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15 de outubro
Grande Gala de encerramento

O cidadãO  
ilustre

Gastón duprat  
e MarianO cOhn

a cheGada
Grande Gala de abertura

denis VilleneuVe
Cidade das artes

Cine odeon - Centro Cultural 
luiz severiano ribeiro

06 de outubro



4



5A mulher que se foi

Personal Shopper

Eu, Daniel Blake

A região selvagem

Toni Erdmann

The Rolling Stones Olé Olé Olé! : A Trip Across Latin America

É apenas o fim do mundo

A luz entre oceanos 

O monstro da Lagoa Negra

Capitão Fantástico
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o festival do rio 
Pede Passagem

O Festival do rio segue guiado por sua alma carioca e abre os braços mais 
uma vez para receber o cinema vindo dos cinco continentes. serão 11 dias 
em que mais de 250 títulos vindos de todo o mundo farão a festa do público 
cinéfi lo, em 25 cinemas espalhados pela cidade.

Exibiremos desde os mais recentes e esperados títulos de grandes autores – 
incluindo os ganhadores da Palma de ouro de cannes e do leão de ouro de 
Veneza – até retrospectivas e homenagens que nos levam ao coração do 
cinema brasileiro ou fazem lembrar as incursões de ídolos como Prince 
e David Bowie pela tela grande.

a Première brasil traz em primeira mão alguns dos fi lmes nacionais mais 
aguardados do momento. serão 43 produções, entre curtas e longas, fi cções, 
documentários e animações, espalhados pela Competição Oficial, mostra 
Novos Rumos e a mostra especial retratos Falados, que traz quatro docu-
mentários sobre importantes temas da sociedade brasileira.

Já o riomarket segue com seu propósito de estimular o mercado e discutir 
a indústria do país, promovendo a troca de conhecimento entre profi ssionais 
renomados, novos produtores e empresas conceituadas, criando novas opor-
tunidades de negócios e capacitação de profi ssionais do mercado.

Vem com a gente, o Festival do rio te espera de braços abertos!
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central de informações   3035-7107
mais informações: www.festivaldorio.com.br
*o horário de atendimento será das 10h às 19h

sessões PoPUlares – cine encontro
Filmes brasileiros seguidos de debate 
com a presença de diretores e elenco.

première brasil – competição ofi cial
onde: Cine odeon - Centro Cultural 
Luiz Severiano ribeiro
r$ 18,00 (inteira) / r$ 9,00 (meia)

première brasil – novos rumos
onde: Centro Cultural banco do brasil

r$ 10,00 (inteira) / r$ 5,00 (meia)

riomarKet
Eventos e debates abertos ao público

onde: Pavilhão do festival
Colégio brasileiro de altos estudos - ufrJ
av. rui barbosa, 762 - flamengo

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

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 online. 20% dos ingressos 
estarão disponíveis somente na bilheteria de cada cinema, 
no dia de cada 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
Nas salas estação net botafogo, estação net 
Ipanema, cine odeon - centro cultural luiz Severiano 
ribeiro, centro cultural Justiça Federal, oi Futuro 
Ipanema, cinemateca do mam, cine Joia, museu da 
república e Ponto cine, 50% de desconto em até dois 
ingressos por sessão para funcionários da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, Petrobras, BNDEs e Oi, mediante a apre-
sentação do crachá funcional e identidade. As promoções 
para estudantes, idosos e outros funcionam de acordo 
com legislação vigente.

Web Passaporte
Pacote Especial 6 ingressos – R$ 66,00
Passaporte 20 ingressos – R$ 200,00
Vendidos no site www.ingresso.com, com reserva de 
ingressos sem taxa de conveniência. 
Postos de retirada: Cine Odeon - CCLsR e Kinoplex são Luiz.

Pavilhão do festival
colégio brasileiro de altos estudos
universidade Federal do rio de Janeiro
av. rui barbosa, 762 - flamengo
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roxY
lotação: Sala 1: 282 lugares + 4 cadeirantes 
Sala 2: 282 lugares + 4 cadeirantes
Sala 3: 252 lugares + 4 cadeirantes
inteira: r$ 22,00 | meia: r$11,00
av. nossa Senhora de Copacabana, 
945 / a - Copacabana
telefone: 2236-6245

estação net Botafogo 
lotação: Sala 1: 247 + 2 cadeirantes 
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
rua Voluntários da Pátria, 88 - botafogo
telefone: 2226-1988

estação net iPanema 
lotação: Sala 1: 140 + 1 cadeirante 
Sala 2: 154 + 2 cadeirantes
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
rua Visconde de Pirajá, 605 - ipanema
telefone: 2279-4603

cine joia
lotação: 87 lugares 
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00 
av. nossa Senhora de Copacabana, 
680 - Copacabana
telefone: 2236-5624

cine joia rio shoPPing
lotação: Sala 3: 95 lugares + 2 cadeirantes
inteira: r$ 20,00 | meia: r$ 10,00
rio Shopping 
estr. do gabinal, 313, Lojas 205, 
206, 207 - freguesia
telefone: 2236-5671

mUseU da rePÚBlica
lotação: 74 + 1 cadeirante 
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
rua do Catete, 153 - Catete
telefone: 98482-7785

cine odeon - centro cUltUral 
lUiz severiano riBeiro
lotação: 550 + 3 cadeirantes 
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00 
Sessão popular: inteira r$ 18,00 | meia r$ 9,00
Praça floriano, 7 - Cinelândia
telefone: 2461-0201 

KinoPlex são lUiz 
lotação: Sala 1: 140 lugares + 1 cadeirante
Sala 2: 258 lugares + 1 cadeirante
Sala 4: 148 lugares + 1 cadeirante 
2d: inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
3d: inteira: r$ 26,00 | meia: r$ 13,00
rua do Catete, 311 - Catete
telefone: 2557-4394

institUto moreira salles
lotação: 112 + 1 cadeirante
inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
rua marquês de São Vicente, 476 - gávea
telefone: 3284-7400

cinemarK doWntoWn
Sala 10: 174 lugares + 4 cadeirantes
2d: inteira: r$ 22,00 | meia: r$ 11,00
3d: inteira: r$ 26,00 | meia: r$ 13,00
Shopping  downtown
av. das américas, 500 - barra da tijuca
telefone: 2494-5004

Ponto cine
lotação: 73 + 2 cadeirantes 
inteira: r$ 8,00 | meia: r$ 4,00
guadalupe Shopping - 1º piso 
estrada de Camboatá, 2300 - guadalupe
telefone: 3106-9995

esPaço Bndes
lotação: 386 lugares
Gratuito | Senhas 1 hora antes
av. república do Chile, 100 – Subsolo 1 - Centro
telefone: 2172-7770

centro cUltUral Banco do Brasil
lotação: cinema 1: 98 + 3 cadeirantes
inteira: r$ 10,00 | meia: r$ 5,00
rua Primeiro de março, 66 - Centro
telefone: 3808-2020

oi fUtUro iPanema
lotação: 63 lugares + 2 cadeirantes 
inteira: r$ 12,00 | meia: r$ 6,00
av. Visconde de Pirajá, 54 - ipanema
telefone: 3131-9333

reserva cUltUral
lotação: Sala 2: 145 lugares + 1 obeso + 
3 cadeirantes | Sala 4: 78 lugares + 
1 obeso + 3 cadeirantes
2d: inteira: r$ 22,00 | meia: r$11,00
3d: inteira: r$ 26,00 | meia: r$13,00
av. Visconde do rio branco, 
880 - niterói.
telefone: 3811-8537

cinemateca do mam
lotação: 180 lugares
inteira: r$ 8,00 | meia: r$ 4,00 
av. infante dom Henrique, 85 - flamengo
telefone: 3883-5630

centro cUltUral jUstiça federal
lotação: Sala 1: 54 lugares + 2 cadeirantes
inteira: r$ 12,00 | meia: r$ 6,00 
av. rio branco, 241 - Cinelândia
telefone: 3261-2565

cine maison
lotação: 350 lugares / Gratuito
teatro maison de france
av. Presidente antônio Carlos, 
58 – subsolo – Centro
telefone: 3974-6644

circUito
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Premiere Brasil
Demônia - Melodrama em 3 atos
Divinas divas 
Entre os homens de bem
Fala comigo 
Intolerância.doc
Janaína Overdrive
Love Snaps
Waiting for B. 
Xale 

Panorama
É apenas o fim do mundo
A mulher que se foi
Na vertical
Noites sem fim
Quand on a 17 ans 

Há três anos, o Festival do rio decidiu extinguir uma de 
suas seções mais populares, a mostra Mundo Gay. Entende-
mos que, como reflexo natural das conquistas sociais e civis 
da comunidade LGBTQ, os filmes de temáticas relativas ao 
universo queer transbordaram o limite de uma única mostra 
e alcançavam todos os recortes do Festival do Rio.

Assim foi criado o Prêmio Felix, que segue firme em seu 
terceiro ano na proposta de reunir e premiar o que de mais 
instigante e relevante há na produção mundial com um olhar 
voltado à diversidade de gênero. O júri do prêmio, convidado 
pelo festival, irá eleger, entre 28 títulos espalhados por toda a 
programação, os melhores filmes de ficção e documentário.

Desde o ano passado, o Festival do Rio tem o prazer de ho-
menagear um nome de destaque no universo LGBTQ bra-
sileiro através do Prêmio Suzy capó – Personalidade Felix 
do Ano. O troféu foi concebido como um tributo à memoria 
da programadora do Festival do Rio e idealizadora do Prê-
mio Felix, que nos deixou no início do ano passado. Em sua 
segunda edição, o troféu será entregue à estilista e modelo 
lea t, um dos nomes mais celebrados do cenário LGBTQ 
brasileiro em 2016, por sua imensurável contribuição à luta 
pela visibilidade trans.

Confira os  
filmes que  
ConCorrem  
ao Prêmio  
felix 2016

Prêmiofelix
exPectativa
O monstro no armário
Spa Night 
Tomcat
As vidas de Thérèse 

Premiere latina
Estranha
A região selvagem

midnight
Os garotos nas árvores
Raw

midnight docs
Helmut Berger, ator
Kiki 
Strike a Pose 

itinerários Únicos
JT Leroy - A história de um autor
Mapplethorpe: Look at the Pictures
Maya Angelou, e ainda resisto

Spa Night Garotos nas árvores Tomcat

Strike a Pose

Kiki

Estranha
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trofÉU

redentor

A Première Brasil é a vitrine do cinema brasileiro dentro 
do Festival do Rio e plataforma de lançamento das produ-
ções nacionais. Como única mostra competitiva do festi-
val, seu Troféu Redentor é o centro de todas as atenções.

Na Competição Oficial deste ano, teremos 22 produções, en-
tre ficções, documentários, longas e curtas-metragens, to-
das em disputa pelo Redentor. Já os dez filmes da paralela 
Novos Rumos participam de sua competição especial.

A escolha dos premiados será realizada por dois júris oficiais, 
compostos por especialistas brasileiros e estrangeiros convi-
dados pela direção do Festival do Rio. A Competição Oficial 
conta ainda com o Prêmio do Público para os melhores lon-
gas de ficção e documentário e para o melhor curta.

comPetição oficial

Melhor longa de ficção
Melhor longa documentário
Melhor curta-metragem
Melhor direção de ficção
Melhor direção de documentário
Melhor atriz
Melhor ator
Melhor atriz coadjuvante
Melhor ator coadjuvante
Melhor roteiro
Melhor montagem
Melhor direção de fotografia 
Prêmio Especial do Júri
Melhor longa ficção voto popular
Melhor longa documentário voto popular
Melhor curta-metragem voto popular

novos rUmos

Melhor longa-metragem 
Melhor curta-metragem
Prêmio Especial do Júri 

Tomcat
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Premiere 
brasil

fronteiras

na somBra do morro
(Austrália/Brasil, 2016, 97 min)
Direção: Dan Jackson

CENTRO CuLTuRAL BANCO DO BRAsiL  
sábado, 8/10, 13h15

iNsTiTuTO MOREiRA sALLEs
Domingo, 9/10, 18h 

Debate com o diretor Dan Jackson e personagens 
do filme, como o advogado João Tancredo e os 
moradores da Rocinha Michele Lacerda, sobrinha 
de Amarildo, Aurélio Mesquita, diretor de teatro, e 
Maria Clara dos santos, a Mulher Maracujá.

redemPtion song
(Itália/Brasil/Guiana/Senegal, 2015, 73 min)
Direção: Cristina Mantis

iNsTiTuTO MOREiRA sALLEs 
Quarta-feira, 12/10, 20h

Sessão Especial - Anistia Internacional  
Com a presença de Atila Roque, diretor da Anistia 
internacional no Brasil, e convidados especiais.

central
(Brasil, 2015, 75 min) 
Direção: Tatiana Sager e Renato Dornelles

CENTRO CuLTuRAL BANCO DO BRAsiL
sábado, 15/10, 16h 

Debate com os diretores Tatiana sager e  
Renato Dornelles, e a antropóloga Alba Zaluar.

olYmPic favela 
(Estados Unidos/Brasil, 2016, 19 min)
Direção: Marc Ohrem-Leclef

fUnK de favela na caBeça
(Holanda, 2016, 68 min)
Direção: Elise Roodenburg e Fleur Beemster

iNsTiTuTO MOREiRA sALLEs 
sábado, 15/10, 14h 
 
CENTRO CuLTuRAL BANCO DO BRAsiL
Domingo, 16/10, 16h

Debates com os diretores Marc Ohrem-Leclef  
(Olympic Favela) e Elise Roodenburg (Funk de  
favela na cabeça) e participantes dos filmes.

KaBadio - o temPo não tem  
Pressa, anda descalço
(Brasil, 2016, 95 min)
Direção: Daniel Leite

KiNOPLEx sãO LuiZ 3 
sábado, 15/10, 19h

Debate com o diretor Daniel Leite e  
Kalifa souané, personagem do filme e  
residente de Kabadio.

encontros e deBates

Prêmio felix

conversa com lea t
CENTRO CuLTuRAL BANCO DO BRAsiL 
BiBLiOTECA (5º ANDAR)
sexta-feira, 14/10, 18h

Mesa redonda com a presença da modelo e estilista 
Lea T, do carnavalesco Milton Cunha e da ativista e 
atriz Dandara Vital. Moderação de Gilberto scofield. 
Lea T é a homenageada desta edição com o Prêmio 
Suzy Capó Personalidade Felix do Ano.

 itinerários Únicos

tio Bernard - Uma antilição de economia
(Canadá/Espanha, 2016, 79 min)
Direção: Richard Brouillette

CiNEMATECA DO MAM 
Quinta-feira, 13/10, 18h45 
 
Debate com o jornalista Glenn Greenwald (editor da The 
Intercept), Tatiana Roque (instituto de Matemática uFRJ), 
Carlos Frederico Rocha (instituto de Economia uFRJ) e 
Atila Roque (Diretor da Anistia internacional no Brasil)
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comPetItIVa FIcÇÃo
cine odeon – centro cultural luiz Severiano ribeiro
 
Sábado, 8 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: o estacionamento (15 min)
longa: Vermelho russo (90 min)
Direção: Charly Braun
 
domingo, 9 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: redemoinho (102 min)
Direção: José Luiz Villamarim

Segunda-feira, 10 de outubro, 13h / Debate: 14h30
curta: Postergados (17 min)
longa: comeback (83 min)
Direção: Érico Rassi

Segunda-feira, 10 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: Fala comigo (92min)
Direção: Felipe sholl

terça-feira, 11 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: o homem da raia do canto (15 min)
longa: Sob pressão (90 min)
Direção: Andrucha Waddington
 
Quarta-feira, 12 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: o filho eterno (82 min)
Direção: Paulo Machline

Quinta-feira, 13 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: era o hotel cambridge (90 min)
Direção: Eliane Caffé

Sexta-feira, 14 de outubro, 16h / Debate: 17:30h
curta: o ex-mágico (11 min)
longa: mulher do pai (94 min)
Direção: Cristiane Oliveira

comPetItIVa documentÁrIo
cine odeon – centro cultural luiz Severiano ribeiro
 
Sábado, 8 de outubro, 13h / Debate: 14h30
curta: lápis cor de pele (15 min)
longa:  Waiting For b (71 min)
Direção: Paulo Cesar Toledo, Abigail spindel

domingo, 9 de outubro, 13h / Debate: 14h30
longa: divinas divas (110 min)
Direção: Leandra Leal

terça-feira, 11 de outubro, 13h / Debate: 14h30
curta: Se por acaso (15 min)
longa: a luta do século (78 min)
Direção: sérgio Machado 
 
Quarta-feira, 12 de outubro, 13h / Debate: 14h30
longa: curumim (102 min)
Direção: Marcos Prado

Quinta-feira, 13 de outubro, 13h / Debate: 14h30
curta: demônia – melodrama em 3 atos (17 min)
longa: Super orquestra arcoverdense de ritmos 
americanos (79 min)
Direção: sérgio Oliveira

Sexta-feira, 14 de outubro, 13h / Debate: 14h30
curta: antonieta (15 min)
longa: o jabuti e a anta (71 min)
Direção: Eliza Capai

 
noVoS rumoS
centro cultural do banco do brasil

Sábado, 8 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: talvez deserto talvez universo (99 min)
Direção: Karen Akerman, Miguel seabra Lopes
 

domingo, 9 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: Sem título #3: e para que poetas em tempos de 
pobreza? (14 min)
longa: então morri (85 min)
Direção: Bia Lessa, Dany Roland

Segunda-feira, 10 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: não me prometa nada (21 min)
longa: deixa na régua (75 min)
Direção: Emilio Domingos
 
Quarta-feira, 12 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: Janaína overdrive (19 min)
longa: Xale (71 min)
Direção: Douglas soares

Quinta-feira, 13 de outubro, 16h / Debate: 17h30
curta: love Snaps (13 min)
longa: a serpente (73 min)
Direção: Jura Capela 

Sexta-feira, 14 de outubro, 16h / Debate: 17h30
longa: Para ter onde ir (100 min)
Direção: Jorane Castro

moStra retratoS FaladoS
centro cultural do banco do brasil

Segunda-feira, 10 de outubro, 13h30 / Debate: 15h
longa: entre os homens de bem (104 min)
Direção: Caio Cavechini, Carlos Juliano Barros

Quarta-feira, 12 de outubro, 13:30 / Debate: 15
longa: Intolerância.doc (85 min)
Direção: susanna Lira

Quinta-feira, 13 de outubro, 13h30 / Debate: 17h
longa: Galeria F (87 min)
Direção: Emília silveira

Sexta-feira, 14 de outubro, 13:30 / Debate: 17h
longa: Holocausto brasileiro (90 min)
Direção: Armando Mendz, Daniela Arbex

Os cinéfilos cariocas já conhecem bem o Cine Encontro da 
Première brasil. É o espaço do Festival do Rio que promove o 
contato direto entre o público e os realizadores, com debates 
animados após sessões populares dos filmes. Aqui, elenco e 
equipe dos filmes revelam detalhes das produções e o público 
tem a chance de satisfazer sua curiosidade e ampliar seus 
conhecimentos sobre o universo cinematográfico. 

Em 2016, as sessões do Cine Encontro dedicadas à Compe-
tição Oficial acontecem no cinema mais tradicional do Rio 
de Janeiro, o Cine Odeon − Centro Cultural Luiz severiano 

Ribeiro, com debates em torno dos filmes de ficção e do-
cumentários que concorrem este ano ao troféu redentor. 

O Centro Cultural Banco do Brasil, por sua vez, receberá os 
títulos da mostra Novos Rumos, dedicada a filmes de lingua-
gem inovadora, além da mostra Retratos Falados, que traz 
documentários que abordam questões políticas cruciais para 
o cenário nacional.

Em 2016, mais uma vez, o nosso público terá acesso exclusivo 
aos bastidores da sétima arte. Venha participar do Cine Encontro!

Premiere 
brasilCine 

enContro

filmes brasileiros a Preços PoPulares, seguidos de bate-PaPos Com diretores e elenCo
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esPecial
agenda 

ArtistAs ViAjAntes
MAMA shelter
Rua Paschoal Carlos Magno, 5 - Santa Teresa
entrada gratuita (sujeita à lotação)

terçA-feirA, 11/10 
20h
Sessão dos filmes Xapiri, de gisela motta e Leandro 
Lima, e Interfaces II – As viagens da alma, de oskar 
metsavaht, com a presença dos diretores e do 
curador marc Pottier

liVrAriA dA trAVessA ccbb
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro

sábAdo, 8/10
17h 
Lançamento dos livros Filme e Warburg e a imagem 
em movimento, de Philippe-alain michaud, curador 
convidado da mostra artistas Viajantes.  (Coleção 
artefíssil - editora Contraponto)

Veja a programação completa do programa Artistas 
Viajantes a partir da pág. 32

espAço bndes 
Av. República do Chile, 100 - Subsolo – Centro
entrada gratuita (sujeita à lotação)

segundA-feirA, 10/10
12h30
São Sebastião do Rio de Janeiro -  
A formação de uma cidade (brasil, 2015)
dir.: Juliana de Carvalho
18h30
Califórnia (brasil, 2015)
dir.: marina Person

terçA-feirA, 11/10
12h30
Serra Pelada – A lenda da  
montanha dourada (brasil, 2014)
dir.: Victor Lopes 
18h30 
Truman (argentina/espanha, 2015)
dir.: Cesc gay

QuintA-feirA, 13/10
12h30
Crônica da demolição (brasil, 2015)
dir.: eduardo ades
18h30 
Las acácias (argentina/espanha, 2011)
dir.: Pablo giorgelli

sextA –feirA, 14/10
12h30 
Chico - Artista brasileiro (brasil, 2015)
dir.: miguel faria Jr.
18h30 
Roteiro de casamento (argentina, 2016)
dir.: Juan taratuto

cine MAison
Av. Pres. Antônio Carlos, 58 – Centro
entrada gratuita (sujeita à lotação) 
sessões de 13h e 15h: Carta Branca a Charles Tesson

segundA-feirA, 10/10
13h
Ni le Ciel ni la terre (frança/bélgica, 2015)
dir.: Clément Cogitore
15h
São Bernardo (brasil, 1972)
dir.: Leon Hirszman
18h
Belle épine (frança, 2010)
dir.: rebecca Zlotowski
20h
Grand Central (frança/áustria, 2013)
dir.: rebecca Zlotowski

terçA-feirA, 11/10
13h
Suzanne (frança, 2013)
dir.: Katell Quillévéré
15h
O Desafio (brasil, 1966)
dir.: Paulo César Saraceni 
18h
Bernadette Lafont - E Deus criou a mulher livre 
(frança, 2016)
dir.: esther Hoffenberg 
20h
Damocles (frança, 2016)
dir.: manuel Schapira

especiAl telecine on deMAnd 
festiVAl do rio
Quatro filmes do festival do rio estarão disponíveis no 
telecine on demand durante o evento: O grande dia, 
de Pascal Plisson, Ma Ma, de Julio medem, O medo, 
de damien odoul, e O túnel, de Kim Seong-hun.
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dentre os muitos legados que o rio de Janeiro recebeu dos Jogos olímpicos, um dos mais significativos é o boulevard olímpico, na Praça mauá, que vem 
reunindo desde sua abertura um público múltiplo e diverso que é a cara da cidade, em shows, exposições e festas ao ar livre. o festival do rio não poderia ficar 
de fora dessa festa e marca presença exibindo títulos especialmente selecionados para o local. as sessões serão gratuitas e ao ar livre. Confira a programação:

Sexta-feira, 7/10

18h
Amazônia (brasil/frança, 2014)
dir.: thierry ragobert
20h
Apaixonados (brasil, 2016)
dir.: Paulo fontenelle

Sábado, 8/10
18h
A fuga das galinhas (reino unido/eua, 2000)
dir.: Peter Lord e nick Park
20h
Bem casados (brasil, 2015)
dir.: aluízio abranches

Foto: Divulgação / Porto Maravilha

cine petrobrAs sinfônicA 
sAlA cecíliA Meireles
Rua da Lapa, 47 - Lapa
Ingressos populares: r$ 8 (inteira) / r$ 4 (meia) / r$ 2 
(estudantes de música - somente na hora)

terçA-feirA, 11/10
20h
exibição do filme IK80: O maestro e sua orquestra, 
de bruno Vouzella, em homenagem ao maestro isaac 
Karabtchevsky, com apresentação da orquestra 
Petrobras Sinfônica

centro culturAl  
justiçA federAl
Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia – Centro
entrada gratuita

docuMentários itAliAnos
sábAdo, 15/10
19h 
exibição dos documentários L'uomo che non cambiò 
la storia (2016), de enrico Caria, exibido no último 
festival de Veneza, e Socrates, uno di noi  (2015), de 
mimmo Calopresti, com a presença dos diretores. os 
filmes serão exibidos na versão original em italiano, 
com legendas em inglês.

escolA de cineMA  
dArcy ribeiro
Rua da Alfândega, 5 - Centro
entrada gratuita

MostrA cineMA esloVAco
sextA-feirA, 7/10
17h 
25Km² (13 min) + 66 Seasons (86 min)
exibição seguido de debate com o diretor  
Peter Kerekes e a produtora eva Krizkova

sábAdo, 8/10
17h 
Arsy Versy (23 min) +  
Pictures of the Old World (70 min)

segundA-feirA, 10/10
17h
Pandas (12 min) + Made in Ash (82 min)

terçA-feirA,  11/10
17h
Cock-a-doodle-do (8 min) + The Cleaner (90 min)

QuintA-feirA, 13/10
17h
Twins (6 min) + In Line (4 min) + 
Celebration in the Botanical Garden (95 min)

entregA do prêMio  
personAlidAde fipresci  
lAtino-AMericAnA do Ano
cineMAtecA do MAM
Av. Infante Dom Henrique, 85 - Flamengo 
entrada gratuita

QuArtA-feirA, 12/10
19h
Sessão de  A grande cidade após a entrega do 
prêmio fiPreSCi ao diretor Carlos diegues

domingo, 9/10
18h
Marias (brasil, 2015)
dir.: Joana mariani

20h
Havana Moon: The Rolling Stones  
Live in Cuba (reino unido, 2016)
dir.: Paul dugdale

cine PetroBras Praça maUá
BoUlevard olímPico

hoMenAgeM A josé cArlos 
AVellAr e pAulo eMílio  
sAlles goMes
instituto MoreirA sAlles
Rua Marquês de São Vicente, 476 - Gávea
Ingresso para a sessão do filme:  
r$ 22 (inteira) e r$ 11 (meia)

sábAdo, 8/10
18h 
Sessão de Ganga bruta seguida de lançamento do 
livro Pai país, mãe pátria, de José Carlos avellar, 
editado postumamente



16

marKet
2016

rio
colégio brasileiro de altos estudos

universidade Federal do rio de Janeiro
  av. rui barbosa, 762 – flamengo

Pavilhão 
do festival

ProgramaçÃo gratuita
As inscrições devem ser feitas pelo site www.riomarket.com.br. Sujeito à lotação.

Quarta-FeIra – 5 de outubro 
Sala 1
10h às 11h30
Thaynara OG e o Poder do Kiu* 
Bate-papo com a snapchatter mais conhecida do Brasil.

11h45 às 12h45
A profissionalização enquanto Youtuber: da criação de um 
canal à veiculação de campanhas publicitárias*
Com Mederi Corumbá, criador do canal Galo Frito.

14h30 às 15:30h
Falando de cinema no Youtube: estudos de caso*  
Com Luísa Clasen, do canal Lully de Verdade.

18h às 19h30
Aplicativo Na Rua GloboNews 
Com Anna Karina Bernardoni (GloboNews) e  
Carolline Leite (GloboNews). 

Sala 3
17h às 19h
Sunset TV Globo: Case Mr. Brau
Bate-papo com Jorge Furtado, Patrícia Pedrosa e  
Rodrigo Fonseca (mediador).

QuInta-FeIra – 6 de outubro 
Sala 1
10h às 11h30
Sensacionalista: agora isento de verdade também no Youtube*
Palestra dos criadores do canal sensacionalista,  
Nelito Fernandes, Marcelo Zorzanelli,  
Martha Mendonça e Leonardo Lanna.

11h45 às 12h45 
O Youtube além do audiovisual com Marcela Lahaud *
Criadora do canal Embarque imediato fala sobre  
o Youtube como janela de distribuição de conteúdo.

14h30 às 15h30
Influenciadores digitais no mundo do marketing *
Com o Youtuber e ator Carlos santana.

15h45 às 16h45 
O Youtube (não) faz sentido? *
Palestra com Felipe Neto.

17h às 18h
Porta dos Fundos: um coletivo de humor no Youtube *
Palestra com ian sBF, diretor do canal Porta dos fundos.  

Sala 3
17h às 19h 
Sunset TV Globo: Case Tamanho família
Bate papo com Elbio Valente, Daniela Gleiser e  
Rodrigo Fonseca (mediador).

SeXta-FeIra – 7 de outubro 
Sala 1
10h às 11h30
Youtube além do audiovisual com Miolos fritos*
Palestra dos criadores do canal Miolos fritos,  
Beto Padreca e Teco Rodigues.

15h45 às 16h45
Youtube como nova janela de humor e alcance publicitário *
Palestra do criador do canal Apenas pare, Rodrigo Magal  

Sala 3 
10h às 13h
O processo criativo: criando histórias para o cinema e para a TV
Master Class de roteiro com Lucas Paraizo

17h às 19h
Sunset TV Globo: Case Liberdade, liberdade
Bate-papo com Mario Teixeira,  
Vinicius Coimbra e Rodrigo Fonseca (mediador)

O RioMarket é a área de negócios do Festival do Rio que 
fomenta a troca de conhecimento entre profissionais re-
nomados, novos produtores e empresas conceituadas do 
ramo, além de proporcionar novas oportunidades de ne-
gócios e a capacitação de profissionais do mercado.

Este ano, repetimos os sucessos do RioMarket TV, do  
RioMarket Film e do RioMarket Advertising e trazemos o 
inédito RioMarket Fashion & Film, que busca aproximar o 
setor audiovisual da indústria da moda, contando com pa-
lestras e debates sobre figurino, moda, beleza e tendências. 

Apresentamos os já conhecidos Rioseminars, Workshops, 
Master Classes e Rodadas de Negócios, além da quarta edi-
ção do RioMarket Jovem, que tem o objetivo de descobrir e 
preparar jovens de 15 a 21 anos de comunidades do Rio de 
Janeiro para serem grandes profissionais do audiovisual. 

O RioMarket é sediado no Pavilhão do Festival do Rio no 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos - uFRJ, situado na 
Avenida Rui Barbosa, 762, no Flamengo. Todas as infor-
mações sobre inscrições e a programação do RioMarket 
podem ser encontradas no site www.riomarket.com.br
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SÁbado – 8 de outubro 
Sala 1
15h às 16h45
GloboNews– Somos todos os gêneros
Conversa sobre diversidade de identidades e gêneros 
com Regina Navarro Lins (GloboNews), Giowana Cam-
brone (Professora de Direito), André Baliera (Estudante de 
Direito) e Mariluce Mariá (Favela Art do Alemão). Media-
ção de Leilane Neubarth (GloboNews).

17h às 18h30
GloboNews – Onda conservadora
Painel sobre o tema como Jorge Pontual (GloboNews) e 
Renée Castelo Branco (GloboNews).

Sala 2 
10h às 13h
Criando personagens inesquecíveis
Workshop com Ana Maria Moretzsohn  
(Pluma de Lume Produções Artísticas). 

14h às 18h
Workshop de direção de fotografia com Walter Carvalho 
Walter Carvalho vai abordar, além dos interessantes 
aspectos de sua carreira, importantes técnicas,  
conceitos e métodos que permeiam a imagem.

Sala 3
10h às 11h
Comunicação no cinema: atraindo espectadores 
Conversa com Nicolás silbert (Boogieman Media) e 
Maximiliano saad (Boogieman Media). 

11h15 às 13h15
Editais: formatação de projetos,  
orçamentos e núcleos criativos 
Palestra com os especialistas em inscrição em editais 
direcionados para projetos audiovisuais, irina Neves, 
Leandro Matos e Letícia Torgo.

15h às 17h
Master Class de preparação de elenco
Com o diretor e roteirista argentino Eduardo Milewicz 
(incógnitos Criações e Produções)

domInGo – 9 de outubro 
Sala 1
14h30 às 18h 
Workshop de roteiro 
Com o roteirista José Carvalho. 

Sala 2
10h às 13h / 15h às 18h
Master Class de maquiagem para TV e cinema 
Com Ancelmo saffi 

Sala 3
Workshop de Film Commissions 
11h às 11h15
Abertura e boas vindas 
Com steve solot (Rio Film Commission-RFC / REBRAFiC).

11h15 às 12h15
Mesa redonda de políticas públicas  
aos escritórios de apoio ao audiovisual 
Alfredo Bertini (Ministério da Cultura), Débora ivanov 
(ANCiNE) e Cláudia Pedrozo (RioFilme).

12h15 às 12h35
Objetivos e benefícios da REBRAFIC 
steve solot (Rio Film Commission-RFC / REBRAFiC).

14h às 15h
Mesa redonda de experiências de Film Commissions no Brasil 
Com Daniel Celli (Film Commission / spcine), Edgar Cas-
tro (Ribeirão Preto Film Commission / REBRAFiC), Felipe 
Lopes (secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro- 
sEC-RJ) e André Felipe Gevaerd Neves (Rede Catarinense 
de Film Commissions – RECAFiC).

15h às 15h30
O turismo cinematográfico 
Com Reinaldo Paes Barreto (Companhia de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro – TurisRio).

15h30 às 16h
O atendimento às produções: procedimentos e documentos
Com Tânia Pinta (RFC / REBRAFiC).

16h às 16h30
O papel da film commission e o  
“Production Service” do produtor 
Com Leonardo Edde (urca Filmes).

entrega de certificados de participação no workshop 
16h30 – 17h

SeGunda-FeIra - 10 de outubro 
Sala 1
10h às 13h 
Workshop de assistência de direção 
Com Hsu Chien (Gorila Cinéfilo Filmes).

14h às 17h
Perspectivas múltiplas: exibição do filme  
Blue Lips seguida de debate
Com o ator Dudu Azevedo e o diretor Gustavo Lipsztein.

18h às 20h
“Filme resistência - Advogado no Estado de Exceção” segui-
do pelo debate “Democracia e Estado de exceção”
Com Antônio Modesto da silveira, o filósofo Auterives 
Maciel e o psicanalista samuel Chaim Katz.

Sala 3 
10h às 13h
Memória audiovisual como Patrimônio Cultural: 
Conferência de Preservação Cinematográfica 
Abertura 
Com ilda santiago (Diretora do Festival do Rio),  
Myrna Brandão (Presidente do Centro de  
Pesquisadores do Cinema Brasileiro – CPCB)

A restauração de É um caso de polícia (1959),   
de Carla Civelli
Com Patrícia Civelli  
(Diretora da Memória Civelli Produções Culturais)

A preservação começa na Produção
Com Marília Franco (Professora de Cinema da usP e 
Diretora do Memorial da América Latina) e Rafael de Luna 
(Pesquisador e Professor do Curso de Cinema e Audiovi-
sual da uFF)

Homenagem a Francisco Sérgio Moreira (in Memorian) – 
restaurador de É um caso de polícia.

17h às 19h
Tramas digitais: desafios das narrativas interativas 
Com Renato Degiovani (Tilt Net) , André Pereira (Lupa 
Filmes), Adrian Laubisch (Aiyra), Ronalson Vargas (mob-
Content). Moderador: Arthur Protásio (Fableware).

terÇa-FeIra - 11 de outubro 
Sala 1
10h às 13h 
Workshop de direção 
Com Hsu Chien (Gorila Cinéfilo Filmes).

14h30 ás 16h
Os desafios da implementação da acessibilidade audiovisual 
Com Adailton Medeiros (Ponto Cine), silvia Cruz (Vitrine 
Filmes), Luis Mauch (Mais Diferenças / Whatscine) e 
Walerie Gondim (RioFilme).

16h15 às 17h15
Youtuber: Girls in the House  
Com Raony Phillips 

Sala 3
Talk-Show “Como fazer negócios  
no setor audiovisual na Cidade Maravilhosa” 
Como profissionais de fora da cidade e do país devem 
realizar suas produções audiovisuais no Rio de Janeiro. 
Com steve solot (Rio Film Commission – RFC).

10h
Abertura de Boas Vindas 
Com Claudia Pedrozo  
(Empresa Distribuidora de Filmes s/A – RioFilme) 

10h15
Painel 1: políticas públicas para a otimização  
do ambiente produtivo de negócios audiovisuais 
Com Claudia Pedrozo (Empresa Distribuidora de Filmes 
s/A – RioFilme), Marcelo Haddad (RioNegócios) e Felipe 
Lopes (secretaria de Cultura do Estado do Rio). 

11h
Painel 2: o papel dos Sindicatos no estímulo à  
capacitação e regulamentação da mão-de-obra  
de excelência da indústria audiovisual carioca 
Com silvia Rabello (sindicato interestadual da indústria 
Audiovisual-siCAV), Luiz Antonio Gerace e “Chacra” 
(sindicato interestadual dos Trabalhadores na indústria 
Cinematográfica e do Audiovisual – sTiC).

11h45 
Painel 3: apoio logístico e legal ao setor audiovisual carioca 
Com Michael Nagy (Associação Brasileira da indústria de 
Hotéis do Estado do Rio de Janeiro – ABiH-RJ / Rio Con-
vention and Visitors Bureau – Rio CVB), Alessandra Cabral 
(FiRJAN, Federação das ind. do Rio de Janeiro) e Gilberto 
Toscano (Cesnik Quintino & salinas Advogados).

rIomarKet FaSHIon & FIlm /  
rIomarKet adVertISInG

Quarta-FeIra - 12 de outubro 
Sala 1
10h às 11h30 
Fashion Film
Com Eloisa simão, Luís Fiod e Doug Clayton  
(Filme ibiza / Nove e Meio Film Boutique).

11h45 às 13h15
Workshop de figurino

14h às 15h
Figurino na TV Globo: Haja coração e Nada será como antes
Com Alessandra Barrios e Nathalia Duran 

15h15 às 16h45
Audiovisual: o novo instrumento da moda para  
divulgação de marcas (Victoria’s Secret Fashion Show) 
Com Eloisa simão e iesa Rodrigues

Sala 3
10h às 11h30
Master Class de trilha sonora
Com Vivian Aguiar

11h30 às 13h
A relação entre o cinema e o mercado musical 
Com Luiz A. Buff e Ricardo Mello (Abramus) 

* Entrada mediante doação de 1kg de alimento  
não-perecível, produtos de limpeza ou fraldas 
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aBertUra
A chegada

encerramento
O cidadão ilustre

artistas 
viajantes
Afeganistão

Carregadores

Cooking

És tu, Brasil - Tunga

Floresta de êxtase

inaugurando o século 
dezenove: 1896 3D

interfaces ii –  
As viagens da alma

Quimera

Tunga – Registros

xapiri

cinema novo  
/ intersecções  
/ cinema marginal
Caveira My Friend

Fome de amor

A grande cidade

Hitler terceiro mundo

As libertinas

Lúcia McCartney, uma 
garota de programa

Os mendigos

Os monstros de Babaloo

Na boca da noite

Prata Palomares

Ternos caçadores

clássicos e cUlts    
É um caso de polícia

Ganga bruta 

Lavoura arcaica

exPectativa
Álbum de família
Antes das ruas
Assim que abro meus olhos
Ator Martinez
Baden Baden
Barakah com Barakah
Os bons tempos  
chegarão em breve
Capitão fantástico
uma criada para cada uma
A dama de Baco
Damocles
Destruction Babies
Dois amantes e um urso
E Donald chorou
Essa sensação
O grande dia
um Grande plano
O intermediário
Mister universo
O monstro no armário
No escuro do cinema 
descalço os sapatos
Nos últimos dias da cidade
Orelhas
Posto-avançado  
do progresso
souvenir
spa Night
Tomcat
Tramps
Vida, animada

As vidas de Thérèse

film doc
Bernadette Lafont - E Deus 
criou a mulher livre
De Palma
E a mulher criou Hollywood
Richard Linklater - sonho  
é destino
Voyage à travers le  
cinèma français

fronteiras
A banda prometida

Central

Funk de favela na cabeça

Hooligan sparrow

Kabadio - O tempo não tem 
pressa, anda descalço

Muros

Na sombra do morro

Olympic Favela

Redemption song

A revolução não 
será televisionada

snow Monkey

sonita, uma rapper afegã

Truculência

Yallah! underground

geração
Baleia a óleo

Bruxarias

ilha das crianças

Jonas e o circo sem Lona

Oxum

sopradora de folhas

itinerários Únicos
Dancer

JT Leroy - A história  
de um autor

Mapplethorpe: Look  
at the Pictures

Maya Angelou,  
e ainda resisto

O pós-minimalismo  
de Eva Hesse

Robert Doisneau:  
Through the Lens

Tio Bernard - uma  
antilição de economia

As vidas chinesas  
de uli sigg.

li
st

a 
de

 f
il

m
es
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latina
Aqui não aconteceu nada

O auge do humano

O Cristo cego

Dolores

Estranha

Hermia & Helena

Histórias dos dois que 
sonharam

A ideia de um lago

Kékszakállú

Kóblic

A Longa noite  
de Francisco sanctis

Minha amiga do parque

Primeiro janeiro

A região selvagem

solar

Tempestade

Todo o resto

Viejo calavera

La vingança

meio amBiente
10 bilhões - O que  
tem para comer?

Como abrir mão do mundo 
(e amar todas as coisas que 
o clima não pode mudar)

insetos - uma aventura 
gastronômica

Massimo Bottura:  
teatro da vida

A terra dos fantasmas  
vista pelos Bushmen

Todas as manhãs do mundo

midnight
Confidencial:  
mente assassina

Dog Eat Dog

O estrangulador seboso 

O fim

Fome de viver

Os garotos nas árvores

Headshot

No andar de baixo

Psycho Raman

Purple Rain

Raw

sign ‘o’ the Times

sob as sombras

A transfiguração

Três

Yoga Hosers

midnight docs
Os amantes e o déspota

Eat That Question - Frank 
Zappa por ele mesmo

Gimme Danger

Havana Moon: The  
Rolling stones Live in Cuba

Helmut Berger, Ator

Kiki

O medo em si

Na cama com Madonna

One More Time with  
Feeling 3D

The Rolling stones  
Olé Olé Olé! : A Trip Across 
Latin America

strike a Pose

The Beatles: Eight Days a 
Week - The Touring Years

Panorama
Absolutely fabulous: O filme

Afterimage

Amnésia

Austerlitz

Os belos dias  
de Aranjuez 3D

Boris sem Béatrice

A canção do pôr do sol

Certas mulheres

Christine

Comboio de sal e açúcar

As confissões

O contador

Cosmos

Depois da tempestade

Dinheiro amargo

É apenas o fim do mundo

A economia do amor

O efeito aquático

Eis os delírios do mundo 
conectado

Entre cercas

Eu, Daniel Blake

O filho de Joseph

França

Harmonium

Hissein Habré, uma 
tragédia no Chade

indignação

Jonas Mekas: i Had 
Nowhere to Go

Jota: para além do flamenco

Jovens, loucos e  
mais rebeldes!!

Kubo e as cordas mágicas

Lost in Paris

Loving

A luz entre oceanos

Ma Ma

Manchester à beira-mar

O medo 

Melhores amigos

Michelle e Obama

Mistério na costa Chanel

Much Loved

A mulher que se foi

O mundo fora do lugar

Na vertical

Nocturama

Noite sem  fim

A nona vida de Louis Drax

O ornitólogo

uma paixão tranqulla

Paraíso

Paterson

Personal shopper

Planetarium

Quand on a 17 ans

Riachos, campos e  
rostos adoráveis

sarah Winchester, ópera 
fantasma

sieranevada

Ta’ang

Tommaso

Toni Erdmann

O túnel

A vida de uma mulher

Você e os seus

Voyage of Time: Life’s 
Journey

Wiener-Dog

Premiere Brasil
Antonieta

BR 716

Cinema Novo

Comeback

Os cravos e a rocha

Curumim

Deixa na régua

Demônia - Melodrama em 
3 atos

Divinas divas

Elis

Então morri

Entre os homens de bem

Era o hotel Cambridge

O estacionamento

O ex-mágico

Fala comigo

O filho eterno

Galeria F

Holocausto brasileiro

O homem da raia do canto

intolerância.doc

O jabuti e a anta

Janaina Overdrive

Lápis cor de pele

Love snaps

A luta do século

Mulher do pai

Não me prometa nada

O que seria deste mundo 
sem paixão?

Para ter onde ir

Pequeno segredo

Pitanga

Postergados

Redemoinho

se por acaso

sem título # 3 : E para  
que poetas em tempo  
de pobreza?

A serpente

sob pressão

super Orquestra 
Arcoverdense de Ritmos 
Americanos

Talvez deserto talvez 
universo

Vermelho russo

Waiting for B.

xale

Universal 
monsters
Drácula

Frankenstein

O homem invisível

O lobisomem

O monstro da Lagoa Negra

A múmia

A noiva de Frankenstein



cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

c.c. JuStIÇa Federal
14:30 ROBERT DOisNEAu:  

THROuGH THE LENs (LEP, Li, LF)
16:45 ATOR MARTiNEZ (LEP)
19:00 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)

14:30 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA  
+ OLYMPiC FAVELA (Li)

17:00 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

19:20 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)

14:30 MuROs (LEP, Li)
16:45 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
19:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)

14:30 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
16:45 NA sOMBRA DO MORRO (Li)
19:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)

14:30 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
16:45 10 BiLHÕEs - O QuE TEM  

PARA COMER? (LEP, Li)
19:00 TRuCuLÊNCiA (LEP)

14:30 As ViDAs CHiNEsAs  
DE uLi siGG (LEP, Li)

16:45 sTRiKE A POsE (LEP)
19:00 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)

ccbb - cInema 1

14:00 TRuCuLÊNCiA (LEP)
16:00 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
18:00 ViDA, ANiMADA (LEP)
19:40 sNOW MONKEY (LEP, Li)

13:15 NA sOMBRA DO MORRO (Li) «
16:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO + 

DEBATE
19:30 AFEGANisTãO (sD) 

+ iNAuGuRANDO O sÉCuLO DEZENOVE: 
1896 3D (siLENCiOsO)«

14:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
16:00 ENTãO MORRi (Li)  

+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP) + DEBATE

19:30 FLOREsTA DE ÊxTAsE (siLENCiOsO)   
+ CARREGADOREs (siLENCiOsO) «

13:30 ENTRE Os HOMENs DE BEM + DEBATE
16:00 DEixA NA RÉGuA   

+ NãO ME PROMETA NADA (LP) + 
DEBATE

19:30 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li) «

13:30 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li) + DEBATE
16:00 xALE (LP)  

+ JANAiNA OVERDRiVE + DEBATE
19:30 xAPiRi + iNTERFACEs ii – 

 As ViAGENs DA ALMA (Li)

13:30 GALERiA F (Li) + DEBATE
16:00 A sERPENTE (Li)  

+ LOVE sNAPs (Li) + DEBATE
19:30 BERNADETTE LAFONT - E DEus  

CRiOu A MuLHER LiVRE (LEP, Li) «

cIne JoIa
14:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
16:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
18:10 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
19:50 TOMCAT (LEP, Li)

14:00 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)
16:00 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)
18:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
20:00 KiKi (LEP)

14:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO (LEi)
16:00 CHRisTiNE (LEP)
18:20 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)
20:00 NA sOMBRA DO MORRO (Li) «

14:00 ENTãO MORRi (LP)  
+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP, LEi)

16:00 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 
CONECTADO (LEP)

18:00 HisTÓRiAs DOs DOis  
QuE sONHARAM (LEP, Li)

20:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)

14:00 DEixA NA RÉGuA (LEi)  
+ NãO ME PROMETA NADA (LP, LEi)

16:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)
18:00 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
20:00 JONAs MEKAs: i HAD NOWHERE TO 

GO (LEP)

14:00 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li)
16:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM (LEi)
18:00 E DONALD CHOROu (LEP)
19:45 CONFiDENCiAL: MENTE AssAssiNA 

(LEP, Li)

14:00 xALE (LP, LEi)  
+ JANAiNA OVERDRiVE (LEi)

16:00 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li)
18:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
20:15 MuROs (LEP, Li)

cIne odeon 
centro cultural luIz SeVerIano rIbeIro

14:00 PARAÍsO (LEP, Li) 
16:30 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)
19:00 ELis (LEi) «
21:30 DOMiNiON (LEP) «
23:45 DOG EAT DOG (LP)

13:00 WAiTiNG FOR B. (Li) + LÁPis COR DE 
PELE (LP, LEi) + DEBATE

16:00 VERMELHO RussO (LP, LEi) +  
O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) + DEBATE

19:00 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP) 
21:15 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  

A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP)
23:30 HAVANA MOON: THE ROLLiNG sTONEs 

LiVE iN CuBA (LP)

13:00 DiViNAs DiVAs (Li) + DEBATE
16:00 REDEMOiNHO (LEi) + DEBATE
19:00 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
21:15 KÓBLiC (LP)

13:00 COMEBACK (Li)  + POsTERGADOs 
(LP,LEi) + DEBATE

16:00 FALA COMiGO (Li) + DEBATE
19:30 PEQuENO sEGREDO (Li) «
22:00 VOYAGE OF TiME: LiFE’s JOuRNEY (LEP)

13:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 
+ sE POR ACAsO (LP, LEi) + DEBATE

16:00 sOB PREssãO (LEi) + O Ex-MÁGiCO (LEi) 
+ DEBATE

19:00 BR 716 (LEi) «
21:15 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
23:30 EAT THAT QuEsTiON - FRANK ZAPPA 

POR ELE MEsMO (LEP, Li) «

13:00 CuRuMiM (LP, LEi) + DEBATE
16:00 O FiLHO ETERNO (Li, LEi) + DEBATE
19:00 NOiTE sEM  FiM (LEP)
21:15 A LuZ ENTRE OCEANOs (LP) «

13:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  
DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA   
EM 3 ATOs (Li) + DEBATE

16:00 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) + 
DEBATE

19:00 A MuLHER QuE sE FOi (LEP, Li)

cInemarK doWntoWn 10
14:00 KÓBLiC (LP)
16:15 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
19:00 KÓBLiC (LP)
21:15 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)

14:00 JOVENs, LOuCOs E  
MAis REBELDEs!! (LP)

16:30 MELHOREs AMiGOs (LP)
19:00 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
21:30 ELis (LEi)

14:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
16:30 DOG EAT DOG (LP)
18:45 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:15 DOG EAT DOG (LP)

14:00 MELHOREs AMiGOs (LP)
16:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
18:45 A LuZ ENTRE OCEANOs  (LP)
21:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)

14:00 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
16:15 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  

A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP,)
19:00 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
21:15 PEQuENO sEGREDO (Li)

14:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 2D (DP)
16:15 O CONTADOR (LP)
19:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
21:15 O CONTADOR (LP)

cInemateca do mam
15:00 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP)  

+ As ViDAs DE THÉRÈsE (LEP, Li)
17:00 As LiBERTiNAs
19:00 MuROs (LEP, Li)

15:00 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
17:00 HiTLER TERCEiRO MuNDO 
19:00 Os MONsTROs DE BABALOO

15:00 JONAs MEKAs: i HAD  
NOWHERE TO GO (LEP)

17:00 TERNOs CAÇADOREs 
19:15 O PÓs-MiNiMALisMO DE  

EVA HEssE (LEP)

15:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
17:00 CAVEiRA MY FRiEND 
19:00 HisTÓRiAs DOs DOis  

QuE sONHARAM (LEP, Li)

15:00 iNsETOs - uMA AVENTuRA 
GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)

17:00 LÚCiA MCCARTNEY, uMA GAROTA  
DE PROGRAMA 

19:00 A GRANDE CiDADE «

14:20 sNOW MONKEY (LEP, Li)
17:00 Os MENDiGOs 
18:45 TiO BERNARD - uMA ANTiLiÇãO DE 

ECONOMiA (LP) «

eStaÇÃo net botaFoGo 1

13:20 TiO BERNARD - uMA ANTiLiÇãO  
DE ECONOMiA (LP)

15:00 O PÓs-MiNiMALisMO DE 
EVA HEssE (LEP)

17:10 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)
19:15 Eis Os DELÍRiOs DO  

MuNDO CONECTADO (LEP)
21:15 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
23:15 DRÁCuLA (LEP)

14:10 EsTRANHA (LEP, Li)
16:00 DE PALMA (LEP) 
18:15 POsTO-AVANÇADO  

DO PROGREssO (LEP, Li) 
21:00 PLANETARiuM (LEP) «
23:30 FRANKENsTEiN (LEP)

14:00 siGN ‘O’ THE TiMEs (LEP)
15:45 AusTERLiTZ (LEP, Li)
17:45 siERANEVADA (LP)
21:00 Os BONs TEMPOs CHEGARãO 

EM BREVE (LEP, Li) «
23:15 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)

14:00 Os GAROTOs NAs ÁRVOREs (LEP)
16:10 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 

PiCTuREs (LEP)
18:15 A MÚMiA (LEP)
19:45 TuNGA – REGisTROs + És Tu, BRAsiL - 

TuNGA + QuiMERA + COOKiNG «
21:45 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP) «

14:00 VOYAGE À TRAVERs LE CiNÈMA 
FRANÇAis (LEP, Li)

17:45 O HOMEM iNVisÍVEL (LEP)
19:15 PERsONAL sHOPPER (LEP)
21:30 sTRiKE A POsE (LEP)
23:15 NA CAMA COM MADONNA (LEP)

13:30 TA’ANG (LEP)
16:20 MELHOREs AMiGOs (LP)
18:00 A NOiVA DE FRANKENsTEiN (LEP)
19:45 O ORNiTÓLOGO (LP) «
22:15 KiKi (LEP) «

13:45 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li)
15:30 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
17:40 O LOBisOMEM (LEP)
19:10 WiENER-DOG (LEP)
21:00 LAVOuRA ARCAiCA «



cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

c.c. JuStIÇa Federal
14:30 ROBERT DOisNEAu:  

THROuGH THE LENs (LEP, Li, LF)
16:45 ATOR MARTiNEZ (LEP)
19:00 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)

14:30 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA  
+ OLYMPiC FAVELA (Li)

17:00 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

19:20 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)

14:30 MuROs (LEP, Li)
16:45 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
19:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)

14:30 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
16:45 NA sOMBRA DO MORRO (Li)
19:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)

14:30 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
16:45 10 BiLHÕEs - O QuE TEM  

PARA COMER? (LEP, Li)
19:00 TRuCuLÊNCiA (LEP)

14:30 As ViDAs CHiNEsAs  
DE uLi siGG (LEP, Li)

16:45 sTRiKE A POsE (LEP)
19:00 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)

ccbb - cInema 1

14:00 TRuCuLÊNCiA (LEP)
16:00 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
18:00 ViDA, ANiMADA (LEP)
19:40 sNOW MONKEY (LEP, Li)

13:15 NA sOMBRA DO MORRO (Li) «
16:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO + 

DEBATE
19:30 AFEGANisTãO (sD) 

+ iNAuGuRANDO O sÉCuLO DEZENOVE: 
1896 3D (siLENCiOsO)«

14:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
16:00 ENTãO MORRi (Li)  

+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP) + DEBATE

19:30 FLOREsTA DE ÊxTAsE (siLENCiOsO)   
+ CARREGADOREs (siLENCiOsO) «

13:30 ENTRE Os HOMENs DE BEM + DEBATE
16:00 DEixA NA RÉGuA   

+ NãO ME PROMETA NADA (LP) + 
DEBATE

19:30 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li) «

13:30 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li) + DEBATE
16:00 xALE (LP)  

+ JANAiNA OVERDRiVE + DEBATE
19:30 xAPiRi + iNTERFACEs ii – 

 As ViAGENs DA ALMA (Li)

13:30 GALERiA F (Li) + DEBATE
16:00 A sERPENTE (Li)  

+ LOVE sNAPs (Li) + DEBATE
19:30 BERNADETTE LAFONT - E DEus  

CRiOu A MuLHER LiVRE (LEP, Li) «

cIne JoIa
14:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
16:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
18:10 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
19:50 TOMCAT (LEP, Li)

14:00 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)
16:00 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)
18:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
20:00 KiKi (LEP)

14:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO (LEi)
16:00 CHRisTiNE (LEP)
18:20 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)
20:00 NA sOMBRA DO MORRO (Li) «

14:00 ENTãO MORRi (LP)  
+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP, LEi)

16:00 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 
CONECTADO (LEP)

18:00 HisTÓRiAs DOs DOis  
QuE sONHARAM (LEP, Li)

20:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)

14:00 DEixA NA RÉGuA (LEi)  
+ NãO ME PROMETA NADA (LP, LEi)

16:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)
18:00 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
20:00 JONAs MEKAs: i HAD NOWHERE TO 

GO (LEP)

14:00 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li)
16:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM (LEi)
18:00 E DONALD CHOROu (LEP)
19:45 CONFiDENCiAL: MENTE AssAssiNA 

(LEP, Li)

14:00 xALE (LP, LEi)  
+ JANAiNA OVERDRiVE (LEi)

16:00 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li)
18:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
20:15 MuROs (LEP, Li)

cIne odeon 
centro cultural luIz SeVerIano rIbeIro

14:00 PARAÍsO (LEP, Li) 
16:30 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)
19:00 ELis (LEi) «
21:30 DOMiNiON (LEP) «
23:45 DOG EAT DOG (LP)

13:00 WAiTiNG FOR B. (Li) + LÁPis COR DE 
PELE (LP, LEi) + DEBATE

16:00 VERMELHO RussO (LP, LEi) +  
O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) + DEBATE

19:00 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP) 
21:15 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  

A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP)
23:30 HAVANA MOON: THE ROLLiNG sTONEs 

LiVE iN CuBA (LP)

13:00 DiViNAs DiVAs (Li) + DEBATE
16:00 REDEMOiNHO (LEi) + DEBATE
19:00 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
21:15 KÓBLiC (LP)

13:00 COMEBACK (Li)  + POsTERGADOs 
(LP,LEi) + DEBATE

16:00 FALA COMiGO (Li) + DEBATE
19:30 PEQuENO sEGREDO (Li) «
22:00 VOYAGE OF TiME: LiFE’s JOuRNEY (LEP)

13:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 
+ sE POR ACAsO (LP, LEi) + DEBATE

16:00 sOB PREssãO (LEi) + O Ex-MÁGiCO (LEi) 
+ DEBATE

19:00 BR 716 (LEi) «
21:15 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
23:30 EAT THAT QuEsTiON - FRANK ZAPPA 

POR ELE MEsMO (LEP, Li) «

13:00 CuRuMiM (LP, LEi) + DEBATE
16:00 O FiLHO ETERNO (Li, LEi) + DEBATE
19:00 NOiTE sEM  FiM (LEP)
21:15 A LuZ ENTRE OCEANOs (LP) «

13:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  
DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA   
EM 3 ATOs (Li) + DEBATE

16:00 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) + 
DEBATE

19:00 A MuLHER QuE sE FOi (LEP, Li)

cInemarK doWntoWn 10
14:00 KÓBLiC (LP)
16:15 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
19:00 KÓBLiC (LP)
21:15 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)

14:00 JOVENs, LOuCOs E  
MAis REBELDEs!! (LP)

16:30 MELHOREs AMiGOs (LP)
19:00 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
21:30 ELis (LEi)

14:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
16:30 DOG EAT DOG (LP)
18:45 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:15 DOG EAT DOG (LP)

14:00 MELHOREs AMiGOs (LP)
16:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
18:45 A LuZ ENTRE OCEANOs  (LP)
21:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)

14:00 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
16:15 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  

A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP,)
19:00 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
21:15 PEQuENO sEGREDO (Li)

14:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 2D (DP)
16:15 O CONTADOR (LP)
19:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
21:15 O CONTADOR (LP)

cInemateca do mam
15:00 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP)  

+ As ViDAs DE THÉRÈsE (LEP, Li)
17:00 As LiBERTiNAs
19:00 MuROs (LEP, Li)

15:00 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
17:00 HiTLER TERCEiRO MuNDO 
19:00 Os MONsTROs DE BABALOO

15:00 JONAs MEKAs: i HAD  
NOWHERE TO GO (LEP)

17:00 TERNOs CAÇADOREs 
19:15 O PÓs-MiNiMALisMO DE  

EVA HEssE (LEP)

15:00 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
17:00 CAVEiRA MY FRiEND 
19:00 HisTÓRiAs DOs DOis  

QuE sONHARAM (LEP, Li)

15:00 iNsETOs - uMA AVENTuRA 
GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)

17:00 LÚCiA MCCARTNEY, uMA GAROTA  
DE PROGRAMA 

19:00 A GRANDE CiDADE «

14:20 sNOW MONKEY (LEP, Li)
17:00 Os MENDiGOs 
18:45 TiO BERNARD - uMA ANTiLiÇãO DE 

ECONOMiA (LP) «

eStaÇÃo net botaFoGo 1

13:20 TiO BERNARD - uMA ANTiLiÇãO  
DE ECONOMiA (LP)

15:00 O PÓs-MiNiMALisMO DE 
EVA HEssE (LEP)

17:10 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)
19:15 Eis Os DELÍRiOs DO  

MuNDO CONECTADO (LEP)
21:15 sOB As sOMBRAs (LEP, Li)
23:15 DRÁCuLA (LEP)

14:10 EsTRANHA (LEP, Li)
16:00 DE PALMA (LEP) 
18:15 POsTO-AVANÇADO  

DO PROGREssO (LEP, Li) 
21:00 PLANETARiuM (LEP) «
23:30 FRANKENsTEiN (LEP)

14:00 siGN ‘O’ THE TiMEs (LEP)
15:45 AusTERLiTZ (LEP, Li)
17:45 siERANEVADA (LP)
21:00 Os BONs TEMPOs CHEGARãO 

EM BREVE (LEP, Li) «
23:15 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)

14:00 Os GAROTOs NAs ÁRVOREs (LEP)
16:10 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 

PiCTuREs (LEP)
18:15 A MÚMiA (LEP)
19:45 TuNGA – REGisTROs + És Tu, BRAsiL - 

TuNGA + QuiMERA + COOKiNG «
21:45 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP) «

14:00 VOYAGE À TRAVERs LE CiNÈMA 
FRANÇAis (LEP, Li)

17:45 O HOMEM iNVisÍVEL (LEP)
19:15 PERsONAL sHOPPER (LEP)
21:30 sTRiKE A POsE (LEP)
23:15 NA CAMA COM MADONNA (LEP)

13:30 TA’ANG (LEP)
16:20 MELHOREs AMiGOs (LP)
18:00 A NOiVA DE FRANKENsTEiN (LEP)
19:45 O ORNiTÓLOGO (LP) «
22:15 KiKi (LEP) «

13:45 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li)
15:30 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
17:40 O LOBisOMEM (LEP)
19:10 WiENER-DOG (LEP)
21:00 LAVOuRA ARCAiCA «
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cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

eStaÇÃo net IPanema 1

13:00 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:00 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
17:00 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
19:00 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
21:00 BADEN BADEN (LEP, Li)

13:00 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 
PiCTuREs (LEP)

15:10 TOMCAT (LEP, Li)
17:30 TOMMAsO (LEP)
19:30 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP)
21:30 KÓBLiC (LP)

14:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
16:15 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
18:00 ROBERT DOisNEAu: THROuGH  

THE LENs (LEP) «
19:40 MELHOREs AMiGOs (LP) «
21:30 O MuNDO FORA DO LuGAR (LEP)

13:00 RiACHOs, CAMPOs E  
ROsTOs ADORÁVEis (LEP)

15:20 DE PALMA (LEP)
17:30 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
19:40 RiACHOs, CAMPOs E  ROsTOs 

ADORÁVEis (LEP)
22:00 sPA NiGHT (LEP, Li)

14:00 A PROGRAMAR
15:40 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP) 
17:50 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
19:30 A PROGRAMAR
21:30 PARAÍsO (LEP, Li)

13:00 MuCH LOVED (LP)
15:00 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
17:10 WiENER-DOG (LEP)
19:00 O AuGE DO HuMANO (LP) «
21:00 O CRisTO CEGO (LEP, Li) «

eStaÇÃo net IPanema 2

13:15 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
15:15 O MEDO (LP)
17:15 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
19:15 EsTRANHA (LEP, Li)
21:15 O MEDO (LP)

13:10 YALLA! uNDERGROuND (LEP)
15:00 LOsT iN PARis (LEP, Li)
16:50 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 

CONECTADO (LEP)
18:50 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
21:10 TONi ERDMANN (LEP, Li)

13:15 O MEDO EM si (LEP)
15:15 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)
17:00 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
19:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
21:40 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)

13:10 LOViNG (LEP)
15:30 PLANETARiuM (LEP)
17:40 LA ViNGANÇA (LP)
19:30 LOViNG (LEP)
21:50 PLANETARiuM (LEP)

13:20 NOiTE sEM FiM (LEP)
15:20 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)
17:40 BERNADETTE LAFONT - E DEus CRiOu A 

MuLHER LiVRE (LEP, Li)
19:10 NOiTE sEM FiM (LEP)
21:20 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)

13:45 TRAMPs (LEP)
15:30 COsMOs (LEP, Li)
17:30 TODAs As MANHãs DO MuNDO 
19:30 AMNÉsiA (LP)
21:30 PERsONAL sHOPPER (LEP)

InStItuto  
moreIra SalleS

14:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)
16:00 As ViDAs CHiNEsAs DE uLi siGG (LEP, Li)
18:00 FOME DE ViVER (LP)
20:00 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)

13:30 sNOW MONKEY (LEP, Li)
16:15 HisTÓRiAs DOs DOis  

QuE sONHARAM (LEP, Li)
18:00 GANGA BRuTA «
20:00 JONAs MEKAs: i HAD  

NOWHERE TO GO (LEP)

14:00 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
16:00 AFEGANisTãO (siLENCiOsO)  

+ iNAuGuRANDO O sÉCuLO  
DEZENOVE: 1896 3D (siLENCiOsO)

17:45 RiCHARD LiNKLATER -  
sONHO É DEsTiNO (LEP) 

20:00 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)

14:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
15:30 CHRisTiNE (LEP)
18:00 sOLAR (LEP, Li) «
20:00 REDEMPTiON sONG (LEP) «

14:00 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  
NO CHADE (LEP)

16:00 FLOREsTA DE ÊxTAsE (siLENCiOsO)  
+ CARREGADOREs (siLENCiOsO)

18:00 TOMCAT (LEP, Li)
20:00 10 BiLHÕEs - O QuE TEM  

PARA COMER? (LEP, Li)

KInoPleX SÃo luIz 1

14:00 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 
PiCTuREs (LEP)

16:30 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
19:00 sPA NiGHT (LEP, Li)
21:30 NO ANDAR DE BAixO (LEP)

14:10 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
16:30 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
19:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:40 MuCH LOVED (LP)

14:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  
+ LÁPis COR DE PELE (LP)

16:30 VERMELHO RussO (LP)  
+ O EsTACiONAMENTO (LP)

19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  
+ LÁPis COR DE PELE (LP)

21:30 VERMELHO RussO (LP)  
+ O EsTACiONAMENTO (LP)

14:00 DiViNAs DiVAs (Li)
16:30 REDEMOiNHO 
19:00 DiViNAs DiVAs (Li)
21:30 REDEMOiNHO 

14:00 COMEBACK (Li)  
+ POsTERGADOs (LP)

16:30 FALA COMiGO (Li)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP)
21:30 FALA COMiGO (Li)

14:00 A LuTA DO sÉCuLO  
+ sE POR ACAsO (LP)

16:30 sOB PREssãO + O Ex-MÁGiCO
19:00 A LuTA DO sÉCuLO  

+ sE POR ACAsO (LP)
21:30 sOB PREssãO + O Ex-MÁGiCO

14:00 CuRuMiM (LP)
16:30 O FiLHO ETERNO (Li)
19:00 CuRuMiM (LP)
21:30 O FiLHO ETERNO (Li)

KInoPleX SÃo luIz 2
14:30 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
17:00 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
19:15 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
21:45 A DAMA DE BACO (LEP, Li)

14:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
16:45 COsMOs (LEP, Li)
18:45 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
21:20 NOCTuRAMA (LEP)  

+ sARAH WiNCHEsTER, ÓPERA  
FANTAsMA (LEP, Li)

13:45 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
15:40 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
18:00 BADEN BADEN (LEP, Li)
20:00 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
21:50 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)

14:30 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
17:00 O MEDO (LP) 
19:30 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
21:45 O TÚNEL (LEP, Li)

14:30 TRAMPs (LEP)
17:00 AFTERiMAGE (LEP, Li)
19:30 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
21:45 AFTERiMAGE (LEP, Li)

13:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
15:30 ViDA, ANiMADA (LEP)
17:20 VOYAGE OF TiME: LiFE’s JOuRNEY (LEP)
19:15 O FiM (LEP, Li)
21:00 DAMOCLEs (LEP) «

14:30 O CONTADOR (LP)
17:00 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
19:15 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
21:45 O CONTADOR (LP)

KInoPleX SÃo luIz 4
14:15 CERTAs MuLHEREs (LEP)
16:45 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
19:00 CERTAs MuLHEREs (LEP)
21:15 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)

13:45 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li)
15:45 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
18:00 iNsETOs - uMA AVENTuRA 

GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)
19:30 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li) «
21:15 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li) «

14:30 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
17:00 O MONsTRO DA LAGOA NEGRA 3D (LEP)
19:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
21:15 ONE MORE TiME WiTH FEELiNG 3D (LEP)

14:15 TODAs As MANHãs DO MuNDO
16:40 ROBERT DOisNEAu:  

THROuGH THE LENs (LEP, Li, LF)
18:30 MiCHELLE E OBAMA (LP)
21:00 TODAs As MANHãs DO MuNDO «

14:15 BRuxARiAs (DP)  
+ iLHA DAs CRiANÇAs

16:45 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

19:10 A iDEiA DE uM LAGO (LEP, Li) «
20:50 KÉKsZAKÁLLÚ (LEP) «
22:15 AQui NãO ACONTECEu NADA (LEP) «

13:20 LOViNG (LEP)
15:40 MA MA (LP)
18:00 TOMMAsO (LEP)
20:00 NA VERTiCAL (Li, LEP)
22:00 LA ViNGANÇA (LP)

14:15 sOPRADORA DE FOLHAs (LEP, Li)  
+ BALEiA A ÓLEO

16:45 PARAÍsO (LEP, Li)
19:20 DOMiNiON (LEP)
21:30 AMNÉsiA (LP)

muSeu da rePúblIca

14:00 HisTÓRiAs DOs DOis  
QuE sONHARAM (LEP, Li)

16:00 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)
18:00 O iNTERMEDiÁRiO (LEP, Li)
20:00 CHRisTiNE (LEP)

14:00 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
16:00 ÁLBuM DE FAMÍLiA (LEP, Li)
18:00 O GRANDE DiA  (LP)
20:00 MiCHELLE E OBAMA (LP)

14:00 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
15:50 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
18:10 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 

TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

20:30 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)

14:00 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
16:00 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
18:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)
20:00 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP)

14:00 RiCHARD LiNKLATER -  
sONHO É DEsTiNO (LEP)

16:00 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
18:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA  

PELOs BusHMEN (LEP, Li)
19:45 PsYCHO RAMAN (LEP)

14:00 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)
15:50 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
17:10 AQui NãO ACONTECEu NADA (LEP)
19:00 siERANEVADA (LP)

14:00 KABADiO - O TEMPO NãO TEM  
PREssA, ANDA DEsCALÇO (LP)

15:50 HEADsHOT (LEP)
18:00 VOYAGE À TRAVERs LE CiNÈMA 

FRANÇAis (LEP, Li)



cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

eStaÇÃo net IPanema 1

13:00 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:00 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
17:00 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
19:00 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
21:00 BADEN BADEN (LEP, Li)

13:00 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 
PiCTuREs (LEP)

15:10 TOMCAT (LEP, Li)
17:30 TOMMAsO (LEP)
19:30 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP)
21:30 KÓBLiC (LP)

14:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
16:15 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
18:00 ROBERT DOisNEAu: THROuGH  

THE LENs (LEP) «
19:40 MELHOREs AMiGOs (LP) «
21:30 O MuNDO FORA DO LuGAR (LEP)

13:00 RiACHOs, CAMPOs E  
ROsTOs ADORÁVEis (LEP)

15:20 DE PALMA (LEP)
17:30 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
19:40 RiACHOs, CAMPOs E  ROsTOs 

ADORÁVEis (LEP)
22:00 sPA NiGHT (LEP, Li)

14:00 A PROGRAMAR
15:40 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP) 
17:50 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
19:30 A PROGRAMAR
21:30 PARAÍsO (LEP, Li)

13:00 MuCH LOVED (LP)
15:00 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
17:10 WiENER-DOG (LEP)
19:00 O AuGE DO HuMANO (LP) «
21:00 O CRisTO CEGO (LEP, Li) «

eStaÇÃo net IPanema 2

13:15 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
15:15 O MEDO (LP)
17:15 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
19:15 EsTRANHA (LEP, Li)
21:15 O MEDO (LP)

13:10 YALLA! uNDERGROuND (LEP)
15:00 LOsT iN PARis (LEP, Li)
16:50 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 

CONECTADO (LEP)
18:50 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
21:10 TONi ERDMANN (LEP, Li)

13:15 O MEDO EM si (LEP)
15:15 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)
17:00 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
19:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
21:40 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)

13:10 LOViNG (LEP)
15:30 PLANETARiuM (LEP)
17:40 LA ViNGANÇA (LP)
19:30 LOViNG (LEP)
21:50 PLANETARiuM (LEP)

13:20 NOiTE sEM FiM (LEP)
15:20 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)
17:40 BERNADETTE LAFONT - E DEus CRiOu A 

MuLHER LiVRE (LEP, Li)
19:10 NOiTE sEM FiM (LEP)
21:20 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)

13:45 TRAMPs (LEP)
15:30 COsMOs (LEP, Li)
17:30 TODAs As MANHãs DO MuNDO 
19:30 AMNÉsiA (LP)
21:30 PERsONAL sHOPPER (LEP)

InStItuto  
moreIra SalleS

14:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)
16:00 As ViDAs CHiNEsAs DE uLi siGG (LEP, Li)
18:00 FOME DE ViVER (LP)
20:00 A BANDA PROMETiDA (LEP, Li)

13:30 sNOW MONKEY (LEP, Li)
16:15 HisTÓRiAs DOs DOis  

QuE sONHARAM (LEP, Li)
18:00 GANGA BRuTA «
20:00 JONAs MEKAs: i HAD  

NOWHERE TO GO (LEP)

14:00 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
16:00 AFEGANisTãO (siLENCiOsO)  

+ iNAuGuRANDO O sÉCuLO  
DEZENOVE: 1896 3D (siLENCiOsO)

17:45 RiCHARD LiNKLATER -  
sONHO É DEsTiNO (LEP) 

20:00 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)

14:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
15:30 CHRisTiNE (LEP)
18:00 sOLAR (LEP, Li) «
20:00 REDEMPTiON sONG (LEP) «

14:00 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  
NO CHADE (LEP)

16:00 FLOREsTA DE ÊxTAsE (siLENCiOsO)  
+ CARREGADOREs (siLENCiOsO)

18:00 TOMCAT (LEP, Li)
20:00 10 BiLHÕEs - O QuE TEM  

PARA COMER? (LEP, Li)

KInoPleX SÃo luIz 1

14:00 MAPPLETHORPE: LOOK AT THE 
PiCTuREs (LEP)

16:30 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
19:00 sPA NiGHT (LEP, Li)
21:30 NO ANDAR DE BAixO (LEP)

14:10 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
16:30 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
19:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:40 MuCH LOVED (LP)

14:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  
+ LÁPis COR DE PELE (LP)

16:30 VERMELHO RussO (LP)  
+ O EsTACiONAMENTO (LP)

19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  
+ LÁPis COR DE PELE (LP)

21:30 VERMELHO RussO (LP)  
+ O EsTACiONAMENTO (LP)

14:00 DiViNAs DiVAs (Li)
16:30 REDEMOiNHO 
19:00 DiViNAs DiVAs (Li)
21:30 REDEMOiNHO 

14:00 COMEBACK (Li)  
+ POsTERGADOs (LP)

16:30 FALA COMiGO (Li)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP)
21:30 FALA COMiGO (Li)

14:00 A LuTA DO sÉCuLO  
+ sE POR ACAsO (LP)

16:30 sOB PREssãO + O Ex-MÁGiCO
19:00 A LuTA DO sÉCuLO  

+ sE POR ACAsO (LP)
21:30 sOB PREssãO + O Ex-MÁGiCO

14:00 CuRuMiM (LP)
16:30 O FiLHO ETERNO (Li)
19:00 CuRuMiM (LP)
21:30 O FiLHO ETERNO (Li)

KInoPleX SÃo luIz 2
14:30 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
17:00 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
19:15 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
21:45 A DAMA DE BACO (LEP, Li)

14:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
16:45 COsMOs (LEP, Li)
18:45 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
21:20 NOCTuRAMA (LEP)  

+ sARAH WiNCHEsTER, ÓPERA  
FANTAsMA (LEP, Li)

13:45 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
15:40 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
18:00 BADEN BADEN (LEP, Li)
20:00 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
21:50 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)

14:30 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
17:00 O MEDO (LP) 
19:30 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
21:45 O TÚNEL (LEP, Li)

14:30 TRAMPs (LEP)
17:00 AFTERiMAGE (LEP, Li)
19:30 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
21:45 AFTERiMAGE (LEP, Li)

13:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
15:30 ViDA, ANiMADA (LEP)
17:20 VOYAGE OF TiME: LiFE’s JOuRNEY (LEP)
19:15 O FiM (LEP, Li)
21:00 DAMOCLEs (LEP) «

14:30 O CONTADOR (LP)
17:00 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
19:15 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
21:45 O CONTADOR (LP)

KInoPleX SÃo luIz 4
14:15 CERTAs MuLHEREs (LEP)
16:45 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
19:00 CERTAs MuLHEREs (LEP)
21:15 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)

13:45 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li)
15:45 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
18:00 iNsETOs - uMA AVENTuRA 

GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)
19:30 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li) «
21:15 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li) «

14:30 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
17:00 O MONsTRO DA LAGOA NEGRA 3D (LEP)
19:15 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
21:15 ONE MORE TiME WiTH FEELiNG 3D (LEP)

14:15 TODAs As MANHãs DO MuNDO
16:40 ROBERT DOisNEAu:  

THROuGH THE LENs (LEP, Li, LF)
18:30 MiCHELLE E OBAMA (LP)
21:00 TODAs As MANHãs DO MuNDO «

14:15 BRuxARiAs (DP)  
+ iLHA DAs CRiANÇAs

16:45 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

19:10 A iDEiA DE uM LAGO (LEP, Li) «
20:50 KÉKsZAKÁLLÚ (LEP) «
22:15 AQui NãO ACONTECEu NADA (LEP) «

13:20 LOViNG (LEP)
15:40 MA MA (LP)
18:00 TOMMAsO (LEP)
20:00 NA VERTiCAL (Li, LEP)
22:00 LA ViNGANÇA (LP)

14:15 sOPRADORA DE FOLHAs (LEP, Li)  
+ BALEiA A ÓLEO

16:45 PARAÍsO (LEP, Li)
19:20 DOMiNiON (LEP)
21:30 AMNÉsiA (LP)

muSeu da rePúblIca

14:00 HisTÓRiAs DOs DOis  
QuE sONHARAM (LEP, Li)

16:00 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)
18:00 O iNTERMEDiÁRiO (LEP, Li)
20:00 CHRisTiNE (LEP)

14:00 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
16:00 ÁLBuM DE FAMÍLiA (LEP, Li)
18:00 O GRANDE DiA  (LP)
20:00 MiCHELLE E OBAMA (LP)

14:00 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
15:50 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
18:10 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 

TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

20:30 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)

14:00 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
16:00 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
18:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)
20:00 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP)

14:00 RiCHARD LiNKLATER -  
sONHO É DEsTiNO (LEP)

16:00 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
18:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA  

PELOs BusHMEN (LEP, Li)
19:45 PsYCHO RAMAN (LEP)

14:00 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)
15:50 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
17:10 AQui NãO ACONTECEu NADA (LEP)
19:00 siERANEVADA (LP)

14:00 KABADiO - O TEMPO NãO TEM  
PREssA, ANDA DEsCALÇO (LP)

15:50 HEADsHOT (LEP)
18:00 VOYAGE À TRAVERs LE CiNÈMA 

FRANÇAis (LEP, Li)
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cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

oI Futuro IPanema

14:00 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
16:10 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)
18:00 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
20:15 JONAs MEKAs: i HAD  

NOWHERE TO GO (LEP)

14:00 MuROs (LEP, Li)
16:00 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
18:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
20:10 TRuCuLÊNCiA (LEP)

14:00 BRuxARiAs (DP) 
+ iLHA DAs CRiANÇAs

16:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA  
PELOs BusHMEN (LEP, Li)

18:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)
20:00 As ViDAs CHiNEsAs DE uLi siGG (LEP, Li)

14:00 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

16:20 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
18:10 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  

NO CHADE (LEP, Li)
20:00 HELMuT BERGER, ATOR (LEP)

14:00 O PÓs-MiNiMALisMO DE  
EVA HEssE (LEP)

16:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
18:00 ROBERT DOisNEAu: THROuGH  

THE LENs (LEP)
20:00 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA  

+ OLYMPiC FAVELA (Li)

18:00 siGN ‘O’ THE TiMEs (LEP)
20:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)

14:00 REDEMPTiON sONG (Li, LEP)
15:30 JT LEROY - A HisTÓRiA DE uM AuTOR (LEP)
17:40 CONFiDENCiAL:  

MENTE AssAssiNA (LEP, Li)
20:30 CENTRAL (Li)

Ponto cIne 14:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO
16:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM

reSerVa cultural 
nIteróI 2

13:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
15:30 TOMMAsO (LEP)
17:30 O GRANDE DiA  (LP)
19:20 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
21:20 O TÚNEL (LEP, Li)

13:00 DANCER (LEP)
14:40 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
17:10 LA ViNGANÇA (LP)
19:10 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
21:40 AMNÉsiA (LP)

13:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
15:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
17:40 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li)
19:10 PLANETARiuM (LEP) «
21:15 CERTAs MuLHEREs (LEP)

13:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
15:20 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
17:30 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)
19:30 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:45 ELis «

13:00 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
15:10 DOG EAT DOG (LP)
17:00 THE BEATLEs: EiGHT DAYs A WEEK -  

THE TOuRiNG YEARs (LEP)
19:40 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
21:50 DOG EAT DOG (LP)

13:00 JOVENs, LOuCOs E  
MAis REBELDEs!! (LP)

15:10 iNDiGNAÇãO (LP)
17:20 ONE MORE TiME WiTH FEELiNG 3D (LEP)
19:30 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
21:45 iNDiGNAÇãO (LP)

13:40 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
15:40 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)
17:30 A iDEiA DE uM LAGO (LEP, Li)
19:15 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
21:15 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)

reSerVa cultural 
nIteróI 4

13:00 As CONFissÕEs (LP)
15:00 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
17:20 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
19:30 As CONFissÕEs (LP)
21:30 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)

13:30 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
15:10 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
17:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
19:20 DOMiNiON (LEP)«
21:30 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)

13:15 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:15 MuCH LOVED (LP)
17:30 LOsT iN PARis (LEP, Li)
19:10 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
21:30 MuCH LOVED (LP)

13:40 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
15:30 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
17:20 TOMCAT (LEP, Li)
19:45 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li) «
21:30 NA VERTiCAL (LP)

13:30 FRANÇA (LEP)
15:20 EsTRANHA (LEP, Li)
17:15 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP) «
19:15 DOLOREs (LP)
21:15 POsTO-AVANÇADO  

DO PROGREssO (LEP, Li)

13:30 O MEDO (LP)
15:30 Os BONs TEMPOs  

CHEGARãO EM BREVE (LEP, Li)
17:30 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
19:10 O MEDO (LP)
21:15 PEQuENO sEGREDO (Li) «

13:00 ANTEs DAs RuAs (LEP)
15:10 CHRisTiNE (LEP)
17:30 GiMME DANGER (LEP)
19:40 DAMOCLEs (LEP) «
21:30 O QuE sERiA DEsTE  

MuNDO sEM PAixãO? (Li) 

roXy 1

13:10 iNsETOs - uMA AVENTuRA 
GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)

14:45 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
16:45 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  

+ LÁPis COR DE PELE (LP, LEi) «
21:45 VERMELHO RussO (LP, LEi) 

+ O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) «

13:00 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
14:50 YOGA HOsERs (LEP)
16:40 AFTERiMAGE (LEP, Li)
19:00 DiViNAs DiVAs (Li) «
21:45 REDEMOiNHO (LEi) «

13:00 TOMMAsO (LEP)
15:00 DANCER (LEP)
16:40 RiACHOs, CAMPOs E  ROsTOs 

ADORÁVEis (LEP)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP, LEi) «
21:45 FALA COMiGO (Li) «

13:00 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  
A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP)

15:00 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
17:00 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
19:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 

+ sE POR ACAsO (LP, LEi) «
21:45 sOB PREssãO (LEi) 

+ O Ex-MÁGiCO (LEi) «

13:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
15:40 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
17:20 LOsT iN PARis (LEP, Li)
19:00 CuRuMiM (LP, LEi) «
21:45 O FiLHO ETERNO (Li) «

13:00 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
15:20 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 

CONECTADO (LEP)
17:20 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li)
19:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  

DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA   
EM 3 ATOs (Li) «

21:45 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) «

13:00 sOLAR (LEP, Li)
14:40 HAVANA MOON: THE ROLLiNG sTONEs 

LiVE iN CuBA (LP)
17:00 ORELHAs (LEP) «
19:00 O JABuTi E A ANTA (LP, LEi) 

+ ANTONiETA (LEi) «
21:45 MuLHER DO PAi (LEP, Li)  

+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO (LEi) «

roXy 2

13:00 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
14:45 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
17:00 YALLAH! uNDERGROuND (LEP, Li)
19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  

+ LÁPis COR DE PELE (LP, LEi) «
21:45 VERMELHO RussO (LP, LEi)  

+ O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) «

13:00 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
14:50 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
16:40 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
19:00 DiViNAs DiVAs (Li) «
21:45 REDEMOiNHO (LEi) «

13:00 MA MA (LP)
15:10 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)
17:00 O iNTERMEDiÁRiO (LEP, Li)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP, LEi) «
21:45 FALA COMiGO (Li) «

13:00 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
14:45 ANTEs DAs RuAs (LEP)
17:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA 

PELOs BusHMEN (LEP, Li)
19:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 

+ sE POR ACAsO (LP, LEi) «
21:45 sOB PREssãO (LEi) 

+ O Ex-MÁGiCO (LEi) «

13:00 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
14:50 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)
16:40 sPA NiGHT (LEP, Li)
19:00 CuRuMiM (LP, LEi) «
21:45 O FiLHO ETERNO (Li) «

13:00 EsTRANHA (LEP, Li)
14:45 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
16:45 PLANETARiuM (LEP)
19:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  

DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA  
EM 3 ATOs (Li) «

21:45 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) «

13:00 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
15:20 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)
17:10 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
19:00 O JABuTi E A ANTA (LP, LEi)  

+ ANTONiETA (LEi) «
21:45 MuLHER DO PAi (LEP, Li)  

+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO (LEi) «

roXy 3

14:00 AMNÉsiA (LP)
16:00 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
18:00 NA VERTiCAL (Li, LEP)
20:15 TALVEZ DEsERTO  

TALVEZ uNiVERsO (LEi) «
22:30 LA ViNGANÇA (LP)«

13:45 O FiM (LEP, Li)
15:30 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
17:40 CHRisTiNE (LEP)
20:15 ENTãO MORRi (Li) 

+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP, LEi) «

22:30 GiMME DANGER (LEP)

14:00 MiCHELLE E OBAMA (LP)
15:45 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
18:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM «
20:15 DEixA NA RÉGuA (LEi) 

+ NãO ME PROMETA NADA (LP, LEi) «
22:30 O LOBisOMEM (LEP)

13:45 O GRANDE DiA  (LP)
15:30 PARAÍsO (LEP, Li)
18:00 É uM CAsO DE POLÍCiA «
20:15 O QuE sERiA DEsTE  

MuNDO sEM PAixãO? (Li) «
22:30 A NOiVA DE FRANKENsTEiN (LEP)

13:30 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:30 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
18:00 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li)
20:15 xALE ((LP, LEi)« 

+ JANAiNA OVERDRiVE (LEi)
22:30 FRANKENsTEiN (LEP)

13:10 TRÊs (LEP)
15:00 NOCTuRAMA (LEP)  

+ sARAH WiNCHEsTER,  
ÓPERA FANTAsMA (LEP, Li)

18:00 GALERiA F (Li) «
20:15 A sERPENTE (Li) « 

+ LOVE sNAPs (Li)
22:30 O MONsTRO DA LAGOA NEGRA (LEP)

14:00 A REGiãO sELVAGEM (LEP)
16:00 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
18:00 HOLOCAusTO BRAsiLEiRO 
20:15 PARA TER ONDE iR (Li)
22:30 O HOMEM iNVisÍVEL (LEP)



cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONSULTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 7/10 Sab 8/10 dom 9/10 SeG 10/10 ter 11/10 Qua 12/10 QuI 13/10

oI Futuro IPanema

14:00 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
16:10 sONiTA, uMA RAPPER AFEGã (LEP)
18:00 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
20:15 JONAs MEKAs: i HAD  

NOWHERE TO GO (LEP)

14:00 MuROs (LEP, Li)
16:00 A REVOLuÇãO NãO sERÁ 

TELEVisiONADA (LEP)
18:00 MAYA ANGELOu, E AiNDA REsisTO (LEP)
20:10 TRuCuLÊNCiA (LEP)

14:00 BRuxARiAs (DP) 
+ iLHA DAs CRiANÇAs

16:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA  
PELOs BusHMEN (LEP, Li)

18:00 TEMPEsTADE (LEP, Li)
20:00 As ViDAs CHiNEsAs DE uLi siGG (LEP, Li)

14:00 COMO ABRiR MãO DO MuNDO (E AMAR 
TODAs As COisAs QuE O CLiMA NãO 
PODE MuDAR) (LEP)

16:20 ENTRE CERCAs (LEP, LF)
18:10 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  

NO CHADE (LEP, Li)
20:00 HELMuT BERGER, ATOR (LEP)

14:00 O PÓs-MiNiMALisMO DE  
EVA HEssE (LEP)

16:00 ATOR MARTiNEZ (LEP)
18:00 ROBERT DOisNEAu: THROuGH  

THE LENs (LEP)
20:00 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA  

+ OLYMPiC FAVELA (Li)

18:00 siGN ‘O’ THE TiMEs (LEP)
20:00 AusTERLiTZ (LEP, Li)

14:00 REDEMPTiON sONG (Li, LEP)
15:30 JT LEROY - A HisTÓRiA DE uM AuTOR (LEP)
17:40 CONFiDENCiAL:  

MENTE AssAssiNA (LEP, Li)
20:30 CENTRAL (Li)

Ponto cIne 14:00 TALVEZ DEsERTO TALVEZ uNiVERsO
16:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM

reSerVa cultural 
nIteróI 2

13:30 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
15:30 TOMMAsO (LEP)
17:30 O GRANDE DiA  (LP)
19:20 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
21:20 O TÚNEL (LEP, Li)

13:00 DANCER (LEP)
14:40 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
17:10 LA ViNGANÇA (LP)
19:10 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
21:40 AMNÉsiA (LP)

13:00 KuBO E As CORDAs MÁGiCAs 3D (DP)
15:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
17:40 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li)
19:10 PLANETARiuM (LEP) «
21:15 CERTAs MuLHEREs (LEP)

13:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
15:20 O FiLHO DE JOsEPH (LEP, Li)
17:30 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)
19:30 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
21:45 ELis «

13:00 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
15:10 DOG EAT DOG (LP)
17:00 THE BEATLEs: EiGHT DAYs A WEEK -  

THE TOuRiNG YEARs (LEP)
19:40 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
21:50 DOG EAT DOG (LP)

13:00 JOVENs, LOuCOs E  
MAis REBELDEs!! (LP)

15:10 iNDiGNAÇãO (LP)
17:20 ONE MORE TiME WiTH FEELiNG 3D (LEP)
19:30 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
21:45 iNDiGNAÇãO (LP)

13:40 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
15:40 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)
17:30 A iDEiA DE uM LAGO (LEP, Li)
19:15 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
21:15 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)

reSerVa cultural 
nIteróI 4

13:00 As CONFissÕEs (LP)
15:00 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
17:20 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
19:30 As CONFissÕEs (LP)
21:30 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)

13:30 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
15:10 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
17:00 O ORNiTÓLOGO (LP)
19:20 DOMiNiON (LEP)«
21:30 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)

13:15 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:15 MuCH LOVED (LP)
17:30 LOsT iN PARis (LEP, Li)
19:10 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
21:30 MuCH LOVED (LP)

13:40 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
15:30 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
17:20 TOMCAT (LEP, Li)
19:45 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li) «
21:30 NA VERTiCAL (LP)

13:30 FRANÇA (LEP)
15:20 EsTRANHA (LEP, Li)
17:15 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP) «
19:15 DOLOREs (LP)
21:15 POsTO-AVANÇADO  

DO PROGREssO (LEP, Li)

13:30 O MEDO (LP)
15:30 Os BONs TEMPOs  

CHEGARãO EM BREVE (LEP, Li)
17:30 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
19:10 O MEDO (LP)
21:15 PEQuENO sEGREDO (Li) «

13:00 ANTEs DAs RuAs (LEP)
15:10 CHRisTiNE (LEP)
17:30 GiMME DANGER (LEP)
19:40 DAMOCLEs (LEP) «
21:30 O QuE sERiA DEsTE  

MuNDO sEM PAixãO? (Li) 

roXy 1

13:10 iNsETOs - uMA AVENTuRA 
GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)

14:45 Os AMANTEs E O DÉsPOTA (LEP, Li)
16:45 JOVENs, LOuCOs E  

MAis REBELDEs!! (LP)
19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  

+ LÁPis COR DE PELE (LP, LEi) «
21:45 VERMELHO RussO (LP, LEi) 

+ O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) «

13:00 A TRANsFiGuRAÇãO (LEP)
14:50 YOGA HOsERs (LEP)
16:40 AFTERiMAGE (LEP, Li)
19:00 DiViNAs DiVAs (Li) «
21:45 REDEMOiNHO (LEi) «

13:00 TOMMAsO (LEP)
15:00 DANCER (LEP)
16:40 RiACHOs, CAMPOs E  ROsTOs 

ADORÁVEis (LEP)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP, LEi) «
21:45 FALA COMiGO (Li) «

13:00 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  
A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP)

15:00 A ECONOMiA DO AMOR (LP)
17:00 NO ANDAR DE BAixO (LEP)
19:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 

+ sE POR ACAsO (LP, LEi) «
21:45 sOB PREssãO (LEi) 

+ O Ex-MÁGiCO (LEi) «

13:00 A CANÇãO DO PÔR DO sOL (LEP)
15:40 EssA sENsAÇãO (LEP, Li)
17:20 LOsT iN PARis (LEP, Li)
19:00 CuRuMiM (LP, LEi) «
21:45 O FiLHO ETERNO (Li) «

13:00 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
15:20 Eis Os DELÍRiOs DO MuNDO 

CONECTADO (LEP)
17:20 MiNHA AMiGA DO PARQuE (LEP, Li)
19:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  

DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA   
EM 3 ATOs (Li) «

21:45 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) «

13:00 sOLAR (LEP, Li)
14:40 HAVANA MOON: THE ROLLiNG sTONEs 

LiVE iN CuBA (LP)
17:00 ORELHAs (LEP) «
19:00 O JABuTi E A ANTA (LP, LEi) 

+ ANTONiETA (LEi) «
21:45 MuLHER DO PAi (LEP, Li)  

+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO (LEi) «

roXy 2

13:00 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
14:45 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
17:00 YALLAH! uNDERGROuND (LEP, Li)
19:00 WAiTiNG FOR B. (Li)  

+ LÁPis COR DE PELE (LP, LEi) «
21:45 VERMELHO RussO (LP, LEi)  

+ O EsTACiONAMENTO (LP, LEi) «

13:00 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
14:50 VOCÊ E Os sEus (LEP, Li)
16:40 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
19:00 DiViNAs DiVAs (Li) «
21:45 REDEMOiNHO (LEi) «

13:00 MA MA (LP)
15:10 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)
17:00 O iNTERMEDiÁRiO (LEP, Li)
19:00 COMEBACK (Li)  

+ POsTERGADOs (LP, LEi) «
21:45 FALA COMiGO (Li) «

13:00 BARAKAH COM BARAKAH (LEP, Li)
14:45 ANTEs DAs RuAs (LEP)
17:00 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA 

PELOs BusHMEN (LEP, Li)
19:00 A LuTA DO sÉCuLO (LEi) 

+ sE POR ACAsO (LP, LEi) «
21:45 sOB PREssãO (LEi) 

+ O Ex-MÁGiCO (LEi) «

13:00 MisTER uNiVERsO (LEP, Li)
14:50 ABsOLuTELY FABuLOus: O FiLME (LEP)
16:40 sPA NiGHT (LEP, Li)
19:00 CuRuMiM (LP, LEi) «
21:45 O FiLHO ETERNO (Li) «

13:00 EsTRANHA (LEP, Li)
14:45 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
16:45 PLANETARiuM (LEP)
19:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  

DE RiTMOs AMERiCANOs (LEi) 
+ DEMÔNiA - MELODRAMA  
EM 3 ATOs (Li) «

21:45 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP, LEi) «

13:00 uMA PAixãO TRANQuiLA (LEP)
15:20 O EsTRANGuLADOR sEBOsO (LEP)
17:10 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
19:00 O JABuTi E A ANTA (LP, LEi)  

+ ANTONiETA (LEi) «
21:45 MuLHER DO PAi (LEP, Li)  

+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO (LEi) «

roXy 3

14:00 AMNÉsiA (LP)
16:00 uMA CRiADA PARA CADA uMA (LEP, Li)
18:00 NA VERTiCAL (Li, LEP)
20:15 TALVEZ DEsERTO  

TALVEZ uNiVERsO (LEi) «
22:30 LA ViNGANÇA (LP)«

13:45 O FiM (LEP, Li)
15:30 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
17:40 CHRisTiNE (LEP)
20:15 ENTãO MORRi (Li) 

+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP, LEi) «

22:30 GiMME DANGER (LEP)

14:00 MiCHELLE E OBAMA (LP)
15:45 NO EsCuRO DO CiNEMA  

DEsCALÇO Os sAPATOs (LEP)
18:00 ENTRE Os HOMENs DE BEM «
20:15 DEixA NA RÉGuA (LEi) 

+ NãO ME PROMETA NADA (LP, LEi) «
22:30 O LOBisOMEM (LEP)

13:45 O GRANDE DiA  (LP)
15:30 PARAÍsO (LEP, Li)
18:00 É uM CAsO DE POLÍCiA «
20:15 O QuE sERiA DEsTE  

MuNDO sEM PAixãO? (Li) «
22:30 A NOiVA DE FRANKENsTEiN (LEP)

13:30 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
15:30 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
18:00 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li)
20:15 xALE ((LP, LEi)« 

+ JANAiNA OVERDRiVE (LEi)
22:30 FRANKENsTEiN (LEP)

13:10 TRÊs (LEP)
15:00 NOCTuRAMA (LEP)  

+ sARAH WiNCHEsTER,  
ÓPERA FANTAsMA (LEP, Li)

18:00 GALERiA F (Li) «
20:15 A sERPENTE (Li) « 

+ LOVE sNAPs (Li)
22:30 O MONsTRO DA LAGOA NEGRA (LEP)

14:00 A REGiãO sELVAGEM (LEP)
16:00 A LONGA NOiTE DE  

FRANCisCO sANCTis (LEP)
18:00 HOLOCAusTO BRAsiLEiRO 
20:15 PARA TER ONDE iR (Li)
22:30 O HOMEM iNVisÍVEL (LEP)
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cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONsuLTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 14/10 Sab 15/10 dom 16/10

c.c. jUstiça federal
14:30 HERMiA & HELENA (LEP, Li)
16:45 REDEMPTiON sONG (Li, LEP)
19:00 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  

NO CHADE (LEP, Li)

14:30 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li)
16:45 JT LEROY - A HisTÓRiA DE  

uM AuTOR (LEP)
19:00 O AuGE DO HuMANO (LP)

ccBB - cinema 1
13:30 HOLOCAusTO BRAsiLEiRO + DEBATE
16:00 PARA TER ONDE iR (Li) + DEBATE
19:30 TA’ANG (LEP)

14:00 KiKi (LEP)
16:00 CENTRAL (Li) «
19:00 TuNGA – REGisTROs  

+ És Tu, BRAsiL - TuNGA  
+ QuiMERA  
+ COOKiNG

14:00 HissEiN HABRÉ, uMA TRAGÉDiA  
NO CHADE (LEP)

16:00 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA   
+ OLYMPiC FAVELA (Li) «

19:00 DiNHEiRO AMARGO (LEP)

cine joia

14:00 A sERPENTE (Li)  
+ LOVE sNAPs (Li)

16:00 GALERiA F (Li)
17:50 ANTEs DAs RuAs (LEP)
20:00 MAPPLETHORPE: LOOK AT  

THE PiCTuREs (LEP)

14:00 PARA TER ONDE iR (Li)
16:00 HOLOCAusTO BRAsiLEiRO 
18:00 ROBERT DOisNEAu: THROuGH 

 THE LENs (LEP)
20:00 O EFEiTO AQuÁTiCO (LEP, Li)

14:00 YALLAH! uNDERGROuND (LEP, Li)
16:00 NOs ÚLTiMOs DiAs DA CiDADE (LEP, Li)
18:15 DEsTRuCTiON BABiEs (LEP, Li)
20:15 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP)  

+ As ViDAs DE THÉRÈsE (LEP, Li)

cIne odeon 
centro cultural luIz SeVerIano rIbeIro

13:00 O JABuTi E A ANTA (LP, LEi) 
+ ANTONiETA (LEi) + DEBATE

16:00 MuLHER DO PAi (LEP, Li)  
+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO (LEi) 
+ DEBATE

19:30 CiNEMA NOVO (Li)  
+ Os CRAVOs E A ROCHA (Li) «

21:45 iNDiGNAÇãO (LP) «
23:59 THE BEATLEs: EiGHT DAYs A WEEK -  

THE TOuRiNG YEARs (LEP)

14:00 GiMME DANGER (LEP)
16:15 MA MA (LP)
19:00 PiTANGA«
21:45 O CiDADãO iLusTRE (LEP, Li) «

15:00 AFTERiMAGE (LEP, Li)
17:00 TRÊs (LEP)
18:50 O TÚNEL (LEP, Li)
21:20 A PROGRAMAR
23:15 RAW (LEP, Li)

cinemateca do mam
15:00 HELMuT BERGER, ATOR (LEP, Li)
17:00 PRATA PALOMAREs 
19:20 A REVOLuÇãO NãO  

sERÁ TELEVisiONADA (LEP)

15:00 É uM CAsO DE POLÍCiA
17:00 NA BOCA DA NOiTE 
19:00 FOME DE ViVER (LP)

15:00 ANTEs DAs RuAs (LEP)
17:00 FOME DE AMOR
19:00 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)

estação net Botafogo 1

13:45 O EFEiTO AQuÁTiCO (LEP, Li)
15:30 E A MuLHER CRiOu HOLLYWOOD (LEP)  

+ As ViDAs DE THÉRÈsE (LEP, Li)
17:45 NOCTuRAMA (LEP)  

+ sARAH WiNCHEsTER,  
ÓPERA FANTAsMA (LEP, Li)

20:40 TONi ERDMANN (LEP, Li)

13:40 O MEDO EM si (LEP)
15:30 FRANÇA (LEP)
17:20 BORis sEM BÉATRiCE (LEP)
19:15 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
21:30 A REGiãO sELVAGEM (LEP)

13:10 TODO O REsTO (LEP)
15:10 PuRPLE RAiN (LEP)
17:20 CONFiDENCiAL:  

MENTE AssAssiNA (LEP, Li)
20:15 O MuNDO FORA DO LuGAR (LEP)
22:15 DOG EAT DOG (LP)

institUto  
moreira salles

14:00 POsTO-AVANÇADO DO PROGREssO (LEP, Li)
16:30 xAPiRi + iNTERFACEs ii –  

As ViAGENs DA ALMA (Li)
18:10 MAssiMO BOTTuRA: TEATRO DA ViDA (LEP)
20:00 JT LEROY - A HisTÓRiA DE uM AuTOR (LEP)

14:00 FuNK DE FAVELA NA CABEÇA  
+ OLYMPiC FAVELA (Li) «

16:30 E DONALD CHOROu (LEP)
18:15 O CRisTO CEGO (LEP, Li))
20:00 uM GRANDE PLANO (LEP, Li)

14:00 CENTRAL (Li)
15:45 A PROGRAMAR
17:30 DANCER (LEP)
19:20 KÉKsZAKÁLLÚ (LEP)

KinoPlex são lUiz 1

14:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  
DE RiTMOs AMERiCANOs  
+ DEMÔNiA - MELODRAMA EM 3 ATOs (Li)

16:30 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP)
19:00 suPER ORQuEsTRA ARCOVERDENsE  

DE RiTMOs AMERiCANOs  
+ DEMÔNiA - MELODRAMA EM 3 ATOs (Li)

21:30 ERA O HOTEL CAMBRiDGE (LP)

14:00 O JABuTi E A ANTA (LP) 
+ ANTONiETA

16:30 MuLHER DO PAi (Li)  
+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO

19:00 O JABuTi E A ANTA (LP)  
+ ANTONiETA

21:30 MuLHER DO PAi (Li)  
+ O HOMEM DA RAiA DO CANTO

14:00 Eu, DANiEL BLAKE (LP)
16:30 sOuVENiR (LEP)
19:00 YOGA HOsERs (LEP)
21:30 E DONALD CHOROu (LEP)

KinoPlex são lUiz 2
14:30 HARMONiuM (LEP)
17:00 O GRANDE DiA  (LP)
19:15 As CONFissÕEs (LP) «
22:00 LOsT iN PARis (LEP, Li)

13:45 A TERRA DOs FANTAsMAs VisTA  
PELOs BusHMEN (LEP, Li)

16:15 PsYCHO RAMAN (LEP)
18:45 DOLOREs (LP) «
21:15 RiACHOs, CAMPOs E   

ROsTOs ADORÁVEis (LEP)

14:30 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
17:00 uM GRANDE PLANO (LEP)
19:15 O iNTERMEDiÁRiO (LEP, Li)
21:45 HEADsHOT (LEP)
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cInema
«COM A PRESENçA DE CONvIDADOS 

(CONsuLTE SINOPSE DOS FILMES)
SeX 14/10 Sab 15/10 dom 16/10

KinoPlex são lUiz 4

14:15 JONAs E O CiRCO sEM LONA  
+ OxuM (Li)

16:30 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)
19:15 A NONA ViDA DE LOuis DRAx (LP)
21:45 MANCHEsTER À BEiRA-MAR (LP)

14:10 DiNHEiRO AMARGO (LEP)
17:00 MAssiMO BOTTuRA:  

TEATRO DA ViDA (LEP)
19:15 KABADiO - O TEMPO NãO TEM PREssA, 

ANDA DEsCALÇO (LP) «
21:45 TRÊs (LEP)

13:45 iNDiGNAÇãO (LP)
16:15 ÁLBuM DE FAMÍLiA (LEP, Li)
18:45 A ViDA DE uMA MuLHER (LEP, Li)
21:15 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)

mUseU da rePÚBlica
14:00 O AuGE DO HuMANO (LP)
15:45 YALLAH! uNDERGROuND (LEP, Li)
17:15 DiNHEiRO AMARGO (LEP)
20:00 sOuVENiR (LEP)

14:00 JT LEROY - A HisTÓRiA  
DE uM AuTOR (LEP)

16:10 As CONFissÕEs (LP)
18:10 AssiM QuE ABRO MEus OLHOs (LP)
20:10 ORELHAs (LEP)

14:00 BERNADETTE LAFONT - E DEus CRiOu A 
MuLHER LiVRE (LEP, Li)

16:10 HARMONiuM (LEP)
18:30 A iDEiA DE uM LAGO (LEP, Li)
20:15 DE PALMA (LEP)

oi fUtUro iPanema
14:00 sTRiKE A POsE (LEP)
15:45 sNOW MONKEY (LEP, Li)
18:30 HOOLiGAN sPARROW (LEP, Li)
20:10 NA sOMBRA DO MORRO (Li)

18:00 iNsETOs - uMA AVENTuRA 
GAsTRONÔMiCA (LEP, Li)

20:00 10 BiLHÕEs - O QuE TEM  
PARA COMER? (LEP, Li)

18:00 TiO BERNARD - uMA ANTiLiÇãO  
DE ECONOMiA (LP)

20:00 sOLAR (LEP, Li)

Ponto cine
14:00 ENTãO MORRi (LP)  

+ sEM TÍTuLO # 3 : E PARA QuE POETAs 
EM TEMPO DE POBREZA? (LP)

16:00 iNTOLERÂNCiA.DOC (Li)

14:00 DEixA NA RÉGuA  
+ NãO ME PROMETA NADA (LP)

16:00 O QuE sERiA DEsTE MuNDO  
sEM PAixãO? (Li)

14:00 xALE (LP) + JANAiNA OVERDRiVE
16:00 BR 716

reserva cUltUral niterói 2

13:00 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
15:00 JOTA: PARA ALÉM DO FLAMENCO (LEP)
17:00 MA MA (LP)
19:15 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
21:15 BR 716

13:00 MiCHELLE E OBAMA (LP)
15:00 MisTÉRiO NA COsTA CHANEL (LP)
17:20 ViDA, ANiMADA (LEP)
19:20 Os BELOs DiAs DE ARANJuEZ 3D (LP)
21:20 AFTERiMAGE (LEP, Li)

13:10 A DAMA DE BACO (LEP, Li)
15:20 NOiTE sEM  FiM (LEP)
17:20 ORELHAs (LEP)
19:10 HAVANA MOON: THE ROLLiNG sTONEs 

LiVE iN CuBA (LP)
21:30 O CONTADOR (LP)

reserva cUltUral niterói 4

13:30 RiCHARD LiNKLATER - sONHO  
É DEsTiNO (LEP)

15:20 EAT THAT QuEsTiON - FRANK ZAPPA 
POR ELE MEsMO (LEP, Li)

17:15 YOGA HOsERs (LEP)
19:00 LAVOuRA ARCAiCA
22:15 THE ROLLiNG sTONEs OLÉ OLÉ OLÉ! :  

A TRiP ACROss LATiN AMERiCA (LP)

14:00 BRuxARiAs (DP) 
+iLHA DAs CRiANÇAs

16:00 BERNADETTE LAFONT - E DEus CRiOu A 
MuLHER LiVRE (LEP, Li)

17:30 TODAs As MANHãs DO MuNDO 
19:15 O MuNDO FORA DO LuGAR (LEP)
21:30 CiNEMA NOVO (Li)  

+Os CRAVOs E A ROCHA (Li)

13:20 O MONsTRO NO ARMÁRiO (LEP)
15:10 MAssiMO BOTTuRA:  

TEATRO DA ViDA (LEP)
17:00 PERsONAL sHOPPER (LEP)
19:20 WiENER-DOG (LEP)
21:15 PiTANGA

roxY 1

13:00 DOG EAT DOG (LP)
14:50 BADEN BADEN (LEP, Li)
16:40 PERsONAL sHOPPER (LEP)
18:50 DOG EAT DOG (LP)
20:45 PRiMEiRO JANEiRO (LEP, Li)
22:10 Os GAROTOs NAs ÁRVOREs (LEP)

13:00 COMBOiO DE sAL E AÇÚCAR (LP)
15:00 RAW (LEP, Li)
17:40 É APENAs O FiM DO MuNDO (LP)
19:40 sOuVENiR (LEP)
21:30 O CONTADOR (LP)

13:00 AQui NãO ACONTECEu NADA (LEP)
14:50 QuAND ON A 17 ANs (LEP)
17:10 EAT THAT QuEsTiON - FRANK ZAPPA 

POR ELE MEsMO (LEP, Li)
19:00 DAMOCLEs (LEP)
21:00 QuAND ON A 17 ANs (LEP)

roxY 2

13:15 ViEJO CALAVERA (LEP, Li)
14:50 NOiTE sEM  FiM (LEP)
17:00 CAPiTãO FANTÁsTiCO (LP)
19:20 AusTERLiTZ (LEP, Li)
21:20 NOiTE sEM  FiM (LEP)

13:00 TOMCAT (LEP, Li)
15:15 CERTAs MuLHEREs (LEP)
17:20 DOis AMANTEs E uM uRsO (LEP)
19:20 HARMONiuM (LEP)
21:40 CERTAs MuLHEREs (LEP)

13:00 KABADiO - O TEMPO NãO TEM PREssA, 
ANDA DEsCALÇO (LP)

14:50 ViDA, ANiMADA (LEP)
16:40 O CiDADãO iLusTRE (LEP, Li)
19:00 siERANEVADA (LP)
22:15 BORis sEM BÉATRiCE (LEP)
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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
« Presença de convidados
«« Debate

PROGRAMAÇãO DA ÚLTiMA  
CHANCE EM VERMELHO

sinoPses
10 Bilhões - o QUe tem Para comer?
(10 milliarden - Wie werden wir alle satt?)
de Valentin thurn. alemanha, 2015. 107min, dcP.
Em 2050, a população do mundo está prevista para 
chegar a algo em torno de 10 bilhões. De acordo 
com especialistas, isso irá contribuir para uma grave 
escassez de alimentos. Em sua busca por soluções, 
o cineasta Valentin Thurn viaja o mundo em busca 
de alternativas ecológicas e economicamente viá-
veis. Na Índia, a população local afirma que sua co-
lheita é muito mais resistente a inundações do que 
aquelas geneticamente modificadas. Na Tailândia, 
há uma fazenda de insetos. Ele também encontra 
iniciativas privadas e projetos de agricultura urbana 
nos EuA, Reino unido e Alemanha. iDFA 2016.
meio ambiente - (leP, li) - 10 anos
QuA (12/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
Qui (13/10) 20:00 instituto Moreira salles 
sAB (15/10) 20:00 Oi Futuro ipanema

aBsolUtelY faBUloUs: o filme
(absolutely fabulous: the movie )
de mandie Fletcher. com Jennifer Saunders, Joanna 
lumley, Kathy burke . reino unido / estados unidos, 
2016. 90min, dcP.
Edina e Patsy transbordam brilho e glamour e apro-
veitam a vida da forma que melhor sabem: cheias 
de compras, de álcool e das boates mais badaladas 
de Londres. Quando elas acidentalmente empur-
ram a modelo Kate Moss no rio Tâmisa durante 
uma festa ultrafashion, são bombardeadas pela mí-
dia e implacavelmente perseguidas por paparazzi. 
sem um tostão, elas se escondem em um resort 
de milionários na Riviera Francesa, onde bolam um 
plano infalível que permitirá que elas vivam para 
sempre na alta sociedade. Versão para o cinema de 
uma das comédias de maior sucesso da TV inglesa.

Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro  
DOM (9/10) 21:40 Estação NET ipanema 2  
TER (11/10) 14:50 Roxy 2 
Qui (13/10) 15:40 Reserva Cultural Niterói 2 
Qui (13/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2

afeganistão
(afghanistan)
de ria Hackin. França, 1934-1940. 57min, dcP.
Ao lado de Joseph Hackin e do arquiteto Jean Carl, 
Marie-Alice, conhecia como Ria, participou ao lon-
go dos anos 1930 das expedições de escavação no 
Afeganistão, nos sítios de Begram e de Bamiyan, de 
onde provém uma grande parte do acervo afegão 
do Museu Guimet. Ria filmou os sítios arqueológicos 
e as paisagens afegãs primeiro em preto e branco 
e depois em dispositivos coloridos (Kodachrome) 
de 16mm. Ela morreu aos 55 anos, junto com seu 
marido, em 1941, no momento de partir para uma 
missão na Ásia, a bordo do navio Jonathan Holt, 
que foi torpedeado pelos alemães perto da costa 
da Bretanha. A sessão será acompanhada por trilha 
selecionada por Vincent Moon e Priscilla Telmon es-
pecialmente para o filme, abrangendo vários perío-
dos da música afegã. Este filme será exibido junto 
com o filme Inaugurando o século dezenove: 1896 
3D. («Com a presença de convidados)
artistas viajantes - (silencioso) - livre
sAB (8/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 « 
DOM (9/10) 16:00 instituto Moreira salles

afterimage
(Powidoki)
de andrzej Wajda. com boguslaw linda, bronislawa 
zamachowska, zofia Wichlacz. Polônia, 2016. 99min, dcP.
Cinebiografia do pintor polonês Wladyslaw  
strzeminski, que se recusou a se dobrar à ideologia 
oficial do governo, mesmo quando ameaçado. Na 
Lodz do pós-guerra, ele dá aula na Escola de Artes 
Plásticas. suas ideias, escancaradas em um livro 
que escreveu sobre arte, vão de encontro ao que 
stalin impõe ao país – realismo social e positivismo 
superficial. A história de um homem que, mesmo 
sem uma perna e um braço, lutou contra o ódio e a 
indiferença das autoridades. uma força da natureza, 
strzeminski segue sendo idolatrado por gerações 
de artistas. Do diretor Andrzej Wajda. Toronto 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 16:40 Roxy 1 
TER (11/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2 
TER (11/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (15/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (16/10) 15:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro

álBUm de família
(albüm)
de mehmet can merto lu. com Sebnem bozoklu, 
murat Kılıç, rıza akın, mihriban er, ali meriç. turquia, 
2016. 90min, dcP.
Bahar e Cüneyt são um típico casal de classe mé-
dia. Para completar o quadro de “família perfeita” 
que eles se empenham em pintar, falta apenas um 
filho. Mas o processo de adoção costuma ser lon-
go. Agora, a chegada do bebê adotivo parece enfim 
uma questão de tempo e, além do enxoval, eles 
precisam preparar um álbum de fotos que dê conta 
do período da falsa gravidez. Apenas assim - acredi-

tam eles - a criança será capaz de amá-los biologi-
camente. O plano parece perfeito, até o dia em que 
o casal descobre que a adoção está registrada nos 
arquivos da polícia. semana da Crítica, Cannes 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 16:00 Museu da República
DOM (16/10) 16:15 Kinoplex são Luiz 4
TER (18/10) 18:00 Reserva Cultural Niterói 4

os amantes e o dÉsPota
(the lovers and the despot)
de robert cannan, ross adam. reino unido, 2016. 
95min, dcP.
O cineasta shin sang-ok e a atriz Choi Eun-hee 
eram o casal mais querido do cinema sul-coreano 
até se divorciarem, em 1978. Em uma viagem a 
Hong Kong, Choi é sequestrada pelo serviço secreto 
da Coreia do Norte e, meses depois, seu ex-marido. 
A mando do presidente cinéfilo Kim Jong-il, eles 
criam uma indústria cinematográfica no país, com 
seus filmes sendo exibidos internacionalmente. Mas 
como bons cineastas, shin e Choi planejam uma vi-
rada final. Este documentário é narrado através de 
fitas gravadas pelo casal contrabandeadas para fora 
da Coreia do Norte. sundance e Berlim 2016.
midnight docs - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 14:45 Roxy 1 
sAB (8/10) 14:00 Museu da República 
sEG (10/10) 13:40 Reserva Cultural Niterói 4 
sEG (17/10) 21:45 Roxy 3

amnÉsia
(amnesia)
de barbet Schroeder. com marthe Keller, max  
riemelt, bruno Ganz, corinna Kirchhoff. Suíça / 
França, 2015. 96min, dcP.
Jo é um jovem compositor. Apostando em sua carrei-
ra como DJ, ele deixa Berlim para trabalhar na boate 
Amnesia e fazer parte de uma ainda incipiente revo-
lução da música eletrônica que está acontecendo na 
ilha de ibiza. Lá ele conhece Martha, uma senhora 
que há 40 anos vive sozinha em uma casa de frente 
para o mar. A solidão de Martha intriga Jo. Eles se 
tornam amigos, mas os mistérios em torno dela só 
se acumulam, indo de um violoncelo que ela se re-
cusa a tocar à língua alemã que ela se recusa a falar. 
Lentamente, eles mergulham em um relacionamento 
que desafiará as suas vidas. Cannes 2015.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 Roxy 3 
sAB (8/10) 21:40 Reserva Cultural Niterói 2 
QuA (12/10) 19:30 Estação NET ipanema 2  
Qui (13/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 4

antes das rUas
(avant les rues)
de chloé leriche. com rykko bellemare, Jacques 
newashish, Kwena bellemare boivin, martin dubreuil, 
Janis ottawa. canadá, 2016. 98min, dcP.
O jovem shawnouk mata um homem durante um 
assalto e foge para a floresta, decidido a voltar para 
aldeia Atikamekw, onde nasceu. O retorno é marca-
do por uma série de rituais de purificação. O fogo, 
as árvores  milenares e a música de seus antepas-
sados ajudarão shawnouk a enfrentar seu maior 
desafio: o confronto consigo mesmo. Com um elen-
co composto por atores não profissionais que vivem 
e trabalham nas aldeias onde o longa foi rodado, o 
filme se torna um verdadeiro tratado sobre as péssi-
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mas condições em que vivem as comunidades indíge-
nas nos arredores do Quebec. Berlim 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sEG (10/10) 14:45 Roxy 2 
Qui (13/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (14/10) 17:50 Cine Joia 
DOM (16/10) 15:00 Cinemateca do MAM

antonieta
(antonieta)
de Flávia Person. brasil, 2016. 15min, dcP.
O documentário aborda Antonieta de Barros (1901-
1952), mulher, negra, professora, cronista e femi-
nista que, em 1935, se tornou a primeira negra a 
assumir um mandato popular no país. Este filme 
será exibido na sessão do filme O jabuti e a anta.
Première Brasil: competição curta - (lei) - livre
Qui (13/10) 19:00 Roxy 1 
Qui (13/10) 19:00 Roxy 2 « 
sEx (14/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro  
sAB (15/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (15/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1

aQUi não aconteceU nada
(aquí no ha Pasado nada)
de alejandro Fernández almendras. com agustín Sil-
va, alejandro Goic, luis Gnecco, Paulina García, daniel 
alcaino, augusto Schuster. chile, 2015. 94min, dcP.
Vicente é um típico playboy bon vivant. Em uma 
noite de domingo, ele bebe e dirige ao lado de 
outros jovens que mal conhece. O passeio é inter-
rompido quando um volume robusto colide contra o 
carro. O trauma ganha novas proporções na manhã 
seguinte, quando descobre-se que um pai de fa-
mília foi atropelado e não recebeu ajuda. Em seu 
mais recente trabalho, Alejandro Fernández Almen-
dras (Matar um homem) revisita um caso real que 
causou rebuliço na mídia chilena, em uma história 
sobre as estruturas do poder e a corrompida justiça 
de seu país. Festival de Berlim e sundance, 2016. 
(« Com a presença de convidados)
Première latina - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 22:15 Kinoplex são Luiz 4 « 
QuA (12/10) 17:10 Museu da República 
DOM (16/10) 13:00 Roxy 1 
TER (18/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2

assim QUe aBro meUs olhos
(À peine j’ouvre les yeux)
de leyla bouzid. com baya medhaffer, Ghalia benali, 
montassar ayari, lassaad Jamoussi, aymen omrani. 
França / tunísia / bélgica, 2015. 102min, dcP.
Túnis, verão de 2010, poucos meses antes da re-
volução. Farah tem 18 anos e está recém-formada, 
mas sua família já a vê como uma futura médica. 
Ela, no entanto, não pensa da mesma forma e tem 
como atividade preferida cantar em uma banda de 
rock engajada, com músicas que abordam temas 
políticos. seu único plano no momento é aproveitar 

a vida intensamente, beber, descobrir amores e sua 
própria cidade durante a noite. Tudo isso contra a 
vontade de sua mãe Hayet, uma mulher que conhe-
ce muito bem a Tunísia e os seus perigos. Melhor 
filme no Venice Days, Festival de Veneza 2015.
expectativa 2016 - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 13:00 Estação NET ipanema 1  
sEx (7/10) 19:00 Estação NET ipanema 1  
DOM (9/10) 13:15 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (11/10) 13:30 Roxy 3 
sAB (15/10) 18:10 Museu da República

ator martinez
(actor martinez)
de nathan Silver, mike ott. com arthur martinez, 
lindsay burdge, mike ott, nathan Silver, Kenneth 
berba, rae radke, cory zacharia. estados unidos, 
2016. 75min, dcP.
Entrar para o show business não é fácil, mas ser 
um ator em Denver é mais difícil ainda - sobretu-
do quando se tem uma rotina massacrante como 
técnico de computadores. Para realizar seu sonho, 
Arthur Martinez contrata dois cineastas independen-
tes para registrarem sua vida e, consequentemente, 
transformá-lo em uma estrela. No entanto, em pouco 
tempo fica claro que acompanhá-lo em sua prática 
de tai chi ou filmá-lo interagindo com o grupo de tea-
tro local não será sufiente para sustentar uma trama 
cinematográfica. Arthur é real ou está atuando? será 
tudo uma performance afinal? Tribeca 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
sAB (8/10) 18:00 Cine Joia 
TER (11/10) 16:00 Oi Futuro ipanema 
QuA (12/10) 14:00 instituto Moreira salles 
TER (18/10) 13:00 Roxy 2

o aUge do hUmano
(el auge del humano)
de eduardo Williams. com Sergio morosini, Shine 
marx, domingos marengula, chai Fonacier, Irene 
doliente Paña, manuel asucan, rixel manimtim. 
argentina / brasil / Portugal, 2016. 100min, dcP.
Buenos Aires. Exe acaba de perder o emprego e 
não tem planos de procurar outro. Pela internet, 
ele conhece Alf, um rapaz moçambicano também 
desmotivado por seu trabalho, que pretende partir à 
procura de Archie, um jovem que fugiu para a sel-
va. Através de uma densa vegetação, Archie trilha 
pelo caminho deixado pelas formigas. um deles se 
perde e, enquanto vagueia sem destino, se depara 
com Canh, um filipino que se prepara para voltar à 
sua cidade natal, onde um emprego massacrante 
e miserável o aguarda. Melhor filme da mostra Ci-
neasta do Presente do Festival de Locarno 2016.  
(« Com a presença de convidados)
Première latina - (lP) - 16 anos
QuA (12/10) 19:00 Estação NET ipanema 1  « 
sEx (14/10) 14:00 Museu da República 
DOM (16/10) 19:00 C.C. Justiça Federal

aUsterlitz
(austerlitz)
de Sergei loznitsa. alemanha, 2016. 94min, dcP.
Há lugares na Europa que se mantiveram intactos 
como dolorosas memórias do passado. Estas ver-
dadeiras fábricas de transformar seres humanos 
em cinzas são hoje memoriais abertos ao público 
e recebem milhares de turistas todos os anos. Por 
que ir até lá? Por que um casal de amantes ou uma 

mãe e seu filho visitam fornos de crematório em 
um ensolarado dia de verão? O que estes visitantes 
procuram? Este filme é um registro observacional 
dos visitantes de um antigo campo de concentra-
ção. Do diretor sergei Loznitsa, de Minha felicidade 
e Na neblina. Festival de Veneza 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
DOM (9/10) 15:45 Estação NET Botafogo 1 
sEG (10/10) 18:00 Museu da República 
TER (11/10) 16:00 Cine Joia 
QuA (12/10) 20:00 Oi Futuro ipanema 
sEx (14/10) 19:20 Roxy 2

Baden Baden
(Baden Baden)
de rachel lang. com Salomé richard, claude Gensac, 
lazare Gousseau, Swann arlaud, olivier chantreau. 
bélgica / França, 2016. 95min, dcP.
Após ser destratada por uma atriz de sucesso e 
por um produtor, Ana, 26 anos, abandona o set do 
filme em que trabalha para retornar a Estrasburgo, 
sua cidade natal. Durante o verão escaldante, ela 
decide fazer uma pequena reforma no banheiro da 
avó, comer ervilhas e cenoura com catchup, dirigir 
um Porshe, comer ameixas, dormir com sua melhor 
amiga, perder sua carteira de motorista e voltar 
com seu ex-namorado. um verão singular onde Ana 
tentará dar um jeito na sua vida.  Mostra Fórum do 
Festival de Berlim 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 21:00 Estação NET ipanema 1  
DOM (9/10) 18:00 Kinoplex são Luiz 2 
sEx (14/10) 14:50 Roxy 1 
sEG (17/10) 19:45 Reserva Cultural Niterói 2

Baleia a óleo
(Baleia a óleo)
de lísia Palombini. brasil, 2016. 14min, dcP.
Poucos sabem que o Rio de Janeiro foi um impor-
tante núcleo baleeiro do Brasil. Durante séculos, 
aqui aportavam barcos com os mamíferos captu-
rados para serem retalhados. Aproveitava-se quase 
tudo, principalmente o óleo que abastecia os lam-
piões das ruas e servia de argamassa para erguer 
paredes. Essa pesca predatória exterminou as 
espécies que frequentavam a Baía de Guanabara.
mostra geração - livre
Qui (13/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4 
TER (18/10) 16:00 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (19/10) 17:20 Roxy 2

a Banda Prometida
(the Promised Band)
de Jen Heck. com lina Qadri, Shlomit ravid, Viki 
auslender, noa bassel, alhan Jeries. estados unidos / 
Israel / Palestina / nepal, 2016. 89min, dcP.
Na fronteira entre israel e Palestina, uma jovem 
produtora americana decide promover um encontro 
entre um grupo de mulheres. Elas decidem então 
criar uma banda, mesmo que, fora a cantora, não 
sejam musicistas. Neste documentário, acompa-
nhamos mulheres palestinas e israelenses que, em 
nome da amizade e da paz, estão dispostas a ar-
riscar suas vidas para cruzar o muro físico e social 
que as separa. Apesar da sua desconfiança inicial, 
elas criam uma amizade e um novo entendimento 
sobre as barreiras entre os dois países e a possibi-
lidade de derrubá-las. 
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fronteiras - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 20:00 instituto Moreira salles 
sAB (8/10) 16:00 Cine Joia 
DOM (9/10) 15:15 Estação NET ipanema 2  
TER (18/10) 14:30 Roxy 2 
QuA (19/10) 13:45 Reserva Cultural Niterói 2

BaraKah com BaraKah
(Barakah yoqabil Barakah)
de mahmoud Sabbagh. com Hisham Fageeh, Fatima 
albanawi, Sami Hifny. arábia Saudita, 2016. 88min, dcP.
Ele, um funcionário do aeroporto de Jidá, nasceu 
em uma família humilde, para dizer o mínimo. Ela 
tem uma beleza selvagem e é filha adotiva de um 
casal rico ainda abalado pela falta de um filho bioló-
gico. Ele também é ator em uma companhia de te-
atro amador e se prepara para encenar Hamlet. Ela 
trabalha na elegante boutique de sua mãe adotiva 
e tem um vlog de sucesso na internet. O destino os 
une em um ambiente hostil para qualquer namoro. 
Mas eles são criativos e burlarão a seu modo a pa-
trulha religiosa e tradicional que rege a sociedade 
saudita. Prêmio do Júri Ecumênico, Berlim 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 10 anos
sEx (7/10) 17:00 Estação NET ipanema 1  
sAB (8/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 20:30 Museu da República 
sEG (10/10) 13:00 Roxy 2

os Belos dias de aranjUez 3d
(les Beaux jours d’aranjuez)
de Wim Wenders. com reda Kateb, Sophie Semin, Jens 
Harzer, nick cave. França / alemanha, 2016. 97min, dcP.
É um belo dia de verão em uma cidade do interior 
da França. Dentro de uma casa bucólica, um escritor 
imagina uma conversa entre o casal de protagonis-
tas de seu novo romance. Nos jardins da casa, ela 
e ele falam sobre suas experiências sexuais, suas 
infâncias, memórias e as diferenças entre homens e 
mulheres. Mas é o escritor quem decide o que falam 
ou ele apenas põe no papel o que os dois ditam? 
Nos intervalos de sua escrita, o escritor respira ao 
som de uma jukebox, que toca canções do músico 
Nick Cave. Novo filme do diretor Wim Wenders, exi-
bido nos festivais de Veneza e Toronto, 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
DOM (9/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 4 
DOM (9/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 4 
sEG (10/10) 16:15 Cinemark downtown 10 
sEG (10/10) 21:15 Cinemark downtown 10 
sAB (15/10) 19:20 Reserva Cultural Niterói 2

Bernadette lafont -  
e deUs crioU a mUlher livre
(Bernadette lafont - et dieu créa la femme libre)
de esther Hoffenberg. com bulle ogier, Jean-Pierre 
Kalfon, anna medveczky,  michel demonteix. França, 
2016. 65min, dcP.
uma jornada pela vida de Bernadette Lafont, uma 
das mais excêntricas atrizes do cinema francês. 
suas netas, Anna, Juliette e solène, revisitam os so-
nhos de Bernadette na casa da família na região de 
Cévennes, enquanto seus amigos mais próximos, 
Bulle Ogier e Jean-Pierre Kalfon, relembram sua 
cumplicidade artística e humana. Do início de sua 
carreira como pin-up, passando por sua experiên-
cia como ícone da liberdade sexual New Wave, ou 
como uma vovó traficante no filme Paulette, essa 
é uma homenagem a uma vida extraordinária e 
uma odisseia artística. Festival de Cannes 2016.  

Era o auge do samba-canção de Antônia Maria e 
Dolores Duran em reação talvez ao cinema ameri-
cano, onde, depois do primeiro beijo, aparecia “The 
End” na tela e todos eram felizes para sempre.   
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa ficção - , (lei) - 14 anos
TER (11/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sEx (14/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (16/10) 16:00 Ponto Cine

BrUxarias
(Brujerías)
de Virginia curiá. espanha / brasil, 2014. 78min, dcP.
Malva é uma menina de 10 anos que leva uma vida 
tranquila com sua avó e seu bichinho de estima-
ção, Lalila. Numa feira de vendas de produtos me-
dicinais, sua avó apresenta produtos que são um 
segredo ancestral guardado por sua família. O su-
cesso desperta o interesse de Rufa, o malvado dono 
de uma fábrica de cosméticos. Rufa decide raptar 
a avó da menina para descobrir os ingredientes 
secretos utilizados em sua produção. Malva, então, 
se junta a uma confraria de bruxas para salvar sua 
avó, enquanto vai descobrindo mais sobre a história 
mágica de seus antepassados.
mostra geração  - (dP) - livre
DOM (9/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
TER (11/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4

a canção do PÔr do sol
(sunset song)
de terence davies. com agyness deyn, Peter mullan, Kevin 
Guthrie. reino unido / luxemburgo, 2015. 135min, dcP.
No início do século xx, na pequena comunidade 
rural de Kinraddie, na Escócia, a jovem Chris está 
chegando à idade adulta. Ela tem uma enorme pai-
xão pela vida, por sua terra e por Ewan, um rapaz 
instável. Chris tenta lidar com os limites de seu 
amor, enquanto sua família sofre uma tragédia pro-
funda em meio a um cenário de mudanças sociais 
radicais. E logo não demora para que chegue a Pri-
meira Guerra Mundial. Baseado no romance clás-
sico de Lewis Grassic Gibbon, dirigido por Teren-
ce Davies (A essência da paixão, Amor profundo). 
seleção oficial do Festival de san sebastián 2015.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (8/10) 18:45 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (9/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (11/10) 13:00 Roxy 1 
sEG (17/10) 21:15 Roxy 2

caPitão fantástico
(captain fantastic)
de matt ross. com Viggo mortensen, Frank langella, 
Kathryn Hahn, George macKay, Samantha Isler, anna-
lise basso. estados unidos, 2016. 120min, dcP.
Nas profundezas de uma floresta no noroeste do 
Pacífico, isolado da sociedade, Ben, um pai devo-
to, dedicou sua vida a transformar seus seis filhos 
em adultos extraordinários. Quando uma tragédia 
atinge a família, eles são obrigados a deixar este 
paraíso idealizado e começar uma viagem ao mun-
do exterior. uma aventura que desafiará suas ideias 
sobre família e coletividade, forçando-os a relativi-
zar tudo o que lhes foi ensinado até agora. será Ben 
o melhor ou o pior pai do mundo? Com Viggo Mor-

(« Com a presença da diretora) 
filme doc - (leP, li) - 14 anos 
TER (11/10) 17:40 Estação NET ipanema 2  
Qui (13/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 « 
sAB (15/10) 16:00 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (16/10) 20:15 Museu da República

os Bons temPos chegarão em Breve
(i tempi felici verranno Presto)
de alessandro comodin. com Sabrina Seyvecou, carlo 
rigoni, luca bernardi. Itália / França, 2016. 102min, dcP.
Tommaro e Arturo estão em fuga e se escondem 
em uma floresta remota. Eles caçam para conse-
guir sobreviver. Anos mais tarde, a floresta é in-
festada por lobos. É aqui que surge a enigmática 
Ariane. será que a famosa lenda do vale se refere 
a ela? A razão de Ariane se aventurar pela floresta 
permanece um mistério. Nunca mais nada foi des-
coberto e todos contam a mesma história de uma 
forma diferente, mas todos concordam que Ariane 
certamente encontrou com lobos muito mais vezes 
do que a história conta. Do mesmo diretor de O ve-
rão de Giacomo. semana da Crítica, Cannes 2016. 
(« Com a presença do diretor)
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 21:00 Estação NET Botafogo 1 « 
QuA (12/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sEG (17/10) 19:15 Roxy 2

Boris sem BÉatrice
(Boris sans Béatrice)
de denis côté. com James Hyndman, Simone-Élise 
Girard, denis lavant, Isolda dychauk, dounia Sichov. 
canadá, 2016. 93min, dcP.
No Quebec atual, Boris Malinovski atravessa a vida 
com uma arrogância implacável. Trajando sempre 
ternos impecáveis, ele parece ter tudo, mas sua vida 
começa a ruir quando sua igualmente bem sucedida 
esposa cai em depressão e é levada para a remota 
casa de férias da família. Lá, Boris recebe ligações 
de um estranho que o confronta com perguntas que 
ele preferiria não enfrentar. Boris será capaz de se 
livrar de seus demônios espontaneamente? uma in-
cursão pela mente de um homem forçado a encarar 
suas falhas enquanto perde o controle de sua vida. 
Do diretor Denis Côte. Berlim 2016. 
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sAB (15/10) 17:20 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 22:15 Roxy 2 
sEG (17/10) 21:45 Reserva Cultural Niterói 2

Br 716
(Br 716)
de domingos oliveira. com caio blat, Sophie char-
lotte, maria ribeiro, Gabriel antunes, Glauce Guima. 
brasil, 2016. 89min, dcP.
Este é um filme onde os personagens principais 
estão quase o tempo todo totalmente bêbados. 
uma fábula da fase do álcool, da mais intensa boe-
mia copacabanense, que termina no golpe de 1964. 
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tensen. sundance e prêmio de melhor diretor na 
mostra um Certo Olhar do Festival de Cannes 2016.
expectativa 2016 - (lP) - 14 anos
sAB (8/10) 14:10 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (8/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 14:00 Cinemark downtown 10 
DOM (9/10) 18:45 Cinemark downtown 10 
sEG (10/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 
sEG (10/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 17:00 Roxy 2

carregadores
(cargadores)
de Joelle de la casinière. Peru, 1971. 13min, dcP.
Nascida em Casablanca em 1944 e pupila da na-
ção, Joëlle de la Casinière viveu em Madri, até 
1947, e depois em Paris, onde cresceu em uma fa-
mília burguesa até 1965. Em 1970, foi para a Amé-
rica do sul, ficando até 1976 e passando por Cuzco, 
Lima, Barranquilla, Popayán e san José de Costa 
Rica. Ela dirigiu filmes de aspecto etnográfico, 
muito impregnados da cultura Beat. Desde 1992, 
vive em uma barca e circula pelos canais e rios da 
Europa dando continuidade à sua obra de poesia 
gráfica. Carregadores mostra os carregadores das 
ruas de Cuzco, que transportam enormes pacotes 
de mercadoria nas costas. A câmera os segue um 
a um, como tantas alegorias da condição humana 
inspiradas em Goya. Este filme será exibido na ses-
são do filme Floresta de êxtase. (« Com a presença 
de convidados)
artistas viajantes - (silencioso) - livre
DOM (9/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 « 
Qui (13/10) 16:00 instituto Moreira salles

caveira mY friend
(caveira my friend)
de Álvaro Guimarães. com caveirinha, baby consuelo, 
manoel costa. brasil, 1970. 86min, 35mm.
As aventuras de uma quadrilha de ladrões e as-
sassinos comandada pelo violento Caveirinha. uma 
proposta radical de rompimento com os postulados 
do Cinema Novo em um filme de estrutura narrati-
va bastante livre. A partir da ação de um grupo de 
assaltantes, o diretor costura cenas que propõem a 
iconoclastia e o desbunde como formas de contes-
tação à opressão da ditadura militar.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal  - 16 anos
TER (11/10) 17:00 Cinemateca do MAM

central
(central)
de tatiana Sager, renato dornelles. brasil, 2015. 
75min, dcP.
Notícia constante nas mídias nacional e interna-
cional, o Presídio Central de Porto Alegre é o tema 
deste documentário. Aqui, representantes do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e pesquisadores 
analisam a situação crítica da prisão, considerada 
em 2008 a pior do país pela CPi do sistema Carce-
rário da Câmara dos Deputados e alvo de denúncias 
de violações dos direitos humanos feitas à Orga-
nização dos Estados Americanos. Além do material 
filmado pela equipe, o filme conta com imagens 
feitas pelos próprios presos. (« Com a presença 
dos diretores)
fronteiras - (li) - 14 anos
Qui (13/10) 20:30 Oi Futuro ipanema 
sAB (15/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 « 
DOM (16/10) 14:00 instituto Moreira salles

certas mUlheres
(certain Women)
de Kelly reichardt. com laura dern, Kristen Stewart, 
michelle Williams, James le Gros, Jared Harris, lily 
Gladstone . estados unidos, 2015. 107min, dcP.
A história de quatro mulheres fortes que vivem inten-
samente na cidade de Livingston, Montana. A advo-
gada Laura Wells é chamada para representar Fuller, 
um operário vitima de um acidente de trabalho que 
parece não ouvi-la. Perto dali, Gina e Ryan decidem 
construir uma nova casa, com sua desinteressada 
filha Guthrie. Fora da cidade, uma jovem rancheira 
cuida de animais enquanto cultiva uma obsessão por 
Elizabeth, uma advogada recém-formada. Com o céu 
de Montana ao fundo, essas mulheres procuram sua 
forma de moldar o mundo. Com Michelle Williams, 
Kristen stewart e Laura Dern. sundance 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4 
sEx (7/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 4 
DOM (9/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (15/10) 15:15 Roxy 2 
sAB (15/10) 21:40 Roxy 2

a chegada
(arrival)
de denis Villeneuve. com amy adams, Jeremy renner, 
Forest Whitaker, michael Stuhlbarg. estados unidos, 
2016. 116min, dcP.
Quando misteriosas naves espaciais aterrissam em 
todo o mundo, uma equipe de elite - liderada pela 
linguista Louise Banks - é reunida para investigar. 
Enquanto a humanidade hesita à beira de uma guer-
ra mundial, Banks e sua equipe correm contra o tem-
po em busca de respostas - e para encontrá-las, ela 
terá de se arriscar pondo em perigo a própria vida e, 
muito possivelmente, a do resto da humanidade. um 
perturbador thriller de ficção-científica do aclamado 
diretor Denis Villeneuve (sicario: terra de ninguém, 
Os suspeitos), com Amy Adams. Exibido nos festivais 
de Veneza e Toronto 2016.
noite de abertura -(lP) - 14 anos
Qui (6/10) 20:30 Cidade das Artes 

christine
(christine)
de antonio campos. com rebecca Hall, michael c. 
Hall, maria dizzia, tracy letts, J. Smith-cameron. 
estados unidos, 2016. 123min, dcP.
Christine é âncora de um telejornal em sarasota, 
Flórida, em 1974. Aos 29 anos, ela precisa lidar 
com as dificuldades de ser uma mulher indepen-
dente na tumultuada década de 1970. Enquanto 
tenta construir sua carreira, entra em embates 
frequentes com seu chefe, o diretor do canal que, 
aguçado pelo bom resultado de recentes repor-
tagens sensacionalistas, exige que o jornal apele 
ainda mais para esse tipo de jornalismo. Agora, 
para chegar onde quer, ela terá que reavaliar suas 
dúvidas mais íntimas. A história real da repórter 
que chocou os EuA ao se suicidar ao vivo, na fren-
te das câmeras. sundance 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 16 anos
sEx (7/10) 20:00 Museu da República 
sAB (8/10) 17:40 Roxy 3 
DOM (9/10) 16:00 Cine Joia 
QuA (12/10) 15:30 instituto Moreira salles 
Qui (13/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 4

o cidadão ilUstre
(el ciudadano ilustre)
de Gastón duprat, mariano cohn. com oscar martínez, 
dady brieva, andrea Frigerio. argentina / espanha, 
2016. 118min, dcP.
O escritor argentino Daniel Montavani, vencedor 
do Nobel de Literatura, vive na Europa há 30 anos. 
Quando o prefeito de sala, sua cidade natal, decide 
homenageá-lo com uma Medalha de Cidadão ilus-
tre, ele vê uma chance de retornar à região que não 
visita desde a juventude, e que ainda assim serve 
de cenário para seus romances. Chegando lá, ele 
confirmará as afinidades que ainda o ligam a sa-
las, assim como as diferenças que rapidamente o 
transformam em um elemento estranho e pertur-
bador na rotina da cidade. uma comédia de humor 
negro que ganhou o prêmio de melhor ator em Ve-
neza 2016. (« Com a presença do diretor)
noite de encerramento - (leP, li) - 14 anos
sAB (15/10) 21:45 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
DOM (16/10) 16:40 Roxy 2 
QuA (19/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4

cinema novo
(cinema novo)
de eryk rocha. brasil, 2016. 92min, dcP.
O filme segue uma linha interpretativa e reflexiva, 
e pretende, a partir do acervo de imagens produ-
zido pelo Cinema Novo e de depoimentos sobre o 
movimento, mostrar sua história e qual a medida 
de sua influência no Brasil de hoje. Este filme será 
exibido junto com o filme Os cravos e a rocha.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa documentário - (li) - 14 anos
sEx (14/10) 19:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sAB (15/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (18/10) 16:00 Ponto Cine

comBoio de sal e açÚcar
(comboio de sal e açúcar)
de licinio azevedo. com matamba Joaquim, melanie 
de Vales rafael, thiago Justino, antónio nipita, Sabina 
Fonseca. brasil / Portugal / França, 2016. 100min, dcP.
Moçambique vive em plena guerra civil. O ônibus 
que liga Nampula ao Malaui é a única esperança 
para centenas de pessoas dispostas a arriscar a 
própria vida numa viagem para garantir sua sub-
sistência. Dentre elas está Mariamu, uma viajante 
frequente, Rosa, uma enfermeira a caminho de 
um novo hospital e que vive a realidade da guerra 
pela primeira vez, o tenente Taiar, que só conhece 
a realidade de sua vida militar, e um outro solda-
do, salomão, com quem Mariamu não se dá bem. 
Entre balas e risos, histórias de amor e guerra se 
desdobram enquanto o trem avança. Locarno 2016.  
(« Com a presença do diretor)
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Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sAB (8/10) 19:30 Estação NET ipanema 1  « 
sEG (10/10) 20:00 Museu da República 
TER (11/10) 17:15 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 13:00 Roxy 1

comeBacK
(comeback)
de erico rassi. com nelson Xavier, marcos de 
andrade, Gê martú, everaldo Pontes. brasil, 2016. 
89min, dcP.
Amador é um ex-pistoleiro aposentado e relegado 
ao ostracismo. solitário e amargurado, colecio-
na em um álbum os recortes de jornal de seus 
crimes antigos. Após várias humilhações, ele vai 
reagir com violência à hostilidade do mundo que 
o cerca enquanto tenta voltar à ativa. Este filme 
será exibido junto com o filme Postergados.
Première Brasil:  
competição longa ficção - (li) - 14 anos
DOM (9/10) 19:00 Roxy 1 
DOM (9/10) 19:00 Roxy 2 « 
sEG (10/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
TER (11/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
TER (11/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1

como aBrir mão do mUndo  
(e amar todas as coisas  
QUe o clima não Pode mUdar)
(how to let go of the World (and love all the 
things climate can’t change)
de Josh Fox. com tim dechristopher, bill mcKibben, 
michael mann, mika maiava, ella chou, aria doe. 
estados unidos, 2016. 125min, dcP.
Ao perceber que não encontraria respostas para as 
razões da degradação do nosso meio ambiente do 
conforto de seu lar, o diretor Josh Fox viaja pelo mun-
do em busca de comunidades que já estejam enfren-
tado os graves efeitos das mudanças climáticas. O 
que ele encontra é uma mistura complexa de tragé-
dias e inspirações que de diversas formas vêm afe-
tando nosso sistema de valores. Este documentário 
faz um balanço preocupante sobre o estado destas 
alterações, enquanto questiona como nós sobrevi-
ventes construimos sociedades ao memos tempo tão 
criativas e resilientes. sundance Film Festival 2016.
meio ambiente - (leP) - 12 anos
sAB (8/10) 17:00 C.C. Justiça Federal 
DOM (9/10) 18:10 Museu da República 
sEG (10/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
TER (11/10) 16:45 Kinoplex são Luiz 4 
sEG (17/10) 19:15 Roxy 3

confidencial: mente assassina
(himitsu the top secret)
de Keishi ohtomo. com toma Ikuta, masaki okada, 
Koji Kikkawa. Japão, 2016. 149min, digital.
ikko Aoki se destaca entre os investigadores crimi-
nais de Tóquio há um bom tempo. inteligente e um 

pouco arrogante, suas habilidades chamam a aten-
ção do Departamento Especial da Polícia Metropo-
litana. supervisionada pelo frio e enigmático Maki, 
a unidade se utiliza de nanotecnologia, um método 
eticamente questionável, para extrair fragmentos 
da memória de cadáveres ainda frescos. Em seu 
primeiro caso, Aoki terá que investigar a mente 
de um homem de meia-idade que matou toda sua 
família. um dos corpos nunca foi encontrado e lo-
calizá-lo será fundamental para solucionar o caso.
midnight movies - (leP) - 14 anos
QuA (12/10) 19:45 Cine Joia 
Qui (13/10) 17:40 Oi Futuro ipanema 
DOM (16/10) 17:20 Estação NET Botafogo 1

as confissões
(le confessioni)
de roberto andò. com toni Servillo, daniel auteuil, 
connie nielsen, Pierfrancesco Favino. Itália / França, 
2016. 100min, dcP.
“Eles são ricos, gordos e lustrosos. Eles se des-
tacam na maldade, não defendem os órfãos, nem 
os direitos dos mais pobres”, diz o padre Roberto 
salus que, a convite do chefe do FMi Daniel Roche, 
assiste à reunião de cúpula do G8. Em um hotel 
majestoso na costa do mar Báltico, os tesoureiros 
se preparam para introduzir reformas econômicas 
radicais que terão efeitos destrutivos nos países 
menos desenvolvidos. A arrogância dos líderes, no 
entanto, é severamente abalada quando um deles 
é encontrado morto em seu quarto, e o padre rapi-
damente se torna o principal suspeito. (« Com a 
presença de convidados)
Panorama do cinema mundial - (lP) - 12 anos
sEx (7/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (7/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (14/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 2 « 
sAB (15/10) 16:10 Museu da República 
DOM (16/10) 21:30 Roxy 3

o contador
(the accountant)
de Gavin o’connor. com ben affleck, anna Kendrick, 
J.K. Simmons, John lithgow, Jeffrey tambor. estados 
unidos, 2016. 128min, dcP.
Christian Wolff é um gênio da matemática que tem 
mais afinidade com os números do que com pes-
soas. sua vida pacata parece se resumir à gerên-
cia de um pequeno escritório de contabilidade em 
Atlanta. O burocrático negócio, no entanto, serve 
apenas como fachada para seu verdadeiro trabalho: 
ele manipula os números para algumas das orga-
nizações criminosas mais perigosas do mundo. 
Enquanto o governo passa a investigá-lo mais de 
perto, Wolff ajuda a contadora de uma empresa de 
robótica a resolver um rombo de milhões de dóla-
res. Com Ben Affleck e Anna Kendrick.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 16 anos
QuA (12/10) 16:15 Cinemark downtown 10 
QuA (12/10) 21:15 Cinemark downtown 10 
Qui (13/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
Qui (13/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (15/10) 21:30 Roxy 1 
DOM (16/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 2

cooKing
(cooking)
de tunga. com ana Guilhermina, Guilherme calzavara. 
2010. 15min,.

Tunga retrata um casal que leva o sexo a limites 
extremos. Com um olhar alquímico, cercados de 
esculturas e cristais, seus corpos mimetizam as 
obras feitas pelo artista que constituem o univer-
so do filme. O curta integra o projeto Destricted.
br,  versão brasileira de Destricted, concebido ori-
ginalmente pelo curador inglês Neville Wakefield.  
Este filme será exibido na sessão dos filmes És tu, 
Brasil, Tunga - Registros e Quimera. (« Com a pre-
sença de convidados) 
artistas viajantes - 18 anos
sEG (10/10) 19:45 Estação NET Botafogo 1 « 
sAB (15/10) 19:00 CCBB - Cinema 1

cosmos
(cosmos)
de andrzej zulawski. com Jonathan Genet, Johan li-
béreau, Sabine azéma, Jean-François balmer, Victória 
Guerra. França / Portugal, 2015. 103min, dcP.
Witold acaba de ser reprovado na faculdade de di-
reito, enquanto Fuch pediu demissão da empresa 
de moda parisiense onde trabalhava. Eles resolvem 
então passar alguns dias distantes de tudo em uma 
pousada familiar, onde são recebidos por uma série 
de presságios inquietantes: um pardal e um pedaço 
de madeira pendurados na floresta, além de coi-
sas estranhas no teto e no jardim. Baseado no livro 
homônimo de Witold Gombrowicz, tido como uma 
das mais bizarras obras da literatura detetivesca. 
Último filme do mestre Andrzej Zulawski. Festival 
de Locarno 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 16:45 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 15:30 Estação NET ipanema 2  
QuA (19/10) 21:20 Roxy 2

os cravos e a rocha
(os cravos e a rocha)
de luísa Sequeira. Portugal / brasil, 2015. 16min, dcP.
25 de Abril de 1974. O iconoclasta cineasta bra-
sileiro Glauber Rocha está em Portugal. Entra no 
filme registo coletivo da Revolução dos Cravos, 
As armas e o povo. Com seu olhar estrangeiro e 
peculiar, rompe com as regras convencionais de 
se fazer cinema. Este filme será exibido na ses-
são do filme Cinema Novo. (« Com a presença 
de convidados) 
Première Brasil:  
hors concours curta documentário - (li) - 14 anos
sEx (14/10) 19:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sAB (15/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (18/10) 16:00 Ponto Cine 

Uma criada Para cada Uma
(makhdoumin)
de maher abi Samra. líbano / França / noruega / 
emirados Árabes unidos, 2016. 67min, dcP.
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Com uma população estimada em 4 milhões de ha-
bitantes, o Líbano conta com 200 mil estrangeiros 
trabalhando como empregados domésticos, pessoas 
em um regime análogo à escravidão com seus direi-
tos básicos violados diariamente. implementado des-
de o início da guerra civil, este regime encara seus 
trabalhadores como mercadorias que, muitas vezes, 
são importadas em verdadeiros “navios negreiros” do 
século xxi. Com uma câmera discreta e cuidadosa, o 
diretor acompanha a rotina de um desses ambientes 
de trabalho, revelando mais um retrato complexo da 
realidade contemporânea. Berlim 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 12 anos
sEx (7/10) 16:00 Roxy 3 
DOM (9/10) 14:00 instituto Moreira salles  
QuA (12/10) 15:50 Museu da República

o cristo cego
(el cristo ciego)
de christopher murray. com michael Silva, bastian 
Inostroza, ana maria Henriquez, mauricio Pinto, Pedro 
Godoy. chile / França, 2016. 85min, dcP.
Michael acredita ter presenciado uma revelação di-
vina no deserto. seus vizinhos são incrédulos e logo 
delegam a ele o papel de bobo da cidade. Quando 
um de seus amigos de infância se envolve em um 
acidente numa vila remota, Michael parte com os 
pés descalços em uma peregrinação através do 
deserto, a fim de curar seu amigo com um milagre. 
uma viagem que irá percorrer o desespero de uma 
sociedade em busca da fé, e uma lição sobre como 
sobreviver dentro de um contexto social de risco no 
mais poderoso polo religioso do Chile. Festival de 
Veneza 2016. (« Com a presença de convidados)
Première latina - (leP, li) - 14 anos
QuA (12/10) 21:00 Estação NET ipanema 1  « 
sAB (15/10) 18:15 instituto Moreira salles 
DOM (16/10) 14:00 Roxy 3 
QuA (19/10) 13:45 Reserva Cultural Niterói 4

cUrUmim
(curumim)
de marcos Prado. brasil, 2016. 102min, dcP.
A vida de Marco “Curumim” Archer mudou dras-
ticamente quando os 13.5 kg de cocaína escon-
didos em sua asa delta foram descobertos pela 
polícia do aeroporto internacional de Jacarta, indo-
nésia. Onze anos depois, ele se tornou o primeiro 
brasileiro a ser executado por tráfico de drogas no 
mundo. Este documentário oferece uma jornada 
íntima pela vida de um homem ousado, carismá-
tico e irreverente que optou pela vida fácil e gla-
morosa de um traficante internacional. Marco se 
arrependeu e durante os 11 anos em que ficou no 
corredor da morte acreditou que mereceria uma 
segunda chance para recomeçar. 

Première Brasil:  
competição longa documentário - (lei, lP) - 10 anos
TER (11/10) 19:00 Roxy 1 
TER (11/10) 19:00 Roxy 2 « 
QuA (12/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
Qui (13/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
Qui (13/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

a dama de Baco
(jug-yeo-ju-neun Yeo-ja)
de e J-yong. com youn yuh-jung, chon moo-song, 
yoon Kye-sang, an a-zu, choi Hyun-jun. coreia do Sul, 
2016. 110min, dcP.
Youn so-young é uma das muitas senhoras corea-
nas que, para evitar a mendicância, passam as tar-
des no parque Jongmyo vendendo Baco, uma es-
pécie de refrigerante energético de muito sucesso 
na Coreia do sul. Apesar da idade avançada, Youn, 
bem como muitas outras senhoras, não oferece 
apenas a bebida, mas também serviços sexuais. 
Quando a mãe do pequeno Min-ho é presa, so-
-young assume os cuidados do menino. Ele, que só 
fala filipino, vai conhecer um mundo novo ao lado 
de sua “nova mãe” e seus melhores amigos: uma 
vizinha transexual e um jovem de uma perna só. 
Festival de Berlim 2016. 
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2 
sEx (7/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (8/10) 15:30 Roxy 3 
sEG (10/10) 17:30 Estação NET ipanema 1  
DOM (16/10) 13:10 Reserva Cultural Niterói 2

damocles
(damocles)
de manuel Schapira. com manu Payet, laetitia 
Spigarelli, alma Jodorowsky, Gilles cohen. França, 
2016. 84min, dcP.
solteiros convictos e acumuladores de aventuras 
inconsequentes, Paul e Hélène têm 30 e poucos 
anos e dividem um apartamento em Paris. Na 
noite de seu aniversário, Hélène convida o primo 
cujo passatempo preferido é ler o futuro de seus 
amigos. segundo ele, Paul em breve se apaixonará, 
mas também cometerá um crime. Paul não acre-
dita na clarividência, mas as coisas mudam no dia 
que ele conhece a bela Camille. será que a pro-
fecia irá enfim se realizar? uma comédia agridoce 
sobre o medo de se relacionar. Adaptação da obra 
O crime de Lorde Arthur savile, de Oscar Wilde.  
(« Com a presença do diretor)
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos

QuA (12/10) 21:00 Kinoplex são Luiz 2 « 
Qui (13/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 4 « 
DOM (16/10) 19:00 Roxy 1

dancer
(dancer)
de Steven cantor. com Sergei Polunin. reino unido / 
estados unidos / rússia / ucrânia, 2016. 82min, dcP.
Abençoado por um equilibrio surpreendente, serge 
Polunin tomou de assalto o mundo da dança e se 
tornou o mais jovem diretor do Royal Ballet de to-
dos os tempos. Mas seu virtuosismo teve um preço 
alto. No auge de seu sucesso, aos 25 anos, ele se 
afastou da carreira, ingressando num processo de 

autodestruição ao encarar seu talento mais como 
um fardo do que um dom. Este é um olhar sem 
precendentes sobre a vida deste jovem complexo, 
rebelde, urbano e iconoclasta, também conhecido 
como Anjo do ar. Como ser livre quando seu corpo 
se torna propriedade da dança?
itinerários Únicos - (leP) - 12 anos
sAB (8/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (9/10) 15:00 Roxy 1 
DOM (16/10) 17:30 instituto Moreira salles

de Palma
(de Palma)
de noah baumbach, Jake Paltrow. com brian de 
Palma. estados unidos, 2015. 109min, dcP.
A vida de um dos cineastas mais talentosos, in-
fluentes e iconoclastas de todos os tempos. Brian 
De Palma começou sua carreria na década de 1960 
e traz no currículo filmes aclamados como Carrie, a 
estranha, vestida para matar, Um tiro na noite, Scar-
face, Dublê de corpo, Os intocáveis, entre outros. 
Neste inesperado documentário, os diretores Noah 
Baumbach (de Frances Ha e Mistress America) e 
Jake Paltrow se envolvem em uma reflexão pessoal 
e sincera com o próprio De Palma, explorando não 
só a sua vida e obra, mas também sua abordagem 
singular à arte do cinema. Veneza 2015. 
filme doc - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 16:00 Estação NET Botafogo 1 
sEG (10/10) 15:20 Estação NET ipanema 1  
DOM (16/10) 14:00 Museu da República 
sEG (17/10) 15:20 Roxy 1

deixa na rÉgUa
(deixa na régua)
de emílio domingos. brasil, 2016. 73min, dcP.
Os salões de barbeiro das favelas e dos subúr-
bios são os lugares onde a nova estética da 
periferia nasce e se expande. Ponto de encontro 
dos jovens, os “barbeiros” se tornaram espaços 
de troca dessa juventude. Este documentário en-
tra nesse universo e, entre cortes, giletes e tesou-
radas, mostra o que se passa na cabeça dos bar-
beiros e de seus clientes.  Este filme será exibido 
junto com o filme Não me prometa nada. («Com a 
presença de convidados) 
Première Brasil: novos rumos longa - (lei) - 14 anos
DOM (9/10) 20:15 Roxy 3 « 
sEG (10/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
TER (11/10) 14:00 Cine Joia 
sAB (15/10) 14:00 Ponto Cine 
sEG (17/10) 16:00 Cine Joia Rio shopping 3
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próxima ao Polo Norte, onde cerca de 200 pessoas 
vivem a uma temperatura média de 50 graus ne-
gativos, cercados por uma imensidão branca onde 
todos os caminhos levam a lugar nenhum. É nes-
sa paisagem lunar e estranha que Lucy e Roman, 
duas jovens almas atormentadas, se apaixonam. 
Mas agora fantasmas do passado de Lucy voltam 
a assombrá-la e ela precisa fugir. Juntos, eles te-
rão que se arriscar em uma nova aventura, uma 
jornada pela neve que será, no fim das contas, uma 
viagem para dentro de si mesmos. Quinzena dos 
Realizadores, Cannes 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 17:10 Estação NET Botafogo 1 
sEG (10/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (15/10) 17:20 Roxy 2 
DOM (16/10) 21:15 Kinoplex são Luiz 4

dolores
(dolores)
de Juan dickinson. com roberto birindelli, emilia 
attías, Guillermo Pfening, mara bestelli, Jandir Ferrari. 
argentina / brasil, 2016. 98min, dcP.
Dolores é uma mulher de descendência escocesa 
que volta à Argentina, terra de seus familiares, após 
a morte de sua irmã. Além de cuidar de seu sobri-
nho de 8 anos, agora órfão, ela pretende enfim se 
entender com Jack, seu cunhado, por quem ain-
da conserva um amor antigo. Em meio à segunda 
Guerra Mundial, a rivalidade entre ingleses e ale-
mães se torna pessoal quando Dolores se apaixona 
por Octavio Brand, um filho de alemães que, de po-
tencial inimigo, torna-se um amor inesperado. Ago-
ra Dolores terá que decidir entre esses dois homens.  
(« Com a presença do diretor)
Première latina - (lP) - 14 anos
TER (11/10) 19:15 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 18:45 Kinoplex são Luiz 4 « 
TER (18/10) 16:45 Roxy 1

dominion
(dominion)
de Steven bernstein. com rhys Ifans, rodrigo Santoro, 
John malkovich, romola Garai, zosia mamet. estados 
unidos, 2016. 100min, dcP.
O poeta Dylan Thomas era adorado, assim como 
sua poesia. Quando ele excursionou três vezes 
pelos EuA, no anos 1950, houve muita gritaria e 
desmaios. Ele também viveu a rotina típica de um 
rock star, especialmente com relação à bebida. isso 
só o deixava mais atraente. um dia em 1953, ele 
bebeu 18 doses duplas de uísque na taverna White 
Horse, em Nova York. Ele disse: “isso deve ser al-
gum tipo de recorde” e entrou em coma. Ele tinha 
39 anos. Este filme é uma recriação do que teria 
acontecido naquelas últimas horas na White Horse e 
o que teria feito este grande homem sair dos trilhos.  
(« Com a presença do diretor e elenco)
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 21:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sAB (8/10) 19:20 Reserva Cultural Niterói 4 « 
Qui (13/10) 19:20 Kinoplex são Luiz 4 
sEG (17/10) 17:15 Roxy 2

drácUla
(dracula)
de tod browning. com bela lugosi, Helen chandler, 
david manners, dwight Frye, edward Van Sloan. 
estados unidos, 1931. 85min, dcP.

demÔnia - melodrama em 3 atos
(demônia - melodrama em 3 atos)
de cainan baladez, Fernanda chicolet. com 
Fernanda chicolet, Vinícius de oliveira, Henrique 
Schafer, daniel ortega, Júlia araújo, angelo defan-
ti. brasil, 2016. 15min, dcP.
Demônia é um ser endiabrado. Ou uma mulher 
má. Este filme será exibido na sessão do fil-
me Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos 
Americanos.
Première Brasil:  
competição curta - (li) - 12 anos
QuA (12/10) 19:00 Roxy 1 
QuA (12/10) 19:00 Roxy 2 « 
Qui (13/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEx (14/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sEx (14/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

destrUction BaBies
(disutorakushon beibîzu)
de mariko tetsuya. com yûya yagira, masaki Suda, 
nana Komatsu, nijiro murakami, Sosuke Ikematsu. 
Japão, 2016. 108min, digital.
Na pequena e entediante Mitsuhama, uma cida-
de portuária no Japão, os irmãos Taira e shouta, 
abandonados por seus pais, vivem sozinhos em um 
estaleiro junto ao mar. Taira é viciado em luta e vive 
metido em brigas com outros estudantes da região. 
Quando ele perde uma briga e é espancado, prefere 
deixar a cidade a ter que conviver com a derrota. 
Enquanto shouta procura por pistas do irmão, Taira 
começa uma jornada violenta pelas ruas da cidade, 
em busca de novos rivais, sempre impulsionado por 
sua obsessão pela vitória. Ele deixará um dia de lu-
tar? Festival de Locarno 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 16 anos
sEx (7/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
TER (11/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
Qui (13/10) 15:30 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 18:15 Cine Joia

dinheiro amargo
(Ku Qian)
de Wang bing. Hong Kong / França, 2016. 120min, dcP.
Em uma das muitas províncias de crescimento ace-
lerado do leste da China, imigrantes de todo o país 
chegam para realizar o sonho de viver uma vida me-
lhor. No entanto, a realidade é bem diferente. A cidade 
oferece poucas oportunidades de emprego, condições 
precárias de trabalho e habitação, e até mesmo os 
casais vivem relações violentas e abusivas. xiao Min, 
Ling Ling e Lao Yeh são alguns dos personagens des-
ta crônica amarga sobre a China contemporânea. Do 
mestre do documentário Wang bing. Melhor roteiro na 
mostra Horizontes do Festival de Veneza 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (14/10) 20:00 Museu da República 
sAB (15/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (16/10) 19:00 CCBB - Cinema 1 
sEG (17/10) 21:15 Roxy 1

divinas divas
(divinas divas)
de leandra leal. brasil, 2016. 110min, dcP.
Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille 
K, Eloína dos Leopardos, Fujika de Halliday, Mar-
quesa e Brigitte de Búzios são ícones da primeira 
geração de artistas travestis do Brasil. A partir de 
uma íntima relação com a diretora e com o teatro 
de sua família, importante palco na trajetória de 
todas elas, acompanhamos as personagens no 
processo de construção de um espetáculo que 
celebra seus 50 anos de carreira. O filme propõe 
a compreensão de suas vidas como obras de arte, 
mas também como ato político no Brasil de on-
tem e de hoje. 
Première Brasil:  
competição longa documentário - (li) - 14 anos
sAB (8/10) 19:00 Roxy 1 
sAB (8/10) 19:00 Roxy 2 « 
DOM (9/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sEG (10/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sEG (10/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1

dog eat dog
(dog eat dog)
de Paul Schrader. com nicolas cage, Willem dafoe, 
christopher matthew cook, louisa Krause, omar 
dorsey. estados unidos, 2016. 95min, dcP.
Troy, Mad Dog e Diesel são três criminosos recém-
-saídos da cadeia que estão desesperados atrás 
de algum dinheiro. Quando um mafioso mexicano 
os chama para um trabalho muito suspeito, o trio 
aceita mesmo sabendo dos riscos. Tudo o que eles 
precisam fazer é sequestrar o filho de um trapaceiro 
que está passando a perna no mafioso. Quando o 
sequestro dá errado, terminando em uma morte, eles 
viram párias no submundo do crime, se tornando os 
fugitivos mais procurados de Los Angeles. Mas eles 
juram que, custe o que custar, jamais voltarão para 
a cadeia. Quinzena dos Realizadores, Cannes 2016.
midnight movies - (lP) - 16 anos
sEx (7/10) 23:45 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
DOM (9/10) 16:30 Cinemark downtown 10 
DOM (9/10) 21:15 Cinemark downtown 10 
TER (11/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (11/10) 21:50 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 13:00 Roxy 1 
sEx (14/10) 18:50 Roxy 1 
DOM (16/10) 22:15 Estação NET Botafogo 1

dois amantes e Um Urso
(two lovers and a Bear)
de Kim nguyen. com dane deHaan, tatiana maslany, 
John ralston, Kakki Peter. canadá, 2016. 96min, dcP.
Estamos em Great North, uma moderna cidade 
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Depois de uma longa viagem pelos Cárpatos, o ad-
vogado Renfield chega ao castelo do Conde Drácu-
la, na Transilvânia, com a missão de finalizar uma 
transferência imobiliária, sem saber que o Conde é 
na verdade um vampiro que se alimenta de sangue 
humano. Renfield é hipnotizado e se transforma em 
um servo de Drácula, protegendo-o durante sua 
viagem por mar até Londres. Na cidade, o Conde 
passa a espalhar o terror, até que o médico holan-
dês Van Helsing é chamado para ajudar. icônica 
versão para o cinema do clássico da literatura góti-
ca de Bram stoker, com Bela Lugosi no papel título. 
Universal monsters - (leP) - 10 anos
sEx (7/10) 23:15 Estação NET Botafogo 1 
sAB (15/10) 22:30 Roxy 3

e a mUlher crioU hollYWood
(et la femme créa hollywood)
de clara Kuperberg, Julia Kuperberg. com Paula 
Wagner, ally acker, cari beauchamp, robin Swicord, 
lynda obst. França, 2015. 55min, digital.
 O primeiro filme falado foi dirigido por Alice Guy. O 
primeiro filme colorido foi produzido por Lois Weber. 
Frances Marion escreveu roteiros para a estrela de 
Hollywood Mary Pickford e ganhou dois Oscar na 
categoria. Dorothy Arzner, por sua vez, foi a diretora 
mais poderosa da indústria cinematográfica ameri-
cana. Mas o que elas têm em comum? Todas são 
mulheres e todas foram esquecidas. Mesmo sub-re-
presentadas, as mulheres foram muitas vezes pro-
tagonistas nos bastidores de Hollywood. Este docu-
mentário se propõe a descobrir a história ainda não 
contada dessas heroínas. Cannes 2016.  Este filme 
será exibido junto com o filme As vidas de Thérèse.
filme doc - (leP) - 10 anos
sEx (7/10) 15:00 Cinemateca do MAM 
TER (11/10) 15:40 Estação NET ipanema 1  
sEx (14/10) 15:30 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 20:15 Cine Joia

É aPenas o fim do mUndo
(juste la fin du monde)
de Xavier dolan. com léa Seydoux, marion cotillard, 
Vincent cassel, nathalie baye, Gaspard ulliel. canadá 
/ França, 2016. 97min, dcP.
Após 12 anos distante, um escritor retorna a sua 
cidade natal para contar à família sobre sua mor-
te iminente. Mas o ressentimento logo altera seus 
planos para aquela tarde, dando lugar a rixas que 
alimentaram e ainda alimentam solidão e dúvidas, 
enquanto todas as suas tentativas de empatia são 
sabotadas pela incapacidade das pessoas em ouvir 
e amar. Neste seu novo filme, xavier Dolan adapta 
a peça homônima de Jean-Luc Lagarce. Com Léa 
seydoux, Marion Cotillard e Vincent Cassel. Grande 
Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2016. 
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
TER (11/10) 21:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEx (14/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 19:15 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (15/10) 17:40 Roxy 1 
DOM (16/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2

e donald choroU
(donald cried)
de Kristopher avedisian. com Kris avedisian, Jesse 
Wakeman, louisa Krause, ted arcidi, robby morse 
levy. estados unidos, 2016. 87min, dcP.

Peter deixou para trás sua vida de proletário em Rho-
de island para se reinventar como um engomadinho 
em Wall street. Quando sua avó morre, 15 anos mais 
tarde, ele é forçado a voltar à casa onde cresceu. 
Chegando no auge do inverno, Peter sabe que não 
terá um dia fácil, mas as coisas pioram quando ele 
perde sua carteira. sozinho, parece não ter outra sa-
ída a não ser pedir ajuda a seu ex-amigo de infância 
Donald Treebeck. Donald continua o mesmo sujeito 
da época do Ensino Médio, e, o que começa como um 
simples favor, acaba por se tornar uma longa viagem 
de van pelo passado. Locarno 2016. 

expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
QuA (12/10) 18:00 Cine Joia
sAB (15/10) 16:30 instituto Moreira salles
DOM (16/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1
sEG (17/10) 13:10 Roxy 2

É Um caso de Polícia
(É um caso de polícia)
de carla civelli. com Glauce rocha, Sebastião Vascon-
celos, cláudio corrêa e castro, Jorge loredo, oswaldo 
loureiro. brasil, 1959. 82min, dcP.
Comédia dramática com viés de thriller, o filme 
segue uma jovem aficionada por crimes e histórias 
policiais. um dia, ela está no restaurante com o 
noivo, escuta a conversa de dois homens sobre a 
melhor forma de praticar um assassinato e resolve 
seguí-los. Com locações nas praias de ipanema, 
Leblon, Gávea, são Conrado, Laranjeiras e a man-
são do prefeito Pereira Passos, o filme tem cenas 
do morro da Rocinha ainda sem a comunidade atual 
e coberto pela mata. Com roteiro e argumento de 
Dias Gomes, marca a estreia da atriz Glauce Rocha 
no cinema e é o único longa-metragem dirigido por 
Carla Civelli. (« Com a presença de convidados)
clássicos & cults - livre
sEG (10/10) 18:00 Roxy 3 «
sAB (15/10) 15:00 Cinemateca do MAM

eat that QUestion -  
franK zaPPa Por ele mesmo
(eat that Question - frank zappa  
in his own Words)
de thorsten Schütte. França / alemanha, 2016. 90min, dcP.
um encontro revelador com Frank Zappa, músico, 
cantor iconoclasta e um dos mais lendários nomes 
do rock no século xx. Raras imagens de arquivo 
revelam o provocativo gênio musical cuja visão de 
mundo reverbera até os dias de hoje e além. O ma-
terial engloba desde poderosas entrevistas para a 
televisão até performances memoráveis de seus 30 
anos de carreira, começando ainda em sua juven-
tude e seguindo até seus últimos dias, aos 52 anos, 
em 1993, quando liderou a luta contra a censura 
na indústria da música. seleção oficial do sundance 
Film Festival 2016. (« Com a presença do diretor)
midnight docs - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 23:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sEx (14/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (16/10) 17:10 Roxy 1

a economia do amor
(l’économie du couple)
de Joachim lafosse. com bérénice bejo, marthe Keller, 
catherine Salée. França / bélgica, 2016. 100min, dcP.

Após 15 anos de vida em comum, Marie e Boris de-
cidem enfim se divorciar. Foi Marie quem comprou 
a casa em que eles viveram ao lado de suas duas 
filhas por todos esses anos, mas foi Boris quem pa-
gou pela obra que a renovou por completo. Ele não 
tem dinheiro para viver em outro lugar no momento 
e não vê outra saída a não ser continuar a dividir o 
mesmo teto com sua agora ex-mulher. No fim de 
tudo, nenhum dos dois está disposto a abrir mão de 
nada da vida que compartilharam. Do diretor Joa-
chim Lafosse. Quinzena dos Realizadores, Festival 
de Cannes 2016. 
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (7/10) 19:20 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (9/10) 19:30 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 15:00 Roxy 1 
QuA (12/10) 13:30 Kinoplex são Luiz 2

o efeito aQUático
(l’effet aquatique)
de Sólveig anspach. com Samir Guesmi, Florence 
loiret caille, didda Jónsdóttir. França / Islândia, 2016. 
83min, digital.
samir, 40 e poucos anos, trabalha como operador 
de guindaste em Montreuil, nos arredores de Pa-
ris. Vivendo um amor avassalador e platônico pela 
professora de natação Agathe, ele, na falta de um 
plano melhor, decide se matricular em uma das 
classes da amada, mesmo sabendo nadar per-
feitamente. Mas seu falso papel de aprendiz dura 
apenas três dias e, quando a verdade vem à tona, 
Agathe fica furiosa. será o fim? Não exatamente. 
Durante uma viagem a trabalho para a islândia, 
Agathe aproveita a distância para olhar o episódio 
sob uma nova perspectiva. Quinzena dos Realiza-
dores, Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
TER (11/10) 14:00 Estação NET ipanema 1  
TER (11/10) 19:30 Estação NET ipanema 1  
sEx (14/10) 13:45 Estação NET Botafogo 1 
sAB (15/10) 20:00 Cine Joia

eis os delírios do mUndo conectado
(lo and the Behold reveries  
of the connected World)
de Werner Herzog. estados unidos, 2015. 98min, dcP.
A sociedade contemporânea depende da internet 
para quase tudo: dos negócios à educação, de 
viagens espaciais aos sistemas de saúde públi-
ca. Em seu mais novo documentário, o cineasta 
Werner Herzog nos conduz por uma jornada de 
exploração do mundo virtual, de suas origens 
até seus feitos mais surpreendentes. Através de 
entrevistas provocativas, o filme revela de que 
maneira o mundo virtual passou a controlar pra-
ticamente tudo o que está à nossa volta. uma 
avaliação divertida e ao mesmo tempo aterrado-
ra de um novo cenário de vidas interconectadas 
online. sundance Film Festival 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 10 anos
sEx (7/10) 19:15 Estação NET Botafogo 1 
sAB (8/10) 16:50 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 16:00 Cine Joia 
QuA (12/10) 15:20 Roxy 1
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elis
(elis)
de Hugo Prata. com andreia Horta, Gustavo macha-
do, caco ciocler, lucio mauro Filho, Julio andrade. 
brasil, 2016. 115min, dcP.
A história da cantora Elis Regina, desde sua 
chegada ao Rio de Janeiro, com 19 anos, até 
sua morte trágica e precoce. Apesar de todas 
as dificuldades, o sucesso vem fulminante e a 
vida de Elis ganha projeção nacional e interna-
cional. Jovem de origem humilde, se torna uma 
das maiores artistas da música e é considerada 
até hoje a maior cantora do Brasil. (« Com a 
presença de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa ficção - (lei) - 16 anos
sEx (7/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
sAB (8/10) 21:30 Cinemark downtown 10 
sEG (10/10) 21:45 Reserva Cultural Niterói 2 « 

então morri
(então morri)
de bia lessa, dany roland. brasil, 2016. 89min, dcP.
A vida de uma mulher, desde seu nascimento até 
sua morte. O personagem foi vivido por diferentes 
pessoas, de diferentes idades, em diferentes regi-
ões do país, a partir de registros da vida, dos acon-
tecimentos que são comuns a todos os humanos. 
O mistério do nascimento, as celebrações de nossa 
cultura, o crescimento e degeneração do corpo, a 
morte e as questões que envolvem herança de co-
nhecimento. Este filme será exibido junto com o 
filme Sem Título # 3 : e para que poetas em tempo 
de pobreza?. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil: novos rumos longa - (li) - livre
sAB (8/10) 20:15 Roxy 3 « 
DOM (9/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
sEG (10/10) 14:00 Cine Joia 
sEx (14/10) 14:00 Ponto Cine 
DOM (19/10) 16:00 Cine Joia Rio shopping 3

entre cercas
(Bein gderot)
de avi mograbi. Israel / França, 2016. 85min, digital.
Holot, um centro de detenção no deserto israelense, 
tornou-se um abrigo para refugiados da Eritreia e 
do sudão, pessoas que não podem ser enviadas de 

volta a seus países e que não têm perspectivas em 
israel graças à política de refugiados do país. Em-
bora tecnicamente não seja uma prisão, os banhos 
de sol com hora marcada e demais procedimentos 
lembram em muito uma cadeia. seguindo os princi-
pios do Teatro do Oprimido, idealizado pelo brasileiro 
Augusto Boal, um workshop teatral é promovido em 
Holot, tornando-se o ponto de partida de um proces-
so de mudança política e social. Berlim 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, lf) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 Cine Joia 
DOM (9/10) 19:00 C.C. Justiça Federal 
sEG (10/10) 16:20 Oi Futuro ipanema 
TER (11/10) 15:00 Cinemateca do MAM

entre os homens de Bem
(entre os homens de bem)
de caio cavechini, carlos Juliano barros. brasil, 
2016. 106min, dcP.
Jean Wyllys é um corpo estranho em um Con-
gresso Nacional de tendências cada vez mais 
conservadoras. Durante três anos, este documen-
tário acompanhou os passos do deputado como 
porta-voz da causa LGBT, antenado a discussões 
políticas que transbordam de Brasília para as ruas 
e para as redes sociais. Além de traçar o perfil de 
um personagem singular, este filme é um prólogo 
do atual cenário de crise de representatividade e 
polarização da política brasileira. (« Com a pre-
sença de convidados)
retratos falados - (lei) - 12 anos
DOM (9/10) 18:00 Roxy 3 « 
sEG (10/10) 13:30 CCBB - Cinema 1 «« 
QuA (12/10) 16:00 Cine Joia 
Qui (13/10) 16:00 Ponto Cine 

era o hotel camBridge
(era o hotel cambridge)
de eliane caffé. com carmen Silva, José dumont, 
Isam ahmad Issa, Suely Franco. brasil / França / 
espanha, 2016. 90min, dcP.
A trajetória de refugiados recém-chegados ao 
Brasil que, junto com trabalhadores sem-teto, 
ocu  pam um velho edifício abandonado no centro 
de são Paulo. Em meio à tensão diária da ameaça 
do despejo, revelam-se dramas, situações cômi-
cas e diferentes visões de mundo. 
Première Brasil:  
competição longa ficção - (lP, lei) - 12 anos

QuA (12/10) 21:45 Roxy 1  
QuA (12/10) 21:45 Roxy 2 « 
Qui (13/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sEx (14/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sEx (14/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1

És tU, Brasil - tUnga
(És tu, Brasil - tunga)
de murilo Salles. brasil, 2003. 25min, digital.
Projeto pessoal do cineasta Murilo salles que exa-
mina a identidade brasileira através de uma jornada 
pelos mundos de quatro talentos brasileiros cujos 
trabalhos têm bastante notoriedade no cenário 
cultural internacional hoje. será exibido nesta mos-
tra o segmento dedicado a Tunga, onde o excesso 
do barroco brasileiro se faz evidente, assim como 
nossa mais profunda tradição antropomórfica.  
Este filme será exibido na sessão dos filmes Tunga 
– Registros, Quimera e Cooking. (« Com a presen-
ça do diretor)
artistas viajantes - 14 anos
sEG (10/10) 19:45 Estação NET Botafogo 1 « 
sAB (15/10) 19:00 CCBB - Cinema 1

essa sensação
(esa sensación)
de Julián Génisson, Juan cavestany, Pablo Hernando. 
com lorena Iglesias, Vito Sanz, Jorge Suquet. espa-
nha, 2016. 80min, dcP.
um vírus que causa comportamento impróprio, fa-
zendo com que o infectado diga coisas que não di-
ria normalmente. uma mulher que se relaciona pa-
tologicamente com objetos inanimados da cidade. 
um homem que segue seu pai pelas ruas em busca 
de um segredo. Três diretores (entre eles Juan Ca-
vestany, de Pessoas em lugares) contam três histó-
rias, aparentemente sem conexões diretas, sobre o 
amor, a fé e a vontade humana. um filme coletivo 
e um retrato realista da Espanha com um verniz de 
estranhamento. Festival de Roterdã e BAFiCi, 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 18:10 Cine Joia 
sAB (8/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 20:15 instituto Moreira salles 
sEG (10/10) 14:00 Museu da República 
TER (11/10) 15:40 Roxy 1

o estacionamento
(o estacionamento)
de William biagioli. com daniel Felice, edison mer-
curi, domingos Silva Souza, marcus Gennari, bruno 
lops. brasil, 2016. 15min, dcP.
Jean é um imigrante haitiano que veio para o Brasil. 
Para sobreviver, ele arruma emprego em um esta-
cionamento de carros e passa a viver lá. Jean des-
cobrirá que essa rotina pode ser enlouquecedora.  
Este filme será exibido na sessão do filme 
vermelho russo.
Première Brasil:  
competição curta - (lP, lei) - livre
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sEx (7/10) 21:45 Roxy 1  
sEx (7/10) 21:45 Roxy 2 « 
sAB (8/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro  
DOM (9/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1

o estrangUlador seBoso
(the greasy strangler)
de Jim Hosking. com michael St. michaels, Sky elobar, 
elizabeth de razzo. estados unidos, 2016. 93min, dcP.
Em Los Angeles, Ronnie e Brayden são pai e filho que 
levam uma vida decadente e promovem tours a pé 
com a temática da disco music. Quando a sexy Ja-
net aparece para participar de um tour, pai e filho dão 
início a uma acirrada competição pela sua atenção. A 
sua chegada também atrai um maníaco bastante gor-
durento, que ronda as ruas à noite estrangulando ino-
centes e logo fica conhecido como o “Estrangulador 
seboso”. sensação do sundance Film Festival, esta é 
uma alucinada mistura de suspense policial com altas 
doses de ofensas e diversão. uma comédia familiar 
como nunca se viu. sundance 2016.
midnight movies - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 23:15 Estação NET Botafogo 1 
QuA (12/10) 14:00 Museu da República 
Qui (13/10) 15:20 Roxy 2

estranha
(rara)
de Pepa San martín. com Julia lübbert, emilia ossan-
dón, mariana loyola, agustina muñoz, coca Guazzini. 
chile / argentina, 2016. 88min, dcP.
Desde que seus pais se separaram, sara e sua irmã 
mais nova vivem com a mãe cuja nova companhei-
ra é uma mulher. O dia a dia das quatro segue como 
o de outra família qualquer, e sara está realmente 
confortável com sua nova configuração familiar. 
Mas nem todos parecem enxergar desta forma e o 
próprio pai de sara tem suas dúvidas sobre a vida 
que a filha vem levando. Em meio aos festejos de 
seus 13 anos, ela terá que encarar sua primeira 
paixão e conviver com as inúmeras mudanças em 
seu corpo, enquanto administra os conflitos sobre 
lealdade entre seus pais. Festival de Berlim 2016.
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 19:15 Estação NET ipanema 2  
sAB (8/10) 14:10 Estação NET Botafogo 1 
TER (11/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (12/10) 13:00 Roxy 2

eU, daniel BlaKe
(i, daniel Blake)
de Ken loach. com dave Johns, Hayley Squires, 
briana Shann, dylan Phillip mcKiernan, Sharon Percy. 
reino unido / França, 2016. 100min, dcP.
Daniel Blake, 59 anos, trabalhou como marceneiro 
durante a maior parte de sua vida em Newcastle, 
Reino unido. Agora, depois de um ataque cardía-
co que quase o fez despencar de um andaime, ele 
precisa da ajuda do Estado pela primeira vez em 
sua vida. Em sua jornada burocrática, ele cruza o 
caminho de Katie e seus dois filhos. Para ela, só ha 
duas opções: viver em um abrigo para sem-tetos ou 
mudar-se para uma cidade a cerca de 500 quilô-
metros de Londres. um retrato fiel da Grã-Bretanha 
moderna. Do mestre do cinema inglês Ken Loach. 
Palma de Ouro no Festival de Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos

DOM (9/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (12/10) 14:45 Roxy 2 
Qui (13/10) 13:40 Reserva Cultural Niterói 2 
Qui (13/10) 19:15 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (16/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1

o ex-mágico
(o ex-mágico)
de olimpio costa, mauricio nunes. com Paulo  
laurindo. brasil, 2016. 11min, dcP.
A triste história de um mágico que percebeu 
tardiamente a beleza da sua condição especial. 
Baseado no conto “O ex-mágico da Taberna Mi-
nhota”, de Murilo Rubião. Este filme será exibido 
na sessão do filme Sob pressão.
Première Brasil:  
competição curta - (lei) - 12 anos
sEG (10/10) 21:45 Roxy 1 
sEG (10/10) 21:45 Roxy 2 « 
TER (11/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (12/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
QuA (12/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

fala comigo
(fala comigo)
de Felipe Sholl. com Karine teles, tom Karabachian, 
denise Fraga, emílio de mello, anita Ferraz.. brasil, 
2016. 92min, dcP.
Diogo, 17 anos, gosta de ligar para as pacientes 
da sua mãe psicanalista e se masturbar enquanto 
as ouve. uma dessas pacientes é Ângela, 43, que 
acabou de ser abandonada pelo marido. Quando 
Diogo liga para Ângela e não fala nada, ela pensa 
ser o marido na linha. Ao descobrir que é Diogo, 
sente raiva, repulsa. Mas principalmente sente-
-se atraída por essa pessoa que liga para ela todo 
dia. Apaixonados, eles precisam encontrar uma 
maneira de permanecerem juntos. Mas os obs-
táculos são inúmeros. 
Première Brasil:  
competição longa ficção - (li) - 12 anos
DOM (9/10) 21:45 Roxy 1  
DOM (9/10) 21:45 Roxy 2 « 
sEG (10/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
TER (11/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
TER (11/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1

o filho de josePh
(le fils de joseph)
de eugène Green. com Victor ezenfis, natacha 
régnier, Fabrizio rongione, mathieu amalric, maria de 
medeiros. França / bélgica, 2016. 113min, dcP.
É verão em Paris. Vincent, um jovem de 15 anos, 
se recusa a torturar ratos e a vender esperma pela 
internet ao lado de seus amigos de escola. Ele vive 
sozinho com sua mãe e só agora sente vontade de 
descobrir quem é seu pai. sua investigação o leva 
a um famoso editor de livros, uma figura detestada 
por todos. Quando ele conhece o irmão deste editor, 
sua vida muda num piscar de olhos. Dirigido por 
Eugène Green, o mesmo de A religiosa portuguesa 
e La Sapienza, e produzido pelos irmãos Luc e Jean 
Pierre Dardenne. Com Mathieu Amalric e Maria de 
Medeiros. Festival de Berlim 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 16:45 Kinoplex são Luiz 4 
sEx (7/10) 21:15 Kinoplex são Luiz 4 
DOM (9/10) 17:00 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 2

o filho eterno
(o filho eterno)
de Paulo machline. com marcos Veras, débora Fala-
bella, Pedro Vinícius. brasil, 2016. 82min, dcP.
Roberto, escritor ainda não publicado, está seguro 
de que o nascimento do filho é o marco para uma 
nova vida. No entanto, seu sonho ganha um sabor 
amargo e ele terá de se habituar com uma ideia 
diferente: ser pai de Fabrício, uma criança com 
síndrome de Down. A notícia provoca em Roberto 
uma enxurrada de emoções contraditórias. Ele se 
mostra envergonhado com a situação e insatisfeito 
com seus desdobramentos profissionais e na sua 
relação com Cláudia. Numa jornada de 12 anos, 
conflitos e descobertas irão revelar o significado 
da paternidade. 
Première Brasil:  
competição longa ficção - (lei) - 12 anos
TER (11/10) 21:45 Roxy 1 
TER (11/10) 21:45 Roxy 2 « 
QuA (12/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
Qui (13/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
Qui (13/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

o fim
(the end)
de Guillaume nicloux. com Gérard depardieu, Swann 
arlaud, audrey bonnet, didier abot, Xavier beauvois. 
França, 2016. 85min, dcP.
um corpulento caçador está sentado sozinho à 
mesa de jantar, conversando com seu cachorro. 
Eles saem juntos para a floresta para caçar. Em 
algumas horas, o cachorro desaparece e ele se vê 
perdido em um ambiente que lhe era familiar. Ele 
precisa então passar a noite na mata, enquanto es-



42

tranhas criaturas desconhecidas o rodeiam. um si-
nistro conto fantástico do diretor Guillaume Nicloux 
(o mesmo de O vale do amor), com Gérard Depar-
dieu. um dos filmes mais provocativos e bizarros do 
ano. selecionado para a mostra Fórum do Festival 
de Berlim 2016.
midnight movies - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 13:45 Roxy 3 
QuA (12/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (16/10) 21:20 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEG (17/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4

floresta de êxtase
(forest of Bliss)
de robert Gardner. estados unidos, 1986. 90min, dcP.
Entre ensaio poético e filme etnográfico esta é 
uma evocação não didática, sem comentário, sem 
legenda nem diálogos, de ritos funerários que acon-
tecem em Benares, a cidade mais santa da Índia, 
onde os ciclos de reencarnações chegam ao fim. 
Robert Gardner, cineasta e antropólogo, fundou 
a cadeira de cinema da universidade de Harvard. 
Ele dirigiu durante 40 anos o Film study Center, 
que fundou em 1957. Também filmou na África 
(River of Sand) e na Nova-Guiné (Dead Birds), con-
tribuindo, da mesma maneira que Jean Rouch na 
Europa, para ampliar o campo do cinema etnográ-
fico, dando-lhe uma dimensão manifesta subjetiva.  
Este filme será exibido junto com o filme Carrega-
dores. (« Com a presença de convidados) 
artistas viajantes - (sd) - 10 anos

DOM (9/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 « 
Qui (13/10) 16:00 instituto Moreira salles

fome de amor
(fome de amor)
de nelson Pereira dos Santos. com leila diniz, Irene 
Stefânia, arduíno colassanti, Paulo Pôrto. brasil, 1968. 
73min, 35mm.
Alfredo, ex-revolucionário, cego, surdo e mudo, e 
sua mulher recebem, numa casa de veraneio, uma 
pianista frustrada e seu marido. A troca de casais 
se estabelece para que, ao final, a dissociação se 
imponha como um gesto de libertação. Com Leila 
Diniz. Festival de Berlim 1968.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 10 anos
DOM (16/10) 17:00 Cinemateca do MAM

fome de viver
(the hunger)
de tony Scott. com david bowie, catherine deneuve, 
Susan Sarandon, cliff de young, beth ehlers. reino 
unido, 1983. 97min, 35mm.
Miriam é uma vampira que se mantém viva e bela 
através dos séculos com o sangue dos seus aman-
tes. Em retribuição, os jovens e as moças que se 
envolvem com ela não envelhecem. infelizmente, 
John, seu atual parceiro, está envelhecendo ex-
tremamente rápido e sua expectativa de vida é de 
apenas 24 horas. Desesperado, ele procura a ajuda 
da médica sarah, uma especialista em envelheci-
mento prematuro. sessão especial em homenagem 
a David Bowie, músico e ator, falecido em janeiro 
deste ano. Com Catherine Deneuve e susan saran-
don, do diretor Tony scott. Festival de Cannes 1983.
midnight movies - (lP) - 14 anos
sAB (15/10) 19:00 Cinemateca do MAM

frança
(les habitants)
de raymond depardon. França, 2016. 84min, dcP.
Depois dos ataques ao jornal Charlie Hebdo, em 
janeiro de 2015, o documentarista Raymond De-
pardon (1974, une partie de campagne, Profils 
paysans) decidiu dar a palavra aos franceses. Du-
rante três meses, viajou o país e, em cada cidade 
que passou, montou seu velho trailer e convidou 
habitantes locais a entrar e conversar. um homem 
velho reclama da solidão, outro, da felicidade ex-
cessiva de sua família. um jovem tem dificuldade 
em vislumbrar o futuro, enquanto dois amigos 
reclamam das inconstâncias dos homens. um re-
trato íntimo da França contemporânea a partir do 
olhar de seus habitantes.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 10 anos
TER (11/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 15:30 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 16:00 Roxy 3

franKenstein
(frankenstein)
de James Whale. com boris Karloff, colin clive, 
dwight Frye, edward Van Sloan, mae clarke.  
estados unidos, 1931. 71min, dcP.
O jovem cientista Dr. Henry Frankenstein está ob-
cecado em provar sua teoria de criação de vida 
a partir dos mortos. Ao lado de seu assistente, 
o corcunda Fritz, ele recolhe partes de cadáve-
res para construir este novo corpo. Quando falta 
apenas o cérebro, Fritz rouba inadvertidamente 
o de um assassino recentemente enforcado. O 
experimento tem sucesso e logo o monstro cria 
vida, mas não demora para que surjam impulsos 
assassinos. É quando Frankenstein se dá conta 
da natureza aterradora de seu trabalho. Basea-
do no romance gótico de Mary shelley, um dos 
maiores clássicos do horror.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
sAB (8/10) 23:30 Estação NET Botafogo 1 
TER (11/10) 22:30 Roxy 3

fUnK de favela na caBeça
(inside the mind of favela funk)
de elise roodenburg, Fleur beemster. Holanda, 2015. 
68min, digital.
O “funk de favela” é explicitamente pornográ-
fico, seja através de suas letras ou de suas co-
reografias. Além disso, sua cena é dominada por 
homens. As letras constantemente mostram uma 
perspectiva masculina e machista do sexo, que 
reduzem a mulher a um objeto de desejo. Mas 
como as mulheres se sentem com relação a isso? 
um documentário sobre o amor e as relações no 
mundo do extremamente popular funk de favela 
pela perspectiva da juventude. uma análise sobre 
a relação entre as letras e suas vidas (amorosas) 
pessoais quotidianas. Festival de Roterdã 2016. 
Este filme será exibido junto com o filme Olympic 
Favela. (« Com a presença da diretora)
fronteiras - 14 anos
sAB (8/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
TER (11/10) 20:00 Oi Futuro ipanema
sAB (15/10) 14:00 instituto Moreira salles « 
DOM (16/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «

galeria f
(galeria f)
de emília Silveira. com theodomiro romeiro dos 
Santos, Fernando romeiro dos Santos (Guga). 
brasil, 2016. 87min, dcP.
Theodomiro Romeiro dos santos começa a com-
bater a ditadura brasileira aos 14 anos. Aos 18, é 
capturado por agentes militares. Reage à prisão 
e mata um deles que tentava atirar em um de 
seus companheiros. Após sobreviver às torturas 
e cumprir nove anos de prisão, volta a ser ame-
açado de morte e decide fugir. Este filme refaz 
com Theo o caminho de sua fuga, 40 anos depois. 
Quem o acompanha na aventura é o filho Guga, 
que, pela primeira vez, entra em contato com a 
verdadeira história do pai.  (« Com a presença 
de convidados)
retratos falados - (li) - 10 anos
QuA (12/10) 18:00 Roxy 3 « 
Qui (13/10) 13:30 CCBB - Cinema 1 «« 
sEx (14/10) 16:00 Cine Joia 
sEG (17/10) 16:00 Ponto Cine 

ganga BrUta
(ganga bruta)
de Humberto mauro. com durval bellini, déa Selva, lu 
marival, décio murillo, andréa duarte.  
brasil, 1933. 82min, 35mm.
Em sua noite de núpcias, Marcos mata a esposa 
ao descobrir que ela não era virgem. O escândalo 
repercute, mas ele é absolvido. Muda-se para Gua-
raíba, onde dirige as construções de uma fábrica, 
auxiliado por Décio, que vive com sua mãe paralíti-
ca, e sônia, sua irmã de criação. sônia se interessa 
por Marcos, mas Décio, que a ama platonicamente, 
teme que algo aconteça entre os dois. Marcos ainda 
vive atormentado pelas recordações de seu noivado 
com a esposa que assassinara. um retrato da vida 
brasileira nos anos 1930, onde predominam a sen-
sualidade, a repressão sexual e a violência urbana. 
(« Com a presença de convidados)
clássicos & cults - livre
sAB (8/10) 18:00 instituto Moreira salles «

os garotos nas árvores
(Boys in the trees)
de nicholas Verso. com toby Wallace, Gulliver mcGra-
th, mitzi ruhlmann. austrália, 2016. 112min, dcP.
O ano é 1997. A noite de Halloween este ano marca 
também os últimos momemtos de Corey, Jango e 
sua gangue skater, Os Gromits, como alunos do en-
sino médio. A infância ficou pra trás e a vida adulta 
já acena, mas alguns assuntos do passado de Co-
rey ainda precisam ser resolvidos. Quando Jonas, 
seu ex-amigo de infância, se torna vítima do sadis-
mo de Jango, Corey o ajuda e o acompanha até sua 
casa. O que começa como uma caminhada trivial 
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por ruas suburbanas vazias se torna uma jornada 
sombria onde fantasmas já esquecidos voltam a 
assombrar. Festival de Veneza 2016.
midnight movies - (leP) - 14 anos
sEG (10/10) 14:00 Estação NET Botafogo 1 
sEx (14/10) 22:10 Roxy 1 
sEG (17/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 2

gimme danger
(gimme danger)
de Jim Jarmusch. com Iggy Pop, ron asheton, danny 
Fields. estados unidos, 2016. 108min, dcP.
Os stooges surgiram em Ann Arbor em meio a uma 
revolução cultural. Com seu poderoso e agressivo 
rock’n’roll, a banda foi responsável por abrir uma 
verdadeira cratera na paisagem musical do final da 
década de 1960 ao surpreender o público com uma 
mistura de rock, blues, R&B e free jazz, plantando a 
semente do que viria a se chamar punk rock e rock 
alternativo décadas mais tarde. Este filme do dire-
tor Jim Jarmusch nos revela o contexto musical, 
cultural e político em que surgiu a banda, enquanto 
mapeia as inspirações e razões para este legado 
duradouro. Festival de Cannes 2016.
midnight docs - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 22:30 Roxy 3 
Qui (13/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 14:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro

a grande cidade
(a grande cidade)
de carlos diegues. com anecy rocha, leonardo Villar, an-
tonio Pitanga, Joel barcellos. brasil, 1966. 85min, 35mm.
Luzia chega ao Rio com expectativa de vida nova. 
Na grande cidade, ela também encontra Jasão, seu 
noivo, ex-vaqueiro, que deixara o Nordeste. Mas 
ele finge que não a reconhece e Luzia, sozinha, se 
vê obrigada a aceitar a proteção de Calunga, um 
desocupado para quem a vida é uma fascinante 
aventura sem caráter ou remorso. Esse, depois 
de usá-la, a deixa nas mãos de inácio, a quem 
pede que a abrigue temporariamente. Mas o reen-
contro com Jasão despertará novamente o amor.  
(« Com a presença de convidados)
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 14 anos
QuA (12/10) 19:00 Cinemateca do MAM «

o grande dia 
(le grand jour)
de Pascal Plisson. França, 2015. 86min, dcP.
um dia na vida de quatro crianças e adolescentes 
ao redor do mundo. Alberto, de 11 anos, se prepara 
para uma grande luta de boxe em Cuba. Nidhi, 16, 
está dando duro para conseguir uma vaga em uma 
prestigiada universidade de engenharia da Índia. De-
egii, 11 anos, está ensaiando para o tão aguardado 
teste na mais importante escola de contorcionismo 
da Mongólia, enquanto Tom ssekabira, 19, sonha 
em se tornar um guarda florestal em uganda, para 
proteger e estudar macacos. Pelos quatro cantos 
do mundo, meninos e meninas se lançam em um 
mesmo desafio: ir atrás de seus sonhos e paixões. 
expectativa 2016 - (lP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (8/10) 18:00 Museu da República 
sEG (10/10) 13:45 Roxy 3 
sEx (14/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2

Um grande Plano
(film Kteer Kbeer)
de mir-Jean bou chaaya. com alain Saadeh, Fouad 
yammine, tarek yaacoub, alexandra Kahwaji, Wissam 
Fares. líbano / Qatar, 2015. 107min, dcP.
Jad está prestes a deixar a prisão após ter sido 
preso por um crime cometido por seu irmão cinco 
anos atrás. Desde então, Ziad, o irmão, deixou para 
trás seus negócios relacionados ao tráfico de dro-
gas para começar um novo capítulo em sua vida. 
No entanto, seus planos são prejudicados por uma 
mudança inesperada nos acontecimentos e ele se 
vê envolvido em uma megaoperação de contraban-
do internacional de anfetamina. Em liberdade, Jad 
está disposto a participar desta última operação ao 
lado do irmão antes de abandonar o mundo do nar-
cotráfico, e traça um plano infalível. Toronto 2015.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sAB (15/10) 20:00 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (16/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2 
TER (18/10) 14:50 Reserva Cultural Niterói 2 
QuA (19/10) 21:40 Roxy 3

harmoniUm
(fuchi ni tatsu)
de Kôji Fukada. com tadanobu asano, mariko tsutsui, 
Kanji Furutachi, taïga, momone Shinokawa.  
Japão, 2016. 118min, dcP.
Há tempos que a vida conjugal de Toshio e Akie se-
gue um roteiro monótono e previsível. Ele dedica a 
maior parte de seu tempo ao trabalho e tem muito 
pouco a conversar nos raros momentos ao lado da 
família. A rotina do casal é abalada quando Yasaka, 
um velho amigo de Toshio, surge à procura de em-
prego e de um lugar para morar após 11 anos na 
prisão. Enquanto se aproxima de Aki e ensina Hota-
ru, filha do casal, a tocar órgão, ele pouco a pouco 
implode para sempre a frágil felicidade doméstica 
da família. Prêmio do júri na mostra um Certo Olhar 
do Festival de Cannes 2016.
 
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (14/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (15/10) 19:20 Roxy 2 
DOM (16/10) 16:10 Museu da República 
QuA (19/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2

havana moon:  
the rolling stones live in cUBa
(havana moon: the rolling stones live in cuba)
de Paul dugdale. com mick Jagger, Keith richards, ron-
nie Wood, charlie Watts. reino unido, 2016. 117min, dcP.
Quando uma jovem banda ousou tocar um cover dos 
Rolling stones na ilha da Juventude, em Cuba, na 
década de 1960, soldados armados interromperam 
a apresentação. Cinquenta anos mais tarde, Mick 
Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood 
enfim visitam a ilha de Fidel para tocar hits como 
“it’s Only Rock’n’Roll”, “Gimme shelter” e “satisfac-
tion”, entre muitos outros, para 1,2 milhão de fãs. 
um registro histórico do épico concerto da banda em 
Havana, que marcou o final de Olé, sua turnê pela 
América Latina. O evento aconteceu dias após a vi-
sita de Barack Obama, presidente dos EuA, ao país.
midnight docs - (lP) - 14 anos
sAB (8/10) 23:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
Qui (13/10) 14:40 Roxy 1 
DOM (16/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 2

headshot
(headshot)
de timo tjahjanto, Kimo Stamboel. com Iko uwais, 
chelsea Islan, Sunny Pang, Julie estelle. Indonésia, 
2016. 117min, dcP.
um homem acorda em um hospital depois de 
sofrer um traumatismo craniano sem se lembrar 
quem é e como foi parar ali. Ele se recupera com a 
ajuda da jovem médica Ailin, que lhe dá o apelido 
de ishmael, em homenagem ao protagonista de 
Moby Dick. Mas logo o passado de ishmael vem 
bater à sua porta: Lee, um chefão da máfia com 
influências na polícia e no judiciário, sequestra 
Ailin, e ishmael precisa lutar contra um exército 
mortal para recuperá-la. E não demora para que 
fragmentos de seu passado comecem a vir à tona, 
dando forma ao quebra-cabeça de quem ele real-
mente é. Toronto 2016.
midnight movies - (leP) - 16 anos
Qui (13/10) 15:50 Museu da República 
sEx (14/10) 18:00 Roxy 3 
DOM (16/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 2

helmUt Berger, ator
(helmut Berger, actor)
de andreas Horvath. com Helmut berger, Viola techt, 
andreas Horvath. Áustria, 2015. 90min, dcP.
um retrato íntimo do lendário ator Helmut Ber-
ger, muso do cineasta Luchino Visconti. Nos anos 
1970, no auge de sua beleza e estrelato, Berger 
eternizou o estilo jet set da época. Nos últimos 
anos, tem levado uma vida bem mais modesta e 
longe dos holofotes em um apartamento de dois 
cômodos na periferia de salzburgo, Áustria, sua 
cidade natal. Este inusitado documentário acom-
panha a vida de Berger, expondo suas constantes 
mudanças de humor e momentos de agressivida-
de, tão engraçados quanto encantadores. segun-
do o cineasta John Waters, este é “o melhor e o 
pior filme do ano”. Veneza 2015.
midnight docs - (leP, li) - 16 anos
sEx (7/10) 16:00 Museu da República 
sAB (8/10) 19:20 C.C. Justiça Federal 
DOM (9/10) 15:10 Roxy 2 
TER (11/10) 18:00 Oi Futuro ipanema 
sEx (14/10) 15:00 Cinemateca do MAM

hermia & helena
(hermia & helena)
de matías Piñeiro. com agustina muñoz, maría Villar, 
mati diop. estados unidos / argentina, 2016. 87min, dcP.
Matías Piñeiro, o diretor de viola e A princesa da 
França, continua sua série shakespeariana em seu 
mais novo longa. Parcialmente inspirado na histó-
ria do próprio diretor, acompanhamos a trajetória 
da dramaturga Camila, que deve trabalhar numa 
tradução de Sonhos de uma noite de verão para o 
espanhol em troca de uma bolsa artística em Nova 
York. Em pouco tempo, ela se vê lançada a uma sé-
rie de flertes, encontros extraordinários, deliciosos 
desvios amorosos, becos sem saída e novos come-
ços. Festivais de Locarno e Toronto, 2016.
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 13:00 Roxy 2 
sAB (8/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sEG (10/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (14/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
QuA (19/10) 13:00 Roxy 1
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holocaUsto Brasileiro
(holocausto brasileiro)
de armando mendz, daniela arbex. brasil, 2016. 
90min, dcP.
No começo do século xx, em Barbacena, Minas 
Gerais, foi fundado o Hospital Colônia, para tratar 
tuberculosos e doentes psiquiátricos. Mas o que se 
escondia por trás daqueles muros era uma realida-
de estarrecedora: durante anos, homens, mulheres 
e crianças partiam para uma viagem sem volta ao 
inferno. O lugar era o trágico destino daqueles que 
a sociedade considerava desajustados: pobres, 
homossexuais, meninas grávidas, prostitutas, al-
coólatras, crianças indesejadas. Até o início dos 
anos 1980, milhares foram torturados, violados e 
esquecidos. Cerca de 60 mil morreram e poucos 
sobreviveram. 
retratos falados - 16 anos
Qui (13/10) 18:00 Roxy 3 « 
sEx (14/10) 13:30 CCBB - Cinema 1 «« 
sAB (15/10) 16:00 Cine Joia 
QuA (19/10) 14:00 Ponto Cine 

o homem da raia do canto
(o homem da raia do canto)
de cibele Santa cruz. com cadu Fávero,  
Georgiana Góes, elisa Pinheiro, lucas cotrim.  
brasil, 2016. 15min, dcP.
um homem em seu mundo caótico busca o amor. 
Ao se inscrever em uma aula de natação, ele en-
contra esse amor, ou a possibilidade dessa certe-
za. O filme aborda os encontros que surgem nas 
ocasiões mais cotidianas. Este filme será exibido 
na sessão do filme Mulher do pai.
Première Brasil:  
competição curta - (li) - 12 anos
Qui (13/10) 21:45 Roxy 1   
Qui (13/10) 21:45 Roxy 2 « 
sEx (14/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro  
sAB (15/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (15/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

o homem invisível
(the invisible man)
de James Whale. com claude rains, Gloria Stuart, 
William Harrigan, Henry travers, una o’connor.  
estados unidos, 1932. 71min, dcP.

O cientista Jack Griffin trabalha no laboratório do 
Dr. Cranley, onde tem toda a liberdade para investir 
em seus próprios experimentos. Até que um dia ele 
desaparece, deixando Flora, filha de Cranley, preocu-
pada. Griffin está escondido em um pequeno hotel, 
onde tenta reverter o resultado de um teste que infli-
giu em si mesmo e que o deixou invisível. No entan-
to, a droga que ele utilizou tem também um terrível 
efeito colateral: ela o deixa extremamente agressivo 
e perigoso. Agora, ele fará de tudo para conseguir re-
aver sua aparência. Baseado no romance H.G.Wells.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
TER (11/10) 17:45 Estação NET Botafogo 1 
Qui (13/10) 22:30 Roxy 3

hooligan sParroW
(hooligan sparrow)
de nanfu Wang. com Haiyan ye, yu Wang . china / 
estados unidos, 2016. 84min, digital.
O perigo se torna iminente quando a cineasta Nan-
fu Wang resolve acompanhar a ativista Ye Haiyan 
(também conhecida como Hooligan sparrow) e 
sua trupe até Hainan, uma província no sul da 
China onde foram relatados seis casos de meninas 
abusadas sexualmente pelo diretor de uma escola. 
Tidos como inimigos do estado, estes ativistas vivem 
sob constante vigilância do governo e são interroga-
dos e presos a todo momento. Em meio a câmeras 
destruídas e constante intimidação, Ye fala sobre sua 
jornada revolucionária e sua batalha aparentemente 
impossível pelos direitos humanos. sundance 2016. 
(« Com a presença de convidados)
fronteiras - (leP, li) - 14 anos
sEG (10/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 « 
QuA (12/10) 14:00 Cine Joia 
Qui (13/10) 13:45 Estação NET Botafogo 1 
sEx (14/10) 18:30 Oi Futuro ipanema

a ideia de Um lago
(la idea de un lago)
de milagros mumenthaler. com carla crespo, rosario 
bléfari, malena moiron. Suíça / argentina / Qatar, 
2016. 82min, dcP.
inès, uma fotógrafa profissional, decide terminar o 
livro em que está trabalhando antes de dar à luz seu 
primeiro filho. O projeto, relacionado às memórias 
de sua infância, sempre a leva ao mesmo lugar: a 
casa de sua família no sul da Argentina, cenário de 
sua juventude e da formação do seu caráter. Em 
meio a essas memórias, a única foto de inès com 
seu pai, desaparecido durante a ditadura militar, 
serve como ponto de partida para um quebra-ca-
beça de lembranças fragmentadas sobre as rela-
ções de inès com sua mãe e seu irmão. Da mesma 
diretora de Abrir portas e janelas. Locarno 2016.  
(« Com a presença de convidados)
Première latina - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 19:10 Kinoplex são Luiz 4 « 
Qui (13/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (16/10) 18:30 Museu da República

ilha das crianças
(ilha das crianças)
de zeca Ferreira. com driell almeida, Isabel Falleiros. 
brasil, 2016. 13min, dcP.
É dia de Cosme e Damião na ilha de Paquetá. A tra-
dicional corrida aos doces faz as delícias das crian-
ças, mas também aguça algumas competições.
mostra geração - livre
DOM (9/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
TER (11/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4

hissein haBrÉ,  
Uma tragÉdia no chade
(hissein habré, Une tragédie tchadienne)
de mahamat-Saleh Haroun.  
França, 2016. 80min, dcP.
Em 2013, Hissein Habré, ex-ditador do Chade, 
foi preso no senegal, marcando assim o fim de 
uma longa batalha para os sobreviventes de seu 
regime. Acompanhado pelo presidente da Asso-
ciação das Vítimas do Regime Habré Hissein, o 
diretor Mahamat saleh Haroun vai ao encontro 
daqueles que sobreviveram a esta tragédia e que 
ainda carregam as cicatrizes do horror em seus 
corpos e almas. Através de sua coragem e deter-
minação, as vítimas realizaram um feito inédito 
na história da África: conseguiram que um chefe 
de Estado fosse a julgamento. seleção oficial do 
Festival de Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEG (10/10) 18:10 Oi Futuro ipanema 
Qui (13/10) 14:00 instituto Moreira salles 
sEx (14/10) 19:00 C.C. Justiça Federal 
DOM (16/10) 14:00 CCBB - Cinema 1

histórias dos dois QUe sonharam
(historias de dos que soñaron)
de andrea bussmann, nicolás Pereda.  
com Sandorné laska, Sandor laska,  
timea laska, alexander laska, Viki laska.  
méxico / canadá, 2016. 85min, dcP.
Era uma vez um antigo condomínio em Toronto, 
um lugar onde pessoas aguardam uma resposta 
aos seus pedidos de asilo: um carimbo para come-
çar uma nova vida no Canadá. sandorné e sandor 
contam histórias de seu prédio, sua família e seu 
passado. uma criança torna-se pássaro, uma mu-
lher enlouquece após a morte de seu filho, uma 
família de ciganos húngaros refugiados luta para 
se manter em um novo país. Entre a ficção e o 
documentário, esta espécie de purgatório na Terra 
revela-se um lugar não apenas de sofrimento, mas 
um território fértil para fábulas e sonhos. Festival 
de Berlim 2016.
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 Museu da República 
sAB (8/10) 16:15 instituto Moreira salles 
sEG (10/10) 18:00 Cine Joia 
TER (11/10) 19:00 Cinemateca do MAM

hitler terceiro mUndo
(hitler terceiro mundo)
de José agrippino de Paula. com Fernando benini, 
túlio de lemos, manoel domingos, Jô Soares.  
brasil, 1968. 90min, 35mm.
Paranoia, culpa, miséria e tecnologia no país 
subdesenvolvido. Narrativa fragmentária, enqua-
dramentos distorcidos, gritos e ruídos. O nazismo 
toma conta da cidade de são Paulo: prisão e tortura 
de revolucionários, um samurai perdido no caos, 
amantes trancafiados, um ditador e seu bando. 
Considerado um dos mais influentes filmes do perí-
odo marginal. Com Jô soares.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 16 anos
sAB (8/10) 17:00 Cinemateca do MAM
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inaUgUrando o sÉcUlo dezenove: 1896 3d
(opening the nineteenth century: 1896)
de Ken Jacobs. estados unidos, 1991. 9min,16mm.
um filme composto por três travellings filmados no 
fim do século xix, em Paris, Veneza e Cairo, respec-
tivamente de um trem, uma gôndola e um barco a 
vela. um sinal vermelho no meio do filme sinaliza 
o retorno da imagem, que passa a andar para trás, 
retornando ao início do filme. O projeto se intitula 
Opening the Nineteenth Century (Abertura do século 
xix - e não xx): os travellings realizados naquele mo-
mento abrem simbolicamente a história do cinema e 
são reexibidos ao inverso, simbolizando que o cine-
ma, retrospectivo em sua estrutura, se tranformará 
sempre que remontar ao passado. Exibição em 3D 
analógico. Este filme será exibido na sessão do filme 
Afeganistão. (« Com a presença de convidados) 
artistas viajantes - (silencioso) - livre

sAB (8/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 - 3D « 
DOM (9/10) 16:00 instituto Moreira salles - 3D

indignação
(indignation)
de James Schamus. com logan lerman, Sarah Gadon, 
tracy letts, linda emond, ben rosenfield. estados 
unidos, 2016. 110min, dcP.
Estados unidos, 1951. O país vive uma era sombria. 
Jovens estão sendo recrutados e enviados para a 
guerra na Coreia. Marcus Metzner está particular-
mente aliviado por ter conseguido uma vaga na 
universidade de Ohio, o que lhe dispensa do serviço 
militar. A partida para a faculdade também signifi-
ca que ele escapará enfim de seu pai autoritário 
e paranoico. Mas a vida universitária não será tão 
fácil quanto parece. Primeiro longa como diretor do 
veterano produtor James schamus (O segredo de 
Brokeback Mountain e As sufragistas). sundance 
Film Festival e Festival de Berlim, 2016. (« Com a 
presença do diretor)
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
QuA (12/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 2 
QuA (12/10) 21:45 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 21:45 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
DOM (16/10) 13:45 Kinoplex são Luiz 4

insetos - Uma aventUra gastronÔmica
(Bugs)
de andreas Johnsen. com roberto Flore, Josh evans, 
ben reade. dinamarca, 2016. 73min, dcP.
Pode ser controverso, mas não é loucura: desde 
2013, quando ONu apontou os insetos comestíveis 
como uma poderosa arma no combate à fome, 
os bichinhos são vistos com bons olhos tanto por 
cozinheiros quanto por ambientalistas e cientistas 
da saúde pública. Para tirar a prova, uma equipe 
dinamarquesa formada por chefs e pesquisadores 
viajou o mundo conversando com algumas das 
duas milhões de pessoas que já aderiram à iguaria. 
um aventura entre delicadas sobremesas à base 
de formigas gigantes, gafanhotos comestíveis que 
podem causar cegueira momentânea e ceviches de 
abelha. Tribeca 2016. 
meio ambiente - (leP, li) - 10 anos
sEx (7/10) 13:10 Roxy 1 
sAB (8/10) 18:00 Kinoplex são Luiz 4 
QuA (12/10) 15:00 Cinemateca do MAM 
sAB (15/10) 18:00 Oi Futuro ipanema

interfaces ii –  
as viagens da alma
(interfaces ii – as viagens da alma)
de oskar metsavaht. brasil, 2015. 18min, dcP.
O filme apresenta a fronteira entre o homem, a na-
tureza e o cosmos, através da qual acontecem as 
trocas e as interações. Poderíamos, assim, falar de 
“viagens da alma”. A obra foi realizada durante uma 
viagem à terra do povo Ashaninka, tribo indígena lo-
calizada no estado do Acre, totalmente inserida em 
território amazônico, fazendo fronteira com o Peru. 
Na festa Piyaretsi, os índios se reuniram para gran-
des rituais, reforçando os laços sociais entre seus 
diferentes grupos através de gestos, movimentos, 
ornamentos, cantos, danças e música, sempre de 
natureza simbólica. A obra não é sobre os índios 
nem sobre essa festa anual, isso foi apenas um 
pretexto para falarmos a respeito das viagens da 
alma, de uma das formas do infinito.Este filme será 
exibido na sessão do filme Xapiri.
artistas viajantes - (li) - 14 anos
QuA (12/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 
sEx (14/10) 16:30 instituto Moreira salles

o intermediário
(fixeur)
de adrian Sitaru. com tudor aaron Istodor,  
mehdi nebbou, nicolas Wanczycki, diana Spatarescu. 
romênia / França, 2016. 98min, dcP.
O romeno Radu Patro é estagiário em uma pres-
tigiada agência de notícias francesa. Fazendo as 
vezes de tradutor ou resolvendo problemas em 
geral, ele trabalha como produtor de pauta para 
jornalistas já veteranos enquanto espera sua gran-
de oportunidade. Quando duas prostitutas romenas 
menores de idade são expulsas da França, o episó-
dio se transforma em um escândalo internacional. 
Fazendo usos de seus contatos locais e enfim tra-
balhando em sua língua-mãe, Radu fará o possível 
para entrevistar as garotas, sem imaginar o quão 
nebuloso é o território em que está se metendo. 
Festival de Toronto 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 18:00 Museu da República 
DOM (9/10) 17:00 Roxy 2 
DOM (16/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 2 
TER (18/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 2

intolerÂncia.doc
(intolerância.doc)
de Susanna lira. brasil, 2016. 85min, dcP.
O filme mergulha no submundo dos chamados 
crimes de homofobia, das torcidas organizadas 
e brigas de gangues na cidade de são Paulo. 
Mostra a jornada da equipe da DECRADi, única 
delegacia especializada no assunto, em busca 
de pessoas que transformaram o discurso de 
ódio em assassinatos cruéis. Com a narrativa 
pontuada por revelações sobre as vítimas e uma 

imersão visual no underground de são Paulo, o 
filme revela a complexidade da natureza desses 
crimes, que estão se tornando cada vez mais co-
muns no Brasil.      
retratos falados - (li) - 14 anos
TER (11/10) 18:00 Roxy 3 « 
QuA (12/10) 13:30 CCBB - Cinema 1 «« 
Qui (13/10) 16:00 Cine Joia 
sEx (14/10) 16:00 Ponto Cine 

o jaBUti e a anta
(o jabuti e a anta)
de eliza capai. brasil, 2016. 71min, dcP.
A seca em são Paulo é o ponto de partida da via-
gem. inquieta com as imagens dos reservatórios 
vazios no sudeste do Brasil, uma documentarista 
busca entender estas obras faraônicas, agora 
construídas no meio da floresta Amazônica. En-
tre os rios xingu, Tapajós e Ene, ecoam vozes 
de ribeirinhos, pescadores e povos indígenas, 
atropelados pela chegada do chamado desenvol-
vimento. um “boat movie” e uma reflexão sobre 
os impactos de nossos estilos de vida. Este filme 
será exibido junto com o filme Antonieta.
Première Brasil:  
competição longa documentário - (lei, lP) - livre
Qui (13/10) 19:00 Roxy 1  
Qui (13/10) 19:00 Roxy 2 « 
sEx (14/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sAB (15/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (15/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

janaina overdrive
(janaina overdrive)
de mozart Freire. com layla Kayã Sah, euzébio zloc-
cowick, Jéssica texeira, Graco alves, rc campos. 
brasil, 2016. 19min, dcP.
uma transciborgue busca sua sobrevivência lon-
ge do controle biotecnopolítico da corporação. 
Este filme será exibido na sessão do filme Xale.
Première Brasil:  
novos rumos curta - (lei) - 18 anos
TER (11/10) 20:15 Roxy 3 « 
QuA (12/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 
Qui (13/10) 14:00 Cine Joia 
DOM (16/10) 14:00 Ponto Cine 
sEG (17/10) 18:00 Cine Joia Rio shopping 3
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jonas e o circo sem lona
(jonas e o circo sem lona)
de Paula Gomes. com Jonas laborda, Wandersson 
Silva, micael nunes, Ian laborda, Gutinho Silva, Wilma 
macedo, neide Silva. brasil, 2015. 81min, dcP.
Jonas tem 13 anos e nasceu em um circo itine-
rante. Há alguns anos, mudou-se com a mãe e a 
avó para um bairro da periferia de salvador. Jonas 
nunca se acostumou ao novo estilo de vida, por isso 
criou o seu próprio circo no quintal de sua casa. 
Mas mantê-lo vivo é cada vez mais difícil. Jonas 
está crescendo e a adolescência lhe impõe impie-
dosamente novos desafios. Assim, enquanto seu 
circo vai acabando, ele percebe sua impotência em 
mudar o final desse filme, levando-nos ao devaneio 
da pergunta: o que fazemos com nossos sonhos 
quando crescemos?
mostra geração - livre
sEx (14/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4

jonas meKas: i had noWhere to go
(i had nowhere to go)
de douglas Gordon. com Jonas mekas.  
alemanha, 2016. 100min, dcP.
“um aventureiro pode voltar para casa, um exilado 
não. Então eu decido fazer da cultura o meu lar”, 
disse Jonas Mekas, lendário cineasta, crítico e 
curador. Aos 93 anos, Mekas sobriviveu à persegui-
ção nazista e viveu cinco anos em um acampamen-
to para refugiados em Kassel antes de imigrar para 
o Brooklyn, onde se tornou o “padrinho do cinema 
de vanguarda americano”. um tributo profunda-
mente comovente a um grande artista e uma obra 
singular, narrado pelo próprio Mekas a partir de seu 
livro de memórias. Do mesmo diretor de Zidane: um 
retrato do século XXI. Locarno 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 20:15 Oi Futuro ipanema 
sAB (8/10) 20:00 instituto Moreira salles 
DOM (9/10) 15:00 Cinemateca do MAM 
TER (11/10) 20:00 Cine Joia

jota: Para alÉm do flamenco
(jota)
de carlos Saura. com Sara baras, laura tajada,  
ara malikian. espanha, 2016. 90min, dcP.
Depois de se debruçar sobre o universo do tango, 
do flamenco, dos fados e da zonda, Carlos saura 
(diretor de Cria corvos e Carmen), um dos mais pro-
líficos e prestigiados diretores espanhóis volta ao 
universo do documentário musical. Desta vez, ele 
aponta sua câmera para La Jota, um gênero popu-
lar de Aragon, sua cidade natal. A nova jornada tem 
como ponto de partida a mais enraizada e tradicio-
nal forma de canto e dança de sua terra e segue por 
uma viagem visual de paisagem e luzes. um docu-
mentário cheio de vida, histórico e único para todos 
que amam a música. Festival de Toronto 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 10 anos
sAB (8/10) 13:00 Roxy 2 
sEG (10/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
sEG (10/10) 19:30 Kinoplex são Luiz 2 
sEx (14/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (18/10) 19:30 Roxy 3

jovens, loUcos e mais reBeldes!!
(everybody Wants some!!)
de richard linklater. com Will brittain, zoey deutch, 
ryan Guzman, tyler Hoechlin, blake Jenner. estados 
unidos, 2016. 116min, dcP.

Durante a primeira semana de aula, o calouro Jake 
chega a sua nova faculdade no Texas e se muda 
para a casa reservada à equipe de beisebol. Du-
rante o primeiro fim de semana no novo lar, ele 
e seus novos colegas de casa serão tomados por 
um turbilhão de álcool, drogas, festas e paqueras. 
Em seu novo filme, Richard Linklater (o diretor de 
Boyhood, Antes do amanhecer, Antes do pôr-do-sol 
e Antes da meia-noite) se contagia mais uma vez 
pelo clima oitentista e universitário de Jovens, lou-
cos e rebeldes, um dos primeiros clássicos cult de 
sua carreira. south by southwest 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 16:45 Roxy 1 
sAB (8/10) 14:00 Cinemark downtown 10 
sAB (8/10) 19:00 Cinemark downtown 10 
DOM (9/10) 15:40 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (9/10) 21:50 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 
QuA (12/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 2

jt leroY - a história de Um aUtor
(author: the jt leroy story)
de Jeff Feuerzeig. com laura albert.  
estados unidos, 2016. 110min, dcP.
A edição de outubro de 2005 da revista New York 
eletrizou o mundo editorial ao desmascarar o escri-
tor do momento, JT LeRoy, cuja prosa dura sobre 
sua sórdida infância havia cativado ícones e astros 
pelo mundo afora. JT LeRoy era uma farsa que 
existia apenas nos sonhos de uma operadora de 
telessexo, a roqueira de meia-idade Laura Albert. O 
documentário nos conduz por uma espécie de bura-
co do coelho de Alice, uma odisseia por um universo 
reluzente de shows de rock e tapetes vermelhos que 
inspirou Laura a dar vida a seu personagem durante 
décadas. sundance Film Festival 2016.
itinerários Únicos - (leP) - 14 anos
Qui (13/10) 15:30 Oi Futuro ipanema 
sEx (14/10) 20:00 instituto Moreira salles 
sAB (15/10) 14:00 Museu da República 
DOM (16/10) 16:45 C.C. Justiça Federal

KaBadio - o temPo não tem Pressa, 
anda descalço
(Kabadio - o tempo não tem pressa,  
anda descalço)
de daniel leite. brasil, 2015. 95min, dcP.
um mergulho profundo em um novo mundo repleto 
de ritos, música, magia, segredos, imagens fasci-
nantes e depoimentos de personagens reais, que 
tentam sobreviver e manter suas tradições em meio 
a uma guerra civil e a realidade do contrabando de 
mercadorias. No coração da Casamansa (sul do se-
negal), um pequeno vilarejo muçulmano torna-se 
uma espécie de ilha mística, protegida por guias re-
ligiosos, os Marabus, e pelo som de tambores, que 
acendem a fogueira e ditam a sorte de um futuro 
incerto, onde o misticismo é o único escudo protetor. 
(« Com a presença do diretor)
fronteiras - (lP) - 14 anos
Qui (13/10) 14:00 Museu da República 
sAB (15/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 4 « 
DOM (16/10) 13:00 Roxy 2

KÉKszaKállÚ
(Kékszakállú)
de Gastón Solnicki. com laila maltz, Katia Szechtman, 
lara tarlowski, natali maltz, maria Soldi.  
argentina, 2016. 72min, dcP.

um retrato pouco convencional de mulheres dis-
tintas imersas em seus corpos, amigos, amantes, 
rotina e, sobretudo, numa cultura de recessão eco-
nômica e espiritual. O mal-estar econômico argen-
tino serve aqui como estopim para que mulheres 
abastadas e criadas em um mundo de privilégios 
fujam rumo a uma experiência verdadeiramente 
libertária. Livremente inspirado na ópera O castelo 
de Barba-Azul, o filme toma forma como um conto 
de inércia geracional, a partir da história de mu-
lheres rendidas pelo trabalho e pelo descanso em 
Buenos Aires e Punta del Este. Festival de Veneza e 
Toronto, 2016. (« Com a presença de convidados)
Première latina - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 20:50 Kinoplex são Luiz 4 « 
sAB (15/10) 14:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (16/10) 19:20 instituto Moreira salles 
sEG (17/10) 17:30 Roxy 1

KiKi
(Kiki)
de Sara Jordenö. com twiggy Pucci Garçon, chi chi 
mizrahi, Gia marie love, divo Pink lady. Suécia / 
estados unidos, 2016. 95min, dcP.
Na comunidade LGBTQ negra de Nova York, são 
muito populares os bailes kiki, onde ocorrem acir-
radas competições de voguing, uma dança moderna 
com movimentos corporais definidos por linhas e 
poses. Este documentário mergulha no fascinante 
universo da cena queer nova-iorquina, a partir de 
cenas da competição de dança e de entrevistas com 
enérgicos jovens, que utilizam termos como “hete-
ronormatividade” e “desconstrução de gênero” de 
forma arrebatadora. Vinte e cinco anos depois do 
clássico Paris Is Burning, Kiki joga luz nas gritantes 
mudanças que tomaram este cenário. Prêmio Teddy, 
Berlim 2016. (« Com a presença de convidados)
midnight docs - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 20:00 Cine Joia 
QuA (12/10) 22:15 Estação NET Botafogo 1 « 
sAB (15/10) 14:00 CCBB - Cinema 1 
sEG (17/10) 15:10 Roxy 3

KóBlic
(Kóblic)
de Sebastian borensztein. com ricardo darin,  
oscar martinez, Inma cuesta. argentina /  
espanha, 2016. 96min, dcP.
Em 1977, a Argentina vive seus primeiros dias sob 
novo regime ditatorial. Tomás Kóblic é um piloto da 
Marinha prestes a enfrentar a missão mais difícil 
de sua vida: coordenar a operação “vôo da morte”. 
Atormentado pelo destino terrível que é dado aos 
prisioneiros políticos de seu país, Kóblic toma uma 
decisão que irá forçá-lo a fugir para uma pequena 
cidade, onde começa uma nova vida, agora como 
procurado do regime militar. um desertor que abriu 
mão de uma vida segura para pôr em prática um 
plano arriscado na busca por justiça. Com Ricardo 
Darín, do diretor de Um conto chinês.
Première latina - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 Cinemark downtown 10 
sEx (7/10) 19:00 Cinemark downtown 10 
sAB (8/10) 21:30 Estação NET ipanema 1  
DOM (9/10) 21:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro

KUBo e as cordas mágicas 3d
(Kubo and the two strings)
de travis Knight. com matthew mcconaughey,  
charlize theron, rooney mara .  
estados unidos, 2016. 101min, dcP.
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Kubo vive com sua mãe em uma cidade litorânea 
do Japão. Ao contar uma história, acidentalmente 
invoca um vingativo espírito mítico do passado, 
que faz com que todos os deuses e monstros o 
persigam. Para sobreviver, Kubo terá de encon-
trar a armadura mágica que foi usada pelo seu 
falecido pai, um lendário guerreiro samurai, e 
salvar sua família. Aos poucos, ele vai conhe-
cendo os mistérios que envolvem seu pai. Nessa 
jornada, conta com a ajuda de Monkey e Beetle, 
e usa um instrumento musical mágico chama-
do shamisen para lutar contra seus adversários 
Moon King e as irmãs.
Panorama do cinema mundial - (dP) - livre
sAB (8/10) 15:45 Kinoplex são Luiz 4 - 3D 
DOM (9/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 - 3D 
QuA (12/10) 14:00 Cinemark downtown 10 - 2D 
QuA (12/10) 19:00 Cinemark downtown 10 - 3D 

láPis cor de Pele
(lápis cor de pele)
de Victória roque. brasil, 2015. 15min, dcP.
Através das falas de Joel Zito Araújo, Maria da Con-
ceição Nascimento, Renata Morais, Yasmin Thayná 
e dos relatos das crianças, o filme se propõe a dis-
cutir os efeitos da ausência de representações de 
crianças negras nos meios de comunicação e o ra-
cismo presente na infância. Este filme será exibido 
na sessão do filme Waiting for B.
Première Brasil:  
competição curta - (lei, lP) - livre
sEx (7/10) 19:00 Roxy 1 
sEx (7/10) 19:00 Roxy 2 « 
sAB (8/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
DOM (9/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

lavoUra arcaica
(lavoura arcaica)
de luiz Fernando carvalho. com Selton mello, raul 
cortez, Juliana carneiro da cunha, Simone Spoladore, 
caio blat. brasil, 2001. 175min, dcP.
Numa atmosfera bem brasileira, mas dominada 
por um sopro universal da tradição clássica medi-
terrânea, Lavoura arcaica é a versão ao avesso da 
parábola do Filho Pródigo. Transposição da obra ho-
mônima do escritor Raduan Nassar, o filme conta a 
história de uma família de imigrantes libaneses no 
interior do Brasil, trazendo para a tela temas como 
o amor, o incesto e as relações familiares. Drama 
trágico da eterna luta entre a tradição e a liberdade. 
(« Com a presença de convidados)
clássicos & cults - 14 anos
Qui (13/10) 21:00 Estação NET Botafogo 1 « 
sEx (14/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 4 

as liBertinas
(as libertinas)
de carlos reichenbach, antônio lima, João callegaro. 
com celia assis, antonio manoel, benedito.  
brasil, 1968. 90min, 35mm.
Três episódios sobre casamento, adultério e a bus-
ca de uma aventura sexual. No primeiro, Felipe, um 
escritor medíocre, divide-se entre a esposa Augusta 
e a jovem Alice. No segundo, Anita descobre que 
seu marido tem uma amante, Angélica. No terceiro, 
Marcos induz sua mulher a seduzir Mário, homem 
dominado pela esposa. sua ideia é fotografar os 
dois juntos para chantageá-lo.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 16 anos
sEx (7/10) 17:00 Cinemateca do MAM

o loBisomem
(the Wolf man)
de George Waggner. com lon chaney, claude rains, 
Warren William, ralph bellamy, Patric Knowles,  
bela lugosi. estados unidos, 1941. 70min, dcP.
Após a morte de seu irmão mais velho, Larry Talbot 
volta ao lar de sua família, no País de Gales, depois 
de 18 anos nos Estados unidos. Lá ele conhece a 
jovem Gwen Conliffe, por quem se encanta. Certa 
noite, os dois saem para passear, junto com Jenny 
Williams, amiga de Gwen, por um campo onde vi-
vem ciganos. Jenny é atacada por um lobisomem, 
que Larry mata, não sem antes ser mordido por ele. 
Eles logo descobrem que se trata de um cigano de 
nome Bela. É quando a mãe do cigano avisa a Larry 
que ele agora também é um lobisomem e que irá se 
transformar em lobo em todas as noites de lua cheia.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
DOM (9/10) 22:30 Roxy 3 
Qui (13/10) 17:40 Estação NET Botafogo 1

a longa noite de francisco sanctis
(la larga noche de francisco sanctis)
de andrea testa, Francisco márquez. com rafael 
Federman, Valeria lois, laura Paredes.  
argentina, 2016. 80min, dcP.
Buenos Aires, 1977. Durante a ditadura militar ar-
gentina - a mais sanguinária da América Latina -, 
Francisco sanctis recebe a informação de que duas 
pessoas foram condenadas a “desaparecer”. Mes-
mo sem quaisquer laços políticos, este pacato ho-
mem de meia idade fica atordoado pela urgência da 
situação. Naquela noite, ele deverá tomar uma deci-
são crucial: se colocar ou não em risco para salvar a 
vida de outras pessoas. uma adaptação do romance 
homônimo de Humberto Costantini. selecionado 
para a mostra um Certo Olhar do Festival de Cannes 
e BAFiCi, 2016. (« Com a presença do diretor)
Première latina - (leP) - 14 anos
sEG (10/10) 21:45 Estação NET Botafogo 1 « 
TER (11/10) 17:50 Estação NET ipanema 1  
QuA (12/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4 
Qui (13/10) 16:00 Roxy 3

lost in Paris
(Paris pieds nus)
de dominique abel, Fiona Gordon. com Fiona Gordon, 
dominique abel, emmanuelle riva.  
França / bélgica, 2016. 83min, dcP.
Fiona, bibliotecária de uma pequena cidade ca-
nadense, recebe uma aflita e angustiada carta de 
sua tia Marta, uma senhora de 93 anos que vive 
sozinha em Paris. sem pestanejar, Fiona pega o pri-

meiro avião rumo à capital francesa apenas para 
descobrir que Martha desapareceu. Em uma verda-
deira avalanche de desastres inexplicáveis, Fiona 
conhece Dom, um sem-teto egoísta e sedutor que 
não vai deixá-la seguir sozinha em sua busca. um 
conto divertido e cativante sobre três pessoas pe-
culiares perdidas em Paris. Dos mesmos diretores 
e comediantes de Rumba e La fée.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 15:00 Estação NET ipanema 2  
DOM (9/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (11/10) 17:20 Roxy 1 
sEx (14/10) 22:00 Kinoplex são Luiz 2 

love snaPs
(love snaps)
de daniel ribeiro, rafael lessa. com rafael lessa, 
yuri Siqueira, caio Horowicz, luciana esposito,  
Gilda nomacce. brasil, 2016. 13min, dcP.
Rafael não acha que o excesso de vídeos que 
publica expondo seu namorado no snapchat seja 
um problema, até que passa dos limites ao postar 
um vídeo íntimo. Rafael precisará então escolher 
entre dar vazão ao seu vicio em redes sociais e 
salvar seu relacionamento. O filme foi todo capta-
do através do aplicativo snapchat. Este filme será 
exibido na sessão do filme A serpente.
Première Brasil:  
novos rumos curta - (li) - 16 anos
QuA (12/10) 20:15 Roxy 3 « 
Qui (13/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 
sEx (14/10) 14:00 Cine Joia 
sEG (17/10) 14:00 Ponto Cine 
TER (18/10) 18:00 Cine Joia Rio shopping 3 

loving
(loving)
de Jeff nichols. com ruth negga, Joel edgerton,  
michael Shannon, marton csokas.  
reino unido / estados unidos, 2016. 123min, dcP.
Richard e Mildred Loving formam um casal inter-racial 
nos EuA da década de 1960. Eles passaram os primei-
ros nove anos juntos lutando pelo direito de viver como 
uma família em sua cidade natal. seu caso ficou co-
nhecido na história do direito civil como Loving vs. Vir-
ginia e percorreu todo o caminho até a suprema Corte 
que, em 1967, validou o matrimônio, oficializando-o 
como o primeiro casamento entre pessoas de raças 
diferentes em seu país. Esta história real de amor ins-
pirou e ainda inspira casais ao redor do mundo. Do di-
retor Jeff Nichols (O abrigo). Festival de Cannes 2016. 
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEG (10/10) 13:10 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 19:30 Estação NET ipanema 2  
QuA (12/10) 13:20 Kinoplex são Luiz 4 
sAB (15/10) 16:00 Roxy 3 
sEG (17/10) 17:15 Reserva Cultural Niterói 4
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lÚcia mccartneY,  
Uma garota de Programa
(lúcia mccartney, uma garota de programa)
de david neves. com adriana Prieto, Isabella,  
albino Pinheiro, Paulo Villaça, nelson dantas.  
brasil, 1971. 90min, 35mm.
Lúcia mora com sua irmã ida e se prostitui com 
frequência. Ela se apaixona por um dos clientes e 
se muda para um apartamento mantido por ele. 
Mas o homem se ausenta constantemente, até que 
a deixa de vez. Desapontada, Lúcia vai morar em 
são Paulo com tios idosos, mas logo volta à vida de 
prostituição. Adaptação dos contos “Lúcia McCart-
ney” e “O caso de F.A.”, de Rubem Fonseca.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 16 anos
QuA (12/10) 17:00 Cinemateca do MAM

a lUta do sÉcUlo 
(a luta do século )
de Sérgio machado. com luciano “todo duro” 
torres, reginaldo “Holyfield” andrade.  
brasil, 2016. 78min, dcP.
O documentário narra a trajetória dos pugilistas 
Reginaldo “Holyfield” e Luciano “Todo Duro”, que 
encontraram no boxe uma maneira de escapar da 
miséria e se tornaram dois dos maiores ídolos do 
esporte no Nordeste. Nos anos 1990, a rivalidade 
entre eles colocou Bahia e Pernambuco em pé 
de guerra. Durante mais de 20 anos, os dois se 
odiaram tanto que não podiam dividir o mesmo 
espaço sem se agredir. Eles se enfrentaram seis 
vezes, com três vitórias para cada lado. Durante 
as filmagens, os inimigos, já com mais de 50 anos, 
resolveram se enfrentar pela última vez. Este filme 
será exibido junto com o filme Se por acaso.
Première Brasil:  
competição longa documentário - (lei) - 12 anos
sEG (10/10) 19:00 Roxy 1 
sEG (10/10) 19:00 Roxy 2 « 
TER (11/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
QuA (12/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
QuA (12/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

a lUz entre oceanos 
(the light Between oceans)
de derek cianfrance. com alicia Vikander,  
michael Fassbender, rachel Weisz.  
estados unidos / nova zelândia, 2015. 133min, dcP.
Em uma ilha remota da Austrália, após a Primeira 
Guerra Mundial, um veterano ainda traumatizado se 
dedica ao seu novo emprego de faroleiro, enquanto 
busca consolo na solidão. Ele pretendia permane-
cer por um bom tempo sozinho, mas seus planos 
mudam quando conhece uma jovem cheia de vida 
que mora do outro lado da baía. Apesar dos obstá-
culos, eles rapidamente se casam na esperança de 
formar uma família. Mas o destino do jovem casal 

toma um novo rumo quando um barco levando uma 
criança e um homem morto chega à ilha. Com Mi-
chael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz. 
Veneza 2016. (« Com a presença de convidados)
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEG (10/10) 18:45 Cinemark downtown 10 
QuA (12/10) 21:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «

ma ma
(ma ma)
de Julio medem. com Penélope cruz, luis tosar,  
asier etxeandia, teo Planell, alex brendemühl.  
espanha / França, 2015. 111min, dcP.
Magda acaba de ser deixada pelo marido quando 
descobre que tem um câncer de mama. seu mé-
dico está otimista, mas ela terá que passar uma 
mastectomia. um dia, durante o jogo de futebol de 
seu filho, Magda conhece Arturo, um homem que 
acaba de receber a notícia de que sua mulher e 
filho sofreram um acidente de carro. Das duas ca-
tástrofes, uma ligação especial surge entre os dois. 
um melodrama deliciosamente criativo sobre vida, 
morte, amor e milagres pelo olhar de Julio Medem, 
diretor de Lúcia e o sexo e Os amantes do círculo 
polar. Com Penélope Cruz. Toronto 2015.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
DOM (9/10) 13:00 Roxy 2 
QuA (12/10) 15:40 Kinoplex são Luiz 4 
sEx (14/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (15/10) 16:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEG (17/10) 19:00 Roxy 1

manchester À Beira-mar
(manchester by the sea)
de Kenneth lonergan. com casey affleck, michelle 
Williams, Kyle chandler, lucas Hedges.  
estados unidos, 2016. 135min, dcP.
Lee Chandler é uma espécie de faz-tudo do peque-
no complexo de apartamento onde vive, no subúr-
bio de Boston. Ele passa seus dias tirando neve das 
portas, consertando vazamentos e fazendo o pos-
sível para ignorar a conversa de seus vizinhos. Em 
suas noites vazias, Lee bebe cerveja no bar local e 
arruma confusão com qualquer um que lhe lançar 
um olhar. Quando seu irmão mais velho morre, ele 
recebe a desagradável surpresa de sua nomeação 
como tutor de seu sobrinho. De volta a sua cidade 
natal, ele terá que lidar com memórias queridas e 
dolorosas. sundance Film Festival 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 16:15 Cinemark downtown 10 
sEx (7/10) 21:15 Cinemark downtown 10 
sAB (8/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (11/10) 15:30 Roxy 3 
sEx (14/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 4 
sEx (14/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 4

maPPlethorPe: looK at the PictUres
(mapplethorpe: look at the Pictures)
de Fenton bailey, randy barbato. com debbie Harry, 
Fran lebowitz, robert mapplethorpe. estados unidos / 
alemanha, 2015. 108min, dcP.
Partindo de uma retrospectiva completa do trabalho 
de Robert Mapplethorpe, este filme nos convida a 
observar de perto as imagens explícitas de órgãos 
genitais e atos sadomasoquistas que deram fama ao 
fotógrafo americano. Evitando uma estrutura crono-
lógica, o documentário se debruça sobre os muitos 

processos de reinvenção do artista e revela o lado 
mais selvagem da cidade de Nova York. Este é pri-
meiro longa sobre Mapplethorpe desde a sua morte, e 
o mais abrangente já realizado sobre a sua obra. um 
testemunho sobre uma das experiencias mais densas 
da arte no século xx. sundance e Berlim, 2016.
itinerários Únicos - (leP) - 18 anos
sEx (7/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (8/10) 13:00 Estação NET ipanema 1  
sEG (10/10) 16:10 Estação NET Botafogo 1 
sEx (14/10) 20:00 Cine Joia

massimo BottUra: teatro da vida
(theater of life )
de Peter Svatek. com massimo bottura.  
canadá, 2016. 90min, dcP.
Para a Expo Milano 2015, o renomado chef Massi-
mo Bottura, cujo restaurante Osteria Francescana 
foi eleito o melhor do mundo em 2016, convidou 60 
de seus colegas internacionais para se juntar a ele 
na transformação de alimentos que iriam para o lixo 
em deliciosas e nutritivas refeições para os mais fa-
mintos residentes da itália. Em uma cozinha em Mi-
lão, dois mundos muito diferentes foram reunidos 
para um experimento social único. Este filme capta 
a relação entre os melhores chefs do mundo e o 
grupo mais desfavorecido da cidade, formado por 
refugiados, viciados em recuperação e prostitutas. 
meio ambiente - (leP) - 10 anos
sEx (14/10) 18:10 instituto Moreira salles 
sAB (15/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 4 
DOM (16/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (18/10) 13:00 Roxy 1

maYa angeloU, e ainda resisto
(maya angelou and still i rise)
de bob Hercules, rita coburn Whack. com maya 
angelou, diahann carroll, Hillary clinton, bill clinton, 
common. estados unidos, 2016. 112min, digital.
A escritora Maya Angelou, que faleceu em 2014 aos 
86 anos, se tornou a mais conhecida escritora afro-
-americana, mas foi também uma poetisa, artista 
performática e ativista, que superou o racismo e o 
terrível abuso que sofreu ainda criança para se tor-
nar uma das vozes mais poderosas da cultura norte-
-americana. O filme traz imagens inéditas da autora, 
revelando um retrato íntimo e geralmente desconhe-
cido de sua vida pessoal e pública através do poder 
das suas próprias palavras. Este é o primeiro docu-
mentário feito sobre Maya Angelou e é dirigido por 
dois de seus amigos mais próximos. sundance 2016.
itinerários Únicos - (leP) - 10 anos
sEx (7/10) 16:00 Cine Joia 
sAB (8/10) 18:00 Oi Futuro ipanema 
DOM (9/10) 14:00 CCBB - Cinema 1 
QuA (12/10) 14:30 C.C. Justiça Federal

o medo em si
(fear itself)
de charlie lyne. com amy e. Watson.  
reino unido, 2016. 88min, dcP.
Afinal, os filmes de terror conhecem nossos pontos 
fracos, medos e traumas melhor do que nós mes-
mos? Charlie Lyne, o mesmo de Muito além das 
patricinhas de Bervely Hills, se utiliza mais uma vez 
do recurso de “colagem audiovisual” para criar um 
mosaico de clássicos obscuros e sucessos contem-
porâneos do cinema de horror. Nesta viagem através 
do medo, são examinadas sensações e dispositivos 
de sustos, além formas de despertar o que de mais 
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sombrio existe em todos nós. uma compilacão visual 
visceral e horripilante de filmes como Frankenstein e 
Suspiria, entre muitos outros. Roterdã 2016.
midnight docs - (leP) - 12 anos
DOM (9/10) 13:15 Estação NET ipanema 2  
sAB (15/10) 13:40 Estação NET Botafogo 1 
TER (18/10) 17:40 Roxy 3 
QuA (19/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 2

o medo
(la Peur)
de damien odoul. com nino rocher,  
eliott margueron, théo chazal, Patrick de Valette. 
França / canadá, 2015. 93min, dcP.
Gabriel, um jovem e introvertido soldado, presen-
ciou massacres terríveis nas trincheiras da guerra 
entre 1914 e 1918. imerso em seus pensamentos 
sobre a Primeira Guerra Mundial, entre a desilusão, 
o medo e ódio, ele segue seu caminho e sobrevi-
ve através das cartas que envia para sua amante. 
Ao fim de uma terrível jornada interior - repleta de 
som, fúria e sangue - ele vai aprender sobre sua 
própria humanidade. um retrato hiper-realista e 
assustador de uma carnificina real e alucinações 
apavorantes. Adaptação do romance de Gabriel 
Chevallier. Festival de Toronto 2015.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 15:15 Estação NET ipanema 2  
sEx (7/10) 21:15 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (12/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 4

melhores amigos
(little men)
de Ira Sachs. com Greg Kinnear, Jennifer ehle,  
Paulina Garcia, theo taplitz, michael barbieri.  
estados unidos / Grécia, 2016. 85min, dcP.
Com a morte do avô, Jake, um menino de 13 anos, 
se muda com a família para a casa onde ele mo-
rava. No novo lar, o adolescente conhece Tony, um 
garoto da sua idade, filho de Leonor, a costureira 
chilena que aluga a loja localizada no térreo do imó-
vel. Quando o pai de Jake decide aumentar consi-
deravelmente o aluguel de Leonor, os dois meninos 
estreitam seus laços de amizade. Alheios aos con-
flitos latentes do mundo adulto, eles sonham em se 
matricular em uma prestigiosa escola voltada para 
o ensino das artes. Do diretor ira sachs (Deixe a luz 
acesa e O amor é estranho). Berlim 2016. (« Com 
a presença de convidados)
Panorama do cinema mundial - (lP) - 12 anos
sAB (8/10) 16:30 Cinemark downtown 10 
DOM (9/10) 19:40 Estação NET ipanema 1 «  
sEG (10/10) 14:00 Cinemark downtown 10 
QuA (12/10) 16:20 Estação NET Botafogo 1 
QuA (19/10) 14:50 Roxy 1

os mendigos
(os mendigos)
de Flávio migliaccio. com Vanja orico, oswaldo  
loureiro, ruy Guerra. brasil, 1962. 82min, 35mm.
uma menina consegue fugir do reformatório onde 
estava confinada e acaba indo viver com um grupo 
de mendigos. seu objetivo principal é arranjar um 
marido para casar e assim nunca mais voltar para o 
reformatório. Primeiro longa dirigido pelo ator Flá-
vio Migliaccio.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 12 anos
Qui (13/10) 17:00 Cinemateca do MAM

michelle e oBama
(southside With You)
de richard tanne. com tika Sumpter,  
Parker Sawyers, Vanessa bell calloway.  
estados unidos, 2016. 80min, dcP.
Em uma tarde de 1989, em Chicago, Barack Oba-
ma, um então estudante de direito da universidade 
de Havard, consegue enfim se aproximar de uma 
prestigiada advogada do escritório onde estagia. seu 
nome é Michelle Robinson e, sob sua ótica, o encon-
tro não passa de uma inofensiva reunião de trabalho. 
Os assuntos burocráticos, no entanto, dão  lugar a 
um sorvete e uma parada no instituto de Arte de Chi-
cago. O retrato de juventude de pessoas que com-
binaram idealismo e amor e a casualidade de uma 
tarde fundamental não apenas para Michelle e Ba-
rack, mas para os Estados unidos. sundance 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 12 anos
sAB (8/10) 20:00 Museu da República 
DOM (9/10) 14:00 Roxy 3 
sEG (10/10) 18:30 Kinoplex são Luiz 4 
sAB (15/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2

minha amiga do ParQUe
(mi amiga del parque)
de ana Katz. com Julieta zylberberg, ana Katz, 
maricel alvarez, mirela Pascual, malena Figó, daniel 
Hendler. argentina / uruguai, 2015. 85min, dcP.
Enquanto o marido viaja a trabalho para o Chile, Liz 
luta para cuidar sozinha do filho pequeno. sentin-
do-se deslocada em meio ao grupo fechado de pais 
no parque, ela se aproxima de Rosa, operária e mãe 
solo. A diferença social cada vez maior entre elas, 
assim como rumores estranhos sobre a família de 
Rosa, fazem Liz suspeitar que sua nova amiga seja 
uma influência negativa em sua já frágil vida. uma 
apreciação honesta dos lados público e privado da 
maternidade, o filme joga luz sobre as inseguran-
ças e exaltações de uma amizade entre duas mu-
lheres. Prêmio Especial do Júri, sundance 2016.  
(« Com a presença de elenco)
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 13:45 Kinoplex são Luiz 4 
sAB (8/10) 21:15 Kinoplex são Luiz 4 « 
sEG (10/10) 19:45 Reserva Cultural Niterói 4 « 
QuA (12/10) 17:20 Roxy 1

mister Universo
(mister Universo)
de tizza covi, rainer Frimmel. com tairo caroli,  
Wendy Weber, arthur robin, lilly robin. Áustria / 
Itália, 2016. 90min, dcP.
Tairo é domador de leões e vive feliz entre carava-
nas de circo, ao lado de sua namorada acrobata. 
Apesar da aparência corpulenta, ele esconde uma 
personalidade sensível e verdadeiramente gentil. 
Depois de perder seu amuleto da sorte, o super-
ticioso jovem sai em uma odisseia picaresca por 
toda a itália em busca do homem que o presen-
teou com o objeto anos atrás: um ex-halterofilista 
de circo. Trabalhando no limiar entre a ficção e o 
documentário, esta aventura se ambienta em um 
mundo mágico, onde a imaginação se une à reali-
dade. Festivais de Locarno e Toronto, 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 13:15 Estação NET ipanema 2  
sEx (7/10) 17:15 Estação NET ipanema 2  
sAB (8/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 14:00 Museu da República 
TER (11/10) 13:00 Roxy 2

mistÉrio na costa chanel
(ma loute)
de bruno dumont. com Fabrice luchini, Juliette 
binoche, Valeria bruni tedeschi, Jean-luc Vincent, 
brandon lavieville. França / alemanha, 2016. 122min, dcP.
Em 1910, misteriosos desaparecimentos deixam 
em polvorosa a região Baía de slack. A infame 
dupla de detetives Machin e Malfoy chega para 
investigar. Eles logo conhecem a família Brufort, 
cujo pai, um pescador local, tem dificuldade em 
controlar a impetuosa Ma Loute. Do outro lado 
da Baía fica a mansão Van Peteghem, onde uma 
degenerada família burguesa vem passar o verão. 
Logo, mais confusão e mistério cairão sobre as 
duas famílias, quando Ma Loute e o jovem Billie 
Van Peteghem iniciam um romance. uma amalu-
cada comédia burlesca do diretor Bruno Dumont. 
Competição oficial, Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 16:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
TER (11/10) 15:20 Estação NET ipanema 2  
TER (11/10) 21:20 Estação NET ipanema 2  
sAB (15/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (18/10) 18:45 Roxy 1

o monstro da lagoa negra
(creature from the Black lagoon)
de Jack arnold. com richard carlson, Julia adams, 
richard denning, antonio moreno. estados unidos, 
1954. 79min, dcP.
uma expedição geológica à Amazônia desvenda 
fósseis de um esqueleto com dedos com membra-
nas, que atestam ligações entre animais terrestres 
e aquáticos, na região da mítica Lagoa Negra. O 
professor Carl Maia e seu amigo David Reed, mem-
bros do instituto de Biologia Marinha, conseguem 
dinheiro para uma nova expedição a fim de buscar 
mais evidências. Eles partem de volta ao local, con-
tando ainda com a companhia de Kay Lawrence, 
namorada de Reed. Ao chegarem ao sítio arque-
ológico, eles descobrem que os homens que ali 
estavam foram assassinados por uma misteriosa 
criatura meio homem, meio anfíbio.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
DOM (9/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 4 - 3D 
QuA (12/10) 22:30 Roxy 3

o monstro no armário
(closet monster)
de Stephen dunn. com connor Jessup, aaron abrams, 
Isabella rossellini. canadá, 2015. 90min, dcP.
A infância de Oscar foi profundamente marcada por 
dois episódios distintos: a separação de seus pais e 
o testemunho de um traumático crime de ódio que 
o levou a reprimir a sua então emergente sexuali-
dade. Hoje, o adolescente solitário é atormentado 
por fantasias sangrentas e tem como único confor-
to observar a particular sabedoria de Buffy, seu ha-
mster de estimação. Quando a linha entre a fantasia 
e a realidade começa a se diluir, a amizade com um 
belo - e tatuado - colega de trabalho enche Oscar 
de confiança para recuperar sua identidade. Melhor 
filme canadense no Festival de Toronto 2015.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 13:45 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (9/10) 20:00 Kinoplex são Luiz 2 
TER (11/10) 16:00 Museu da República 
Qui (13/10) 17:10 Roxy 2 
DOM (16/10) 13:20 Reserva Cultural Niterói 4
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os monstros de BaBaloo
(os monstros de Babaloo)
de elyseu Visconti. com Wilza carla, betty Faria,  
Helena Ignêz, zezé macedo, badu. brasil, 1971. 
100min, 35mm.
Babaloo é uma pequena república das bananas 
comandada pelo milionário Badu, que tem poder 
sobre todo o comércio da região. As amantes do 
ricaço não o permitem passar tempo algum com 
sua família formada por sua gulosa mulher, um fi-
lho retardado, um motorista japonês e uma babá 
deformada. uma comédia experimental de terror 
sobre as relações de poder num país imaginário. 
Com Betty Faria e Helena ignez.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 14 anos
sAB (8/10) 19:00 Cinemateca do MAM

mUch loved
(much loved)
de nabil ayouch. com loubna abidar, Halima  
Karaouane, asmaa lazrak, Sara el mhamdi elaaloui, 
abdellah didane. França / marrocos, 2015. 104min, dcP.
Marrakech nos dias de hoje. Noha, 28 anos, é a 
líder mandona de um pequeno grupo de garo-
tas que vivem juntas em um mundo onde o amor 
está a venda. Elas são prostitutas, ora objetos de 
desejo, ora pedaços de carne. Cheias de alegria e 
cumplicidades, vivem dignamente em seu próprio 
reino, composto apenas de mulheres como elas. Na 
tentativa de manter seus espíritos e sonhos vivos, 
elas superarão a violência de uma sociedade que 
se aproveita delas na mesma medida em que as 
condena. Exibido na Quinzena dos Realizadores do 
Festival de Cannes e no Festival de Toronto, 2015.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 16 anos
sAB (8/10) 21:40 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 15:15 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (12/10) 13:00 Estação NET ipanema 1  
sEG (17/10) 15:00 Roxy 2

mUlher do Pai
(mulher do pai)
de cristiane oliveira. com maria Galant, marat  
descartes, Verónica Perrotta, amélia bittencourt, 
Áurea baptista. brasil / uruguai, 2016. 94min, dcP.
Em uma pequena comunidade próxima à frontei-
ra do Brasil com o uruguai, uma relação entre pai 
e filha se transforma. Ele é Ruben, um homem 
de 40 anos que ficou cego ainda jovem. Ela é 
Nalu, uma adolescente de 16 anos que está se 
tornando mulher. Eles precisarão aprender a se 
tratar como pai e filha depois da morte de Olga, 
mãe de Ruben, mulher forte e superprotetora que 
os criou quase como irmãos. O afeto que surge 
entre ambos entra em conflito quando Rosario, 
uma atraente uruguaia, ganha espaço em suas 
vidas. Este filme será exibido junto com o filme O 
homem da raia do canto.

Première Brasil:  
competição longa ficção - (li) - 12 anos
Qui (13/10) 21:45 Roxy 1 
Qui (13/10) 21:45 Roxy 2 « 
sEx (14/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sAB (15/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sAB (15/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

a mUlher QUe se foi
(ang Babaeng humayo)
de lav diaz. com charo Santos-concio,  
michael de mesa, nonie buencomino,  
Sharmaine centenero-buencomino, John lloyd cruz. 
Filipinas, 2016. 226min, dcP.
Para Horacia somorostro, a vida se tornou uma 
eterna reclusão, uma prisão onde tudo tem sido 
muito difícil, cruel e inexplicável. Estamos em 
1997, ano em que a princesa Diana morreu em 
um violento acidente de carro. O mundo chora a 
morte de Madre Teresa de Calcutá. Distante dos 
holofotes, as Filipinas são tomadas pelo medo, se 
transformando na capital asiática do sequestro. 
um estudo incisivo do abismo entre ricos e po-
bres, passado e presente neste conto sobre uma 
mulher que passou quase metade de sua vida em 
suspensão. Do diretor Lav Diaz. Festival de Toronto 
e Leão de Ouro em Veneza, 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
Qui (13/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEx (14/10) 14:00 Roxy 3 
TER (18/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 2

a mÚmia
(the mummy)
de Karl Freund. com boris Karloff, zita Johann,  
david manners, edward van Sloan, arthur byron. 
estados unidos, 1932. 73min, dcP.
Em 1921, os membros de uma expedição arque-
ológica descobrem a múmia de im-ho-tep, um 
príncipe do Egito Antigo que fora enterrado vivo 
por sacrilégio, 3700 anos atrás. um dos membros 
da expedição acaba por acidentalmente trazer im-
-ho-tep de volta à vida. Dez anos depois, a múmia 
vive no Cairo com o nome de Adarth Bey e segue à 
procura de sua antiga amada, a Princesa Ankh-es-
-en-amon, que reencarnou em uma bela jovem da 
cidade. Para conseguir se reunir a ela, a múmia fará 
tudo o que for necessário.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
sEG (10/10) 18:15 Estação NET Botafogo 1 
sEx (14/10) 22:30 Roxy 3

o mUndo fora do lUgar
(die abhandene Welt)
de margarethe Von trotta. com Katja riemann,  
barbara Sukowa, matthias Habich, robert Seeliger, 
Karin dor. alemanha, 2015. 101min, dcP.
Em uma tarde qualquer, Paul Kromberger se depara 
na internet com uma fotografia da diva da ópera 
americana Caterina Fabiana, uma mulher aflitiva-
mente parecida com sua já falecida esposa Eve-
lyn. Em pouco tempo, sua inquietação a respeito 
da semelhança das duas é transferida a sua filha, 
sophie, que, curiosa, resolve cruzar o Atlântico para 
encontrar esta desconhecida. Em um primeiro en-
contro, Caterina parece desinformada sobre suas 
origens e relações familiares. Mas pouco a pouco 
vêm à tona segredos que vinham sendo guardados 
por décadas. De Margarethe Von Trotta (Hannah 
Arendt). Berlim 2015.

Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 21:30 Estação NET ipanema 1  
sEx (14/10) 20:15 Roxy 3 
sAB (15/10) 19:15 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (16/10) 20:15 Estação NET Botafogo 1

mUros
(Walls)
de Pablo Iraburu, migueltxo molina.  
espanha, 2015. 80min, digital.
Quando o Muro de Berlim veio abaixo, o Fim da 
História foi decretado e a ideia de separações ter-
ritoriais e ideológicas passou a existir apenas em 
nossa memória. se na teoria esta é a versão oficial, 
a realidade se mostra diferente. Nunca na história 
o homem construiu tantos muros, cercas ou gra-
des. Muros como o que separa a África do sul do 
Zimbabwe, os Estados unidos do México ou a cerca 
de Melilla, usado como fronteira entre Espanha e 
Marrocos, são alguns dos assuntos tratados aqui. 
As histórias reais de pessoas que vivem no limite, 
com muros que cerceiam seus sonhos e emoções. 
fronteiras - (leP, li) - 10 anos
sEx (7/10) 19:00 Cinemateca do MAM 
sAB (8/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
DOM (9/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
Qui (13/10) 20:15 Cine Joia

na Boca da noite
(na boca da noite)
de Walter lima Jr.. com rubens correia,  
Ivan de albuquerque, anecy rocha, roberto bonfim, 
marília carneiro. brasil, 1971. 75min, 35mm.
Após desperdiçar toda sua juventude em um tra-
balho escravizante, Hugo decide dar um basta em 
sua situação e toma uma medida drástica: para 
compensar a época perdida de sua vida, assaltará 
o banco no qual trabalhou a vida inteira. Tudo cor-
re conforme o planejado, mas o faxineiro da firma 
pode colocar tudo a perder. Baseado na peça O as-
salto, de João Vicente.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 16 anos
sAB (15/10) 17:00 Cinemateca do MAM

na cama com madonna
(madonna: truth or dare)
de alek Keshishian. com madonna, donna delory, 
niki Harris. estados unidos, 1991. 122min, dcP.
A turnê Blond Ambition, a terceira da cantora Ma-
donna, ainda é vista como um divisor de águas nas 
perfomances ao vivo. Com coreografias elaboradas 
e apresentações extravagantemente sensuais e 
provocativas, o espetáculo se tornou o mais bem 
sucedido da década de 1990. Grande parte dessa 
trajetória ficou registrada neste que se tornou um 
cult do documentário musical, e que ganha sessão 
comemorativa de seus 25 anos dentro do Festival 
do Rio, revelando não só os batidores dos shows, 
mas também traçando um painel da vida pessoal de 
Madonna e de seu então namorado Warren Beatty.
midnight docs - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 23:15 Estação NET Botafogo 1 
TER (18/10) 15:20 Roxy 3

na somBra do morro
(na sombra do morro)
de dan Jackson. com michelle lacerda, João 
tancredo, aurelio mesquita, maria clara dos Santos. 
austrália / brasil, 2016. 97min, dcP.
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Em preparação para a Copa do Mundo e as Olim-
píadas, o governo do Rio de Janeiro iniciou em 
2011 uma ocupação militar nas comunidades da 
cidade, dentre elas a Rocinha. Logo começaram a 
surgir relatos de abuso policial, que culminaram 
com o desaparecimento do ajudante de pedreiro 
Amarildo. Devido aos protestos da sua familia, 
vindo ao encontro das manifestações que toma-
ram a cidade, o caso rompeu as fronteiras da 
comunidade e escancarou a constante opressão 
vivida pelos residentes locais. um fascinante e 
brutal retrato da Rocinha, maior favela do país, e a 
comovente história de seus moradores. (« Com a 
presença do diretor)
fronteiras - (li) - 14 anos
sAB (8/10) 13:15 CCBB - Cinema 1 « 
DOM (9/10) 20:00 Cine Joia « 
TER (11/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
sEx (14/10) 20:10 Oi Futuro ipanema

na vertical
(rester vertical)
de alain Guiraudie. com laure calamy, damien  
bonnard, India Hair. França, 2016. 100min, dcP.
No sul da França, durante um passeio de observação 
de lobos, o cineasta Leo é seduzido por Marie, uma 
pastora de espírito livre e dinâmico. Nove meses mais 
tarde, ela da à luz um menino. sofrendo de depressão 
pós-parto e sem acreditar mais em Leo - que apare-
ce e desaparece sem aviso prévio – Marie o aban-
dona com o filho. Leo agora está sozinho com um 
bebê para cuidar. Através de uma série de encontros 
inesperados, ele luta para encontrar inspiração para 
seu próximo filme. Novo filme de Alain Guiraudie, o 
mesmo de Um estranho no lago. Festival de Cannes.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 16 anos
sEx (7/10) 18:00 Roxy 3 
sEG (10/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (12/10) 20:00 Kinoplex são Luiz 4 

não me Prometa nada
(não me prometa nada)
de eva randolph. com Vivian yan, Pedro li, ana Fu, 
lin mohsi, Fabiana Pan. brasil, 2016. 21min, dcP.
um casal de primos chineses se apaixona se-
cretamente. Tudo muda quando Ayon ganha uma 
passagem para a China. As ruas da Tijuca se 
transformam para o Ano Novo Chinês enquanto 
o Rio se prepara para as Olimpíadas. Este filme 
será exibido na sessão do filme Deixa na régua. 
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
novos rumos curta - (lei, lP) - livre
DOM (9/10) 20:15 Roxy 3 « 
sEG (10/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 
TER (11/10) 14:00 Cine Joia 
sAB (15/10) 14:00 Ponto Cine 
sEG (17/10) 16:00 Cine Joia Rio shopping 3

no andar de Baixo
(the ones Below)
de david Farr. com david morrissey,  
Stephen campbell moore, clémence Poésy,  
laura birn. reino unido, 2015. 86min, dcP.
Kate e Justin estão esperando seu primeiro filho. 
Ela está enfrentando medos profundos com relação 
à sua capacidade de lidar com a vida familiar. um 
dia, Jon e Theresa se mudam para o apartamento 
de baixo. Eles também estão esperando seu pri-
meiro bebê, mas, em contraste com Kate, Theresa 
é pura alegria com a perspectiva da maternidade 
iminente. Kate se encanta com Theresa e abraça a 
nova amizade. Certa noite, ela descobre que nem 
tudo é o que parece com seus novos vizinhos. 
Pouco depois, um trágico acidente coloca os dois 
casais em meio a um pesadelo de suspeita e ob-
sessão. Berlim 2016.
midnight movies - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sEx (7/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 
sEG (10/10) 17:00 Roxy 1 
TER (18/10) 19:50 Reserva Cultural Niterói 4

no escUro do cinema  
descalço os saPatos
(no escuro do cinema descalço os sapatos )
de cláudia Varejão. Portugal, 2016. 104min, dcP.
A Companhia Nacional de Bailado de Portugal 
comemora quatro décadas de existência. Na sua 
gênese está a interpretação dos grandes clássicos 
e o acolhimento permanente de criações contem-
porâneas. O cotidiano é rigoroso para bailarinos, 
coreógrafos, músicos, instrutores, costureiras, 
técnicos de luz, som e toda uma vasta equipe que 
permite que a dança percorra as salas de ensaio e 
se alongue pelos corredores até chegar ao palco. 
Este filme acompanha não só as criações e estreias 
da companhia, mas sobretudo o trabalho silencioso 
e estrutural de cada bailarino.
expectativa 2016 - (leP, lP) - 10 anos
sEx (7/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 15:45 Roxy 3 
QuA (12/10) 15:00 Estação NET ipanema 1  
Qui (13/10) 17:00 Kinoplex são Luiz 2

noctUrama
(nocturama)
de bertrand bonello. com Finnegan oldfield, Vincent 
rottiers, Hamza meziani. França, 2016. 130min, dcP.
um grupo de jovens franceses planeja executar 
uma série de ataques em Paris. Multirracial, o gru-
po expõe um corte transversal da sociedade fran-
cesa contemporânea e, com a ajuda de telefones 
celulares, consegue realizar a missão com sucesso. 
A adrenalina da ação dá lugar então a um tempo 
em suspenso, quando, juntos, os terroristas se es-
condem da polícia em uma enorme loja de depar-
tamento desocupada. Dividido em dois capítulos, 
o novo longa de Bertrand Bonello começou a ser 
pensado décadas antes dos ataques a Paris em no-
vembro de 2015, tomando forma de um presságio 
aterrador. Toronto 2016. Este filme será exibido jun-
to com o filme Sarah Winchester, Ópera Fantasma.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 16 anos
sAB (8/10) 21:20 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 15:00 Roxy 3 
sEx (14/10) 17:45 Estação NET Botafogo 1

noite sem fim
(nadie quiere la noche)
de Isabel coixet. com Juliette binoche, rinko Kikuchi, 
Gabriel byrne, orto Ignatiussen. espanha / França / 
bulgária, 2014. 104min, dcP.
A história real de Josephine Peary, uma mulher da 
alta sociedade que, em 1908, viaja ao Polo Norte 
atrás de seu marido, o explorador Robert Beary, a fim 
de vivenciar com ele o momento ápice de sua carrei-
ra, cheia de pesquisas e descobertas. A coragem e o 
amor a guiarão por uma jornada épica através de um 
dos lugares mais inóspitos do planeta. No caminho 
ela conhece Allaka, uma esquimó que vai influenciar 
profundamente suas ideias rígidas sobre o mundo 
e a vida. O que separa e o que une duas mulheres 
durante a longa e tensa busca pelos homens que 
amam. Com Juliette Binoche. Berlim 2015.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 13:20 Estação NET ipanema 2  
TER (11/10) 19:10 Estação NET ipanema 2  
QuA (12/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEx (14/10) 14:50 Roxy 2 
sEx (14/10) 21:20 Roxy 2 
DOM (16/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 2

a noiva de franKenstein
(the Bride of frankenstein)
de James Whale. com boris Karloff, elsa lanches-
teras, colin clive, Valerie Hobson, ernest thesiger. 
estados unidos, 1935. 75min, dcP.
Dr. Henry Frankenstein e sua criatura voltam a se 
encontrar, pois, diferente do que todos imaginavam, 
o monstro não está morto. Ele agora fala, bebe e 
fuma graças à convivência com um ancião cego 
que vivia isolado nas montanhas. O cientista plane-
ja parar suas demoníacas experiências quando sua 
esposa é sequestrada por um antigo professor seu, 
o louco Dr. Pretorius, a fim de forçá-lo a lhe ajudar 
no nascimento de uma nova criatura: uma fêmea 
para ser companheira do monstro. Continuação do 
clássico Frankenstein (1931), este é um dos filmes 
mais aclamados da série universal Monsters.
Universal monsters - (leP) - 10 anos
sEG (10/10) 22:30 Roxy 3 
QuA (12/10) 18:00 Estação NET Botafogo 1

a nona vida de loUis drax
(the 9th life of louis drax)
de alexandre aja. com Jamie dornan,  
aiden longworth, Sarah Gadon, michael adamthwaite, 
aaron Paul. canadá / reino unido / estados unidos, 
2016. 108min, dcP.
Louis Drax é um garoto brilhante, mas com sérias 
dificuldades sociais. Os colegas o consideram estra-
nho e vários acontecimentos sombrios acontecem 
ao seu redor. Eletrocussão, picadas de aranha e afo-
gamento são apenas alguns dos episódios de risco 
vivenciados em sua ainda curta vida. Quando com-
pleta nove anos de idade, Louis sofre uma queda 
violenta que o deixa em coma. Ninguém sabe expli-
car o motivo do acidente, até o médico Allan Pascal 
começar a suspeitar que os eventos associados a 
Louis sejam mais do que uma simples coincidência. 
Do diretor Alejandro Aja (Alta tensão, Amaldiçoado).
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:45 Roxy 2 
DOM (9/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (11/10) 14:00 Cinemark downtown 10 
TER (11/10) 19:00 Cinemark downtown 10 
sEx (14/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 4
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nos Últimos dias da cidade
(akher ayam el madina)
de tamer el Said. com Khalid abdalla, laila Samy, 
Hanan youssef, maryam Saleh, Hayder Helo.  
egito / alemanha / reino unido / emirados Árabes 
unidos, 2016. 119min, dcP.
Khalid está lutando para realizar um filme sobre a 
sua cidade. Ele procura um apartamento com pé 
direito alto, encontra com a mulher que amou mi-
nutos antes dela partir pra sempre, visita sua mãe 
no hospital, abraça amigos e grava imagens de 
seu filho, despedindo-se de uma cidade que muito 
em breve se tornará irreconhecível. No inverno de 
2009, o Cairo está prestes a explodir, mesmo que 
ninguém ainda saiba disso. O mal-estar se transfor-
mará em incerteza, enquanto uma estranha nostal-
gia pelo o futuro toma conta da praça Tahir. Festival 
de Berlim e melhor diretor no BAFiCi 2016.
expectativa 2016 - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 18:00 Oi Futuro ipanema 
sAB (8/10) 16:40 Roxy 2 
DOM (9/10) 15:50 Museu da República 
DOM (16/10) 16:00 Cine Joia 

o QUe seria deste mUndo  
sem Paixão?
(o que seria deste mundo sem paixão?)
de luiz carlos lacerda. com armando babaioff,  
Saulo arcoverde, Paula burlamaqui, erom cordeiro, 
eriberto leão, natalia lage, tonico Pereira.  
brasil, 2016. 72min, dcP.
um encontro dos fantasmas do romancista Lú-
cio Cardoso e do poeta Murilo Mendes com seus 
personagens. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa ficção - (li) - 12 anos
sEG (10/10) 20:15 Roxy 3 « 
Qui (13/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 16:00 Ponto Cine 

olYmPic favela
(olympic favela)
de marc ohrem-leclef. estados unidos / brasil, 2016. 
19min, dcP.
O filme examina a relação que moradores de comu-
nidades têm com suas casas e como são impacta-
dos pelo acelerado desenvolvimento urbano do Rio 
de Janeiro. Duas famílias da favela Vila Autódromo, 
às margens da Lagoa de Jacarepaguá, estão sendo 
removidas das suas casas a fim de dar espaço para 
o Parque Olímpico que será construído. Este filme 
será exibido na sessão do filme Funk de favela na 
cabeça. (« Com a presença do diretor)
fronteiras - (li) - 14 anos
sAB (8/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
TER (11/10) 20:00 Oi Futuro ipanema 
sAB (15/10) 14:00 instituto Moreira salles « 
DOM (16/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «

oxUm
(oxum)
de denis leroy. brasil, 2015. 8min, dcP.
Os orixás se rebelaram contra as ordens de Olodu-
maré, o senhor supremo que criou o mundo e habita 
uma dimensão paralela. Como punição, Olodumaré 
tirou a chuva da Terra, com terríveis consequências. 
Ninguém conseguia chegar até a morada dele para 
pedir clemência, até que Oxum se transformou em 
pavão e voou para os céus.
mostra geração - (li) - livre
sEx (14/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4

Uma Paixão tranQUila
(a Quiet Passion)
de terence davies. com cynthia nixon, Jennifer ehle, 
Keith carradine, emma bell, duncan duff.  
reino unido / bélgica, 2016. 125min, dcP.
Quem foi Emily Dickinson, a poetisa que passou 
quase toda a vida isolada na mansão de seus pais 
em Massachusetts? Esta biografia nada convencio-
nal faz um retrato íntimo dessa personagem ímpar 
da literatura norte-americana. Considerada uma 
criança prodígio, Dickinson sofreu um forte trauma 
emocional ainda jovem, que a forçou a abandonar 
os estudos e a transformou em um mulher introver-
tida. Pelo olhar sensível do diretor Terrence Davies 
(A essência da paixão, Amor profundo), acompa-
nhamos sua jornada pessoal, na qual se comunica-
va com o mundo exterior através de cartas. Festival 
de Berlim 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
sEx (7/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (8/10) 14:40 Reserva Cultural Niterói 2 
Qui (13/10) 13:00 Roxy 2 
TER (18/10) 21:15 Roxy 2

Para ter onde ir
(Para ter onde ir)
de Jorane castro. com lorena lobato, Keila Gentil, 
ane oliveira. brasil, 2016. 100min, dcP.
Três mulheres com diferentes visões sobre a vida e 
o amor seguem juntas em uma única viagem, par-
tindo de um cenário urbano para outro onde a natu-
reza bruta prevalece. Eva, mulher madura e prag-
mática, convida para a sua jornada a amiga Melina, 
uma mulher livre e sem compromissos, e Keithy-
lennye, uma jovem ex-dançarina de tecnobrega. No 
caminho, os acontecimentos vividos separadamente 
pelas três revelam as incertezas e os diferentes sen-
tidos daquela viagem para cada uma delas. 
Première Brasil:  
novos rumos longa - (li) - 12 anos
Qui (13/10) 20:15 Roxy 3 « 
sEx (14/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
sAB (15/10) 14:00 Cine Joia 
TER (18/10) 14:00 Ponto Cine 
QuA (19/10) 18:00 Cine Joia Rio shopping 3

one more time With feeling 3d
(one more time with feeling)
de andrew dominik. com nick cave.  
reino unido, 2016. 112min, dcP.
inicialmente pensado apenas como registro de uma 
perfomance musical, este filme alcançou um novo 
formato, repleto de significados, ao acompanhar o 
contexto trágico de composição e gravação do ál-
bum One More Time With Feeling, do músico Nick 
Cave e sua banda The Bad seeds. intercalando 
performances ao vivo com a primeira execução de 
novas canções e entrevistas, o material tem como 
guia uma narração intermitente, reflexiva e de im-
proviso do próprio Cave. O resultado é um tributo a 
um artista que tenta encontrar seu caminho através 
da escuridão. Festival de Veneza 2016.
midnight docs - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 21:15 Kinoplex são Luiz 4 
QuA (12/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 2

orelhas
(orecchie)
de alessandro aronadio. com daniele Parisi, Silvia 
d’amico, Pamela Villoresi. Itália, 2016. 90min, dcP.
um homem acorda uma manhã com um irritante 
ruído em seu ouvido. um bilhete na geladeira diz: 
“seu amigo Luigi está morto. Ps: Eu levei o carro.” 
O problema é que ele não faz a mais remota ideia 
de quem seja Luigi. E assim começa um tragicô-
mico dia durante o qual ele será lançado em um 
mundo louco, incompreensível e ameaçador - um 
desses dias que deixam marcas para sempre. 
uma jornada por uma Roma em preto e branco 
onde um homem sem nome busca compor uma 
imagem de si mesmo. Exibido na mostra Bienna-
le College do Festival de Veneza 2016. (« Com a 
presença do diretor)
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
Qui (13/10) 17:00 Roxy 1 « 
sAB (15/10) 20:10 Museu da República 
DOM (16/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 2 
QuA (19/10) 15:30 Roxy 2

o ornitólogo
(o ornitólogo)
de João Pedro rodrigues. com Paul Hamy, Xelo 
cagiao, João Pedro rodrigues, Han Wen, chan Suan. 
Portugal / França / brasil, 2016. 118min, dcP.
Fernando, um solitário ornitólogo, está à procura 
de cegonhas negras, uma espécie ameaçada de 
extinção. Enquanto observa o céu que cobre um re-
moto rio no norte de Portugal, ele é arrastado pela 
correnteza. Resgatado por um casal de chineses 
que caminhava rumo a santiago de Compostela, 
ele mergulha em uma floresta misteriosa e escu-
ra, tentando reencontrar seu rumo. No caminho, 
ações extremas o abalam, transformando-o pouco 
a pouco em um homem inspirado, multifacetado e, 
finalmente, totalmente iluminado. De João Pedro 
Rodrigues, escolhido melhor diretor em Locarno 
2016. (« Com a presença de convidados)
Panorama do cinema mundial - (lP) - 16 anos
sAB (8/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 4 
DOM (9/10) 14:00 Estação NET ipanema 1  
QuA (12/10) 19:45 Estação NET Botafogo 1 « 
Qui (13/10) 18:00 Cine Joia
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Paraíso
(rai)
de andrei Konchalovsky. com Julia Vysotskaya,  
christian clauss, Philippe duquesne.  
rússia / alemanha, 2016. 130min, dcP.
Olga, imigrante da aristocracia russa e membro da 
Resistência Francesa, é presa pela polícia nazista 
por esconder crianças judias. Na prisão, ela conhe-
ce Jules, um oficial que está encarregado de seu 
caso, e que promete libertá-la em troca de favores 
sexuais. Ela concorda, mas vê seu plano ruir quan-
do é transferida para um campo de concentração. 
Para sua surpresa, ela cruza o caminho de Helmut, 
um oficial de alta patente da ss alemã que é per-
didamente apaixonado por ela desde quando ainda 
eram jovens - e até hoje mantém seus sentimentos. 
Leão de Prata de melhor direção Veneza 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEG (10/10) 15:30 Roxy 3 
TER (11/10) 21:30 Estação NET ipanema 1  
Qui (13/10) 16:45 Kinoplex são Luiz 4

Paterson
(Paterson)
de Jim Jarmusch. com adam driver, Golshifteh 
Farahani, Kara Hayward. estados unidos, 2016. 
113min, dcP.
Paterson trabalha como motorista de ônibus em 
uma pequena cidade em Nova Jérsei, curiosamente 
também chamada Paterson. sua rotina é simples: 
todos os dias o jovem motorista segue por sua rota, 
observando a cidade enquanto escuta fragmentos 
de conversas. Em sua vida privada, ele escreve poe-
mas em seu caderno de notas, passeia com seu cão 
e vai ao bar com sua esposa Laura beber uma única 
cerveja. Por outro lado, Laura está passando por um 
turbilhão de mudanças e a cada dia sonha com uma 
nova vida para ela. Do celebrado diretor Jim Jar-
musch, com Adam Driver. Festival de Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
A programar

PeQUeno segredo
(Pequeno segredo)
de david Schurmann. com Julia lemmertz, maria 
Flor, Fionnula Flanagan, marcello antony, erroll 
Shand. brasil, 2016. 105min, dcP.
 um filme com histórias interligadas e conectadas 
por um único segredo que irá revelar as trágicas 
e belas vidas de três famílias e como esperança, 
sonhos e destino são capazes de unir pessoas 
de diferentes partes do mundo. Baseado na his-
tória real que inspirou o best-seller homônimo.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa ficção - (lP, lei) - 10 anos
sEG (10/10) 19:30 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
TER (11/10) 21:15 Cinemark downtown 10 
QuA (12/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 4 «

Personal shoPPer
(Personal shopper)
de olivier assayas. com Kristen Stewart, Sigrid  
bouaziz, lars eidinger, nora von Waldstätten,  
ty olwin. França, 2016. 105min, dcP.
Maureen é uma jovem americana que vive em Paris 
e trabalha como compradora de roupas para uma 
celebridade. Ela detesta seu trabalho, mas não vê 
outra forma de se sustentar na capital francesa. Em 
suas horas vagas, Maureen exercita sua capaci-
dade psíquica de se comunicar com espíritos, em 
especial com Lewis, seu irmão gêmeo recém-fa-
lecido. Certo dia, ela começa a receber mensagens 
ambíguas, agora de fonte desconhecida. O longa é 
a segunda parceira entre a atriz Kristen stewart e 
o diretor Olivier Assayas, dois anos após Acima das 
nuvens. Melhor diretor no Festival de Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 19:15 Estação NET Botafogo 1 
QuA (12/10) 21:30 Estação NET ipanema 2  
sEx (14/10) 16:40 Roxy 1 
DOM (16/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 4 

Pitanga
(Pitanga)
de beto brant, camila Pitanga. brasil, 2016. 110min, dcP.
O documentário investiga o percurso estético, po-
lítico e existencial do ator Antônio Pitanga, que, 
dirigido por grandes cineastas como Glauber Ro-
cha, Cacá Diegues e Walter Lima Jr., foi destaque 
em alguns dos momentos de maior inquietação 
artística do cinema brasileiro. (« Com a presença 
de convidados)
Première Brasil:  
hors concours longa documentário - livre
sAB (15/10) 19:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro « 
DOM (16/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (19/10) 16:00 Ponto Cine 

PlanetariUm
(Planetarium)
de rebecca zlotowski. com natalie Portman,  
lily rose depp, emmanuel Salinger.  
França / bélgica, 2016. 105min, dcP.
Paris, fim da década de 1930. Kate e Laura Barlow, 
duas jovens espíritas americanas, estão terminan-
do sua turnê mundial. Especialistas em comunica-
ção com os mortos, as irmãs são bem menos jei-
tosas para lidar com os vivos. Fascinado pelo dom 
das garotas, André Korben, um poderoso produtor 
de cinema francês, decide contratá-las para um 
projeto ambicioso. No turbilhão das novas experi-
ências e sentimentos, o grupo prenuncia, sem se 
dar conta, um período sombrio que abalará todo 
o continente europeu muito em breve. Com Nata-
lie Portman. Festivais de Veneza e Toronto, 2016.  
(« Com a presença da diretora)

Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sAB (8/10) 21:00 Estação NET Botafogo 1 « 
DOM (9/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 2 
sEG (10/10) 15:30 Estação NET ipanema 2  
sEG (10/10) 21:50 Estação NET ipanema 2  
QuA (12/10) 16:45 Roxy 2

o Pós-minimalismo de eva hesse
(eva hesse)
de marcie begleiter. com eva Hesse, William Hesse, Sol 
leWitt. estados unidos / alemanha, 2016. 105min, dcP.
Eva Hesse foi uma das mais importantes artistas 
do pós-guerra nos Estados unidos. Vitimida por um 
tumor cerebral aos 34 anos, em apenas uma déca-
da  ela se tornou uma figura central na fundação do 
movimento pós-minimalista atráves de trabalhos 
pioneiros e densos que desafiaram a fácil categori-
zação. Este documentário - o primeiro a dar conta de 
sua vida e obra - conta com depoimentos de grandes 
nomes como sol LeWitt, Richard serra e Dan Graham 
para resgatar a personalidade apaixonada de uma 
das primeiras mulheres a desafiar um dos muitos 
contextos profissionais dominado por homens.
itinerários Únicos - (leP) - 12 anos
sEx (7/10) 15:00 Estação NET Botafogo 1 
DOM (9/10) 19:15 Cinemateca do MAM 
TER (11/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
QuA (19/10) 17:45 Roxy 3 

Postergados
(Postergados)
de carolina markowicz. com césar bordón, mirella 
Pascual, monica Villa, José luís arias, nestor 
Guzzini. brasil, 2016. 17min, dcP.
“Como diria Fernando Pessoa, somos cadáveres 
postergados”. Este filme será exibido na sessão 
do filme Comeback.
Première Brasil:  
competição curta - (lP, lei) - livre
DOM (9/10) 19:00 Roxy 1 
DOM (9/10) 19:00 Roxy 2 « 
sEG (10/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
TER (11/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
TER (11/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

Posto-avançado do Progresso
(Posto-avançado do progresso)
de Hugo Vieira da Silva. com nuno lopes, Ivo  
alexandre, david caracol. Portugal, 2016. 121min, dcP.
Dois oficiais da colônia portuguesa chegam a um 
remoto posto de negociação de marfim no Congo. 
seus brilhantes uniformes brancos os identifica não 
só como corpos estranhos na selva, mas também 
como fantasmas aos olhos dos nativos. Eles têm 
como missão fazer com que o mercado local de 
marfim volte a fluir após a morte do ex-chefe da 
estação. No entanto, os trabalhadores locais não 
parecem estar interessados em colaborar. Perdi-
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dos entre farras alcoólicas, músicas e um surto de 
malária, eles não têm escapatória. Todos sabemos 
que a história se repete como farsa. Berlim 2016.   
(« Com a presença do diretor)
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 18:15 Estação NET Botafogo 1  
TER (11/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (14/10) 14:00 instituto Moreira salles 
sEG (17/10) 13:00 Roxy 1

Prata Palomares
(Prata Palomares)
de andré Faria. com renato borghi, carlos Gregório, 
Ítala nandi, renato dobal, otávio augusto.  
brasil, 1972. 125min, 35mm.
Dois guerrilheiros saem de um local de batalha. 
uma santa declama sobre o futuro da humanidade. 
Os guerrilheiros invadem a igreja de uma pequena 
cidade e ali se instalam. Eles criticam o conserva-
dorismo e procuram o paraíso. A vontade de mudar 
o mundo é grande, mas as dificuldades são ainda 
maiores. Melhor diretor e cenografia para Lina Bo 
Bardi, no Festival de Brasília 1979.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 14 anos
sEx (14/10) 17:00 Cinemateca do MAM

Primeiro janeiro
(Primero enero)
de darío mascambroni. com Valentino rossi, Jorge 
rossi, eva torres. argentina, 2016. 65min, dcP.
A vida de Valentino, um menino de 8 anos, vem 
atravessando muitas mudanças. seus pais acabam 
de se divorciar e têm planos de vender a casa da 
família na montanha, onde ele passou todos seus 
verões até então. Na última visita à casa, George, 
o pai, planeja compartilhar com o filho uma tra-
dição familiar, mas Valentino propõe novas regras 
que desafiam a natureza do ritual. A partir de suas 
diferenças a tensão surge, comprometendo aquele 
último mês de janeiro nas montanhas. Prêmio de 
melhor filme argentino no BAFiCi 2016. (« Com a 
presença do diretor)
Première latina - (leP, li) - livre
sAB (8/10) 19:30 Kinoplex são Luiz 4 « 
DOM (9/10) 17:40 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 20:45 Roxy 1 
DOM (16/10) 14:30 C.C. Justiça Federal

PsYcho raman
(raman raghav 2.0)
de anurag Kashyap. com nawazuddin Siddiqui, Vicky 
Kaushal, Sobhita dhulipala. Índia, 2016. 128min, dcP.
Ramanna é um serial killer de Mumbai fascinan-
do por um psicopata da década de 1960, o infa-
me Raman Raghav. Paralelamente, ele desenvolve 
uma obsessão por Raghavan, um policial novato. 
Ramanna se empenha em criar situações em que 
ambos fiquem cara a cara, promovendo lutas im-
placáveis entre os dois. Mas afinal, quem é a caça 
e quem é o caçador? Mais novo - e kitsch - trabalho 
de um dos mais influentes diretores de Bollywood 
da atualidade, Anurag Kashyap, o mesmo de As 
gangues de Wasseypur e Feio. Exibido na Quinzena 
dos Realizadores do Festival de Cannes 2016.
midnight movies - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 19:45 Museu da República 
sAB (15/10) 16:15 Kinoplex são Luiz 2 
sEG (17/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (18/10) 21:30 Roxy 3

PUrPle rain
(Purple rain)
de albert magnoli. com Prince, apollonia Kotero,  
olga Karlatos, clarence Williams III, morris day. 
estados unidos, 1984. 111min, dcP.
The Kid é um jovem e problemático músico de Min-
neapolis que vive atormentado em um contexto fa-
miliar abusivo. Em meio a um romance conturbado 
com Apollonia, onde se esforça para não reprodu-
zir os erros de seu pai, ele terá que lidar com as 
provocações de um cantor rival e sua banda, The 
Time. Para completar, The Kid anda insatisfeito com 
sua própria banda. Até que finalmente a sua estre-
la começa a brilhar. O clássico vencedor de dois 
Oscar é apresentado no Festival do Rio em cópia 
restaurada, em homenagem a seu protagonista, o 
compositor Prince, falecido este ano. 
midnight movies - (leP) - 14 anos
DOM (16/10) 15:10 Estação NET Botafogo 1 
TER (18/10) 16:20 Roxy 2

QUand on a 17 ans
(Quand on a 17 ans)
de andré téchiné. com Sandrine Kiberlain,  
Kacey mottet Klein, corentin Fila, alexis loret.  
França, 2016. 116min, dcP.
Damien e Thomas estudam na mesma escola e ti-
nham tudo para serem amigos. No entanto, não su-
portam um ao outro e vivem se xingando – quando 
não brigam de fato. A mãe de Damien é médica e seu 
pai, piloto militar. Thomas é filho de uma família de 
camponeses que vive em uma região remota. Depois 
de sofrer uma série de abortos, a mãe de Thomas 
está grávida novamente. A fim de facilitar a difícil 
gravidez, a mãe de Damien convida Thomas a morar 
em sua casa até que o bebê nasça. Agora, Damien e 
Thomas vão ter que morar debaixo do mesmo teto. 
Competição do Festival de Berlim 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 13:00 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (11/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (15/10) 19:15 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 14:50 Roxy 1 
DOM (16/10) 21:00 Roxy 1

QUimera
(Quimera)
de eryk rocha. com Simon lane, nuvem,  
lucas moura rangel. brasil, 2004. 15min, digital.
Na mitologia grega, quimera é um animal formado 
por vários animais - leão, cabra, serpente. Neste 
filme, os espectadores encarnam em gatos de rua 
e assistem a um homem se barbear. A barba se 
converte em gato e o gato se transforma em barba. 
Homem e gato se confundem no limite invisível en-
tre os corpos. Parceria entre o cineasta Eryk Rocha 
e o artista plástico Tunga, foi exibido na competição 
do Festival de Cannes 2004. Este filme será exibido 
na sessão dos filmes Tunga - Registros, És tu, Brasil 
- Tunga e Cooking. (« Com a presença do diretor) 
artistas viajantes - 14 anos
sEG (10/10) 19:45 Estação NET Botafogo 1 « 
sAB (15/10) 19:00 CCBB - Cinema 1

raW
(grave)
de Julia ducournau. com Garance marillier, ella 
rumpf, rabah nait oufella, Joana Preiss. França, 
2016. 90min, dcP.
A jovem Justine nasceu no seio de uma família de 
veterinários. Aos 16 anos, a aplicada e talentosa 
adolescente está prestes a ingressar na faculdade, 

seguindo os passos de seus familiares na mesma 
universidade onde sua irmã mais velha faz sua 
graduação. Os trotes promovidos por veteranos 
começam já nos primeiros dias de aula e, em um 
dos desafios promovidos, Justine é forçada a comer 
carne crua pela primeira vez em sua vida. As conse-
quências desse ato são inesperadas e logo Justine 
descobre sua verdadeira natureza. Prêmio FiPREsCi 
na semana da Crítica do Festival de Cannes 2016.
midnight movies - (leP, li) - 18 anos
sAB (15/10) 15:00 Roxy 1 
DOM (16/10) 23:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (18/10) 18:40 Roxy 2
 

redemoinho
(redemoinho)
de José luiz Villamarim. com Irandhir Santos,  
Julio andrade, cássia Kis magro, dira Paes, camilla 
amado, démick lopes, cyria coentro, Inês Peixoto. 
brasil, 2016. 102min, dcP.
Luzimar e Gildo são dois grandes amigos de infância 
que se reencontram depois muitos anos afastados. 
Eles cresceram juntos em Cataguases, interior de 
Minas Gerais. Luzimar nunca saiu de sua cidade e 
trabalha numa fábrica de tecelagem. Gildo se mu-
dou para são Paulo, onde acredita ter se tornado um 
homem mais bem sucedido. Na noite de Natal, Lu-
zimar e Gildo se confrontam com o passado e, num 
intenso e turbulento mergulho na memória, partem 
para um perigoso acerto de contas. 
Première Brasil:  
competição longa ficção - (lei) - 14 anos
sAB (8/10) 21:45 Roxy 1 
sAB (8/10) 21:45 Roxy 2 « 
DOM (9/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sEG (10/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
sEG (10/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

redemPtion song
(redemption song)
de cristina mantis. Itália / brasil / Guiana / Senegal, 
2015. 70min, digital.
Cissoko é um refugiado que chega à itália para sentir 
na pele a precariedade em que vivem aqueles que 
fogem para Europa em busca de uma vida melhor. O 
desejo de contar sua experiência a seu povo o levou a 
filmar os aspectos pouco atraentes do mundo ociden-
tal em crise, onde muitas vezes a condição de vida se 
assemelha à escravidão. seu retorno à Guiné para a 
projeção destas imagens em escolas e aldeias será 
um convite para que esses conflitos sejam renegocia-
dos. Completando sua missão, Cissoko vem ao Brasil 
prestar homenagem aos descendentes de escravos 
que residem em comunidades quilombolas. (« Com 
a presença de convidados)
fronteiras - (leP, li) - 12 anos
QuA (12/10) 20:00 instituto Moreira salles « 
Qui (13/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
sEx (14/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
sEG (17/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 2
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cidade no Texas até a recepção calorosa no cir-
cuito internacional e em grandes premiações pelo 
mundo. Muito antes de Boyhood, revela-se aqui o 
primordial desejo do diretor em criar fora do sis-
tema hollywoodiano, elaborando filmes poderoros 
com orçamentos modestos no melhor estilo faça-
-você-mesmo. uma celebração do trabalho singu-
lar de um diretor que acabou por promover uma 
verdadeira primavera cinematográfica no Texas. 
sundance e sxsW, 2016.  
filme doc - (leP) - 10 anos
Qui (09/10) 17:45 instituto Moreira salles 
TER (11/10) 14:00 Museu da República 
sEx (14/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sEG (17/10) 13:15 Roxy 3

roBert doisneaU: throUgh the lens
(robert doisneau: le révolté du merveilleux)
de clémentine deroudille. França, 2016. 83min, dcP.
Robert Doisneau é autor de uma das mais icôni-
cas imagens do século xx, “O beijo do Hôtel de 
Ville”, e se tornou um dos fotógrafos mais popu-
lares da França. Em seus mais de vinte livros, 
ele revelou uma visão encantadora da fragilidade 
humana e da vida como uma série de momentos 
incongruentes. Para muitos, olhar para suas ima-
gens é como folhear um álbum de família. Este 
original e inovador documentário se apropria de 
pertences e da coleção privada de Doisneau, 
bem como de entrevistas com seus amigos e 
parceiros de vida e trabalho a fim de celebrar um 
dos maiores artistas do nosso tempo. (« Com a 
presença de convidados)
itinerários Únicos - (leP) - 12 anos
sEx (7/10) 14:30 C.C. Justiça Federal 
DOM (9/10) 18:00 Estação NET ipanema 1 « 
sEG (10/10) 16:40 são Luiz 4 
TER (11/10) 18:00 Oi Futuro ipanema 
sAB (15/10) 18:00 Cine Joia

the rolling stones olÉ olÉ olÉ! :  
a triP across latin america
(the rolling stones olé olé olé! :  
a trip across latin america)
de Paul dugdale. com mick Jagger,  
Keith richards, ronnie Wood, charlie Watts.  
reino unido, 2016. 100min, dcP.
Há poucos lugares no mundo onde os Rolling sto-
nes nunca se apresentaram - e Cuba era um deles. 
Esta verdadeira aventura cultural segue a banda 
por toda a sua turnê pela América Latina, passando 
por santiago do Chile, Buenos Aires, um circuito de 
street Art em são Paulo e um encontro com uma 
banda de mariachis na Cidade do México, até o 
histórico concerto final na capital cubana, onde  
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron-
nie Wood apresentaram sucessos como “Gimme 
shelter” e “satisfaction” para uma multidão de 1,2 
milhão de fãs. Festival de Toronto 2016.
midnight docs - (lP) - 14 anos
sAB (8/10) 21:15 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
sEG (10/10) 13:00 Roxy 1 
TER (11/10) 16:15 Cinemark downtown 10 
sEx (14/10) 22:15 Reserva Cultural Niterói 4

sarah Winchester, óPera fantasma
(sarah Winchester, opéra fantôme)
de bertrand bonello. com reda Kateb, marie agnès 
Gillot. França, 2016. 24min, dcP.
uma ópera que não existe. um fantasma toca uma 
peça na Ópera da Bastilha e dança na Ópera Garnier. 

a região selvagem
(la region salvaje)
de amat escalante. com ruth ramos, Simone bucio, 
Jesús meza, eden Villavicencio, andrea Peláez.  
méxico, 2016. 100min, dcP.
Alejandra é uma jovem mãe que, ao lado de seu 
marido Angel, cria seus dois filhos em uma pequena 
cidade. seu irmão Fabian trabalha como enfermeiro 
no hospital local. suas vidas provincianas são aba-
ladas com a chegada da misteriosa Veronica, uma 
mulher sexy que põe em cheque os valores fami-
liares, a hipocrisia, a homofobia e o machismo que 
até então regiam a moral local. Verônica convence 
a todos que em uma mata próxima, dentro de uma 
cabana isolada, habita algo que não é deste mundo 
e que servirá de resposta para todos os problemas. 
Leão de Prata de melhor direção, Veneza 2016.
Première latina - (leP) - 18 anos
Qui (13/10) 14:00 Roxy 3 
sAB (15/10) 21:30 Estação NET Botafogo 1 
QuA (19/10) 21:00 Roxy 1

a revolUção não será televisionada
(the revolution Won’t Be televised)
de rama thiaw. Senegal / França, 2016. 93min, digital.
 Quando o presidente senegalês Abdoulaye Wade 
decide disputar um terceiro mandato - a despeito 
da Constituição do senegal prever apenas uma re-
eleição para o cargo -, um movimento de resistên-
cia toma conta das ruas. Mobilizados pela situação 
política de seu país, um grupo de amigos de escola, 
dentre eles os rappers Thiat e Kilifeu e a cineasta 
Rama Thiaw, se uniu para documentar uma série de 
eventos, reuniões, campanhas, prisões, concertos e 
viagens pelo prisma dos próprios militantes. O re-
trato de um país em ebulição e de uma juventude 
na luta por novos começos. Festival de Berlim 2016. 
fronteiras - (leP) - 12 anos
sEx (7/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 
sAB (8/10) 16:00 Oi Futuro ipanema 
DOM (9/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
sEx (14/10) 19:20 Cinemateca do MAM

riachos, camPos e  rostos adoráveis
(al ma’wal khodra wal wajh el hassan)
de yousry nasrallah. com laila eloui, mena Shalaby, 
bassem Samra, ahmed el-daoud. egito, 2016. 115min, dcP.
Yehia é o patriarca dos Al-Tabakhs, uma família 
trabalhadora e gentil, especializada em buffets de 
casamento. Re’efat, seu filho mais velho, é per-
didamente apaixonado pela jovem, elegante e di-
vorciada shadia, mesmo já estando noivo de sua 
prima Karima - que por sua vez é apaixonada pelo 
irmão mais novo de Re’efat. Esta bagunça amorosa 
só permite aos envolvidos que sofram em segre-
do. Mas os segredos ameaçam vir à tona quando a 
família é chamada para organizar o casamento de 
Farid Abu Rayya, um político corrupto e ex-amante 
de shadia. Festivais de Toronto e Locarno 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 12 anos
DOM (9/10) 16:40 Roxy 1 
sEG (10/10) 13:00 Estação NET ipanema 1  
sEG (10/10) 19:40 Estação NET ipanema 1  
sAB (15/10) 21:15 Kinoplex são Luiz 2

richard linKlater - sonho É destino
(richard linklater - dream is destiny)
de louis black, Karen bernstein.  
estados unidos, 2015. 93min, dcP.
Retratando um dos mais inventivos diretores 
americanos, Richard Linklater, o filme revisita o 
caminho percorrido pelo autor de sua pequena 

Há uma ligação quase mística entre esses dois espa-
ços. um músico testa novos sons no porão da Bastilha 
enquanto o coro começa a ocupar seus lugares. Eles 
ensaiam juntos uma nova ópera, Sarah Winchester, 
sobre sua loucura, sua casa e seus fantasmas. Este 
filme será exibido na sessão do filme Nocturama.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 21:20 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 15:00 Roxy 3 
sEx (14/10) 17:45 Estação NET Botafogo 1

se Por acaso
(se por acaso)
de Pedro Freire. com Hector echemendía, Isabela 
crespo, luiz Ángel urquiza, luiz urquiza, Valentina 
manzoni. brasil / cuba, 2016. 15min, dcP.
Num povoado esquecido no interior de Cuba, um 
velho assiste a um filme feito há 14 anos. É um 
filme sobre o amor na adolescência, um menino 
sem mãe e crianças zumbis. Este filme será exibi-
do na sessão do filme A luta do século.
Première Brasil:  
competição curta ficção - (lei, lP) - livre
sEG (10/10) 19:00 Roxy 1 
sEG (10/10) 19:00 Roxy 2 « 
TER (11/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (12/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
QuA (12/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

sem títUlo # 3 : e Para QUe Poetas  
em temPo de PoBreza?
(sem título # 3 : e para que poetas  
em tempo de pobreza?)
de carlos adriano. brasil, 2016. 14min, dcP.
Algumas considerações (im)prováveis e (im)pon-
deráveis sobre a (im)pertinência e o (não)lugar 
da poesia em nossos tempos. um ensaio poéti-
co? um manifesto poético? uma (in)apropriação 
poética? Da série “Apontamentos para uma Au-
toCineBiografia (em Regresso)”. Este filme será 
exibido na sessão do filme Então morri. (« Com a 
presença de convidados)
Première Brasil:  
novos rumos curta - (lei, lP) - livre
sAB (8/10) 20:15 Roxy 3 « 
DOM (9/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 
sEG (10/10) 14:00 Cine Joia 
sEx (14/10) 14:00 Ponto Cine 
QuA (19/10) 16:00 Cine Joia Rio shopping 3
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a serPente
(a serpente)
de Jura capela. com matheus nachtergaele,  
lucelia Santos, Silvio restiffe, cellia nascimento. 
brasil, 2016. 73min, dcP.
Duas irmãs vivem na mesma casa com seus 
respectivos maridos, em quartos separados por 
uma única parede. uma das irmãs, Lígia, per-
manece virgem. insatisfeita, ela quer desfazer o 
casamento e pensa em se matar. Para impedir o 
suicídio da irmã, Guida lhe oferece o próprio ma-
rido, Paulo, por uma noite. Adaptação da última 
peça escrita por Nelson Rodrigues, em 1978. Este 
filme será exibido junto com o filme Love Snaps. 
(« Com a presença de convidados) 
Première Brasil:  
novos rumos longa - (li) - 14 anos
QuA (12/10) 20:15 Roxy 3 « 
Qui (13/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
sEx (14/10) 14:00 Cine Joia 
sEG (17/10) 14:00 Ponto Cine 
TER (18/10) 18:00 Cine Joia Rio shopping 3 

sieranevada
(sieranevada)
de cristi Puiu. com mimi branescu, Judith State, 
bogdan dumitrache, dana dogaru, Sorin medeleni. 
romênia / França / bósnia-Herzegovina / croácia / 
macedônia, antiga Iugoslávia, 2016. 173min, dcP.
Três dias após o ataque terrorista à redação do se-
manário Charlie Hebdo e 40 dias após a morte de 
seu pai, Larry, um médico quarentão, se prepara 
para passar o sábado em família como homenagem 
ao falecido. A ocasião, no entanto, não acontece de 
acordo com suas expectativas. Forçado a confrontar 
seus medos e seu passado, ele terá que repensar o 
lugar que ocupa no seio de sua família ao encontrar 
pouco espaço para contar a sua versão da verdade. 
Do diretor romeno Cristi Puiu, o mesmo de A morte 
do Sr. Lazarescu. Festival de Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (lP) - 14 anos
DOM (9/10) 17:45 Estação NET Botafogo 1 
QuA (12/10) 19:00 Museu da República 
DOM (16/10) 19:00 Roxy 2 
QuA (19/10) 20:00 Reserva Cultural Niterói 4

sign ‘o’ the times
(sign ‘o’ the times)
de Prince, albert magnoli. com Prince,  
Sheila e., Sheena easton. estados unidos /  
canadá, 1987. 85min, digital.
Em 1987, Prince lançou aquele que ficaria co-
nhecido como um dos discos mais importantes 
do rock’n’roll mundial: sign o’ the Times. Nono 
álbum da carreira do artista, o disco é uma mis-
tura complexa de ritmos como funk, soul, pop psi-
codélico, música eletrônica e rock, e se desdobrou 
em uma bem sucedida turnê. Para uma multidão 
que se acotovelava na mais famosa casa de sho-
ws de Roterdã, Prince e sua banda apresentaram 

13 canções, 11 delas oriundas do álbum. um re-
gistro histórico de um momento único da música 
pop mundial. sessão especial em homenagem ao 
artista Prince, falecido em abril deste ano.
midnight movies - (leP) - 14 anos
DOM (9/10) 14:00 Estação NET Botafogo 1 
QuA (12/10) 18:00 Oi Futuro ipanema

snoW monKeY
(snow monkey)
de George Gittoes. austrália / noruega /  
afeganistão, 2015. 148min, dcP.
Em 2011, o artista e ativista George Gittoes esta-
beleceu o Yellow House, um coletivo artístico em 
Jalalabad, a segunda maior cidade de Afeganistão. 
Hoje, ele trabalha com crianças e excluídos deste 
território dilacerado pelas guerras sucessivas e do-
minado pelos Talibãs. Fornecendo equipamento de 
vídeo, ele incentiva que os meninos locais façam 
seus próprios filmes. Dentre eles está steel, o chefe 
da gangue Gangsters, um menino de nove anos que 
anda com uma gilete na boca e aterroriza a todos. 
Dessa forma, estes meninos conseguirão recuperar 
alguma parte de suas infâncias perdidas. 
fronteiras - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 
sAB (8/10) 13:30 instituto Moreira salles 
Qui (13/10) 14:20 Cinemateca do MAM 
sEx (14/10) 15:45 Oi Futuro ipanema

soB as somBras
(Under the shadow)
de babak anvari. com narges rashidi, avin manshadi, 
bobby naderi, ray Haratian, arash marandi. Irã / 
Jordânia / Qatar / reino unido, 2016. 84min, digital.
Teerã, 1988. shideh vive em meio ao caos da Guerra 
irã-iraque. Depois de ter sido acusada de compor-
tamento subversivo, ela foi expulsa da faculdade de 
medicina e precisa cuidar sozinha da filha Dorsa en-
quanto seu marido luta na guerra. um míssil atinge 
o prédio onde elas moram, mas não explode. Pouco 
depois, Dorsa fica muito doente e começa a apre-
sentar um comportamento perturbador. Buscando 
por respostas, shideh descobre que o míssil pode ter 
trazido consigo Djinn, um espírito maligno que viaja 
com o vento, uma força sobrenatural que estaria ten-
tando se apossar de Dorsa. sundance 2016.
midnight movies - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 21:15 Estação NET Botafogo 1 
sAB (8/10) 15:00 Cinemateca do MAM 
DOM (9/10) 16:15 Estação NET ipanema 1  
TER (11/10) 18:00 Cine Joia

soB Pressão
(sob pressão)
de andrucha Waddington. com Júlio andrade,  
Ícaro Silva, marjorie estiano, andréa beltrão,  
Stepan nercessian. brasil, 2016. 90min, dcP.
Em um dia bastante tenso, com um cenário típi-
co de guerra, os médicos de um hospital público, 
acostumados com uma dura realidade, vão ter 

que enfrentar mais uma tensa decisão quando 
três pacientes em estado grave precisam de 
socorro ao mesmo tempo. Com poucos recur-
sos, eles precisam atender a todos e lidar com 
as pressões sociais daquela situação. Este filme 
será exibido junto com o filme O ex-mágico.
Première Brasil:  
competição longa ficção - (lei) - 16 anos
sEG (10/10) 21:45 Roxy 1 
sEG (10/10) 21:45 Roxy 2 « 
TER (11/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
QuA (12/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
QuA (12/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1 

solar
(solar)
de manuel abramovich. com manuel abramovich, 
Flavio cabobianco, marcos cabobianco. argentina, 
2016. 76min, dcP.
Em 1991, com apenas 10 anos, Flavio Cabobian-
co publicou  Venho do sol, livro onde filosofa so-
bre Deus e o universo. A publicação se tornou um 
best-seller na Argentina e transformou seu autor 
em um fenômeno New Age. Vinte anos mais tarde, 
ele decide reeditá-lo e aceita a proposta para que 
façam um documentário sobre sua história. Mas já 
no início das filmagens, ele se mostra resistente às 
ideias do diretor. Os constantes questionamentos 
do menino prodígio de outros tempos acaba pondo 
em crise a produção, transformando o documen-
tário em um jogo de forças entre Flavio e o diretor. 
BAFiCi 2016. (« Com a presença do diretor)
Première latina - (leP, li) - livre
QuA (12/10) 18:00 instituto Moreira salles « 
Qui (13/10) 13:00 Roxy 1 
DOM (16/10) 20:00 Oi Futuro ipanema

sonita, Uma raPPer afegã
(sonita)
de rokhsareh Ghaem maghami. com Sonita alidazeh. 
alemanha / Irã / Suíça, 2015. 91min, dcP.
Em um país conservador como o irã, ser mulher, ra-
pper e talentosa é um problema. sonita, uma refu-
giada afegã adolescente, precisa tomar uma atitude 
drástica quando sua família resolve levá-la de volta 
ao Afeganistão para se casar com um homem mais 
velho e sanar seus problemas financeiros. Com 
suas batidas e rimas ferozes, ela cria um manifesto 
contra o casamento forçado, atraindo a atenção de 
aliados poderosos que podem ajudá-la a escapar 
do que parece um destino inevitável. Grande Prê-
mio do Júri e melhor documentário eleito pelo pú-
blico na competição internacional, sundance 2016. 
fronteiras - (leP) - 12 anos
sEx (7/10) 16:10 Oi Futuro ipanema 
sAB (8/10) 14:00 Cine Joia 
Qui (13/10) 19:00 C.C. Justiça Federal 
DOM (16/10) 15:45 instituto Moreira salles

soPradora de folhas
(sopladora de hojas)
de alejandro Iglesias mendizabal. com alejandro 
Guerrero S., Paco rueda, Fabrizio Santini, José carlos 
rodríguez, arcelia ramírez. méxico, 2015. 96min, dcP.
Os amigos Lucas, Emilio e Rubén voltam do jogo de 
futebol suados. Recebem a notícia da morte de um 
companheiro de jogo e, para comparecer ao velório, 
precisam trocar de roupa. Enquanto conversam na 
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praça, por brincadeira, um deles se joga em um dos 
muitos montes de folhas secas que havia no local. 
Logo percebe que perdeu a chave de sua casa e 
do carro da namorada. Os amigos precisam, então, 
tentar encontrá-la. A dificuldade da tarefa se soma 
ao pesar pela morte do amigo e faz aflorar conflitos, 
sentimentos de culpa e o medo inconsciente de se 
tornarem adultos.
mostra geração - (leP, li) - livre
Qui (13/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4 
TER (18/10) 16:00 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (19/10) 17:20 Roxy 2

soUvenir
(souvenir)
de bavo defurne. com Isabelle Huppert,  
Kévin azaïs, Johan leysen. bélgica / luxemburgo / 
França, 2016. 90min, dcP.
Liliane é uma inócua funcionária de uma fábrica de 
patê. Tranquila e nada ambiciosa, ela é uma em-
pregada modelo feliz, que toca sua repetitiva e ma-
çante rotina de trabalho sem maiores atropelos. um 
dia, um novo funcionário se junta à equipe. Jean 
surge como um sopro de ar fresco no dia a dia da 
fabrica e, intrigado com Liliane, quer logo virar seu 
amigo. Ele não acredita que ela seja quem diz ser 
e tem certeza que já a viu na televisão quando era 
mais jovem. Liliane nega, mas com o tempo o re-
encontro com seu passado se torna inevitável. Com 
isabelle Huppert. Festival de Toronto 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
sEx (14/10) 20:00 Museu da Republica 
sAB (15/10) 19:40 Roxy 1 
DOM (16/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
QuA (19/10) 17:20 Reserva Cultural Nitéroi 2

sPa night
(spa night)
de andrew ahn. com Joe Seo, Haerry Kim, youn Ho 
cho, Ho young chung, linda Han. estados unidos, 
2016. 93min, dcP.
O jovem coreano-americano David Cho vive no li-
miar entre a curiosidade da adolescência e a vida 
adulta. Quando o restaurante de seu pai fecha, a 
tensão em casa aumenta e ele se vê obrigado a 
arrumar um emprego. David finge ir às aulas, mas 
secretamente aceita um emprego em um spa core-
ano. Em sua nova vida paralela, ele lutará para con-
ciliar suas obrigações como filho de uma tradicional 
família asiática e seu crescente desejo por homens 
em meio ao universo das saunas coreanas em Los 
Angeles. Prêmio Especial do Júri para o ator Joe 
seo no sundance Film Festival 2016. 
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 
sEG (10/10) 22:00 Estação NET ipanema 1  
TER (11/10) 16:40 Roxy 2 
QuA (19/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 2

striKe a Pose
(strike a Pose)
de ester Gould, reijer zwaan. com luis camacho, 
oliver crumes, Salim Gauwloos. Holanda / bélgica, 
2016. 85min, dcP.
Em 1990, sete jovens dançarinos – seis gays e 
um hétero – juntaram-se à estrela do pop Madon-
na em sua turnê Blond Ambition, a mais ousada e 
controversa até então e que deu origem ao filme 
Na cama com Madonna. Autoproclamada mãe de 
seus dançarinos, a cantora aproveitou as filmagens 

para marcar posição em questões ligadas aos di-
reitos dos homossexuais, liberdade de expressão e 
desmistificação da AiDs. Este documentário revela 
a surpreendente e emocionante história desses 
extravagantes dançarinos, que logo se tornaram 
ícones da liberdade sexual, inspirando jovens do 
mundo todo. Berlim 2016.
midnight docs - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 21:30 Estação NET Botafogo 1 
Qui (13/10) 16:45 C.C. Justiça Federal 
sEx (14/10) 14:00 Oi Futuro ipanema 
TER (18/10) 13:30 Roxy 3

sUPer orQUestra arcoverdense  
de ritmos americanos
(super orquestra arcoverdense  
de ritmos americanos)
de Sérgio oliveira. brasil, 2016. 79min, dcP.
uma tradicional orquestra de baile sertaneja, a 
superOara, anima festas de debutantes de ves-
tidos vaporosos e cores vibrantes. Enquanto isso, 
esse mesmo sertão, território mítico do imaginá-
rio brasileiro, é transformado em sua paisagem 
por grandes obras, ao ritmo de máquinas e ope-
rários. Em tom fabular, este documentário faz 
um recorte de um sertão contemporâneo, onde 
alguns privilegiados celebram e outros menos 
afortunados, animais incluídos, dançam, cantam, 
mas não são convidados para a festa. Este filme 
será exibido junto com o filme Demônia - Melo-
drama em 3 atos.
Première Brasil:  
competição longa documentário - (lei) - livre
QuA (12/10) 19:00 Roxy 1  
QuA (12/10) 19:00 Roxy 2 « 
Qui (13/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
sEx (14/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
sEx (14/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

ta’ang
(ta’ang)
de Wang bing. Hong Kong / França, 2016. 147min, dcP.
Desde o ínicio de 2015, o Ta’ang, uma minoria ét-
nica da Birmânia, vive uma guerra civil na fronteira 
do país com a China. De lá pra cá, o violento conflito 
forçou milhares de crianças, mulheres e idosos a 
deixarem a região para viver do outro lado da fron-
teira. O mais novo documentário do mestre Wang 
Bing segue a rotina desses refugiados e a esperan-
ça que compartilham de em breve voltar para casa. 
Eles vagam pelas montanhas remotas, acampam 
em barracas improvisadas e conversam ao redor da 
fogueira. Eles têm uns aos outros, portanto não es-
tão com medo. Festivais de Berlim e Locarno, 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
QuA (12/10) 13:30 Estação NET Botafogo 1 
sEx (14/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 

talvez deserto talvez Universo
(talvez deserto talvez universo)
de Karen akerman, miguel Seabra lopes. brasil, 
2015. 99min, dcP.
A unidade de internamento de Psiquiatria Fo-
rense é uma estrutura de regime fechado, de 
segurança média, com vertente reabilitadora. 
Presta acompanhamento psiquiátrico, psicológi-
co, médico, terapêutico e social. Os homens que 
a habitam foram considerados inimputáveis pelo 
tribunal. sentem o tempo passar, lento. É neste 
tempo individual que o filme se instala. 
Première Brasil:  
novos rumos longa - (lei) - 16 anos
sEx (7/10) 20:15 Roxy 3 « 
sAB (8/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
DOM (9/10) 14:00 Cine Joia 
Qui (13/10) 14:00 Ponto Cine 
TER (18/10) 16:00 Cine Joia Rio shopping 3 

temPestade
(tempestad)
de tatiana Huezo. méxico, 2016. 105min, dcP.
Em uma manhã qualquer, Miriam é presa e acusa-
da sem provas de tráfico de pessoas. A violência 
que ela sofreu e a qual foi exposta durante sua pri-
são deixou uma lacuna profunda em sua vida. Ade-
la trabalha como palhaça em um circo itinerante. 
Dez anos atrás, sua vida foi transformada de forma 
irreversível, e todas as noites durante o show ela 
evoca sua filha desaparecida, Monica. Através de 
uma viagem subjetiva e emocional, esta é a jornada 
de duas mulheres, um retrato do poder paralisante 
do medo e do impacto da violência que aflige o Mé-
xico. Festival de Berlim 2016.
Première latina  - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 instituto Moreira salles 
DOM (9/10) 18:00 Oi Futuro ipanema 
sEG (10/10) 20:00 Cine Joia 
TER (11/10) 19:00 C.C. Justiça Federal

ternos caçadores
(ternos caçadores)
de ruy Guerra. com Sterling Hayden,  
maureen mcnally, Susan Strasberg.  
França / brasil / Panamá, 1970. 115min, 35mm.
Allan, um biólogo especializado em aves, espera 
em uma ilha a migração de pássaros, na compa-
nhia de sua esposa Clea, sua irmã Lisbeth e seu 
filho Bob. Próximo dali, um prisioneiro acaba de 
escapar da cadeia. inexplicavelmente, parece que 
Clea já o  esperava, e deixa para ele cobertores e 
alimentos em uma canoa vazia. uma tempestade 
mudará o rumo dos pássaros e de todos na ilha.
cinema novo / intersecções /  
cinema marginal - 16 anos
DOM (9/10) 17:00 Cinemateca do MAM
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a terra dos fantasmas  
vista Pelos BUshmen
(ghostland: the view of the ju’hoansi)
de Simon Stadler. alemanha, 2016. 88min, dcP.
O embate cultural de Os deuses devem estar loucos 
se tornou real. uma das culturas mais antigas do 
nosso planeta, os Ju/’Hoansi Bushmen, da Namíbia, 
estão passando por mudanças profundas. Proibidos 
de caçar, eles precisam apelar para um estilo de 
vida “civilizado”. Este documentário acompanha a 
tribo em sua viagem pelo deserto de Kalahari em 
direção ao coração da Europa, em uma fascinan-
te e bem humorada análise dos hábitos do mundo 
moderno pelos olhos de um povo que está prestes a 
abrir mão de milhares de anos de tradição. Prêmio 
do público no Festival south by southwest 2016.
meio ambiente - (leP, li) - 10 anos
DOM (9/10) 16:00 Oi Futuro ipanema 
sEG (10/10) 17:00 Roxy 2  
TER (11/10) 18:00 Museu da República 
sAB (15/10) 13:45 Kinoplex são Luiz 4

the Beatles: eight daYs a WeeK -  
the toUring Years
(the Beatles: eight days a Week -  
the touring Years)
de ron Howard. com Paul mccartney, ringo Starr, 
John lennon, George Harrison. reino unido / estados 
unidos, 2016. 133min, dcP.
Em fevereiro de 1964, quatro jovens de Liverpool se 
apresentaram no programa de Ed sullivan e muda-
ram a cultura pop para sempre. Naquela noite, 73 
milhões de pessoas assistiram à primeira aparição 
dos Beatles na televisão americana, definindo o 
nascimento da cultura jovem como a conhecemos 
hoje. Em 1966, após conquistar a América, a ban-
da seguiu em turnê por 90 cidades em 15 países, 
criando o fenômeno da Beatlemania. O diretor Ron 
Howard revela os segredos desta turnê histórica 
a partir da perspectiva da própria banda, em uma 
análise do impacto daqueles anos na vida de cada 
um dos Beatles.
midnight docs - (leP) - 12 anos
TER (11/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 2 
sEx (14/10) 23:59 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (19/10) 16:45 Roxy 1

tio Bernard -  
Uma antilição de economia
(oncle Bernard – l’anti-leçon d’économie)
de richard brouillette. com bernard maris, cabu. 
canadá / espanha, 2015. 79min, dcP.
Em uma mesa, atrás de uma caneca de chá, 
senta-se Bernard Maris, editor do jornal satírico 
francês Charlie Hebdo e professor de economia da 
universidade de Paris. Com alegria, ele debocha de 
todo o repertório neoliberal, critica a economia em 
sua tentativa de posar como ciência e aponta inú-
meras inconsistências do sistema econômico em 
vigor. Filmado em 2000, muito antes da crise que 
abalou economias pelo mundo e do atentado terro-
rista que o vitimou naquele mesmo local, este do-
cumentário profético é um retrato raro de uma das 
mais influentes figuras francesas de seu tempo. 
Roterdã 2016. (« Com a presença de convidados)
itinerários Únicos - (lP) - 10 anos
sEx (7/10) 13:20 Estação NET Botafogo 1 
Qui (13/10) 18:45 Cinemateca do MAM «« 
DOM (16/10) 18:00 Oi Futuro ipanema

todas as manhãs do mUndo
(todas as manhãs do mundo)
de lawrence Wahba. com ailton Graça,  
leticia Sabatella. brasil, 2016. 84min, dcP.
O sol e a Água - “pai” e “mãe” da vida na Terra - te 
convidam para uma incrível jornada pelos amanhe-
ceres mais extraordinários do planeta. Do inóspito 
deserto da Baja Califórnia ao impiedoso ciclo das 
águas do Pantanal, passando pelas florestas tem-
peradas do Canadá, pelos mares tropicais e pelas 
savanas africanas. O nascer do sol revela paisa-
gens deslumbrantes, animais exóticos e batalhas 
ferozes pela sobrevivência. Apesar dos desmandos 
do homem, este filme mostra como a vida se reno-
va a cada amanhecer, nos trazendo uma mensa-
gem de otimismo e esperança. (« Com a presença 
do diretor e elenco)
meio ambiente - livre
sEG (10/10) 14:15 Kinoplex são Luiz 4 
sEG (10/10) 21:00 Kinoplex são Luiz 4 « 
QuA (12/10) 17:30 Estação NET ipanema 2  
sAB (15/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4

todo o resto
(todo lo demás)
de natalia almada. com adriana barraza.  
méxico / estados unidos, 2016. 98min, dcP.
Dona Flor é uma burocrata e deixa tal caracteristi-
ca transparecer até na cor de sua blusa bege, nos 
sapatos sem saltos, na saia na altura do joelho. Há 
mais de três décadas, ela passa seus dias aten-
dendo cidadãos indignados, para os quais ela não é 
nada além de uma burocrata sem vida. Na compa-
nhia exclusiva de seu gato, ela dedica suas noites 
a listar obsessivamente as pessoas que atendeu 
durante o dia. inspirado pela ideia da filosofa alemã 
Hannah Arendt, que classificou a burocracia como 
uma das piores formas de violência, esta é uma 
contemplação hipnotizante sobre a solidão.
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sAB (15/10) 18:30 Roxy 3 
DOM (16/10) 13:10 Estação NET Botafogo 1 
TER (18/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 4

tomcat
(Kater)
de Händl Klaus. com lukas turtur, Philipp Hochmair, 
toni, thomas Stipsits, manuel rubey, Gerald Votava. 
Áustria, 2016. 114min, dcP.
Andreas e stefan levam uma vida feliz. Na compa-
nhia de seu amado gato Moses, eles vivem em uma 
bela e antiga casa numa região de vinhedos em 
Viena, na Áustria. Além da vida familiar, eles com-
partilham o círculo de amizade e o ambiente de tra-
balho: uma orquestra onde um atua como músico e 
o outro como programador. Porém, uma inesperada 
e inexplicável explosão de violência abala o relacio-
namento dos dois, colocando em risco tudo o que 
construíram juntos. Com suas limitações expostas, 
eles agora serão obrigados a encarar o ponto cego 
que existe em todos nós. Festival de Berlim 2016. 
expectativa 2016 - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 19:50 Cine Joia 
sAB (8/10) 15:10 Estação NET ipanema 1  
Qui (13/10) 18:00 instituto Moreira salles 
sEG (10/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 13:00 Roxy 2

tommaso
(tommaso)
de Kim rossi Stuart. com Kim rossi Stuart,  
camilla diana, Jasmine trinca, cristiana capotondi. 
Itália, 2016. 97min, dcP.
Depois de um longo relacionamento, Chiara de-
cide deixar Tommaso. um gentil e romântico ator, 
ele está agora diante de uma liberdade infinita. No 
entanto, ele logo se vê repetindo os mesmos erros 
e seus relacionamentos parecem terminar sempre 
da mesma maneira. Esta compulsiva repetição de 
atos e gestos diante de mulheres que cruzam seu 
caminho acaba por criar um vazio absoluto ao seu 
redor. sozinho, Tommaso não tem mais como fugir. 
Ele terá enfim que encarar o momento traumático 
de seu passado onde tudo se estagnou: quando foi 
abandonado pela primeira mulher de sua vida, a 
sua mãe. Veneza 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 2 
sAB (8/10) 17:30 Estação NET ipanema 1  
DOM (9/10) 13:00 Roxy 1 
QuA (12/10) 18:00 Kinoplex são Luiz 4

toni erdmann
(toni erdmann)
de maren ade. com Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
lucy russell. alemanha / Áustria, 2016. 162min, dcP.
Winfried, um professor de música de meia-idade, 
decide fazer uma visita surpresa a sua filha, a 
organizada ines. seu plano é simples e parece in-
falível: se reconectar com com ela através do seu 
valioso arsenal de piadas excêntricas. Para isso, ele 
se transforma em Toni Erdmann, um personagem 
bizarro. ines, por sua vez, se desespera ao ver sua 
vida perfeitamente organizada abalada por um im-
previsto desta proporção. Quando seu pai audacio-
samente lhe pergunta “você está feliz?”, ela se vê 
sem resposta, dando ínicio a uma mudança profun-
da. Prêmio FiPREsCi em Cannes 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 21:10 Estação NET ipanema 2  
sEx (14/10) 20:40 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 18:00 Roxy 3 
sEG (17/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 4

tramPs
(tramps)
de adam leon. com callum turner, Grace Van Patten, 
mike birbiglia, margaret colin, michal Vondel.  
estados unidos, 2016. 82min, dcP.
Danny vive com sua mãe e seu irmão Darren em 
Nova York. Quando Darren é preso por contraven-
ção em Atlantic City, Danny precisa substituí-lo em 
um negócio escuso. Ele não sabe quase nada sobre 
a missão, apenas que precisa entrar em um deter-
minado carro, que o levará até certo ponto, e buscar 
uma mala de conteúdo sigiloso. Mas Danny pega 
a mala errada e logo ele e sua motorista, a bela e 
antipática Ellie, vão perambular pelo subúrbio para 
tentar solucionar o golpe fracassado, tudo com 
apenas 9 dólares e um bilhete de metrô na carteira. 
Festival de Toronto 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 14 anos
TER (11/10) 14:30 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (12/10) 13:45 Estação NET ipanema 2  
TER (18/10) 21:40 Reserva Cultural Niterói 4 
QuA (19/10) 19:20 Roxy 1
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a transfigUração
(the transfiguration)
de michael o’Shea. com eric ruffin, chloe levine, 
aaron clifton moten, carter redwood, danny Flaherty. 
estados unidos, 2016. 97min, dcP.
Milo é um adolescente órfão de 14 anos que vive 
com seu irmão no Queens, em Nova York. ignora-
do por seus colegas de classe, ele sofre bullying 
nas mãos dos meninos mais velhos da escola. Ele 
encontra refúgio no pequeno apartamento onde 
mora, onde foge da solidão ao se debruçar sobre o 
fascinante mundo dos vampiros. Milo esconde um 
segredo sinistro, mas um encontro com sophie, sua 
nova vizinha, irá despertá-lo para novos sentimen-
tos. selecionado para a mostra um Certo Olhar do 
Festival de Cannes 2016.
midnight movies - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 15:00 Estação NET ipanema 1  
sAB (8/10) 13:00 Roxy 1 
TER (11/10) 19:30 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (19/10) 19:30 Roxy 2

três
(saam yan hang)
de Johnnie to. com Vicki zhao, louis Koo, Wallace 
chung, lo Hoi-pang, eddie cheung Siu-fai.  
Hong Kong / china, 2016. 88min, dcP.
Han é um criminoso em fuga que, ao se ver en-
curralado pelo obcecado detetive Lok, decide tomar 
uma decisão extrema: dá um tiro em si mesmo para 
que o policial seja obrigado a leva-lo para o hospi-
tal. uma vez lá, ele recusa tratamento, esperando 
que sua gangue venha resgatá-lo. Mas Zhau, a 
jovem cirurgiã que o atende, faz de tudo para cum-
prir seu dever de médica. Nesse cenário de tensão, 
Han, Lok e Zhau têm de lutar contra seus próprios 
demônios, encurralados na atribulada emergência 
do hospital. Novo trabalho do mestre do cinema de 
ação Johnnie To (Eleição, Blind Detective).
midnight movies - (leP) - 14 anos
QuA (12/10) 13:10 Roxy 3 
sAB (15/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 4 
DOM (16/10) 17:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro

trUcUlência
(the hard stop)
de George amponsah. 
reino unido, 2015. 85min, dcP.
Em agosto de 2011, Mark Duggan foi morto a tiros 
por policiais numa prática conhecida como “hard 
stop”, ou abordagem truculenta. O incidente de-
sencadeou uma onda de protestos violentos, vi-
rando um dos maiores distúrbios civis da história 
britânica recente. Este documentário acompanha 
a rotina de Marcus e Kurtis, dois amigos de in-
fância de Duggan, ao longo de 24 meses de luto, 
prisões e desemprego, no intuito de entender o 
que aconteceu. uma imersão por um mundo de 
racismo, raiva e frustração pelo qual todos pas-
sam todos os dias, mas poucos conseguem en-
xergar. Festival de Toronto 2015. 
fronteiras - (leP) - 14 anos
sEx (7/10) 14:00 CCBB - Cinema 1 
sAB (8/10) 20:10 Oi Futuro ipanema 
QuA (12/10) 19:00 C.C. Justiça Federal

o tÚnel
(teo-neol)
de Kim Seong-hun. com Ha Jung-woo, doona bae,  
oh dal-su. coreia do Sul, 2016. 127min, dcP.
Jung-su dirige para casa. No caminho, algo inacredi-
tável acontece: um túnel despenca, deixando-o pre-
so entre os escombros. O episódio gera um frenesi 
na mídia local, e um repórter consegue fazer uma 
entrevista com Jung-su por celular. Em poucos dias, 
uma série de erros primários no resgate colocam-no 
em uma situação ainda mais complicada, deixando-
-o sem comida, sem água e incomunicável. Os dias 
passam, as buscas não progridem e todos começam 
a perder as esperanças, enquanto sua família é for-
çada a tomar uma difícil decisão, sem saber se Jung-
-su está vivo ou morto. Festival de Locarno 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 2 
sEG (10/10) 21:45 Kinoplex são Luiz 2 
DOM (16/10) 18:50 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (19/10) 13:00 Roxy 2

tUnga – registros
(tunga – registros)
de murilo Salles. brasil, 2012. 33min, digital.
Registro de cinco performances do artista na aber-
tura da Galeria Psicoativa Tunga, em inhotim, em 6 
de setembro de 2012: xifópagas capilares, Tereza, 
Make up Coincidence - A prole do bebê e Experiên-
cia física sutil & inside Out, upside Down – A Walk 
in Venice Com a presença de convidados) Este filme 
será exibido junto com os filmes Quimera, Cooking e 
És tu, Brasil - Tunga. (« Com a presença do diretor)
artistas viajantes - 14 anos
sEG (10/10) 19:45 Estação NET Botafogo 1 « 
sAB (15/10) 19:00 CCBB - Cinema 1

vermelho rUsso
(vermelho russo)
de charly braun. com martha nowill, maria ma-
noella, Soraia chaves, esteban Feune de colombi, 
michel melamed. brasil / rússia, 2016. 90min, dcP.
Marta e Manu são duas jovens atrizes em crise 
com a profissão. A fim de se reinventarem, deci-
dem encarar o inverno russo para se aprofundar 
na famosa técnica stanislavski de interpretação. 
Entre nevascas, brigas, paixões e muitos litros de 
vodca, suas personagens acabam por extrapolar 
os limites da cena e da amizade, fazendo com 
que sejam constantemente testadas pelo rigor 
do teatro e por uma Rússia majestosa e difí-
cil. Este filme será exibido junto com o filme O 
estacionamento.
Première Brasil:  
competição longa ficção - (lei, lP) - 12 anos
sEx (7/10) 21:45 Roxy 1 
sEx (7/10) 21:45 Roxy 2 « 
sAB (8/10) 16:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
DOM (9/10) 16:30 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 21:30 Kinoplex são Luiz 1

a vida de Uma mUlher
(Une vie)
de Stéphane brizé. com Judith chemla, Jean-Pierre 
darroussin, yolande moreau, Swann arlaud, nina 
meurisse. França / bélgica, 2016. 119min, dcP.
Normandia, 1819. Jeanne é uma jovem inocente e 
cheia de sonhos infantis que acaba de voltar para 
casa depois de terminar seus estudos em um con-
vento. No retorno a sua antiga vida, ela cumpre os 
planos determinados por sua família de se casar 
com Julien de Lamare, um visconde local que logo 
se revela mesquinho e infiel. Pouco a pouco, as ilu-
sões de Jeanne vão se desfazendo. Do mesmo di-
retor de Mademoiselle Chambon e Uma primavera 
com minha mãe, o longa é uma adaptação do pri-
meiro livro do escritor francês Guy de Maupassant. 
Festivais de Veneza e Toronto 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 4 
sEx (7/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (8/10) 18:50 Estação NET ipanema 2  
QuA (12/10) 13:00 Roxy 1 
DOM (16/10) 18:45 Kinoplex são Luiz 4

vida, animada
(life, animated)
de roger ross Williams. com owen Suskind,  
ron Suskind, cornelia Suskind, Walter Suskind. 
estados unidos / França, 2016. 91min, dcP.
Aos três anos, Owen suskind ainda não sabia falar. 
Qualquer forma de comunicação havia sido com-
prometida por um autismo que parecia condená-lo 
ao silêncio. As coisas mudaram no dia que Owen 
ganhou um papagaio de pelúcia, mais precisamen-
te um iago, personagem do filme Alladin. Pronta-
mente o menino começou a recitar falas inteiras 
do filme, trazendo à tona um registro linguístico e 
afetivo até então desconhecido. um documentário 
sobre a inspiradora história do jovem que encon-
trou nos clássicos da Disney uma forma de se co-
municar com o mundo. Prêmio de melhor direção 
em sundance 2016.
expectativa 2016 - (leP) - 10 anos
sEx (7/10) 18:00 CCBB - Cinema 1 
sAB (8/10) 13:10 Estação NET ipanema 2  
QuA (12/10) 15:30 Kinoplex são Luiz 2 
sAB (15/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 2 
DOM (16/10) 14:50 Roxy 2

as vidas chinesas de Uli sigg
(the chinese lives of Uli sigg)
de michael Schindhelm. com uli Sigg, ai Weiwei, cao 
chong’en, cao Fei, Fang lijun. Suíça, 2016. 93min, dcP.
O suíço uli sigg teve grande influência nas mu-
danças da política econômica da China em sua 
era pós-maoista. Ele estabeleceu também a mais 
significativa coleção de arte contemporânea chine-
sa no mundo. A maior parte de sua coleção será 
transferida para o M+, museu que abrirá em Hong 
Kong em 2019. Ao focar na vida e trajetória de sigg 
– empresário, diplomata e colecionador de arte sin-
gular –, este documentário faz uma profunda aná-
lise das evoluções da sociedade chinesa, desde a 
década de 1970 até os tempos atuais. selecionado 
para o Festival de Locarno 2016.
itinerários Únicos - (leP, li) - 10 anos
sEx (7/10) 16:00 instituto Moreira salles
DOM (9/10) 20:00 Oi Futuro ipanema
Qui (13/10) 14:30 C.C. Justiça Federal



60

as vidas de thÉrÈse
(les vies de thérèse)
de Sébastien lifshitz. com thérèse clerc.  
França, 2016. 52min, digital.
Documentário póstumo sobre Thérèse Clerc, uma 
das mais famosas militantes de seu tempo. Membro 
do Movimento de Libertação do Aborto e Contracep-
ção na virada do Maio de 68, ela sempre esteve na 
linha de frente das batalhas por pautas progressis-
tas, como a igualdade entre homens e mulheres e 
os direitos dos homossexuais. Ela acaba de saber 
que sofre de uma doença incurável e decide revi-
sitar sua inspiradora trajetória pela última vez. um 
olhar lúcido sobre suas batalhas e todo o amor que 
surgiu a partir delas. Quinzena dos Realizadores, 
Festival de Cannes 2016. Este filme será exibido na 
sessão do filme E a mulher criou Hollywood.
expectativa 2016 - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 15:00 Cinemateca do MAM 
TER (11/10) 15:40 Estação NET ipanema 1  
sEx (14/10) 15:30 Estação NET Botafogo 1 
DOM (16/10) 20:15 Cine Joia

viejo calavera
(viejo calavera)
de Kiro russo. com Julio cesar ticoa, narciso 
choquecallata, anastasia daza lópez, rolando Patzi, 
Israel Hurtado, elisabeth ramírez Galván. bolívia / 
Qatar, 2016. 80min, dcP.
O pai de Elder Mamaní morreu. Aparentemente, o 
garoto não poderia se importar menos. Na perifei-
ra da cidade mineira de Huanuni, ele começa uma 
nova vida ao lado de sua avó e do padrinho Fran-
cisco, que lhe arrumou um emprego em uma mina 
da região. Mas a nova rotina não dura muito tempo, 
já que Elder está mais preocupado em se drogar e 
vagar pelas áreas perigosas da cidade durante a 
noite. A vida pacata daquele núcleo familiar ganha 
uma nova face quando o jovem se depara com um 
segredo obscuro envolvendo Francisco e a morte 
de seu pai. Festival de Locarno 2016.
Première latina - (leP, li) - 14 anos
sEx (7/10) 19:00 C.C. Justiça Federal 
DOM (9/10) 18:20 Cine Joia 
sEx (14/10) 13:15 Roxy 2 
DOM (16/10) 19:00 Cinemateca do MAM

la vingança
(la vingança)
de Fernando Fraiha. com Felipe rocha, daniel Furlan, 
leandra leal. brasil / argentina, 2016. 90min, dcP.
Após receber a enigmática mensagem “precisa-
mos conversar”, Caco resolve fazer uma surpresa 
para sua namorada e pedi-la em casamento, mas 
acaba a encontrando com um argentino. Vadão, o 
melhor amigo de Caco, arrasta o ex-futuro noivo até 
a Argentina numa viagem nonsense de busca por 
vingança. Enquanto Vadão tenta reviver a adoles-
cência com o amigo, Caco segue focado em recon-
quistar seu amor. Mas nada ocorre como planejado.  
(« Com a presença de convidados)
Première latina - (lP) - 14 anos
sEx (7/10) 22:30 Roxy 3 « 
sAB (8/10) 17:10 Reserva Cultural Niterói 2 
sEG (10/10) 17:40 Estação NET ipanema 2 
QuA (12/10) 22:00 Kinoplex são Luiz 

você e os seUs
(dangsinjasingwa dangsinui geot)
de Hong Sang-soo. com Kim Ju-Hyeok, lee yoo-
-young. coreia do Sul, 2016. 86min, dcP.
O pintor Young-soo está com problemas em sua 
vida pessoal. sua mãe está doente e ele ficou 
sabendo que Minjung, sua namorada, saiu para 
beber na companhia de um homem desconheci-
do. Quando ele a confronta, ela diz que quer dar 
um tempo. No dia seguinte, ele volta a procurá-la, 
mas não a encontra. Ele cruza então com várias 
mulheres com algum tipo de semelhança com 
Minjung. E todas elas estão a caminho de encon-
tros amorosos. será que essas várias versões de 
Minjung estão buscando nos solteiros da região 
alguém para substituir Young-soo? Novo filme do 
diretor Hong sang-soo. Toronto 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP, li) - 14 anos
sAB (8/10) 14:50 Roxy 2 
sEG (10/10) 16:00 Museu da República 
Qui (13/10) 19:15 Kinoplex são Luiz 2

voYage À travers  
le cinÈma français
(voyage à travers le cinèma français)
de bertrand tavernier. França, 2016. 198min, dcP.
uma viagem através da história do cinema francês 
pelos olhos do diretor Bertrand Tavernier (Quando 
tudo começa, Passaporte para a vida), que define 
o trabalho de um cineasta como o de “um cidadão, 
um espião, um explorador e pintor, um cronista e 
aventureiro”. Tavernier dedica o filme a alguns de 
seus mestres, como Jean Renoir, Jean Vigo, Gilles 
Grangier e Edmond T. Gréville, entre outros. um 
filme onde ele expressa sua gratidão aos direto-
res, roteiristas, atores e compositores que fizeram 
nascer nele o amor pelo cinema. Cannes Classics, 
Festival de Cannes 2016. 
filme doc - (leP, li) - 10 anos
TER (11/10) 14:00 Estação NET Botafogo 1 
Qui (13/10) 18:00 Museu da República 
QuA (19/10) 14:00 Roxy 3

voYage of time: life’s joUrneY
(voyage of time: life’s journey)
de terrence malick. estados unidos / França /  
alemanha, 2016. 90min, dcP.
Este ambicioso e épico documentário do diretor 
Terrence Malick (Além da linha vermelha, A árvore 
da vida) é uma viagem no tempo pela história do 
universo: testemunhamos o nascimento das estre-
las e a evolução da vida na Terra, nos maravilhamos 
com a grandeza do sol e dos planetas e mergu-
lhamos nas profundezas dos oceanos, onde cria-
turas incandescentes flutuam na escuridão. Com 
narração da atriz Cate Blanchett, o filme é um olhar 
contemplativo sobre a grandeza do infinito que nos 
envolve, através de imagens tanto reais quanto fa-
bricadas. Festivais de Veneza e Toronto, 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 10 anos
sEG (10/10) 22:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro 
QuA (12/10) 17:20 Kinoplex são Luiz 2 
QuA (19/10) 19:50 Roxy 3

Waiting for B.
(Waiting for B.)
de Paulo cesar toledo, abigail Spindel. com charlles 
angels, Junnior martins, Gabriela electra, melina 
mclean, Vitor lopes. brasil, 2015. 71min, dcP.
Esse documentário observacional acompanha 
a jornada de super-fãs de Beyoncé que, sem 
condições de pagar pelos ingressos mais caros, 
acamparam por dois meses para garantir seus 
lugares na primeira fila. Convivendo com essa 
comunidade improvisada, vêm à tona assuntos 
importantes, como classe econômica, identidade 
negra, homofobia, feminismo e o que significa 
este sacrifício em prol de um fenômeno midiático 
muito maior e mais poderoso que eles próprios. 
Este filme será exibido junto com o filme Lápis 
cor de pele.
Première Brasil:  
competição longa documentário - (li) - 12 anos
sEx (7/10) 19:00 Roxy 1 
sEx (7/10) 19:00 Roxy 2 « 
sAB (8/10) 13:00 Cine Odeon -  
Centro Cultural Luiz severiano Ribeiro «« 
DOM (9/10) 14:00 Kinoplex são Luiz 1 
DOM (9/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1 

Wiener-dog
(Wiener-dog)
de todd Solondz. com Greta Gerwig, Kieran culkin, 
danny deVito, ellen burstyn, Julie delpy, zosia mamet. 
estados unidos, 2015. 90min, dcP.
Ao longo de sua curta vida, uma cachorrinha bas-
set passa pelas mãos de quatro donos. Ela ensina 
a um garotinho uma distorcida lição de vida. Em 
seguida, é adotada pela técnica em veterinária 
Dawn Wiener, que, ao reencontrar um conheci-
do do passado, sai pelo mundo em um road trip. 
Quando deixa sua dona para trás, a cachorrinha 
passa pelas mãos de um confuso professor de 
cinema e de uma amarga senhora e sua neta ga-
nanciosa. uma comédia de humor negro dirigida 
por Todd solondz, onde ele retoma a personagem 
Dawn Wiener, protagonista de seu filme Bem-vin-
do à casa de bonecas. sundance 2016.
Panorama do cinema mundial - (leP) - 16 anos
QuA (12/10) 17:10 Estação NET ipanema 1  
Qui (13/10) 19:10 Estação NET Botafogo 1 
sAB (15/10) 20:30 Roxy 3 
DOM (16/10) 19:20 Reserva Cultural Niterói 4

Planetarium
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Yallah! UndergroUnd
(Yallah! Underground)
de Farid eslam. com zeid Hamdan, maii Waleed 
yassin, Walaa Sbait, Karim adel eissa, Ibrahim Farouk, 
mayaline Hage. república tcheca / alemanha / reino 
unido / egito / canadá, 2015. 85min, dcP.
Em uma região marcada pela guerra, jovens artistas 
do Oriente Médio lutam para se expressar livremente 
e promover ideias progressistas dentro da conserva-
dora sociedade em que vivem. Durante a Primavera 
Árabe, muitos deles tomaram as ruas com sonhos 
ambiciosos. Hoje, bem mais distantes de seus pla-
nos do que gostariam, estes jovens encaram antigos 
problemas e vivem entre a desilusão e a vaga es-
perança de um futuro melhor. Os mais influentes e 
progressistas artistas do mundo árabe revelam aqui 
seus sonhos e medos durante um período de muitas 
promessas e poucas mudanças em sua sociedade. 
fronteiras - (leP, li) - 12 anos
sEx (7/10) 17:00 Roxy 2 
sEx (14/10) 15:45 Museu da República 
DOM (16/10) 14:00 Cine Joia

Yoga hosers
(Yoga hosers)
de Kevin Smith. com lily-rose depp, Harley Quinn 
Smith, Johnny depp, Justin long, austin butler, tyler 
Posey. estados unidos, 2016. 87min, dcP.
Colleen Collette e Colleen McKenzie estão no pri-
meiro ano de faculdade em Manitoba, no Canadá, 
onde passam seus dias fazendo yoga e com os 
rostos grudados em seus smartphones. um dia, 
os dois rapazes mais cobiçados da faculdade as 
convidam para uma festa. Mas elas acabam por 
acidentalmente despertar uma força demoníaca 
enterrada no solo de Manitoba e, para consegui-
rem ir a festa, terão de lutar contra um exército de 
pequenos monstros chamados Bratzis, com a ajuda 
do caçador Guy Lapointe. Do diretor Kevin smith (O 
balconista, Procura-se Amy, Pagando bem, que mal 
tem?). sundance 2016.
midnight movies - (leP) - 16 anos
sAB (8/10) 14:50 Roxy 1 
sEx (14/10) 17:15 Reserva Cultural Niterói 4 
sAB (15/10) 14:00 Roxy 3 
DOM (16/10) 19:00 Kinoplex são Luiz 1

xale
(xale)
de douglas Soares. com araci Vanassian, douglas 
Soares, Felipe Herzog, davi de carvalho, natássia 
Vello. brasil / armênia, 2016. 71min, dcP.
Neto e avó, descendentes do Genocídio Armênio, 
vivem juntos em um apartamento decorado por 
memórias que estão desaparecendo. Este filme 
será exibido junto com o filme Janaina Overdrive.
Première Brasil:  
novos rumos longa - (lei, lP) - 12 anos
TER (11/10) 20:15 Roxy 3 « 
QuA (12/10) 16:00 CCBB - Cinema 1 «« 
Qui (13/10) 14:00 Cine Joia 
DOM (16/10) 14:00 Ponto Cine 
sEG (17/10) 18:00 Cine Joia Rio shopping 3 

xaPiri
(xapiri)
de Gisela motta, leandro lima. brasil, 2012. 54min, dcP.
Em março de 2011 e abril de 2012, Gisela Motta e Le-
andro Lima acompanharam dois encontros de xamãs 
na aldeia Watoriki, no Amazonas, a fim de colaborar 
em um registro audiovisual dos encontros. O resulta-
do desse testemunho é este filme, em parceria com 
o sociólogo Laymert Garcia dos santos, a pesquisa-
dora de cinema stella senra e o etnólogo-escritor 
Bruce Albert. O filme acompanha sensorialmente 
os trabalhos dos xapiri (xamãs ou pessoas-espírito), 
desde seu encontro em Watoriki, até a evolução dos 
rituais utupë, onde os xamãs atraem entes que os 
ajudam a conduzir curas-batalhas contra o mal que 
atinge a ordem cosmoecológica aparente do mundo. 
A câmera e edição do filme acompanham simboli-
camente as diferentes etapas do ritual com aproxi-
mações, sobreposições e deformações da imagem 
que geram uma imersão profunda do espectador na 
cerimônia. Este filme será exibido junto com o filme 
Interfaces II – As viagens da alma.
artistas viajantes - 14 anos
QuA (12/10) 19:30 CCBB - Cinema 1 
sEx (14/10) 16:30 instituto Moreira salles

Mistério na Costa Chanel

Wiener-Dog

A vida de uma mulher

Loving

Os belos dias de Aranjuez
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