia sánchez, mar-
tina toro, alejandra borrero, diego león Hoyos, mara 
Gutiérrez. colômbia, 2017. 97min, dcP.
Nascida em uma família pouco convencional, Paola 
cresceu entre o Equador e a Colômbia. Seu pai é 
um padre, sua mãe é uma médium e suas irmãs 
não são o que seus pais esperavam. Em um mundo 
governado por estereótipos, ela sempre sentiu que 
não se encaixava em nenhum padrão. Com uma 
rara visão feminina do mundo, esta jovem latino-
-americana vai ter que lutar contra o preconceito 
e conquistar sua independência em um contexto 
muito difícil, enquanto seu universo é atingido por 
uma série de crises. Adaptado da graphic novel ho-
mônima da artista Paola ‘Power Paola’ Gaviria. 
Première Latina - (LEP) - 16 anos
QUI (8/11) 13:45 Estação NET Botafogo 1 
SEX (9/11) 14:30 Estação NET Gávea 5 
SAB (10/11) 21:20 Estação NET Rio 4 

aS viÚvaS
(Widows)
de steve mcQueen. com Viola davis, michelle rodri-
guez, elizabeth debicki, cynthia erivo, colin Farrell, 
liam neeson. reino unido / estados unidos, 2018. 
128min, dcP.
Quatro mulheres sem nada em comum, exceto uma 
dívida deixada pelas atividades criminosas de seus 
maridos mortos. Na contemporânea Chicago, em 
meio a um tumulto, as tensões aumentam quando 
Veronica, Alice, Linda e Belle assumem seus desti-
nos em suas próprias mãos e conspiram para cons-
truir um futuro sob seus próprios termos.
noite de abertura - (LP) - 14 anos
QUI (1/11) 23:59 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 

você não mE conhEcE
(você não me conhece)
de rodrigo séllos. com taís alves. brasil, 2017. 14min, dcP.
Uma mulher vítima de estupro. Corpo irreconhecí-
vel, cabeça imersa em sensações estranhas. Mas 

ela se mantém de pé. Com coragem, traça um 
caminho para se curar e acaba por ajudar tantas 
outras mulheres. Este filme será exibido na sessão 
do filme A terra negra dos Kawa.
Première Brasil: competição curta - 16 anos
SAB (3/11) 21:40 Estação NET Gávea 3 
SAB (3/11) 21:40 Estação NET Gávea 5 « 
DOM (4/11) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (5/11) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 

voX LuX
(vox Lux)
de brady corbet. com natalie Portman, Jennifer Jason 
leigh, Jude law, Willem dafoe. estados unidos, 2018. 
110min, dcP.
Depois de cantar em uma cerimônia fúnebre, a 
adolescente Celeste torna-se uma pop star, apoia-
da pela irmã compositora e por um gerente de 
talentos. Sua ascensão meteórica, e a simultânea 
perda da inocência, encaixam-se em um ataque 
terrorista que desestabiliza a nação, elevando a jo-
vem influente a um novo tipo de celebridade: ícone 
americano, superstar global. Anos depois, em 2017, 
a adulta Celeste está se recuperando após um inci-
dente escandaloso. Em turnê com seu novo álbum, 
vox lux, ela deve superar lutas pessoais e familia-
res. Exibido no Festival de Veneza 2018.

Panorama do cinema mundial - (LP) - 14 anos
TER (6/11) 21:15 Estação NET Ipanema 2  
QUI (8/11) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOM (11/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 

a voZ do SiLêncio
(a voz do silêncio)
de andré ristum. com marieta severo, ricardo merkin, 
stephanie de Jongh, arlindo lopes, nicola siri, marat 
descartes, claudio Jaborandy, marina Glezer. brasil / 
argentina, 2018. 98min, dcP.
Um olhar atento varre a cidade grande e pessoas 
anônimas, que vivem suas vidas em tensão para 
sobreviver, resignados com o destino de cada um. 
Uma realidade onde os sentimentos e emoções 
perdem seu significado original consumidos pela 
urgência de novos valores. Um eclipse lunar pontua 
as mudanças nas vidas dessas pessoas que com-
põem um mosaico da cidade.

Première Brasil: hors concours longa ficção -  
16 anos
SEX (9/11) 21:30 Estação NET Botafogo 1 « 
SAB (10/11) 21:00 Reserva Cultural Niterói 1 
DOM (11/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 

WESTWood - PunK, ÍconE, aTiviSTa
(Westwood: punk, icon, activist)
de lorna tucker. reino unido, 2018. 78min, dcP.
A estilista inglesa Vivienne Westwood foi responsá-
vel por levar a moda punk aos holofotes. O filme 
mostra sua luta pelo sucesso, sua arte, seu ativis-
mo contínuo e importância cultural. Com arquivos 
icônicos e filmagens recentes, a história que definiu 
uma era é contada nas próprias palavras de Vivien-
ne, através de entrevistas com familiares, amigos e 
colaboradores. O primeiro filme a abranger a histó-
ria notável de um dos verdadeiros ícones do nosso 
tempo, enquanto ela luta para manter a integridade 
de seu legado. Indicado ao Grande Prêmio do Júri 
no Festival de Sundance.

itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SEX (2/11) 13:45 Estação NET Rio 4 
DOM (4/11) 21:30 Estação NET Rio 4 
QUI (8/11) 14:00 Instituto Moreira Salles 

WhiTE BoY RicK 
(White Boy Rick)
de Yann demange. com matthew mcconaughey, richie 
merritt, Jennifer Jason leigh. estados unidos, 2018. 
111min, dcP.
Detroit dos anos 80: no apogeu da epidemia do cra-
ck e da guerra contra as drogas, uma cidade toma-
da pela corrupção. Essa é a comovente história de 
um pai da classe trabalhadora, Richard Wershe Sr., 
e seu filho adolescente de mesmo nome, Rick Jr.  O 
jovem faz um acordo, torna-se um informante se-
creto e, mais tarde, um traficante de drogas mani-
pulado pelo próprio sistema destinado a protegê-lo. 
Abandonado pelos agentes da polícia, ele é conde-
nado à prisão perpétua. Baseado na história real do 
informante mais jovem da história do FBI.  Exibido 
nos festivais de Toronto e Telluride.
Panorama do cinema mundial - (LEP) - 16 anos
QUI (8/11) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
QUI (8/11) 21:00 Kinoplex São Luiz 2  
SEX (9/11) 16:40 Estação NET Gávea 5 
SAB (10/11) 19:10 Estação NET Ipanema 1 
DOM (11/11) 18:10 Estação NET Botafogo 1 

YomEddinE
(Yomeddine)
de a.b. shawky. com rady Gamal, ahmed abdelhafiz, 
shahira Fahmy. egito, 2018. 97min, dcP.
Beshay (Rady Gamal, um não-ator), ex-portador de 
hanseníase, jamais havia saído da colônia no de-
serto egípcio onde viveu desde a infância. Após a 
morte de sua mulher, finalmente decide partir em 
busca de suas raízes, com os poucos pertences ar-
rumados na carroça puxada por um burro. Na com-
panhia de Obama, um pequeno órfão, Beshay vai 
atravessar o Egito e enfrentar o mundo, alternando 
tristezas e misérias com momentos de graça em 
sua procura por uma família, um lugar de pertenci-
mento, alguma humanidade. Yomeddine, em árabe, 
quer dizer “Dia do Julgamento”.
Expectativa 2018 - (LP) - 14 anos
DOM (4/11) 16:20 Reserva Cultural Niterói 1 
TER (6/11) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
QUI (8/11) 21:20 Estação NET Rio 4 
SEX (9/11) 14:00 Estação NET Ipanema 2 

ZuZa homEm dE JaZZ
(Zuza homem de Jazz) 
de Janaina dalri. com zuza Homem de mello. brasil, 
2018. 91min, dcP.
Qual é a influência do jazz na música brasileira? 
O filme traça um paralelo entre os dois universos 
através da história de Zuza Homem de Mello, par-
tindo do olhar próximo e intimista do crítico que é 
referência do jornalismo musical no Brasil. Revisi-
tando seu passado como musicista até os dias de 
hoje, o documentário parte em busca de sua paixão 
pela música, pelo som, por algo que resiste e se 
transforma através do tempo. 
Première Brasil: Retratos longa - Livre
SEG (5/11) 18:00 Estação NET Gávea 1 
SEG (5/11) 18:00 Estação NET Gávea 2 « 
TER (6/11) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUA (7/11) 15:00 Cinemateca do MAM

MINISTÉRIO DA CULTURA, PETROBRAS E CAIXA SEGURADORA
APRESENTAM

20TH RIO DE JANEIRO INT’L FILM FESTIVAL
2018

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL APOIO PROMOÇÃO

PARCERIA

TRABALHANDO SÉRIO ,
SUPERANDO DE SAFIOS .

PARCERIA INSTITUCIONAL

EMPRE SA PARTICIPANTE



MINISTÉRIO DA CULTURA, PETROBRAS E CAIXA SEGURADORA
APRESENTAM

20TH RIO DE JANEIRO INT’L FILM FESTIVAL
2018

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO PROMOÇÃO

PARCERIA

TRABALHANDO SÉRIO ,
SUPERANDO DE SAFIOS .

PARCERIA INSTITUCIONAL

EMPRE SA PARTICIPANTE



A gente apoia 
o maior vencedor do 
Festival do Rio 2018: 
a cultura nacional.

Acreditamos que, quando a cultura cresce, nosso país cresce junto.
Por isso, somos orgulhosos patrocinadores do 20º Festival do Rio.

Caixa Seguradora. Cultura é pra você, sim!


