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Top of the Lake: China Girl

Patti Cake$

Me chame pelo seu nome

120 batimentos por minuto

The Florida Project

Based on a True Story

Artista do desastre

Bom comportamento

Grace Jones: Bloodlight and Bami
Grace Jones: Bloodlight and Bami

Pequena grande vida

A busca pelo conhecimento
move o cinema. Move a cultura.
Move a vida.

A busca pelo conhecimento não para nunca.
É uma dedicação diária, um aperfeiçoamento constante.
É essa energia que move a Petrobras e o Festival do Rio 2017. 
É essa energia que move a cultura. A vida.

petrobras.com.br/cultura

PTBR AnR CinemFestRio RPanoram 20x26.indd   1 21/09/17   17:07



Em 2017, a história acelera diante de nossos olhos. O cinema, como a arte da urgência, 
segue retratando o estado do mundo nas telas. O Festival do rio, em sua missão de 
trazer o que de mais criativo e plural se produz ao redor do globo, chega à sua 19ª edição 
trazendo mais de 250 títulos, que viajam dos bastidores de Hollywood a uma pequena 
vila na República do Congo, da guerra na Síria à Guerra Fria nos EUA. Serão 11 dias de 
maratona onde exibiremos o leão de ouro de Veneza e o urso de ouro de berlim, 
além de novos trabalhos de alguns dos maiores mestres da sétima arte.

Na Première brasil, teremos a estreia de alguns dos títulos nacionais mais aguardados 
do ano. Serão 52 filmes, entre curtas, longas, documentários, ficções e animações, que 
serão exibidos na Competição Oficial, e também nas mostras Novos Rumos, Retratos e  
Hors Concours. Além disso, a presença nacional se faz presente nas outras mostras do 
Festival do rio, com mais 24 títulos se espalhando por toda a programação. 

O riomarket, a seção dedicada ao mercado dentro do Festival do Rio, recebe de braços 
abertos profissionais do cinema e o público em geral, em mais uma maratona de seminá-
rios, workshops e masterclasses, além das já tradicionais rodadas de negócios.

Um bOm Festival!

AQUI VOCÊ
VÊ O MUNDO

O BNDES é um dos maiores
investidores no audiovisual

brasileiro. O banco apoia
a produção de filmes, financia

a construção de salas de
exibição e patrocina festivais

por todo o Brasil. Afinal,
desenvolver a cultura nacional 

faz diferença na sua vida.

BNDES.
Patrocinador

do Festival
do Rio.

bndes.gov.br
Cinema Música Patrimônio 

Cultural
Literatura

Ouvidoria: 0800 702 6307 Cinema desenvolvimento

O Menino e o Mundo

DE-0004-17B-CINEMA-200x260mm-RJ.pdf   1   28/09/17   14:22
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CIRCUITO
CINÉPOLIS LAGOON 
inteira: r$ 22 | meia: r$11  
Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa
Telefone: 2512-3002
Lotação: Sala 1: 240 lugares  
Sala 2: 151 lugares
Sala 3: 162 lugares 
Sala 5: 162 lugares
Sala 6: 231 lugares 

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo
Telefone: 2226-1988
Lotação: Sala 1: 247 lugares + 2 cadeirantes 

ESTAÇÃO NET RIO
inteira: r$ 22,00 | meia: r$11,00
Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
Telefone: 2266-1986
Lotação: Sala 3: 107 lugares + 1 cadeirante
Sala 4: 107 lugares + 1 cadeirante
Sala 5: 104 lugares + 2 cadeirantes

ESTAÇÃO NET IPANEMA
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Rua Visconde de Pirajá, 605 - Ipanema
Telefone: 2279-4603
Lotação: Sala 1: 140 lugares + 1 cadeirante
Sala 2: 154 lugares + 2 cadeirantes

MUSEU DA REPÚBLICA
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Rua do Catete, 153 - Catete
Telefone: 98482-7785
Lotação: 74 lugares + 1 cadeirante 

CCLSR - CINE ODEON NET CLARO
inteira: r$ 22 | meia: r$11 
cine encontro: inteira r$ 18 | meia r$9
Praça Floriano, 7 - Cinelândia
Telefone: 2461-0201
Lotação: 547 lugares + 3 cadeirantes   

KINOPLEX SÃO LUIZ 
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Rua do Catete, 311 - Catete
Telefone: 2557-4394
Lotação: Sala 1: 140 lugares + 1 cadeirante
Sala 2: 258 lugares + 1 cadeirante 
Sala 4: 148 lugares + 1 cadeirante 

ROXY
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 
945/A - Copacabana
Telefone: 2236-6245
Lotação: Sala 1: 282 lugares + 4 cadeirantes
Sala 2: 282 lugares + 4 cadeirantes

PONTO CINE
inteira: r$ 8 | meia: r$4
Estrada de Camboatá, 2300, 
Guadalupe Shopping - 1º piso
Telefone: 3106-9995
Lotação: 73 lugares + 2 cadeirantes 

ESPAÇO BNDES
Gratuito | Senhas 1 hora antes
Av. República do Chile, 100 – Subsolo 1 
(Metrô Carioca) - Centro
Telefone: 2172-7770
Lotação: 386 lugares

RESERVA CULTURAL NITERÓI
inteira: r$ 22 | meia: r$11
Av. Visconde do Rio Branco, 880 - Niterói
Telefone: 3811-8537
Lotação: Sala 2: 146 lugares + 3 cadeirantes
Sala 4: 79 lugares + 3 cadeirantes

INSTITUTO MOREIRA SALLES
inteira: r$ 22 | meia: 11
Rua Marquês de São Vicente, 476 - Gávea
Telefone: 3284-7400
Lotação: 112 lugares + 1 cadeirante

CINEMATECA DO MAM
inteira: r$ 10 | meia: r$5 
Av. Infante Dom Henrique, 85 - Flamengo
Telefone: 3883-5630
Lotação: 180 lugares

CENTRO CULTURAL JUSTIÇA FEDERAL
Gratuito | Senhas 1 hora antes
Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia
Telefone: 3261-2565
Lotação: Sala 1: 54 lugares + 2 cadeirantes

TEATRO RIVAL PETROBRAS
Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/Cinelândia
Telefone: 2240-9796
Lotação: 400 lugares

TEATRO RIAChUELO
inteira: r$ 22 | meia: r$ 11
Rua do Passeio, 38 - Centro
Telefone: 2533-8799
Lotação: 1.000 lugares

COMO 

APROVEITAR O 
FESTIVAL
cIne encontro
Filmes brasileiros seguidos de debate  
com a presença de equipe e elenco

Première brasil - competição oficial
Onde: CCLSR - Cine Odeon NET Claro
R$ 18 (inteira) / R$ 9 (meia)

Première brasil - novos rumos
Onde: Estação NET Rio 3
R$ 22 (inteira) / R$ 11 (meia)

Première brasil - retratos
Onde: Espaço BNDES | Cinemateca do MAM
Gratuito | Senhas uma hora antes 

rIomarKet
Eventos e debates abertos ao público.

Onde: Sede do Festival
Hotel Grand Meliá Nacional Rio de Janeiro 
Hotel Royal Tulip Rio
São Conrado

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

central de InFormaÇÕeS  3035-7107
mais informações: www.festivaldorio.com.br
*Horário de atendimento: 10h às 19h 

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

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

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

Passaporte e pacote
Passaporte 20 ingressos – R$ 200
Pacote 6 ingressos – R$ 66
Vendidos no site www.ingresso.com,  
com reserva de ingressos sem taxa de conveniência. 

Postos de retirada de ingresso: 
CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
Kinoplex São Luiz 
Estação NET Rio
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TROFÉU

REDENTOR

PRÊMIO

FELIX

A Première brasil, janela do cinema nacional dentro do  
Festival do rio, é onde exibimos, debatemos e celebramos a 
vitalidade da produção brasileira, acolhendo toda sua pluralida-
de de linguagem e público.

A competição oficial deste ano conta com 23 produções inéditas, 
entre curtas e longas, ficções e documentários, todos eles na dis-
puta pelo troféu redentor.  A competição novos rumos, por sua 
vez, reúne 10 títulos que participam de sua competição paralela. 

A partir deste ano, a Première brasil conta com o Prêmio  
Petrobras de cinema, oferecido pela empresa através de um 
contrato de patrocínio para a distribuição comercial do melhor 
filme de ficção da competição da Première brasil, que recebe-
rá R$ 200 mil, e do melhor filme da mostra novos rumos, que 
receberá R$ 100 mil. 

A escolha dos premiados será realizada pelos júris oficiais, com-
postos por especialistas brasileiros e estrangeiros convidados pela 
direção do Festival do rio. Além das escolhas do júri, a Competi-
ção Oficial conta ainda com o Prêmio do Público para os melhores 
longas de ficção e documentário, e o melhor curta-metragem. 

Confira os filmes em competição.

COMPETIÇÃO FICÇÃO 
LONGA-METRAGEM
Açúcar
Alguma coisa assim
Animal cordial
Aos teus olhos
As boas maneiras
Como é cruel viver assim
O nome da morte
Praça Paris
Unicórnio

COMPETIÇÃO  
CURTA-METRAGEM
Adeus à carne
Alcibíades
O bagre de bolas
Borá
Maria
Namoro à distância
Vaca profana

Em meio aos avanços e muitos retrocessos na pauta LGbTQ, a 
produção audiovisual voltada para o assunto continua a crescer. 
O Prêmio Felix chega a seu quarto ano firme em sua proposta 
de destacar e premiar o que há de mais cativante e provoca-
dor no cinema dedicado às muitas diversidades de gênero. Este 
ano, 38 títulos serão avaliados por um júri especializado, que 
escolherá o melhor filme de ficção e o melhor documentário. 
Confira a lista dos filmes que levam o selo Felix este ano.

PREMIERE BRASIL
Alguma coisa assim
Até o próximo domingo
As boas maneiras
Copa 181
Entre Irmãs
O quebra-cabeça de Sara
Sandra chamando
Tailor
Vaca profana
Vende-se esta moto

ABERTURA
A forma da água

EXPECTATIVA
Conversa fiada
God's Own Country
Ocidental
They

FOCO ITáLIA
Uma família

PRÊMIO

GERAÇÃO
A mostra Geração é a seção do Festival do rio dedicada ao 
cinema produzido para crianças e adolescentes. Este ano, a 
novidade é o Prêmio Geração, que irá eleger o melhor filme 
escolhido por um júri composto por nomes ligados a cinema, 
cultura e educação. Essa iniciativa amplia as indicações de 
obras importantes e divertidas para que pais e professores 
tragam seus filhos e alunos ao cinema. Confira a lista dos 
filmes que concorrem ao prêmio, e que estão tanto dentro 
da programação da mostra Geração quanto espalhados por 
outras seções do Festival do rio.

Altas expectativas
Atrás há relâmpagos
Encolhi a professora
Historietas assombradas - O filme 
Luz depois do túnel
Mamãe saiu de férias
Meu colégio inteiro afundando 

no mar
Que língua você fala?
Sobre rodas
Tschick
Verão 1993
Yonlu

COMPETIÇÃO  
DOCUMENTáRIO  
LONGA-METRAGEM
Cartas para um ladrão de livros
Dedo na ferida
Em nome da América
Iran
Pastor Cláudio
Piripkura
SLAM: Voz de levante

NOVOS RUMOS  
LONGA-METRAGEM
Amores de chumbo
Até o próximo domingo
Copa 181
O muro
A parte do mundo que  

me pertence
Vende-se esta moto

NOVOS RUMOS 
CURTA-METRAGEM
Atrito
Capitão Brasil
Sandra chamando
Tailor

PANORAMA
120 batimentos por minuto
Anos dourados
Berenice procura
Discreet
As entrevistas de Putin
A festa
A guerra dos sexos
How to Talk to Girls at Parties
Lola Pater
Me chame pelo seu nome
Thelma
Thirst Street
Tom of Finland

PREMIERE LATINA
Casa Roshell
Santa & Andrés
Vergel

MIDNIGhT
As misândricas
Sal

MIDNIGhT MÚSICA
Grace Jones: Bloodlight and Bami
Serguei, o último psicodélico

ITINERáRIOS ÚNICOS
Marcelo Gomes - Anatomia de 

um dançarino
Queercore: How to Punk  

a Revolution
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ENCONTROS
E DEBATES
FRONTEIRAS

SAb (7/10) 14h - ESTAÇÃO NET bOTAFOGO 1
ÚLTIMOS hOMENS EM ALEPPO
(Dinamarca/Síria, 2017, 104 min) 
Direção: Firas Fayyad
Debate com Fernando brancoli, professor de segurança  
internacional da UFRJ e doutor em relações internacionais, 
com pesquisas no Oriente médio, Líbia, Afeganistão e Iraque.

SAb (7/10) 16h30 - CINEmATECA DO mAm *

LIVRES
(brasil, 2017, 80 min) 
Direção: Patrick Granja 
Debate com o diretor Patrick Granja, Gilson da maia, protago-
nista do filme, e Kaliman Chiappini, produtora e roteirista.

DOm (08/10) 14h - CINEmATECA DO mAm *

ESTADO DE EXCEÇÃO 
(brasil/Canadá, 2017, 89 min) 
Direção: Jason O´Hara
Debate com Jason O’Hara, diretor, Altair Guimarães e 
Jane Nascimento, do Vila Autódromo, Celio Gari  
(Celio Viana), antigo residente de Taboinha e líder da  
greve dos garis, além de líderes da Aldeia maracanã.

BRITISh COUNCIL  
APRESENTA: DIREITOS  
CIVIS E A COMUNIDADE 
LGBTQ NO BRASIL

SAb (14/10) 18h - CINEmATECA DO mAm *
Quando a descriminalização da homossexualidade no Reino 
Unido completa 50 anos, o brasil debate direitos básicos 
para a comunidade LGbTQ. Sessão do filme De gravata e 
unha vermelha seguida de debate com a dramaturga marcia 
Zanelatto, o jornalista Gilberto Scofield e convidados.

BERLINALE TALENTS:  
ENCONTRO COM  
JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 

SAb (7/10), 11h - ESTAÇÃO NET bOTAFOGO 1*
Encontro com o mestre da literatura José Eduardo 
Agualusa, com a presença de monica monteiro, diretora 
do documentário Karingana - Licença para contar, e da 
cantora moçambicana mingas.

hOMENAGEM A ROBERTO FARIAS
QUI (12/10) 10h - Cinemateca do mAm*
Homenagem a Roberto Farias, 60 anos de carreira.  
Encontro com Ilda Santiago, diretora do Festival do Rio, 
Hernani Heffner, conservador chefe da Cinemateca  
do mAm, Carlos Diegues, cineasta, e myrna brandão,  
presidente do Centro de Pesquisadores do  
Cinema brasileiro

PREMIERE LATINA

SEG (9/10) 19h30 - ESTAÇÃO NET RIO 4
BATALhAS íNTIMAS
(méxico, 2016, 87 min.) 
Direção: Lucía Gajá
Debate com  a diretora, Átilla Roque, diretor da Fundação 
Ford, e manoela miklos, doutoura em relações internacio-
nais e idealizadora do #AgoraÉQueSãoElas.

O cine encontro é o espaço do Festival do rio que promove o 
contato direto entre o público e os realizadores, com debates após 
as sessões de filmes da Première brasil. Elenco e equipe dos  
filmes se reunem para revelar detalhes das produções, e o público 
tem a chance de ampliar seus conhecimentos sobre o universo  
cinematográfico e sobre os temas tratados em cada obra.

Em 2017, os debates se espalham por quatro cinemas do  
circuito. Os debates dos filmes da Competitiva acontecem no 
tradicional cclSr - cine odeon net claro, os da mostra Novos 
Rumos serão no estação net rio 3 e os da mostra Retratos, 
no espaço bndeS e na cinemateca do mam. Confira a seguir 
a programação completa e venha participar do Cine Encontro!

comPetItIVa FIcÇÃo
cclSr - cine odeon net claro 

SAB (7/10) 16h | Debate: 18h
As boas maneiras (135 min)
Direção: Juliana Rojas e Marco Dutra

DOM (8/10) 13h | Debate: 15h
Praça Paris (110 min)
Direção: Lúcia Murat

DOM (8/10) 16h | Debate: 17h30
Aos teus olhos (90 min)
Direção: Carolina Jabor

SEG (9/10) 16h | Debate: 17h40
O nome da morte (100 min)
Direção: Henrique Goldman

TER (10/10) 16h | Debate: 17h45
Açúcar (88 min)
Direção: Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira 
+ Curta: Maria (11 min)

QUA (11/10) 16h | Debate: 18h
O animal cordial (98 min)
Direção: Gabriela Amaral Almeida
+ Curta: Namoro à distância (5 min)

QUI (12/10) 16h | Debate: 17h45
Como é cruel viver assim (105 min)
Direção: Júlia Rezende

SEX (13/10) 15h30 | Debate: 17h15
Alguma coisa assim (80 min)
Direção: Esmir Filho e Mariana Bastos
+ Curta: Vaca profana (16 min)

SEX (13/10) 18h30 | Debate: 20h40
Unicórnio (123 min)
Direção: Eduardo Nunes

comPetItIVa documentÁrIo
cclSr - cine odeon net claro 

SAB (07/10) 13h | Debate: 14h45
Em nome da América (96 min)
Direção: Fernando Weller

DOM (8/10) 10h | Debate: 11h30
Piripkura (82 min)
Direção: Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge
+ Curta: O bagre de bolas (5 min)

SEG (9/10) 13h | Debate: 14h30
Iran (70 min)
Direção: Walter Carvalho
+ Curta: Borá (14 min)

TER (10/10) 13h | Debate: 14h45
Cartas para um ladrão de livros (96 min)
Direção: Carlos Juliano Barros e Caio Cavechini

QUA (11/10) 13h | Debate: 14h30
Pastor Cláudio (75 min)
Direção:  Beth Formaggini
+ Curta: Adeus à carne (11 min)

QUI (12/10) 13h | Debate: 14h45
Dedo na ferida (90 min)
Direção: Silvio Tendler
+ Curta: Alcibíades (13 min)

SEX (13/10) 12h30 | Debate: 14h15
SLAM: Voz de levante  (97 min)
Direção: Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D'Alva

noVoS rumoS
estação net rio 3 

SAB (7/10) 15h30 | Debate: 17h
Vende-se esta moto (76 min)
Direção: Marcus Faustini
+ Curta: Tailor (10 min)

DOM (8/10) 15h30 | Debate: 17h
Copa 181 (81 min)
Direção: Dannon Lacerda
+ Curta: Sandra chamando (13 min)

TER (10/10) 15h30 | Debate: 17h
A parte do mundo que me pertence (84 min)
Direção: Marcos Pimentel

QUA (11/10) 15h30 | Debate: 17h15
O muro (84 min)
Direção: Lula Buarque
+ Curta: Capitão Brasil (16 min)

QUI (12/10) 15h30 | Debate: 17h
Amores de chumbo (97 min)
Direção: Tuca Siqueira

SEX (13/10) 15h30 | Debate: 17h15
Até o próximo domingo (76 min)
Direção: Evaldo Mocarzel
+ Curta: Atrito (18 min)

moStra retratoS
espaço bndeS*

SEG (9/10) 12h30h | Debate: 14h
Henfil (75 min)
Direção: Angela Zoé

SEG (9/10) 18h | Debate: 19h20
Callado (79 min)
Direção: Emília Silveira

TER (10/10) 12h30 | Debate: 14h
O Cravo e a Rosa, o documentário (80 min)
Direção: Jorge Farjalla

TER (10/10) 18h | Debate: 19h30
Clara Estrela (71 min)
Direção: Susanna Lira e Rodrigo Alzuguir

SEX (13/10) 12h30 | Debate: 14h
A vida extra-ordinária de Tarso de Castro (90 min)
Direção: Leo Garcia e Zeca Brito

SEX (13/10) 18h | Debate: 19h15
Fevereiros (73 min)
Direção: Marcio Debellian

cinemateca do mam*

QUA (11/10) 19h | Debate: 20h30
Desarquivando Alice Gonzaga (88 min)
Direção: Betse de Paula
Sessão de gala

TER (10/10) 19h30 | Debate: 21h
Querido embaixador (89 min)
Direção: Luiz Fernando Goulart

DOm (8/10) 16h20 - CINEmATECA DO mAm *

DESCULPE, ME AFOGUEI 
(Líbano, 2017, 7 min) 
Direção: Hussein Nakhal, David Habchy
MAMÃE CORONEL
(Congo/França, 2017, 72 min) 
Direção: Dieudo Hamadi
Debate promovido pela ONG médicos Sem Fronteiras, 
com Gabriel Nocito, engenheiro de produção da mSF, que 
já atuou em campo de refugiados no Sudão do Sul e nas 
operações de busca e resgate no mediterrâneo.

TER (10/10) 17h - CINEmATECA DO mAm *
LIMPAM COM FOGO
(brasil, 2016, 84 min) 
Direção: César Vieira, Conrado Ferrato e Rafael Crespo
Debate com os diretores. 

 
 
 
 
 

SEX (13/10) 19h - CINEmATECA DO mAm *

ENCRIPTADO
(Canadá, 2016, 90 min) 
Direção: Nick de Pencier
Debate com Felipe Peçanha, da mídia Ninja, bruno Teles, 
participante do filme, e Ivana bentes, pesquisadora e 
professora da UFRJ.

PREMIERE
BRASIL

CINE 
ENCONTRO

*A entrada é gratuita.

*A entrada é gratuita.
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REALIDADE
O futuro já não é mais apenas tema de ficção científica: a tecnologia se desenvolve em uma 
velocidade cada vez maior e se faz presente em nosso cotidiano, encantando e abrindo 
espaço para universos inimagináveis. Os filmes de realidade virtual tomam espaço e o 
Festival do rio abraça essa novidade com a criação da mostra Vr - realidade Virtual.

Entre os dias 12 e 15 de outubro, o centro cultural Justiça Federal, na Cinelân-
dia, irá abrigar a mostra, com uma seleção de experiências únicas de imersão total que 
contará com cinco filmes e um game. Confira a programação.

ProGrama 1 (20 min)

altération - Ficção | França, 2017 (20 min)

Uma viagem poética para o futuro. Alexandro é voluntário 
numa experiência de estudo dos sonhos. O que ele não sabe 
é que sofreria a intrusão de Elsa, uma inteligência artificial 
que analisa e assimila seu inconsciente para se humanizar.

ProGrama 2 (38 min)

Sergeant James - Ficção | França, 2017 (7 min)

É hora de Léo ir dormir, mas ele acredita que há alguma 
coisa estranha debaixo da cama. Seria apenas a imaginação 
de um menino ou algo mais sinistro?
+

I, Philip - Ficção | França, 2016 (15 min)

Um engenheiro de robótica revela sua mais nova invenção: 
Phil, um androide que é uma cópia do autor de ficção 
científica Philip K. Dick.
+

I am rohingya - Documentário | Qatar, 2017 (8 min)

Jamalida adora dança. Ela é uma muçulmana Rohingya 
que, depois de fugir de Myanmar, país que não a considera 
cidadã, vive em um campo de refugiados em Bangladesh.
+

oil In our creeks - Documentário | Qatar, 2017 (8 min)

Lessi Phillips tinha 16 anos quando um oleoduto explodiu 
perto de sua aldeia. Quase dez anos depois, ela nos mostra 
a devastação ambiental que afetou sua comunidade.

Os programas 1 e 2 estão em cartaz 
continuamente de 12 a 15 de outubro, 
das 14h30 às 19h. 

Game
the last Squad - um jogo arkave Vr  
Brasil, 2017 (5 min)

Arkave VR é uma arena de jogos em Realidade Virtual onde as experiências mais 
imersivas, conectadas e emocionantes podem ser vividas. No jogo The Last Squad você 
deve defender a última base na Terra da invasão de alienígenas.

O game está em cartaz apenas no dia 14 de outubro, das 14h30 às 19h.

BISCOITO
,PIPOCA

E
RIO

Nesta edição, o Festival do rio traz uma novidade: o projeto 
rio, Pipoca e biscoito, uma dobradinha de cinema e músi-
ca que acontecerá dias 10, 11 e 12 de outubro. O evento dará 
sequência às experiências cinematográficas com espetáculos 
musicais protagonizados por artistas das mais diversas verten-
tes da mPb. Serão três noites de música e cinema criadas sob a 
inspiração da sétima arte. Os artistas, convidados pela biscoito 
Fino, terão em comum a inclusão de canções de trilhas sonoras 
em suas apresentações.

O rio, Pipoca e biscoito é fruto da parceria do Festival do rio 
com a biscoito Fino e conta com o apoio do Teatro Rival Petrobras.

As noites do Rio, Pipoca e biscoito no Rival são abertas ao pú-
blico. E quem apresentar um ingresso comprado para qualquer 
sessão do Festival do rio até o dia 12 de outubro pagará meia 
entrada (sujeito à lotação). 

ter (10/10)
As cantoras  
Fabiana Cozza e Alcione

qua (11/10) 
A cantora Leila maria  
e a dupla formada por  
Zélia Duncan e o violoncelista 
Jaques morelenbaum

quI (12/10) 
Silvia machete, Rico Ayade, 
Caio Prado, João Fênix,  
Filipe Catto e Chicas

teatro rIVal PetrobraS
Rua Álvaro Alvim, 33/37  
Centro/Cinelândia 
Censura: 18 anos 

Bilheteria: terça a sexta  
das 13h às 21h; sábados e 
feriados das 16h às 22h. 
Venda de ingressos  
online: eventim.com.br  
(com cobrança de  
taxa de conveniência)

Preços:
DIAS 10 E 11
R$ 60 e R$ 30 (1º lote)  
R$ 80 e R$ 40 (2º lote) 
 
DIA 12
R$ 50 e R$ 25 (1º lote)  
R$ 60 e R$ 30 no dia

14

centro cultural JuStIÇa Federal
A ENTRADA É GRATUITA
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ESPECIAL
AGENDA 

muSeu de arte 
contemPorânea de nIteróI
mirante da boa Viagem, s/nº
boa Viagem, Niterói

SeSSÃo ao ar lIVre
QUI (12/10)
18h30 amor.com
(brasil, 2017)
Direção: Anita barbosa
Vão do mac

audItórIo do mac
SEX (13/10) 
15h Jonas e o circo sem lona 
(brasil, 2015)
Direção: Paula Gomes

17h a batalha do passinho 
(brasil, 2013)
Direção: Emílio Domingos

19h campo Grande 
(brasil/França, 2015)
Direção: Sandra Kogut

centro cultural JuStIÇa 
Federal
Av. Rio branco, 241 - Cinelândia

Exibição de filmes premiados em edições 
anteriores do Festival do rio, além de 
títulos infantis. Entrada gratuita, com 
distribuição de senhas uma hora antes.

TER (10/10) 
15h bruxarias 
(Espanha/brasil, 2014)
Direção: Virginia Curiá
17h era o Hotel cambridge
(brasil/França/Espanha, 2016)
Direção: Eliane Caffé
19h beira-mar 
(brasil, 2015)
Direção: Filipe matzembacher e 
marcio Reolon

QUA, (11/10)  
15h Jonas e o circo sem lona 
(brasil, 2015)
Direção: Paula Gomes
17h comeback
(brasil, 2016)
Direção: Erico Rassi
19h castanha
(brasil, 2014)
Direção: Davi Pretto

QUI (12/10)
15h bugiGangue no espaço
(brasil, 2017)
Direção: Ale mcHaddo
17h deixa na régua 
(brasil, 2016)
Direção: Emílio Domingos
19h o lobo atrás da porta 
(brasil, 2013)
Direção: Fernando Coimbra

SEX (13/10)
15h lua em Sagitário 
(brasil, 2016)
Direção: marcia Paraiso
17h divinas divas 
(brasil, 2016)
Direção: Leandra Leal
19h boi neon 
(brasil/Uruguai/Holanda, 2015)
Direção: Gabriel mascaro

SÁb (14/10) 
15h a família dionti
(brasil, 2015)
Direção: Alan minas
17h de menor 
(brasil, 2013)
Direção: Caru Alves de Souza
19h aspirantes
(brasil, 2015)
Direção: Ives Rosenfeld

DOm (15/10) 
15h uma história de amor e fúria
(brasil, 2013)
Direção: Luiz bolognesi
17h a luta do século
(brasil, 2016)
Direção: Sérgio machado
19h Fala comigo
(brasil, 2016)
Direção: Felipe Sholl

PREMIADOS 
DA PREMIERE + 
INFANTIS

SÁb (14/10) 
15h bruxarias 
(Espanha/brasil, 2014)
Direção: Virginia Curiá

17h deixa na régua 
(brasil, 2016)
Direção: Emílio Domingos

19h era o Hotel cambridge 
(brasil/França/Espanha, 2016)
Direção: Eliane Caffé

DOm (15/10) 
15h bugiGangue no espaço 
(brasil, 2017)
Direção: Ale mcHaddo

17h lua em Sagitário 
(brasil, 2016)
Direção: marcia Paraiso

19h uma história de amor e fúria 
(brasil, 2013)
Direção: Luiz bolognesi

CINEMA NO MAC
NITERóI

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival 
do rio e a orquestra Petrobras Sinfônica 
se unem para oferecer ao público um 
encontro entre cinema e música. Desta 
vez, o homenageado será o cultuado di-
retor norte-americano Tim burton, com a 
apresentação de versões orquestradas 
de trilhas sonoras de seus filmes.

No repertório do concerto, que será regi-
do pelo maestro Felipe Prazeres, estão as 
trilhas de filmes como A noiva cadáver, 
Alice no País das Maravilhas, Batman, 
Edward mãos de tesoura, O estranho 
mundo de Jack e Os fantasmas se diver-
tem, entre outros.

QUI (12/10)  18h

teatro rIacHuelo rIo
Rua do Passeio, 38 – Centro
Entrada: R$ 22 (inteira) / R$11 (meia)

Ingressos à venda no local 
ou pelo site ingressorapido.com.br
Classificação: livre.

PETROBRAS 
SINFôNICA

VISITATIM
BURTON

Em parceria com a Globo Filmes e  
Globo no rio, o Festival do rio leva  
sessões gratuitas ao ar livre a  
outros pontos da cidade.

SEX (6/10) 
nave do conhecimento de Santa cruz
Rua Álvaro Alberto, s/nº
19h La vingança (brasil, 2017)
Direção: Fernando Fraiha

DOm (8/10)
nave do conhecimento de madureira
Parque madureira
18h Malasartes e o duelo com a morte  
(brasil, 2017)
Direção: Paulo morelli

QUI (12/10) 
Ilha de Paquetá
Praia de São Roque
19h Detetives do Prédio Azul - O filme  
(brasil, 2017)
Direção: André Pellenz

TELECINE PLAY
Durante o Festival do rio,  
filmes premiados em edições  
anteriores estarão disponíveis  
no telecine Play. Acesse  
www.telecineplay.com.br 
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MARKET
2017

RIO
Hotel Grand meliá nacional rio de Janeiro 
Hotel royal tulip rio

SEDE DO 
FESTIVAL

O riomarket é a área de negócios do 
Festival do rio que tem como compro-
misso contribuir para o desenvolvimen-
to da indústria audiovisual, permitindo 
a troca de conhecimento entre profis-
sionais renomados, novos produtores e 
empresas conceituadas da área. Este 
ano, o riomarket acontece de 9 a 14 
de outubro nos hotéis Grand meliá Na-
cional Rio de Janeiro e Royal Tulip Rio, 
em São Conrado.

A fim de atender e corresponder aos  
interesses do público e de profissionais da 
área, a programação do riomarket será 
concentrada em cinco dias, apresentan-
do uma série de seminários, workshops,  
masterclasses e rodadas de negócios. Além 
dessas atividades já consagradas, a edição 
de 2017 terá duas novidades: Round Table 
e Clínica de Coprodução.

Todas as informações sobre inscrições e 
programação do riomarket podem ser  
encontradas no site www.riomarket.com.br

PROGRAMAÇÃO GRATUITA
as inscrições devem ser feitas pelo site www.riomarket.com.br.  

Sujeito à lotação.

SeGunda-FeIra - 9 de outubro
Sala 2
14h às 16h 
Foco Itália 
Profissionais do Brasil e da Itália debatem  
as oportunidades de negócios e coproduções  
entre os territórios. 
Com Ana Julia Cury Cabral (assessora internacional 
– Ancine) e produtores italianos.

16h às 17h 
Por que programas de gastronomia despertam  
tanto fascínio? A visão de uma chef
Com Gilda Bley (chef e apresentadora do Hell’s 
Kitchen Brasil - SBT e do Receita na mesa - RBTV).

17h30 às 19h30 
Sunset TV Globo 
Talentos da TV Globo analisam cases  
de sucessos recentes da emissora.

terÇa-FeIra - 10 de outubro
Sala 1
10h às 11h30
Binge watching 
Com Marcelo Forlani (diretor de marketing – 
Omelete).

13h30 às 15h
Licenciamento de produtos 
Com Marcelo Forlani (diretor de marketing – 
Omelete).

15h30 às 17h
Orphan Black fan event: criando um sucesso
Com Graeme Manson (criador e roteirista de  
Orphan Black).
Moderação: Marcelo Forlani  
(diretor de marketing – Omelete).

17h30 às 19h30
Sunset TV Globo 
Talentos da TV Globo analisam cases de  
sucessos recentes da emissora.

quarta-FeIra - 11 de outubro

Sala 1
17h30 às 20h
A produção de conteúdo de esportes de ação 
e aventura, com exibição do filme Gigantes por 
natureza.
Debate com Henrique Daniel (diretor executivo – 
Hdaniel Studio) e Manuel Águas
Moderação: Felipe Joffily (diretor – Santa Luzia Artes)

Sala 2
Workshop de Film Commissions
10h às 10h15
Abertura e boas vindas 
Com Steve Solot (diretor Executivo, REBRAFIC).

10h15 às 11h15
Mesa redonda de políticas públicas aos  
escritórios de apoio ao audiovisual 
Com Ana Paula Melo Sylvestre (diretora de  
políticas audiovisuais do Ministério da Cultura),  
Debora Ivanov (diretora-presidente em exercício da  
Ancine), Luciane Gorgulho (chefe de departamento  
da área de indústria e serviços do BNDES) e  
Luiz Antônio Gerace (presidente do STIC).

11h15 às 12h15
Objetivos e benefícios da REBRAFIC.  
Com Steve Solot (diretor executivo, REBRAFIC).

12h15 às 13h
O apoio da Sebrae na capacitação de  
film commissions 
Com Denise Forini (Sebrae Nacional, Unidade de 
Atendimento Setorial Comércio e Serviços).

14h às 15h
Mesa redonda de experiências de  
film commissions no Brasil 
Com Leonardo Randolfo (diretor-presidente do 
Instituto Municipal de Cultura e Esporte de Petrópolis 
/ presidente da Film Commission de Petrópolis), 
Tammy Weiss (coordenadora da São Paulo Film 
Commission, Spcine), Roberto Monzo (diretor 
executivo do Polo Audiovisual de Barra do Piraí), 
André Felipe Gevaerd Neves (diretor da  
Rede Catarinense de Film Commissions – RECAFIC e  
diretor administrativo-financeiro da REBRAFIC) e  
Giovana Arduino (Ribeirão Preto Film Commission).

15h às 15h30
O turismo cinematográfico 
Com Marcia Pessoa (Rio Convention & Visitors Bureau).

15h30 às 16h
O atendimento às produções:  
procedimentos e documentos.  
Com Tânia Pinta (coordenadora da Rio Film Commission).

16h às 16h30
A experiência do produtor e o “Production Service” 
com film commissions 
Com Julio Uchôa (produtor da Ananã Produções).

16h30 às 17h
Entrega de certificados de participação no  
workshop e encerramento.

SeXta-FeIra - 13 de outubro
Sala 4
10h às 13h
Workshop de assistência de direção
Com Hsu Chien Hsin (diretor de cinema  
e televisão – Gorila Cinéfilo).

14h30 às 17h
A arte do humor: workshop de roteiro  
com Leandro Soares

SÁbado - 14 de outubro
Sala 1
10h às 11h
Fashion Film
Com Giovanni Frasson (diretor criativo de moda).

11h às 12h
Transdisciplinariedade na arte, moda e cinema
Com Oskar Metsavaht (diretor criativo – OM.art).

14h30 às 15h45
Globonews: Que mundo é esse? – Fake news: 
baseado em fatos reais
André Fran, Rodrigo Cebrian e Felipe UFO falam 
sobre o processo de criação do documentário e 
debatem as motivações dos criadores de notícias 
falsas e como isso influencia a política mundial.
Moderador: Marcelo Lins

16h às 17h
Globonews: série História do futuro com  
Miriam Leitão e equipe.
A jornalista fala sobre o processo de produção  
da série com a equipe da GloboNews. 

18h às 20h
Documentário Complexo: exibição seguida de debate
Exibição do documentário seguido por debate com 
equipe e personagens.
Bette Lucchese (repórter), Piero Caputo 
(repórter cinematográfico), Junior Alves (repórter 
cinematográfico), Zeca Esperança (editor), Mariluce 
Mariá de Souza (coordenadora da ONG Favela Art), 
Betinho Casas Novas (fotógrafo do jornal Voz das 
Comunidades) e René Silva (fundador do jornal Voz 
das Comunidades)

Sala 3
10h às 13h 
A imagem no cinema europeu contemporâneo
Masterclass de imagem com Priscila Guedes 
(fundadora / concepção de realidade  
virtual – Feel 360VR).

14h30 às 16h30
Composição original para cinema
Workshop de trilha sonora com Vivian Aguiar-Buff 
(compositora - 1M1 Arte).
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ABERTURA
A forma da água

ENCERRAMENTO
Roda gigante

CLáSSICOS E CULTS
memórias do 
subdesenvolvimento

Revezes...

CLáSSICOS DO 
QUEER BRITâNICO
Eduardo II

minha adorável lavanderia

Orlando - A mulher imortal

EXPECTATIVA
A aliança

Anjos vestem branco

Ar sagrado

Autocrítica de um cão 
burguês

barrage

bombástica: a história de 
Hedy Lamarr

brigsby bear

O céu de Tóquio à noite é 
sempre do mais denso tom 
de azul

Chateau

Cinquenta primaveras

Conversa fiada

Crown Heights

Dina

Ensiriados

Eu não sou uma feiticeira

A fábrica de nada

God’s Own Country

Hema Hema: cante para 
mim enquanto eu espero

Lobisomem

Luz no fim do túnel

menashe

milla

muitos filhos, um macaco e 
um castelo

A natureza do tempo

Novitiate

Ocidental

Patti Cake$

Pop Aye

Um segredo em Paris

Sexy Durga

Terra selvagem

They

Todas as razões para 
esquecer

Verão 1993

Verão danado

FOCO ITáLIA
A Ciambra

Depois da guerra

Uma família

Hannah

Histórias de amor que não 
pertencem a este mundo

The Leisure Seeker

Livrai-me

Piazza Vittorio

Tudo o que você quer

Tulipani: amor, honra e uma 
bicicleta

La vita in comune

FRONTEIRAS
Avisem que estamos 
chegando: a história das 
universidades negras

Contos da birmânia

Crânios do meu povo

Desculpe, me afoguei

Encriptado

Estado de exceção

Investigando o paraíso

Limpam com fogo

Livres

mamãe Coronel

Terra-mãe

Últimos homens em Aleppo

GERAÇÃO
Altas expectativas

Cabelo bom

Caminho dos gigantes

Em busca da terra sem males

Encolhi a professora

Historietas assombradas -  
O filme

Que língua você fala?

Sobre rodas

Yonlu

ITINERáRIOS ÚNICOS
beuys

Cicciolina -  
madrinha do escândalo 

Geografia da arte

João de Deus -  
O silêncio é uma prece

Kim Dotcom:  
Agarrado na web

marcelo Gomes -  
Anatomia de um dançarino

maria - Não esqueça que eu 
venho dos trópicos

Paula Rego, histórias e 
segredos

Queercore: How to Punk a 
Revolution

Roberto bolaño: A batalha 
futura Chile

Tudo é projeto

MEIO AMBIENTE
bosque de névoa

Earth: One Amazing Day

Furusato

Jane

Obrigado pela chuva

Sociedade do almoço grátis

MIDNIGhT
brawl in Cell block 99

Cadáveres bronzeados

Doce Virginia

Fuga!

Lake bodom

meu colégio inteiro 
afundando no mar

As misândricas

Prevenge

Sal

The Villainess

MIDNIGhT MÚSICA
Ao vivo na França

Grace Jones:  
bloodlight and bami

Long Strange Trip: A viagem 
do Grateful Dead

Serguei, o último 
psicodélico 

Tangerine Dream: a 
revolução do som

PANORAMA
12 dias

120 batimentos por minuto

Anos dourados

Artista do desastre

barbara

based on a True Story

berenice procura

bom comportamento 

borg vs mcEnroe

The brawler

A câmera de Claire

Uma casa à beira mar

Centauro

A comédia divina

Corpo e alma

Uma criatura gentil

Dalida

Depois daquela montanha

Detroit em rebelião

O diabo e o Padre Amorth

Direções

Discreet

Doentes de amor

Em pedaços

As entrevistas de Putin

O estado das coisas

Ex Libris: biblioteca pública 
de Nova York

A festa

The Florida Project

O formidável

Frost

Golden Exits

A guerra dos sexos

How to Talk to Girls at 
Parties

Jeannette: a infância de 
Joana D’Arc

Karingana -  
Licença para contar

Last Flag Flying

Logan Lucky -  
Roubo em família

Lola Pater

manifesto

marjorie Prime

maudie

me chame pelo seu nome

Os meyerowitz: família não 
se escolhe (histórias novas 
e selecionadas)

Pássaros estão cantando 
em Kigali

Pequena grande vida

Política, manual de 
instruções

O que te faz mais forte

Rastros

Seguindo o vento

Senhora Fang

Sua pele tão macia

Thelma

Thirst Street

Titicut Follies

Tom of Finland

Top of the Lake: China Girl

Tschick

A última chance

O venerável W.

Victoria e Abdul: o 
confidente da rainha

Yoga arquitetura da paz

PORNOChANChADA 
à JAPONESA
Amantes são molhados

Antipornô

Crepúsculo das felinas

Uma mulher chamada  
Sada Abe

mulher molhada ao vento

Noite das felinas

Tripas de anjo: sala 
vermelha

O voyeur do telhado

PREMIERE BRASIL
Os 8 magnificos

Açúcar

Adeus à carne

Alcibíades

Alguma coisa assim

Amores de chumbo

O animal cordial

Aos teus olhos

Até o próximo domingo

Atrito 

O bagre de bolas

bio

As boas maneiras

borá

Callado

Capitão brasil

Cartas para um ladrão  
de livros

Clara Estrela

Como é cruel viver assim

Copa 181

O Cravo e a Rosa -  
O documentário.

Dedo na ferida

Desarquivando Alice 
Gonzaga

Em nome da América

Entre irmãs

Eu, pecador

Fevereiros

Gabriel e a montanha

Henfil

Iran

Legalize já!

maria

motorrad

O muro

Namoro à distância 

O nome da morte

A parte do mundo que me 
pertence

Pastor Cláudio

Piripkura

Praça Paris

O quebra-cabeça de Sara

Querido embaixador

Sandra chamando

SLAm: Voz de levante

Tailor

Todos os Paulos do mundo

Torquato Neto - Todas as 
horas do fim

Unicórnio

Vaca profana

Vende-se esta moto

A vida extra-ordinária de 
Tarso de Castro

Zama

PREMIERE LATINA
Adeus entusiasmo

Alanis

Atrás há relâmpagos

batalhas íntimas

Casa Roshell

Exercícios de memória

O futuro adiante

O Gato de Havana

Invisível

A liberdade do diabo

mamãe saiu de férias

más influências

matar Jesus

medeia

Ninguém está olhando

No deserto

As ondas

Santa & Andrés

Severina

Los territorios

A vendedora de fósforos

Vergel

Vida em família

LI
ST

A 
DE

 F
IL

M
ES
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cInema
«COM A PrESEnçA DE COnviDADOS 

(COnSuLTE SinOPSE DOS fiLMES)

SeX 6/10 Sab 7/10 dom 8/10 SeG 9/10 ter 10/10 qua 11/10 quI 12/10

cclSr - cIne odeon  
net claro

15:00 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP)
18:00 KARINGANA — LICENÇA PARA CONTAR «
20:00 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP) «
22:30 LEGALIZE JÁ! « (LI)

13:00 Em NOmE DA AmÉRICA (LP, LEI) ««
16:00 AS bOAS mANEIRAS (LEI) ««
19:30 TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS 

DO FIm (LEI) + O QUEbRA-CAbEÇA DE 
SARA (LEI) «

21:30 bASED ON A TRUE STORY (LP)

10:00 PIRIPKURA (LP, LEI) + O bAGRE DE 
bOLAS ««

13:00 PRAÇA PARIS (LI) ««
16:00 AOS TEUS OLHOS (LI) ««
19:30 EU, PECADOR «
21:45 ZAmA (LP, LEI) «

13:00 IRAN + bORÁ (LI) ««
16:00 O NOmE DA mORTE (LEI) ««
19:00 bOm COmPORTAmENTO (LP)
21:30 ENTRE IRmÃS (LI) «

13:00 CARTAS PARA Um LADRÃO DE LIVROS 
(LP, LEI) ««

16:00 AÇÚCAR (LEI) + mARIA (LI) ««
19:30 bIO (LI) «
21:45 OS mEYEROWITZ: FAmÍLIA NÃO SE 

ESCOLHE (LP) 

13:00 PASTOR CLÁUDIO (LI)  
+ ADEUS À CARNE (LI) ««

16:00 O ANImAL CORDIAL (LEI)  
+ NAmORO À DISTÂNCIA (LP) ««

19:00 GAbRIEL E A mONTANHA (LP, LEI) «
21:50 Em PEDAÇOS (LP)
23:59 ARTISTA DO DESASTRE (LP)

13:00 DEDO NA FERIDA (LP, LEI)  
+ ALCIbÍADES (LI) ««

16:00 COmO É CRUEL VIVER ASSIm (LEI) ««
19:15 mOTORRAD (LI) «
21:30 O FORmIDÁVEL (LP) «

cInemateca do mam
15:00 INVESTIGANDO O PARAÍSO (LEP, LI)
17:30 TERRA-mÃE (LEP, LI)
19:15 FURUSATO (LEP, LI)

14:45 SOCIEDADE DO ALmOÇO GRÁTIS (LEP)
16:30 LIVRES (LI) ««
19:00 mEmÓRIAS DO SUbDESENVOLVImENTO (LEP)

14:00 ESTADO DE EXCEÇÃO (LI) ««
16:30 DESCULPE, mE AFOGUEI (LP)  

+ mAmÃE CORONEL (LEP, LI) ««
19:15 CONTOS DA bIRmÂNIA (LEP, LI)

15:00 GEOGRAFIA DA ARTE (LP)
17:00 LImPAm COm FOGO ««
19:30 QUERIDO EmbAIXADOR (LP) ««

15:00 CRÂNIOS DO mEU POVO (LEP)
17:00 mARIA - NÃO ESQUEÇA QUE EU VENHO 

DOS TRÓPICOS (LP)
19:00 DESARQUIVANDO ALICE GONZAGA ««

15:00 bOSQUE DE NÉVOA (LEP, LI)
17:00 JANE (LEP)
19:00 ObRIGADO PELA CHUVA (LEP, LI)

cInéPolIS laGoon 1 19:00 Em NOmE DA AmÉRICA (LP, LEI) «
21:40 AS bOAS mANEIRAS (LEI) «

14:30 DOCE VIRGINIA (LEP) 
16:45 PIRIPKURA (LP, LEI) + O bAGRE DE 

bOLAS «
19:00 PRAÇA PARIS (LI) «
21:40 AOS TEUS OLHOS (LI) «

14:15 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP) 
16:45 QUERIDO EmbAIXADOR (LP, LEI) «
19:00 IRAN + bORÁ (LI) «
21:40 O NOmE DA mORTE (LEI) «

19:00 CARTAS PARA Um LADRÃO DE LIVROS 
(LP, LEI) «

21:40 AÇÚCAR (LI) « + mARIA (LI) «

16:00 mARJORIE PRImE (LEP) 
19:00 PASTOR CLÁUDIO (LI)  

+ ADEUS À CARNE (LI) «
21:40 O ANImAL CORDIAL (LEI)  

+ NAmORO À DISTÂNCIA (LP) «

15:50 NOVITIATE (LEP) 
19:00 DEDO NA FERIDA (LP, LEI)  

+ ALCIbÍADES (LI) «
21:40 COmO É CRUEL VIVER ASSIm (LEI) «

14:00 DEPOIS DAQUELA mONTANHA (LP) 
16:45 SLAm: VOZ DE LEVANTE (LP, LEI) «
19:00 ALGUmA COISA ASSIm (LP, LEI)  

+ VACA PROFANA (LI) «
21:40 UNICÓRNIO (LEI) «

cInéPolIS laGoon 2 19:00 Em NOmE DA AmÉRICA (LP) «
21:40 AS bOAS mANEIRAS «

14:15 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE  
DA RAINHA (LP) 

16:45 PIRIPKURA (LP) + O bAGRE DE bOLAS «
19:00 PRAÇA PARIS (LI) «
21:40 AOS TEUS OLHOS (LI) «

15:50 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP) 
19:00 IRAN + bORÁ (LI) «
21:40 O NOmE DA mORTE «

16:00 TERRA SELVAGEm (LP) 
19:00 CARTAS PARA Um LADRÃO DE LIVROS (LP) «
21:40 AÇÚCAR (LI) + mARIA (LI) «

15:50 NINGUÉm ESTÁ OLHANDO (LP) 
19:00 PASTOR CLÁUDIO (LI)  

+ ADEUS À CARNE (LI) «
21:40 O ANImAL CORDIAL  

+ NAmORO À DISTÂNCIA (LP) «

16:00 A GUERRA DOS SEXOS (LP) 
19:00 DEDO NA FERIDA (LP) + ALCIbÍADES (LI) «
21:40 COmO É CRUEL VIVER ASSIm «

14:15 O ESTADO DAS COISAS (LP) 
16:45 SLAm: VOZ DE LEVANTE (LP) «
19:00 ALGUmA COISA ASSIm (LP)  

+ VACA PROFANA (LI) «
21:40 UNICÓRNIO «

cInéPolIS laGoon 3 19:00 Em NOmE DA AmÉRICA (LP) «
21:40 AS bOAS mANEIRAS «

16:45 PIRIPKURA (LP) + O bAGRE DE bOLAS «
19:00 PRAÇA PARIS (LI) «
21:40 AOS TEUS OLHOS (LI) «

19:00 IRAN + bORÁ (LI) «
21:40 O NOmE DA mORTE «

19:00 CARTAS PARA Um LADRÃO DE LIVROS (LP) «
21:40 AÇÚCAR (LI) + mARIA (LI) «

19:00 PASTOR CLÁUDIO (LI)  
+ ADEUS À CARNE (LI) «

21:40 O ANImAL CORDIAL + NAmORO À 
DISTÂNCIA (LP) «

19:00 DEDO NA FERIDA (LP) + ALCIbÍADES (LI) «
21:40 COmO É CRUEL VIVER ASSIm «

16:45 SLAm: VOZ DE LEVANTE (LP) «
19:00 ALGUmA COISA ASSIm (LP)  

+ VACA PROFANA (LI) «
21:40 UNICÓRNIO «

cInéPolIS laGoon 5 18:00 HENFIL «
20:15 VENDE-SE ESTA mOTO + TAILOR (LI) «

18:00 CALLADO «
20:15 COPA 181 + SANDRA CHAmANDO (LI) «

18:00 O CRAVO E A ROSA -  
O DOCUmENTÁRIO. «

20:15 OS 8 mAGNIFICOS (LP) «

18:00 CLARA ESTRELA «
20:15 A PARTE DO mUNDO QUE  

mE PERTENCE (LI) «

18:00 TUDO É PROJETO (LP) «
20:15 O mURO (LI) + CAPITÃO bRASIL (LI) «

18:00 A VIDA EXTRA-ORDINÁRIA DE TARSO  
DE CASTRO «

20:15 AmORES DE CHUmbO (LP) «

18:00 FEVEREIROS «
20:15 ATÉ O PRÓXImO DOmINGO (LI)  

+ ATRITO (LI) «

cInéPolIS laGoon 6
15:30 THE FLORIDA PROJECT (LEP) 
18:00 HENFIL (LEI) «
20:15 VENDE-SE ESTA mOTO + TAILOR (LI) «

15:30 bRIGSbY bEAR (LEP) 
18:00 CALLADO «
20:15 COPA 181 (LEI) + SANDRA CHAmANDO (LI) «

16:00 SEVERINA (LP) 
18:00 O CRAVO E A ROSA -  

O DOCUmENTÁRIO. «
20:15 OS 8 mAGNIFICOS (LP) «

15:30 mAUDIE (LEP) 
18:00 CLARA ESTRELA «
20:15 A PARTE DO mUNDO QUE  

mE PERTENCE (LI) «

15:30 DOENTES DE AmOR (LP) 
18:00 TUDO É PROJETO (LP) «
20:15 O mURO (LEI) + CAPITÃO bRASIL (LI) «

15:30 bORG VS mCENROE (LP) 
18:00 A VIDA EXTRA-ORDINÁRIA DE TARSO  

DE CASTRO (LEI) «
20:15 AmORES DE CHUmbO (LP, LEI) «

16:00 LAKE bODOm (LEP, LI) 
18:00 FEVEREIROS «
20:15 ATÉ O PRÓXImO DOmINGO (LI)  

+ ATRITO (LI) «

eSPaÇo bndeS 12:30 HENFIL ««
18:00 CALLADO ««

12:30 O CRAVO E A ROSA -  
O DOCUmENTÁRIO. (LI) ««

18:00 CLARA ESTRELA ««
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cInema
«COM A PrESEnçA DE COnviDADOS 

(COnSuLTE SinOPSE DOS fiLMES)

SeX 6/10 Sab 7/10 dom 8/10 SeG 9/10 ter 10/10 qua 11/10 quI 12/10

eStaÇÃo net botaFoGo 1

14:30 ATRÁS HÁ RELÂmPAGOS (LEP, LI)
16:30 mILLA (LP)
19:00 bARbARA (LEP, LI)
21:20 RASTROS (LEP)
23:59 UmA mULHER CHAmADA SADA AbE (LEP)

11:00 COnvErSA COM JOSé EDuArDO AguALuSA
14:00 ÚLTImOS HOmENS Em ALEPPO (LEP) ««
17:20 DALIDA (LEP, LI)
19:45 bERENICE PROCURA (LEI) «
22:00 PIAZZA VITTORIO (LEP, LI) 
23:59 TRIPAS DE ANJO: SALA VERmELHA (LEP)

14:10 RObERTO bOLAÑO: A bATALHA  
FUTURA CHILE (LEP) 

15:30 O DIAbO E O PADRE AmORTH (LEP)
17:00 EARTH: ONE AmAZING DAY
19:00 JEANNETTE: A INFÂNCIA DE JOANA 

D’ARC (LEP)
21:30 HANNAH (LEP)

13:20 O CÉU DE TÓQUIO À NOITE É SEmPRE DO 
mAIS DENSO TOm DE AZUL (LEP)

15:20 JANE (LEP)
17:10 A ALIANÇA (LEP, LI)
19:10 LA VITA IN COmUNE (LEP) «
21:40 UmA CRIATURA GENTIL (LEP, LI)

13:20 mULHER mOLHADA AO VENTO (LEP)
15:00 TSCHICK (LEP)
16:50 ANJOS VESTEm bRANCO (LEP, LI)
19:00 YOGA ARQUITETURA DA PAZ (LP) «
21:30 ENSIRIADOS (LEP, LI)

13:30 CREPÚSCULO DAS FELINAS (LEP)
15:10 mEmÓRIAS DO SUbDESENVOLVImENTO (LEP)
17:10 CHATEAU (LP)
19:15 A COmÉDIA DIVINA «
21:45 HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (LEP)
23:59 O VOYEUR DO TELHADO (LEP)

13:30 EX LIbRIS: bIbLIOTECA PÚbLICA DE 
NOVA YORK (LEP)

17:15 AVISEm QUE ESTAmOS CHEGANDO: 
A HISTÓRIA DAS UNIVERSIDADES 
NEGRAS (LEP)

19:00 A CIAmbRA (LEP, LI) «
21:40 ORLANDO - A mULHER ImORTAL (LEP)

eStaÇÃo net IPanema 1 
14:45 TOm OF FINLAND (LEP)
17:00 CORPO E ALmA (LP)
19:15 CINQUENTA PRImAVERAS (LEP, LI)
21:15 A ALIANÇA (LEP, LI)

13:20 TERRA-mÃE (LEP, LI)
15:15 VERÃO 1993 (LEP, LI)
17:10 RObERTO bOLAÑO: A bATALHA  

FUTURA CHILE (LEP)
18:30 AR SAGRADO (LEP, LI)
20:10 Um SEGREDO Em PARIS (LEP) 
21:40 GOD’S OWN COUNTRY (LEP)

13:10 ENCOLHI A PROFESSORA (DP, DP)  
+ CAmINHO DOS GIGANTES 

15:20 bARbARA (LEP, LI)
17:40 THE LEISURE SEEKER (LEP) 
19:50 THIRST STREET (LP)
21:30 ANJOS VESTEm bRANCO (LEP, LI)

14:00 A LIbERDADE DO DIAbO (LEP, LI)
15:30 ALANIS (LEP, LI)
17:10 CROWN HEIGHTS (LEP)
19:10 LAST FLAG FLYING (LEP)
21:40 YONLU (LP) «

14:00 O VENERÁVEL W. (LEP)
15:50 DINA (LEP)
17:50 UmA CRIATURA GENTIL (LEP, LI)
20:30 EX LIbRIS: bIbLIOTECA PÚbLICA DE 

NOVA YORK (LEP)

14:00 NINGUÉm ESTÁ OLHANDO (LP)
16:00 GOLDEN EXITS (LEP)
18:00 LObISOmEm (LEP)
19:40 VIDA Em FAmÍLIA (LEP, LI)
21:20 KARINGANA — LICENÇA PARA CONTAR 

13:00 SEXY DURGA (LEP, LI)
14:40 UmA FAmÍLIA (LEP, LI)
16:40 LA VITA IN COmUNE (LEP)
18:50 OS 8 mAGNIFICOS (LP)
20:20 A FESTA (LEP)
21:45 THELmA (LP)

eStaÇÃo net IPanema 2 

13:40 CONTOS DA bIRmÂNIA (LEP, LI)
15:20 PREVENGE (LEP)
17:10 bARRAGE (LEP)
19:20 LUZ NO FIm DO TÚNEL (LEP, LI)
21:30 mAmÃE SAIU DE FÉRIAS (LEP)

13:30 POLÍTICA, mANUAL DE INSTRUÇÕES (LEP)
15:45 OCIDENTAL (LEP, LI)
17:20 O FUTURO ADIANTE (LEP, LI)
19:10 UmA CASA À bEIRA mAR (LP)
21:15 DETROIT Em REbELIÃO (LP)

13:50 LIVRAI-mE (LEP)
15:40 DIREÇÕES (LEP, LI)
17:40 ADEUS ENTUSIASmO (LEP, LI)
19:20 THEY (LEP, LI)
21:00 HISTÓRIAS DE AmOR QUE NÃO 

PERTENCEm A ESTE mUNDO (LP)

14:30 mILLA (LP)
17:00 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP)
19:30 LOLA PATER (LP)
21:30 CREPÚSCULO DAS FELINAS (LEP)

14:15 QUEERCORE: HOW TO PUNK A 
REVOLUTION (LEP)

16:00 CASA ROSHELL (LEP, LI)
17:30 SEGUINDO O VENTO (LEP, LI)
19:30 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE DA 

RAINHA (LP)
21:40 ANTIPORNÔ (LEP, LI)

13:50 bEUYS (LEP, LI)
15:50 CENTAURO (LEP, LI)
17:40 TULIPANI: AmOR, HONRA E UmA 

bICICLETA (LEP, LI)
19:30 THE FLORIDA PROJECT (LEP)
21:45 mULHER mOLHADA AO VENTO (LEP)

13:30 SObRE RODAS (LI) + Em bUSCA DA 
TERRA SEm mALES (LP)

15:20 VERGEL (LP)
17:10 HANNAH (LEP)
19:10 mAUDIE (LEP)
21:30 ZAmA (LP)

eStaÇÃo net rIo 3

14:30 AVISEm QUE ESTAmOS CHEGANDO: 
A HISTÓRIA DAS UNIVERSIDADES 
NEGRAS (LEP)

16:15 ObRIGADO PELA CHUVA (LEP, LI)
18:00 AS ENTREVISTAS DE PUTIN (LEP, LI)
22:15 VIDA Em FAmÍLIA (LEP, LI)
23:59 AUTOCRÍTICA DE Um CÃO bURGUÊS 

(LEP, LI)

13:30 TSCHICK (LEP)
15:30 VENDE-SE ESTA mOTO + TAILOR (LI) ««
18:00 QUE LÍNGUA VOCÊ FALA? (LP)  

+ CAbELO bOm «
20:00 TULIPANI: AmOR, HONRA  

E UmA bICICLETA (LEP, LI) «
22:00 DISCREET (LEP) «
23:59 CASA ROSHELL (LEP, LI)

13:40 UmA FAmÍLIA (LEP, LI) 
15:30 COPA 181 + SANDRA CHAmANDO (LI) ««
18:00 CENTAURO (LEP, LI)
19:45 UmA FAmÍLIA (LEP, LI) «
21:45 VERÃO DANADO (LEP, LI)

15:20 CORPO E ALmA (LP) 
17:40 mARCELO GOmES - ANATOmIA DE  

Um DANÇARINO (LEP)
19:30 bATALHAS ÍNTImAS (LEP, LI) ««
21:30 A NATUREZA DO TEmPO (LP)

13:45 ATRÁS HÁ RELÂmPAGOS (LEP, LI)
15:30 A PARTE DO mUNDO QUE mE PERTENCE (LI) 
18:00 SENHORA FANG (LEP, LI)
19:50 LIVRES (LI)
21:30 POP AYE (LEP, LI)

13:45 mARCELO GOmES - ANATOmIA DE  
Um DANÇARINO (LEP)

15:30 O mURO + CAPITÃO bRASIL (LI) ««
18:00 UmA CASA À bEIRA mAR (LP)
20:10 THIRST STREET (LP)
22:00 SEGUINDO O VENTO (LEP, LI)
23:59 SUA PELE TÃO mACIA (LEP, LI)

13:40 YONLU (LP)
15:30 AmORES DE CHUmbO (LP) ««
18:00 GEOGRAFIA DA ARTE (LP)
21:00 NO DESERTO (LEP) «

eStaÇÃo net rIo 4

14:00 DIREÇÕES (LEP, LI) 
16:00 mÁS INFLUÊNCIAS (LEP, LI)
17:50 CONVERSA FIADA (LEP)
19:40 12 DIAS (LEP, LI)
21:30 DIREÇÕES (LEP, LI)
23:45 CADÁVERES bRONZEADOS (LEP, LI) + SAL 

14:00 12 DIAS (LEP, LI)
16:00 LImPAm COm FOGO 
17:50 EXERCÍCIOS DE mEmÓRIA (LEP, LI) «
19:40 A CÂmERA DE CLAIRE (LEP, LI)
21:15 PAULA REGO, HISTÓRIAS E SEGREDOS (LP) «
23:45 FUGA! (LEP)

13:30 PAULA REGO, HISTÓRIAS E SEGREDOS (LP)
15:20 A LIbERDADE DO DIAbO (LEP, LI)
17:10 LUZ NO FIm DO TÚNEL (LEP, LI)
19:10 POLÍTICA, mANUAL DE INSTRUÇÕES (LEP)
21:30 mULHER mOLHADA AO VENTO (LEP)

15:10 POLÍTICA, mANUAL DE INSTRUÇÕES (LEP) 
17:30 A VENDEDORA DE FÓSFOROS (LEP, LI)
19:15 VERÃO 1993 (LEP, LI)
21:15 LIVRAI-mE (LEP)

14:00 AO VIVO NA FRANÇA (LEP)
15:40 bOmbÁSTICA: A HISTÓRIA DE HEDY 

LAmARR (LEP)
17:30 SEXY DURGA (LEP, LI)
19:20 LONG STRANGE TRIP: A VIAGEm DO 

GRATEFUL DEAD (LEP)

13:10 TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL (LEP)
19:30 ENCRIPTADO (LEP)
21:30 GOD’S OWN COUNTRY (LEP)
23:45 THE VILLAINESS (LP)

13:30 UmA CASA À bEIRA mAR (LP)
15:40 THIRST STREET (LP)
17:20 CINQUENTA PRImAVERAS (LEP, LI)
19:10 bARRAGE (LEP)
21:20 FROST (LEP, LI)

eStaÇÃo net rIo 5

14:15 O FUTURO ADIANTE (LEP, LI)
16:20 SOCIEDADE DO ALmOÇO GRÁTIS (LEP)
18:15 CRÂNIOS DO mEU POVO (LEP)
19:50 O FUTURO ADIANTE (LEP, LI) «
21:40 TITICUT FOLLIES (LEP)
23:30 AO VIVO NA FRANÇA (LEP) 

13:50 A CÂmERA DE CLAIRE (LEP, LI)
15:20 KIm DOTCOm: AGARRADO NA WEb (LEP)
17:30 DINA (LEP)
19:30 A FÁbRICA DE NADA (LP) «
23:30 mEU COLÉGIO INTEIRO AFUNDANDO  

NO mAR (LEP)

14:00 ALANIS (LEP, LI)
15:40 mARIA - NÃO ESQUEÇA QUE EU VENHO 

DOS TRÓPICOS (LP)
17:20 FURUSATO (LEP, LI)
19:20 ANOS DOURADOS (LEP)
21:20 QUEERCORE: HOW TO PUNK A 

REVOLUTION (LEP) «

15:00 Um SEGREDO Em PARIS (LEP)
16:30 INVESTIGANDO O PARAÍSO (LEP, LI)
19:00 TERRA-mÃE (LEP, LI)
21:00 SERGUEI, O ÚLTImO PSICODÉLICO «

13:30 ObRIGADO PELA CHUVA (LEP, LI)
15:20 mATAR JESUS (LEP, LI)
17:20 THEY (LEP, LI)
19:00 bOSQUE DE NÉVOA (LEP, LI) «
21:00 TUDO O QUE VOCÊ QUER (LEP) «

14:00 A ALIANÇA (LEP, LI)
16:00 DALIDA (LEP, LI)
18:30 O DIAbO E O PADRE AmORTH (LEP)
20:00 DEPOIS DA GUERRA (LEP, LI) «
21:50 CICCIOLINA - mADRINHA DO 

ESCÂNDALO (LEP, LI) «
23:30 GRACE JONES: bLOODLIGHT AND bAmI (LEP)

13:10 FURUSATO (LEP, LI)
15:20 SANTA & ANDRÉS (LEP, LI)
17:30 CONTOS DA bIRmÂNIA (LEP, LI)
19:20 LOS TERRITORIOS (LP) «
21:30 PÁSSAROS ESTÃO CANTANDO Em KIGALI 

(LEP, LI) «

InStItuto moreIra 
SalleS

15:30 PIAZZA VITTORIO (LEP, LI)
17:00 mARCELO GOmES - ANATOmIA DE Um 

DANÇARINO (LEP)
19:00 GEOGRAFIA DA ARTE (LP) «

15:00 LONG STRANGE TRIP: A VIAGEm DO 
GRATEFUL DEAD (LEP)

20:00 bEUYS (LEP, LI)

14:00 TITICUT FOLLIES (LEP)
16:00 AmANTES SÃO mOLHADOS (LEP, LI)
18:00 12 DIAS (LEP, LI)
20:00 LIVRES (LI)

14:00 QUE LÍNGUA VOCÊ FALA? (LP)  
+ CAbELO bOm 

16:00 UmA mULHER CHAmADA SADA AbE (LEP)
18:00 EXERCÍCIOS DE mEmÓRIA (LEP, LI)
20:00 mAmÃE CORONEL (LEP, LI) + DESCULPE, 

mE AFOGUEI (LP)

14:00 bATALHAS ÍNTImAS (LEP, LI)
16:00 EU NÃO SOU UmA FEITICEIRA (LEP)
18:00 PAULA REGO, HISTÓRIAS E SEGREDOS (LP)
20:00 O VENERÁVEL W. (LEP)

14:30 O DIAbO E O PADRE AmORTH (LEP)
16:00 TRIPAS DE ANJO: SALA VERmELHA (LEP)
18:00 SOCIEDADE DO ALmOÇO GRÁTIS (LEP)
20:00 ÚLTImOS HOmENS Em ALEPPO (LEP)

KInoPleX SÃo luIz 1
14:00 NOVITIATE (LEP)
16:30 TERRA SELVAGEm (LP)
19:00 NOVITIATE (LEP)
21:30 TERRA SELVAGEm (LP)

14:00 SEGUINDO O VENTO (LEP, LI)
16:30 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP)
19:00 mARIA - NÃO ESQUEÇA QUE EU VENHO 

DOS TRÓPICOS (LP) «
21:30 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP)

14:00 JOÃO DE DEUS - O SILÊNCIO É UmA 
PRECE (LI)

16:30 FROST (LEP, LI)
19:00 Em NOmE DA AmÉRICA (LP)
21:30 AS bOAS mANEIRAS

14:00 CADÁVERES bRONZEADOS (LEP, LI) + SAL
16:30 PIRIPKURA (LP) + O bAGRE DE bOLAS 
19:00 PRAÇA PARIS (LI)
21:30 AOS TEUS OLHOS (LI)

14:00 YONLU (LP)
16:30 UmA FAmÍLIA (LEP, LI)
19:00 IRAN + bORÁ (LI)
21:30 O NOmE DA mORTE

14:00 TUDO É PROJETO (LP)
16:30 LIVRAI-mE (LEP)
19:00 CARTAS PARA Um LADRÃO DE LIVROS (LP)
21:30 AÇÚCAR (LI) + mARIA (LI)

14:00 LImPAm COm FOGO 
16:30 VIDA Em FAmÍLIA (LEP, LI)
19:00 PASTOR CLÁUDIO (LI)  

+ ADEUS À CARNE (LI)
21:30 O ANImAL CORDIAL  

+ NAmORO À DISTÂNCIA (LP)
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KInoPleX SÃo luIz 2

13:45 O VENERÁVEL W. (LEP)
16:50 mAmÃE CORONEL (LEP, LI) + DESCULPE, 

mE AFOGUEI (LP)
18:30 DETROIT Em REbELIÃO (LP)
21:15 ALTAS EXPECTATIVAS «

13:45 DEPOIS DAQUELA mONTANHA (LP)
16:15 mARJORIE PRImE (LEP)
19:00 DEPOIS DAQUELA mONTANHA (LP)
21:15 ADEUS ENTUSIASmO (LEP, LI) «

13:45 A GUERRA DOS SEXOS (LP)
16:15 bEUYS (LEP, LI)
18:45 A GUERRA DOS SEXOS (LP)
21:15 NINGUÉm ESTÁ OLHANDO (LP) «

13:45 mEU COLÉGIO INTEIRO AFUNDANDO  
NO mAR (LEP)

16:15 ÚLTImOS HOmENS Em ALEPPO (LEP)
19:00 THE LEISURE SEEKER (LEP)
21:15 AO VIVO NA FRANÇA (LEP)

13:45 mAmÃE SAIU DE FÉRIAS (LEP)
16:15 EARTH: ONE AmAZING DAY (LEP)
19:20 O GATO DE HAVANA (LP) «
21:30 EARTH: ONE AmAZING DAY (LEP)

13:45 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE  
DA RAINHA (LP)

16:15 HISTÓRIAS DE AmOR QUE NÃO 
PERTENCEm A ESTE mUNDO (LP)

18:45 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE  
DA RAINHA (LP)

21:15 VERGEL (LP) «

13:45 SEVERINA (LP)
16:15 mENASHE (LEP)
18:45 O QUE TE FAZ mAIS FORTE (LP)
21:15 bOm COmPORTAmENTO (LP)

KInoPleX SÃo luIz 4
14:15 LAKE bODOm (LEP, LI)
16:45 mAUDIE (LEP)
19:15 LAKE bODOm (LEP, LI)
21:45 mAUDIE (LEP)

14:15 DOENTES DE AmOR (LP)
16:45 LObISOmEm (LEP)
19:15 DOENTES DE AmOR (LP)
21:45 LOLA PATER (LP)

14:30 CROWN HEIGHTS (LEP)
16:45 bARRAGE (LEP)
19:15 TOm OF FINLAND (LEP)
21:45 OCIDENTAL (LEP, LI)

15:30 PREVENGE (LEP)
17:30 TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL (LEP)

14:15 bRIGSbY bEAR (LEP)
16:45 THE FLORIDA PROJECT (LEP)
19:15 bRIGSbY bEAR (LEP)
21:45 THE FLORIDA PROJECT (LEP)

13:30 INVESTIGANDO O PARAÍSO (LEP, LI)
16:00 A FÁbRICA DE NADA (LP)
19:45 TSCHICK (LEP)
21:40 mARJORIE PRImE (LEP)

14:15 VERÃO DANADO (LEP, LI)
16:45 A NATUREZA DO TEmPO (LP)
19:15 AR SAGRADO (LEP, LI)
21:45 bORG VS mCENROE (LP)

muSeu da rePúblIca

14:00 HEmA HEmA: CANTE PARA mIm 
ENQUANTO EU ESPERO (LEP)

15:50 bOmbÁSTICA: A HISTÓRIA DE HEDY 
LAmARR (LEP)

17:40 VERÃO DANADO (LEP, LI)
20:10 CHATEAU (LP)

14:00 O CÉU DE TÓQUIO À NOITE É SEmPRE DO 
mAIS DENSO TOm DE AZUL (LEP)

16:00 POP AYE (LEP, LI)
18:00 SANTA & ANDRÉS (LEP, LI)
20:00 SEXY DURGA (LEP, LI)

14:00 VENDE-SE ESTA mOTO + TAILOR (LI) 
16:00 VIDA Em FAmÍLIA (LEP, LI)
18:00 mANIFESTO (LEP)
20:00 ATRÁS HÁ RELÂmPAGOS (LEP, LI)

14:00 COPA 181 + SANDRA CHAmANDO (LI) 
16:00 CONVERSA FIADA (LEP)
18:00 EU NÃO SOU UmA FEITICEIRA (LEP)
20:00 DIREÇÕES (LEP, LI)

14:00 DISCREET (LEP)
16:00 bATALHAS ÍNTImAS (LEP, LI)
18:00 mÁS INFLUÊNCIAS (LEP, LI)
20:00 JEANNETTE: A INFÂNCIA DE JOANA 

D’ARC (LEP)

14:00 A PARTE DO mUNDO QUE mE PERTENCE (LI) 
16:00 AUTOCRÍTICA DE Um CÃO bURGUÊS (LEP, LI)
18:00 TOm OF FINLAND (LEP)
20:10 A LIbERDADE DO DIAbO (LEP, LI)

14:00 O mURO + CAPITÃO bRASIL (LI) 
16:00 ADEUS ENTUSIASmO (LEP, LI)
17:40 DINA (LEP)
19:40 mILLA (LP)

Ponto cIne
14:00 SObRE RODAS (LI) + Em bUSCA DA 

TERRA SEm mALES (LP)
16:00 QUERIDO EmbAIXADOR (LP)

14:00 CALLADO
16:00 OS 8 mAGNIFICOS (LP)

14:00 CLARA ESTRELA
16:00 QUE LÍNGUA VOCÊ FALA? (LP)  

+ CAbELO bOm 

14:00 O CRAVO E A ROSA - O DOCUmENTÁRIO. 
16:00 ALTAS EXPECTATIVAS 

reSerVa cultural 
nIteróI 2

14:20 THEY (LEP, LI)
16:10 ANOS DOURADOS (LEP)
18:20 DETROIT Em REbELIÃO (LP)
21:00 LOLA PATER (LP)

13:50 HEmA HEmA: CANTE PARA mIm 
ENQUANTO EU ESPERO (LEP)

16:00 LUZ NO FIm DO TÚNEL (LEP, LI)
18:00 THIRST STREET (LP)
19:40 KARINGANA — LICENÇA PARA CONTAR 
21:15 LEGALIZE JÁ! (LI)

13:20 POP AYE (LEP, LI)
15:20 CINQUENTA PRImAVERAS (LEP, LI)
17:10 NOVITIATE (LEP)
19:40 O FUTURO ADIANTE (LEP, LI)
21:20 UmA CASA À bEIRA mAR (LP)

13:45 SEXY DURGA (LEP, LI)
15:30 GOD’S OWN COUNTRY (LEP) 
17:40 mENASHE (LEP)
19:20 ZAmA (LP) «
21:35 HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (LEP)

14:00 FROST (LEP, LI)
16:30 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP)
19:10 HANNAH (LEP)
21:00 ENTRE IRmÃS (LI) 

14:00 UmA CRIATURA GENTIL (LEP, LI)
16:45 JEANNETTE: A INFÂNCIA DE JOANA 

D’ARC (LEP)
19:00 O ESTADO DAS COISAS (LP)
21:00 bERENICE PROCURA

14:00 HISTORIETAS ASSOmbRADAS - O FILmE
15:45 Um SEGREDO Em PARIS (LEP)
17:10 DALIDA (LEP, LI)
19:30 Em PEDAÇOS (LP)
21:30 A COmÉDIA DIVINA «

reSerVa cultural 
nIteróI 4

14:30 GOLDEN EXITS (LEP)
16:30 O CÉU DE TÓQUIO À NOITE É SEmPRE DO 

mAIS DENSO TOm DE AZUL (LEP)
19:00 A NATUREZA DO TEmPO (LP)
21:15 bORG VS mCENROE (LP)

13:30 ENCOLHI A PROFESSORA (DP, DP)  
+ CAmINHO DOS GIGANTES 

15:50 mANIFESTO (LEP)
17:45 ENSIRIADOS (LEP, LI)
19:30 mAmÃE SAIU DE FÉRIAS (LEP)
21:30 DOENTES DE AmOR (LP)

13:30 SObRE RODAS (LI) + Em bUSCA DA 
TERRA SEm mALES (LP)

15:20 AR SAGRADO (LEP, LI)
17:00 SEGUINDO O VENTO (LEP, LI)
19:00 bRIGSbY bEAR (LEP)
21:00 A FÁbRICA DE NADA (LP) «

15:00 SEVERINA (LP)
17:00 NINGUÉm ESTÁ OLHANDO (LP)
19:00 A CÂmERA DE CLAIRE (LEP, LI)
20:30 TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO 

FIm + O QUEbRA-CAbEÇA DE SARA «

14:00 ADEUS ENTUSIASmO (LEP, LI)
15:45 CENTAURO (LEP, LI)
17:30 OCIDENTAL (LEP, LI)
19:00 mAUDIE (LEP) 
21:20 CHATEAU (LP)

14:00 AO VIVO NA FRANÇA (LEP)
15:50 mEDEIA (LEP, LI) 
17:20 bIO (LI)
19:30 YOGA ARQUITETURA DA PAZ (LP)
21:20 O GATO DE HAVANA (LP)

13:50 DISCREET (LEP)
15:30 TULIPANI: AmOR, HONRA E UmA 

bICICLETA (LEP, LI) 
17:20 SERGUEI, O ÚLTImO PSICODÉLICO 
19:40 JOÃO DE DEUS - O SILÊNCIO É  

UmA PRECE (LI) «
21:20 bARbARA (LEP, LI)

roXy 1

14:00 AR SAGRADO (LEP, LI)
16:30 ENSIRIADOS (LEP, LI)
19:00 mARJORIE PRImE (LEP)
21:30 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE  

DA RAINHA (LP)

14:00 CINQUENTA PRImAVERAS (LEP, LI)
16:30 HISTÓRIAS DE AmOR QUE NÃO 

PERTENCEm A ESTE mUNDO (LP)
19:00 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP)
21:30 NOVITIATE (LEP)

14:00 THE FLORIDA PROJECT (LEP)
16:30 mAmÃE SAIU DE FÉRIAS (LEP)
18:30 mAUDIE (LEP)
21:00 DETROIT Em REbELIÃO (LP)

14:00 VIDA Em FAmÍLIA (LEP, LI)
16:30 HANNAH (LEP)
19:00 LOGAN LUCKY - ROUbO Em FAmÍLIA (LP)
21:30 LAKE bODOm (LEP, LI)

14:00 mENASHE (LEP)
16:30 CROWN HEIGHTS (LEP)
19:00 TERRA SELVAGEm (LP)
21:30 RASTROS (LEP)

14:00 O FUTURO ADIANTE (LEP, LI)
16:30 ATRÁS HÁ RELÂmPAGOS (LEP, LI)
19:00 EARTH: ONE AmAZING DAY (LEP)
21:30 bRIGSbY bEAR (LEP)

14:00 THEY (LEP, LI)
16:30 FUGA! (LEP)
19:00 bASED ON A TRUE STORY (LP)
21:30 A GUERRA DOS SEXOS (LP)

roXy 2
13:45 O QUE TE FAZ mAIS FORTE (LP)
16:15 THIRST STREET (LP)
18:45 DOCE VIRGINIA (LEP)
21:15 O QUE TE FAZ mAIS FORTE (LP)

13:45 HISTORIETAS ASSOmbRADAS - O FILmE
16:15 ALTAS EXPECTATIVAS 
18:45 bORG VS mCENROE (LP)
21:15 PREVENGE (LEP)

13:45 KARINGANA — LICENÇA PARA CONTAR 
16:15 A CÂmERA DE CLAIRE (LEP, LI)
18:45 DALIDA (LEP, LI)
21:15 LEGALIZE JÁ! (LI)

13:45 EU, PECADOR
16:15 bERENICE PROCURA
18:45 DOENTES DE AmOR (LP)
21:15 mATAR JESUS (LEP, LI)

13:45 VERÃO 1993 (LEP, LI)
16:15 TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER 
18:45 TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO 

FIm + O QUEbRA-CAbEÇA DE SARA
21:15 GOLDEN EXITS (LEP)

14:00 THELmA (LP)
16:15 ENTRE IRmÃS (LI)
19:20 SERGUEI, O ÚLTImO PSICODÉLICO 
21:40 LA VITA IN COmUNE (LEP)

13:45 YOGA ARQUITETURA DA PAZ (LP)
16:15 LOLA PATER (LP)
18:45 GAbRIEL E A mONTANHA (LP) 
21:15 ANOS DOURADOS (LEP)



28 29

cInema
«COM A PrESEnçA DE COnviDADOS 

(COnSuLTE SinOPSE DOS fiLMES)

SeX 13/10 Sab 14/10 dom 15/10

cclSr - cIne odeon  
net claro

12:30 SLAm: VOZ DE LEVANTE (LP, LEI) ««
15:30 ALGUmA COISA ASSIm (LP, LEI)  

+ VACA PROFANA (LI) ««
18:30 UNICÓRNIO (LEI) ««
21:45 PEQUENA GRANDE VIDA (LP) 

14:45 GRACE JONES: bLOODLIGHT AND bAmI (LEP)
17:00 JOÃO DE DEUS - O SILÊNCIO É UmA 

PRECE (LI) «
19:30 TODOS OS PAULOS DO mUNDO «
22:30 A PROGRAmAR 

cInemateca do mam 15:00 AS ENTREVISTAS DE PUTIN (LEP, LI)
19:00 ENCRIPTADO (LEP) ««

18:00 DEBATE PrÊMiO fELiX «
21:00 REVEZES... «

eSPaÇo bndeS
12:30 A VIDA EXTRA-ORDINÁRIA DE TARSO  

DE CASTRO ««
18:00 FEVEREIROS ««

eStaÇÃo net botaFoGo 1

13:30 CENTAURO (LEP, LI)
15:15 mEU COLÉGIO INTEIRO AFUNDANDO  

NO mAR (LEP)
16:50 CADÁVERES bRONZEADOS (LEP, LI) + SAL 
19:00 A ÚLTImA CHANCE (LEI) «
21:30 PATTI CAKE$ (LP) «
23:59 NOITE DAS FELINAS (LEP)

13:45 QUEERCORE: HOW TO PUNK A 
REVOLUTION (LEP)

15:30 ANOS DOURADOS (LEP) 
17:30 A FESTA (LEP)
19:00 Em PEDAÇOS (LP)
21:00 120 bATImENTOS POR mINUTO (LP) «
23:59 AmANTES SÃO mOLHADOS (LEP, LI)

13:00 THE LEISURE SEEKER (LEP)
15:10 OS mEYEROWITZ: FAmÍLIA NÃO SE 

ESCOLHE (LP)
17:15 ARTISTA DO DESASTRE (LP)
19:15 CORPO E ALmA (LP)
21:30 LAST FLAG FLYING (LEP)

eStaÇÃo net IPanema 1 

13:30 AS ONDAS (LEP, LI)
15:20 YOGA ARQUITETURA DA PAZ (LP)
17:10 FROST (LEP, LI)
19:40 DISCREET (LEP)
21:20 A CÂmERA DE CLAIRE (LEP, LI)

13:30 CICCIOLINA - mADRINHA DO 
ESCÂNDALO (LEP, LI)

14:40 TUDO O QUE VOCÊ QUER (LEP)
16:50 HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (LEP)
19:00 PÁSSAROS ESTÃO CANTANDO Em  

KIGALI (LEP, LI)
21:15 DALIDA (LEP, LI)

13:15 PIAZZA VITTORIO (LEP, LI)
14:50 VERÃO DANADO (LEP, LI)
17:20 TODOS OS PAULOS DO mUNDO
19:00 RASTROS (LEP)
21:30 Em PEDAÇOS (LP)

eStaÇÃo net IPanema 2 

13:20 TSCHICK (LEP)
15:10 A NATUREZA DO TEmPO (LP)
17:30 bASED ON A TRUE STORY (LP)
19:50 DEPOIS DA GUERRA (LEP, LI)
21:40 mENASHE (LEP)

13:20 INVISÍVEL (LP)
15:10 bATALHAS ÍNTImAS (LEP, LI)
17:00 JEANNETTE: A INFÂNCIA DE JOANA 

D’ARC (LEP)
19:20 SEVERINA (LP)
21:30 O GATO DE HAVANA (LP)

13:30 NO DESERTO (LEP)
15:20 mEDEIA (LEP, LI)
16:50 mANIFESTO (LEP)
18:45 120 bATImENTOS POR mINUTO (LP)
21:30 A CIAmbRA (LEP, LI)

eStaÇÃo net rIo 3

14:00 OCIDENTAL (LEP, LI)
15:30 ATÉ O PRÓXImO DOmINGO (LI)  

+ ATRITO (LI) ««
18:00 A ALIANÇA (LEP, LI)
20:00 EU NÃO SOU UmA FEITICEIRA (LEP)
22:10 EDUARDO II (LEP)
23:59 AS mISÂNDRICAS (LEP)

14:00 CRÂNIOS DO mEU POVO (LEP)
15:30 ESTADO DE EXCEÇÃO (LI)
17:30 VERGEL (LP)
19:30 AUTOCRÍTICA DE Um CÃO bURGUÊS (LEP, LI)
21:30 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP)
23:59 DOCE VIRGINIA (LEP)

13:45 ENCRIPTADO (LEP)
15:30 AS ONDAS (LEP, LI)
17:20 ANJOS VESTEm bRANCO (LEP, LI)
19:20 LObISOmEm (LEP)
21:00 mINHA ADORÁVEL LAVANDERIA (LEP)

eStaÇÃo net rIo 4

13:40 GOD’S OWN COUNTRY (LEP)
15:40 EXERCÍCIOS DE mEmÓRIA (LEP, LI)
17:10 mAmÃE CORONEL (LEP, LI)  

+ DESCULPE, mE AFOGUEI (LP)
19:00 THE bRAWLER (LEP)
22:00 ANTIPORNÔ (LEP, LI)
23:45 PREVENGE (LEP)

13:00 POP AYE (LEP, LI)
15:00 THE bRAWLER (LEP)
18:00 HISTÓRIAS DE AmOR QUE NÃO 

PERTENCEm A ESTE mUNDO (LP)
19:50 mÁS INFLUÊNCIAS (LEP, LI)
21:40 bORG VS mCENROE (LP)
23:50 mANIFESTO (LEP)

13:30 GRACE JONES: bLOODLIGHT AND bAmI (LEP)
15:50 HEmA HEmA: CANTE PARA mIm 

ENQUANTO EU ESPERO (LEP)
17:50 CASA ROSHELL (LEP, LI)
19:20 ÚLTImOS HOmENS Em ALEPPO (LEP)
21:30 CREPÚSCULO DAS FELINAS (LEP)

eStaÇÃo net rIo 5

14:15 TERRA-mÃE (LEP, LI)
16:10 LA VITA IN COmUNE (LEP)
18:20 mUITOS FILHOS, Um mACACO E  

Um CASTELO (LEP)
20:10 RObERTO bOLAÑO: A bATALHA  

FUTURA CHILE (LEP) 
21:30 GOLDEN EXITS (LEP)
23:30 TANGERINE DREAm: A REVOLUÇÃO  

DO SOm (LEP, LI)

14:00 SENHORA FANG (LEP, LI)
15:50 AVISEm QUE ESTAmOS CHEGANDO: 

A HISTÓRIA DAS UNIVERSIDADES 
NEGRAS (LEP)

17:40 O VENERÁVEL W. (LEP) «
19:40 mEDEIA (LEP, LI) «
21:10 AS ONDAS (LEP, LI)
23:30 HEmA HEmA: CANTE PARA mIm 

ENQUANTO EU ESPERO (LEP)

13:40 SUA PELE TÃO mACIA (LEP, LI)
15:30 OS 8 mAGNIFICOS (LP)
17:00 mILLA (LP)
19:30 JANE (LEP)
21:20 CONVERSA FIADA (LEP)

InStItuto moreIra 
SalleS

14:00 LOS TERRITORIOS (LP)
16:00 O VOYEUR DO TELHADO (LEP)
17:45 POLÍTICA, mANUAL DE INSTRUÇÕES (LEP)
20:00 ESTADO DE EXCEÇÃO (LI)

14:00 SUA PELE TÃO mACIA (LEP, LI)
16:00 TUDO É PROJETO (LP)
18:00 bOmbÁSTICA: A HISTÓRIA DE HEDY 

LAmARR (LEP)
20:00 mUITOS FILHOS, Um mACACO E  

Um CASTELO (LEP)

14:00 AUTOCRÍTICA DE Um CÃO bURGUÊS (LEP, LI)
16:00 NOITE DAS FELINAS (LEP)
17:30 CICCIOLINA - mADRINHA DO 

ESCÂNDALO (LEP, LI) 
18:45 RObERTO bOLAÑO: A bATALHA  

FUTURA CHILE (LEP)
20:00 SENHORA FANG (LEP, LI)



30 31

cInema
«COM A PrESEnçA DE COnviDADOS 

(COnSuLTE SinOPSE DOS fiLMES)

SeX 13/10 Sab 14/10 dom 15/10

KInoPleX SÃo luIz 1
14:00 mÁS INFLUÊNCIAS (LEP, LI) 
16:30 mATAR JESUS (LEP, LI)
19:00 DEDO NA FERIDA (LP) + ALCIbÍADES (LI)
21:30 COmO É CRUEL VIVER ASSIm

14:00 FUGA! (LEP)
16:30 SLAm: VOZ DE LEVANTE (LP)
19:00 ALGUmA COISA ASSIm (LP) + VACA 

PROFANA (LI)
21:30 UNICÓRNIO

14:00 EU NÃO SOU UmA FEITICEIRA (LEP) 
16:00 TANGERINE DREAm: A REVOLUÇÃO DO 

SOm (LEP, LI) 
17:50 DEPOIS DA GUERRA (LEP, LI)
19:45 A VENDEDORA DE FÓSFOROS (LEP, LI)
21:30 GAbRIEL E A mONTANHA (LP)

KInoPleX SÃo luIz 2
13:45 NO DESERTO (LEP)
16:15 LAST FLAG FLYING (LEP)
18:45 O ESTADO DAS COISAS (LP)
21:00 TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER «

13:45 ANJOS VESTEm bRANCO (LEP, LI)
16:00 PEQUENA GRANDE VIDA (LP)
18:45 O FORmIDÁVEL (LP)
21:15 PEQUENA GRANDE VIDA (LP)

14:15 LOS TERRITORIOS (LP)
16:15 THE VILLAINESS (LP)
18:45 PATTI CAKE$ (LP)
21:15 ALANIS (LEP, LI)

KInoPleX SÃo luIz 4

14:15 ARTISTA DO DESASTRE (LP)
16:45 TUDO O QUE VOCÊ QUER (LEP)
19:15 O CÉU DE TÓQUIO À NOITE É SEmPRE DO 

mAIS DENSO TOm DE AZUL (LEP)
21:45 INVISÍVEL (LP) «

14:15 ENCOLHI A PROFESSORA (DP, DP) + 
CAmINHO DOS GIGANTES 

16:45 THELmA (LP)
19:15 ZAmA (LP)
21:45 THELmA (LP)

13:45 bRAWL IN CELL bLOCK 99 (LEP)
16:20 THE bRAWLER (LEP)
19:20 bRAWL IN CELL bLOCK 99 (LEP)
21:50 CROWN HEIGHTS (LEP)

muSeu da rePúblIca
14:00 AmORES DE CHUmbO (LP) 
15:50 KIm DOTCOm: AGARRADO NA WEb (LEP)
18:00 bOSQUE DE NÉVOA (LEP, LI)
20:00 LUZ NO FIm DO TÚNEL (LEP, LI)

14:00 ATÉ O PRÓXImO DOmINGO (LI) + ATRITO (LI) 
16:00 LObISOmEm (LEP)
18:00 NO DESERTO (LEP)
20:00 ENSIRIADOS (LEP, LI)

14:00 mUITOS FILHOS, Um mACACO E  
Um CASTELO (LEP)

16:00 INVISÍVEL (LP)
17:45 PÁSSAROS ESTÃO CANTANDO Em  

KIGALI (LEP, LI)
20:00 NINGUÉm ESTÁ OLHANDO (LP)

Ponto cIne 14:00 DESARQUIVANDO ALICE GONZAGA 
16:00 HENFIL

14:00 HISTORIETAS ASSOmbRADAS - O FILmE
16:00 A VIDA EXTRA-ORDINÁRIA DE TARSO  

DE CASTRO

reSerVa cultural 
nIteróI 2

13:15 A VENDEDORA DE FÓSFOROS (LEP, LI)
14:40 VICTORIA E AbDUL: O CONFIDENTE DA 

RAINHA (LP)
16:50 A CIAmbRA (LEP, LI)
19:10 O FORmIDÁVEL (LP) «
21:15 120 bATImENTOS POR mINUTO (LP) «

13:40 EARTH: ONE AmAZING DAY (LEP)
15:30 TSCHICK (LEP)
17:20 A GUERRA DOS SEXOS (LP)
19:40 mOTORRAD (LI) «
21:30 DEPOIS DAQUELA mONTANHA (LP)

13:30 VERÃO 1993 (LEP, LI)
15:20 bOm COmPORTAmENTO (LP)
17:20 PEQUENA GRANDE VIDA (LP)
20:00 A FESTA (LEP)
21:30 TERRA SELVAGEm (LP)

reSerVa cultural 
nIteróI 4

13:20 HISTÓRIAS DE AmOR QUE NÃO 
PERTENCEm A ESTE mUNDO (LP)

15:10 PÁSSAROS ESTÃO CANTANDO Em  
KIGALI (LEP, LI)

17:20 OS mEYEROWITZ: FAmÍLIA NÃO SE 
ESCOLHE (LP)

19:30 THE LEISURE SEEKER (LEP) 
21:40 CROWN HEIGHTS (LEP)

13:20 DIREÇÕES (LEP, LI)
15:20 bARRAGE (LEP)
17:30 ARTISTA DO DESASTRE (LP)
19:30 CORPO E ALmA (LP)
21:40 GAbRIEL E A mONTANHA (LP)

13:20 12 DIAS (LEP, LI)
15:10 mE CHAmE PELO SEU NOmE (LP)
17:40 mARJORIE PRImE (LEP)
19:40 TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER 
21:30 THELmA (LP)

roXy 1
14:00 UmA CRIATURA GENTIL (LEP, LI)
17:00 Um SEGREDO Em PARIS (LEP)
19:00 THE VILLAINESS (LP)
21:30 DEPOIS DAQUELA mONTANHA (LP)

14:00 A CIAmbRA (LEP, LI)
16:30 PATTI CAKE$ (LP)
18:40 bRAWL IN CELL bLOCK 99 (LEP)
21:30 O ESTADO DAS COISAS (LP)

14:00 120 bATImENTOS POR mINUTO (LP)
17:00 AS mISÂNDRICAS (LEP)
19:00 O FORmIDÁVEL (LP)
21:30 PEQUENA GRANDE VIDA (LP)

roXy 2

13:45 TULIPANI: AmOR, HONRA E  
UmA bICICLETA (LEP, LI)

16:15 bIO (LI)
18:45 CHATEAU (LP)
21:15 mOTORRAD (LI)

13:45 bARbARA (LEP, LI)
16:15 A COmÉDIA DIVINA 
18:45 FEVEREIROS
21:15 TOm OF FINLAND (LEP)

13:45 O GATO DE HAVANA (LP)
16:15 A ÚLTImA CHANCE 
18:45 TUDO O QUE VOCÊ QUER (LEP)
21:15 mEU COLÉGIO INTEIRO AFUNDANDO  

NO mAR (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
12 DIAS
(12 jours)
de raymond depardon. França, 2017. 87 min, dcP.
Desde que uma nova lei entrou em vigor na França, 
em 2013, todo o paciente que tenha dado entrada 
em um hospital psiquiátrico contra sua vontade pre-
cisa aparecer perante um juiz dentro de 12 dias, e a 
partir de então, a cada seis meses, caso necessário. 
De um lado senta-se o juiz, do outro, o paciente. 
Entre eles, coloca-se uma questão: qual é o verda-
deiro significado da palavra “liberdade”? Este filme 
foi autorizado como uma circunstância excepcional. 
Para proteger o anonimato de seus personagens, 
nomes e lugares foram modificados. Do documen-
tarista Raymond Depardon. Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 19:40 Estação NET Rio 4 
SAb (7/10) 14:00 Estação NET Rio 4 
DOm (8/10) 18:00 Instituto moreira Salles 
DOm (15/10) 13:20 Reserva Cultural Niterói 4

120 BATIMENTOS POR MINUTO
(120 battements par minute)
de robin campillo. com nahuel Pérez biscayart, 
arnaud Valois, adèle Haenel, antoine reinartz, Félix 
maritaud. França, 2017. 143 min, dcP.
Início dos anos 1990. Com a epidemia da AIDS já 
tendo levado inúmeras vidas na última década, o 
grupo ativista Act Up-Paris potencializa suas for-
mas de ação a fim de lutar contra a indiferença 
geral. Nathan, um novato no grupo, tem seu mundo 
abalado por Sean, um militante radical. Um mag-
nífico tributo a um momento de altruísmo e ação 
social, quando a comunidade gay se juntou para 
lutar contra o estado, a indústria farmacêutica e a 
indiferença da sociedade. Vencedor do Grande Prê-

mio do Júri e do prêmio FIPRESCI no Festival de 
Cannes 2017.  (« Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (13/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2 « 
SAb (14/10) 21:00 Estação NET botafogo 1 « 
DOm (15/10) 14:00 Roxy 1 
DOm (15/10) 18:45 Estação NET Ipanema 2

OS 8 MAGNIFICOS
(Os 8 magnificos)
de domingos oliveira. brasil, 2017. 70 min, dcP.
Em um dia de domingo, os atores maria Ribeiro, 
Fernanda Torres, Wagner moura, Carolina Dieckmann, 
Sophie Charlotte, mateus Solano, Alexandre Nero 
e Du moscovis almoçam na casa de um deles. O 
evento dá início a uma discussão espantosamen-
te sincera sobre a arte de representar, a profissão 
e, sobretudo, às dúvidas sobre o amor e a vida. 
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa documentário - (LP) - 12 anos
DOm (8/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
DOm (8/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
TER (10/10) 16:00 Ponto Cine 
QUI (12/10) 18:50 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 15:30 Estação NET Rio 5

A CIAMBRA
(A Ciambra)
de Jonas carpignano. com damiano amato, Iolanda 
amato, Koudous Seihon, Pio amato. Itália / estados 
unidos / França / alemanha, 2016. 118 min, dcP.
Em A Ciambra, uma pequena comunidade romana 
na Calábria, Pio Amato não vê a hora de virar adulto. 
Aos 14 anos, ele já bebe, fuma e é um dos poucos 
a circular com facilidade entre os grupos da região: 
os italianos locais, os refugiados africanos e o gru-
po de ciganos Romani. Pio tem como referência 
seu irmão mais velho Cosimo, com quem aprende 
como se virar nas ruas de sua cidade natal. Quando  
Cosimo desaparece, Pio vê uma oportunidade para 
provar sua maturidade, mas logo se encontra diante 
de uma decisão que colocará tudo à prova. Premia-
do na Quinzena dos Realizadores de Cannes 2017.  
(« Com a presença do diretor)
Foco Itália - (LEP, LI) - 14 anos
QUI (12/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 « 
SEX (13/10) 16:50 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 14:00 Roxy 1 
DOm (15/10) 21:30 Estação NET Ipanema 2

 
 AÇÚCAR
(Açúcar)
de renata Pinheiro, Sérgio oliveira. com maeve 
Jinkings, magali biff, dandara de morais, zé maria 
Pescador. brasil, 2017. 88 min, dcP.
bethânia retorna a suas terras, onde uma vez fun-
cionou o antigo engenho de açúcar de sua família, o 
Engenho Wanderley. Entre fotos, criaturas fantásticas, 
contas a pagar e trabalhadores reivindicando seus di-
reitos sobre a terra, bethânia enfrenta a si mesma em 

um presente onde o passado e o futuro são ameaçado-
res. Este filme será exibido na sessão do filme Maria. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LI) - Livre
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
TER (10/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUA (11/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

 
 ADEUS à CARNE
(Adeus à carne)
de Julia anquier. com bella camero, Julia oristanio, 
Joana tavares, Higor campagnaro.  
brasil, 2017. 11 min, dcP.
Durante um leve e caloroso carnaval carioca, três ami-
gas se divertem em um bloco de rua. Quando um ho-
mem cruza os seus caminhos e ultrapassa limites, suas 
atitudes desencadeiam graves consequências. Este 
filme será exibido na sessão do filme Pastor Cláudio.
Première Brasil:  
Competição curta - (LI) - 18 anos
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUA (11/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (12/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

ADEUS ENTUSIASMO
(Adiós entusiasmo)
de Vladimir durán. com camilo castiglione, laila maltz, 
mariel Fernandez, martina Juncadella, rosario blefari, 
Valeria Valente. argentina / colômbia, 2017. 79 min, dcP.
Axel, 10 anos, vive com sua mãe margarita e suas 
três irmãs de 20 e poucos anos em monserrat, um 
bairro de buenos Aires de passado aristocrático que 
hoje tem um ar decadente. margarita vive trancada 
em seu quarto como parte de um tratamento que 
nunca consegue explicar. Axel e suas irmãs deve-
riam desempenhar o papel de carcereiros de sua 
própria mãe em um estranho acordo de autopre-
servação, mas margarita repentinamente decide 
rompê-lo. Axel agora deverá decidir qual dos pedi-
dos conflitantes de sua mãe ele deve obedecer. Exi-
bido na mostra Fórum do Festival de berlim 2017.  
(« Com a presença do diretor)
Première Latina - (LEP, LI) - 12 anos
SAb (7/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
DOm (8/10) 17:40 Estação NET Ipanema 2 
TER (10/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 4 
QUI (12/10) 16:00 museu da República

ALANIS
(Alanis)
de anahí berneri. com Sofía Gala castaglione, dante 
della Paolera. argentina, 2017. 83 min, dcP.
Alanis, uma jovem prostituta, vive em um confortá-
vel apartamento com seu filho Dante e uma antiga 
colega de trabalho, que a ajuda com o bebê en-

quanto ela atende seus clientes. Quando dois poli-
ciais invadem o local se passando por clientes, sua 
colega é presa, e Alanis se vê vivendo na rua, sem 
ter sequer uma fralda para Dante. Ela procura ajuda 
com uma tia que, apesar de reprovar seu trabalho, 
oferece abrigo para ela e o filho. No entanto, pro-
curar clientes na rua de seu novo bairro, formado 
por trabalhadores dominicanos, mostra-se bastante 
perigoso. Festival de Toronto 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 14:00 Estação NET Rio 5 
SEG (9/10) 15:30 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (18/10) 19:00 Estação NET botafogo 1

 
 ALCIBíADES
(Alcibíades)
de breno nina. com nilce braga, Gilson césar,  
ana maria costa. brasil, 2017. 13 min, dcP.
“E todos buscavam / num sorriso num gesto / no 
coito em pé na calçada escura do Quartel / no 
adultério / no roubo / a decifração do enigma / – 
Que faço entre coisas?” Ferreira Gullar. Este filme 
será exibido na sessão do filme Dedo na ferida.
Première Brasil: Competição curta - (LI) - 14 anos
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUI (12/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SEX (13/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

 
 ALGUMA COISA ASSIM
(Alguma coisa assim)
de esmir Filho, mariana bastos. com caroline abras, 
andré antunes, clemens Schick, Knut berger, Juliante 
elting. brasil / alemanha, 2017. 80 min, dcP.
Caio e mari são dois jovens vivendo uma relação 
que vai além de qualquer definição. Ao longo de 
dez anos, a trama transita entre três momentos 
marcantes onde seus desejos entram em conflito e 
sua relação é posta à prova. O longa, desenvolvido 
a partir do curta homônimo de 2006, propõe uma 
reflexão sobre sexualidade, rótulos e como o tem-
po constrói e transforma os relacionamentos. Este 
filme será exibido na sessão do filme vaca profa-
na. («« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI , LP) - 16 anos
QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 

QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEX (13/10) 15:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAb (14/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

A ALIANÇA
(Zin’naariya!)
de rahmatou Keïta. com magaajyia Silberfeld,  
Salamatou Kimba Farinwata, Harouna amoud,  
yazi dogo, aïchatou moussa.  
niger, 2016. 96 min, dcP.
Tiyya é uma estudante nascida em uma família aris-
tocrata do Níger. De volta ao país para as férias de 
inverno, ela espera que o jovem que conheceu na 
universidade onde estuda, na França, faça a ela e a 
sua família uma proposta formal de casamento. Ele 
também vem de uma família de prestígio, não muito 
longe de seu sultanato. Portanto, não há como seus 
pais rejeitarem o pedido. Enquanto compartilha seu 
romance parisiense secreto com amigas e amigos, 
ela tem a oportunidade de descobrir no seu entorno 
como se dá a relação entre homens e mulheres na 
sociedade do Sahel. Toronto 2016. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 21:15 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 17:10 Estação NET botafogo 1 
QUA (11/10) 14:00 Estação NET Rio 5 
SEX (13/10) 18:00 Estação NET Rio 3

ALTAS EXPECTATIVAS
(Altas expectativas)
de Pedro antônio Paes, alvaro campos. com  
leonardo reis, camila márdila, maria eduarda de 
carvalho, Felipe abib, milhem cortaz.  
brasil, 2016. 90 min, dcP.
Décio é um treinador de cavalos vencedores 
que trabalha no Jockey Clube do Rio de Janeiro, 
onde Lena administra um café endividado que 
recebeu como herança. Preocupada com a sua 
situação financeira e tendo que cuidar do irmão 
mais novo, que é cadeirante, Lena nunca sor-
ri. Apaixonado, Décio precisa superar sua timi-
dez para se aproximar dela, sobretudo porque 
mede apenas 1,20m de altura. Ele vai fazer de 
tudo para disputar a atenção de Lena, inclusive 
tornando-se comediante, para ver Lena sorrindo.  
(« Com a presença de convidados)
Mostra Geração - Livre
SEX (6/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
SAb (7/10) 16:15 Roxy 2 
QUI (12/10) 16:00 Ponto Cine

AMANTES SÃO MOLhADOS
(Koibito-tachi wa nureta)
de tatsumi Kumashiro. com rie nakagawa,  
toru ohe, moeko ezawa. Japão, 1973. 76 min, dcP.
Esperando deixar seu passado em Tóquio, Nakaga-
wa Katsu retorna pela primeira vez em cinco anos 
à pequena aldeia onde nasceu. Lá, trabalha em um 
pequeno cinema pornô, onde é responsável pela 
divulgação da programação. Quando o projecionis-
ta e o seu antigo colega miura o reconhecem, ele 
nega persistentemente ser quem é. A parte boa de 
sua vida tem sido seu relacionamento com Yoshie, 
a esposa do dono do cinema, que engana o mari-
do abertamente. As coisas mudam quando Katsu 
flagra um ex-colega de escola fazendo sexo com a 
namorada em um local público.

Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP, LI) - 16 anos
DOm (8/10) 16:00 Instituto moreira Salles 
SAb (14/10) 23:59 Estação NET botafogo 1

 
 AMORES DE ChUMBO
(Amores de chumbo)
de tuca Siqueira. com aderbal Freire Filho, Juliana 
carneiro da cunha, augusta Ferraz, rodrigo riszla, 
Sarah raquel. brasil, 2017. 97 min, dcP.
Quarenta anos separam maria Eugênia, ou maê, 
escritora pernambucana radicada na França, do 
casal miguel e Lúcia, que acaba de comemorar 
união matrimonial de quatro décadas. O retorno 
de maê suscita dúvidas e desconfianças há muito 
tempo guardadas. miguel, professor de sociolo-
gia e ex-preso político, deseja encarar a verdade, 
e Lúcia, parceira de vida que se dedicou a tirá-lo 
da prisão, quer fugir dela. É pelo ponto de vista 
desses três personagens centrais que revivemos 
a história política e social dos anos de chumbo.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - (LEI, LP) - 12 anos
QUA (11/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
QUA (11/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
QUI (12/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEX (13/10) 14:00 museu da República

 
 O ANIMAL CORDIAL
(O animal cordial)
de Gabriela amaral almeida . com murilo benício, 
luciana Paes, ernani moraes, Jiddu Pinheiro, camila 
morgado. brasil, 2017. 98 min, dcP.
Um restaurante de classe média em São Paulo é in-
vadido, no fim do expediente, por dois ladrões arma-
dos. O dono do estabelecimento, o cozinheiro, uma 
garçonete e três clientes são rendidos. Entre a cruz 
e a espada, Inácio – o homem pacato, o chefe amis-
toso e cordial – precisa agir para defender seu res-
taurante e seus clientes dos assaltantes. Este filme 
será exibido na sessão do filme namoro à distância. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI) - 16 anos
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUA (11/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUI (12/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1
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ANJOS VESTEM BRANCO
(Angels Wear White)
de Vivian qu. com Wen qi, zhou meijun, Shi Ke, Geng 
le, liu Weiwei. china, 2017. 107 min, dcP.
Em uma pequena cidade costeira da China, duas 
estudantes são atacadas por um homem de meia 
idade em um motel. mia, uma adolescente que tra-
balhava na recepção do estabelecimento naquela 
noite, é a única testemunha do abuso. No entanto, 
com medo de perder o emprego, prefere ficar em 
silêncio. Enquanto isso, Wen, a vítima de 12 anos, 
descobre que seus problemas estão apenas come-
çando. Presas em um mundo que não oferece ne-
nhuma justiça ou segurança, mia e Wen terão que 
encontrar sozinhas sua própria saída. Exibido nos 
festivais de Toronto e Veneza 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 21:30 Estação NET Ipanema 1 
TER (10/10) 16:50 Estação NET botafogo 1 
SAb (14/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (15/10) 17:20 Estação NET Rio 3

ANOS DOURADOS
(Nos années folles)
de andré téchiné. com Pierre deladonchamps, céline 
Sallette, Xavier robic, Grégoire leprince-ringuet, 
michel Fau. França, 2017. 103 min, dcP.
baseado na história real de Paul e Louise, que se 
casaram às vésperas da Primeira Guerra mundial. 
Recrutado pelo exército francês, Paul logo se fere e 
decide abandonar os confrontos. Para fugir do es-
quadrão de fuzilamento que não perdoa desertores, 
ele conta com a ajuda de sua mulher, que rapida-
mente o transforma em Suzanne, uma parisiense 
que se tornou uma celebridade nos agitados anos 
1920. Ao receber sua anistia, Paul enfrentará o de-
safio de voltar a viver como homem após mais de 
uma década na pele de Suzanne. Do diretor francês 
André Téchiné. Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 16:10 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (8/10) 19:20 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 21:15 Roxy 2 
SAb (14/10) 15:30 Estação NET botafogo 1

ANTIPORNô
(Anchiporuno)
de Sion Sono. com ami tomite, Fujiko, Sayaka Kotani, 
mana yoshimuta, ami. Japão, 2016. 75 min, dcP.
Kyoko tem 21 anos e é uma artista promissora, re-
pleta de autoconfiança. Quando algo não sai como 
o esperado, ela desconta sua frustração em Noriko, 
sua assistente de 36 anos. Imatura, Kyoko se com-
porta como uma rainha absoluta e faz Noriko passar 
por humilhações sexuais diante do resto da equipe. 
“Corta!” - alguém diz de repente, e nos revela que 
tudo não passa de um set de filmagem. De repente, 
a relação entre a rainha e a escrava é invertida, e 
agora é Noriko quem domina Kyoko com violência. 
Do diretor Sion Sono (gangues de Tóquio).
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP, LI) - 16 anos
TER (10/10) 21:40 Estação NET Ipanema 2 
SEX (13/10) 22:00 Estação NET Rio 4 
TER (17/10) 17:00 Estação NET botafogo 1

AO VIVO NA FRANÇA
(Alive in France)
de abel Ferrara. com Paul Hipp, abel Ferrara, Joe 
delia, cristina chiriac. França, 2017. 79 min, dcP.

DOm (8/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 4 
QUI (12/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4

ARTISTA DO DESASTRE
(The Disaster Artist)
de James Franco. com dave Franco, James Franco, 
Seth rogen, ari Graynor, alison brie. estados unidos, 
2017. 103 min, dcP.
A verdadeira história por trás da produção de The 
room, um clássico cult chamado de “o Cidadão 
Kane dos filmes ruins”. Desde seu lançamento em 
2003, o filme vem cativando o público no circuito 
midnight com sua história desconjuntada, atuações 
dissonantes e diálogos inexplicáveis. Cada faceta 
do filme impressiona, assim como a misteriosa e 
magnética performance de seu criador e protago-
nista, Tommy Wiseau. Este filme reconta a produção 
a partir das lembranças de Greg Sestero, amigo de 
Wiseau e co-estrela relutante do longa. Dirigido e 
estrelado por James Franco. SXSW e Toronto 2017.
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
QUA (11/10) 23:59 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SEX (13/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (14/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 17:15 Estação NET botafogo 1

 
 ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO
(Até o próximo domingo)
de evaldo mocarzel. brasil, 2017. 76 min, dcP.
Um documentário ficcionalizado, ou uma ficção do-
cumentária, sobre a vida do ator e encenador Nelson 
baskerville, diretor de um dos espetáculos mais pre-
miados na última década no brasil, o documentário 
cênico Luis Antonio gabriela. Construído como um 
fluxo de pensamento inspirado no conceito de “mo-
nólogo interior” de Sergei Eisenstein, o filme resgata 
de forma fragmentada a memória da infância e da 
adolescência de Nelson baskerville em Santos, no 
litoral no Estado de São Paulo, sudeste do brasil. 
Este filme será exibido na sessão do filme Atrito.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - (LI) - 16 anos
QUI (12/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
QUI (12/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEX (13/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
SAb (14/10) 14:00 museu da República

ATRáS há RELâMPAGOS
(Atrás hay relámpagos)
de Julio Hernández cordón. com adriana alvarez odio, 
natalia arias. costa rica / méxico, 2017. 87 min, dcP.
Sole e Ana fizeram um pacto: nunca trocarão suas 
queridas bicicletas de corrida por um carro poluente 
e quente. Seus amigos Frank, Gato e Lou também 
estão comprometidos com o bicicross: para eles, 
nada parece ser mais importante do que acrobacias 
e corridas pelas ruas à noite. Quando as meninas 
encontram, em meio a uma coleção de carros anti-

gos, um automóvel da avó de Sole, as duas concor-
dam em usá-lo como Uber, no intuito de ganhar al-
gum dinheiro. No entanto, a amizade das duas será 
colocada à prova quando descobrem algo escondido 
no porta-malas. Festival de Roterdã 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 16 anos
SEX (6/10) 14:30 Estação NET botafogo 1 
DOm (8/10) 20:00 museu da República 
TER (10/10) 13:45 Estação NET Rio 3 
QUA (11/10) 16:30 Roxy 1

 
 ATRITO 
(Atrito)
de diego lima . com Suzy lopes, Felipe espíndola, 
laís lacerda. brasil, 2017. 18 min, dcP.
Uma força que atua sempre que dois corpos entram 
em choque e há tendência ao movimento. Este filme 
será exibido na sessão do filme Até o próximo domingo. 
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil: 
Novos Rumos curta - (LI) - 16 anos
QUI (12/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
QUI (12/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEX (13/10) 15:30 Estação NET Rio 3 
SAb (14/10) 14:00 museu da República

AUTOCRíTICA DE UM CÃO BURGUÊS
(Selbstkritik eines bürgerlichen hundes)
de Julian radlmaier. com deragh campbell, Julian 
radlmaier, beniamin Forti, Kyung-taek lie.  
alemanha, 2017. 99 min, dcP.
Quando seu último roteiro é rejeitado por uma 
instituição de financiamento, Julian é forçado a 
assumir o cargo de coletor de frutas em uma fa-
zenda. Tentando viabilizar seu plano, ele convence  
Camille, uma jovem canadense, de que está traba-
lhando na pesquisa de um conto de fadas comunista, 
no qual ela desempenhará o papel principal. Enquanto  
Julian tem dificuldade em lidar com a tensão física 
que, para ele, surgiu entre os dois, Camille se atira 
com entusiasmo em sua suposta pesquisa e faz 
amizade com Hong e Sancho, dois proletários em 
busca da felicidade. Roterdã e berlim 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 23:59 Estação NET Rio 3 
QUA (11/10) 16:00 museu da República 
SAb (14/10) 19:30 Estação NET Rio 3 
DOm (15/10) 14:00 Instituto moreira Salles

AVISEM QUE ESTAMOS ChEGANDO:  
A hISTÓRIA DAS UNIVERSIDADES NEGRAS
(Tell Them We are Rising:  
The Story of Black Colleges and Universities)
de Stanley nelson. estados unidos, 2017. 85 min, dcP.
Em seu novo filme, o veterano documentarista  
Stanley Nelson (Os Panteras negras), investiga mais 
um capítulo essencial da história afro-americana: as 
HbCUs. Criadas no século XIX, essas universidades e 
escolas superiores tinham a intenção de servir prin-
cipalmente à comunidade afro-americana. Através 

de um rico mosaico composto por fotos de arquivo, 
cartas, diários, vídeos caseiros, além de depoimen-
tos inéditos de alunos-chave, funcionários e profes-
sores, Nelson joga luz sobre estes espaços e seu 
papel crucial na formação cultural e de identidade 
nacional norte-americana. Sundance 2017. 
Fronteiras - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 14:30 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 17:15 Estação NET botafogo 1 
SAb (14/10) 15:50 Estação NET Rio 5

 
 O BAGRE DE BOLAS
(O bagre de bolas)
de luiz botosso, thiago Veiga. brasil, 2017. 5 min, dcP.
Um bagre esfomeado confunde uma bola de basquete 
infantil que se encontrava boiando no rio com sua re-
feição e tenta comê-la. Esta acaba presa em sua boca, 
impossibilitando o bagre, além de voltar a se alimentar 
normalmente, de permanecer debaixo d’água. Este fil-
me será exibido na sessão do filme Piripkura.
Première Brasil: Competição curta - Livre
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 1  
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 2  
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 3  
DOm (8/10) 10:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SEG (9/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1

BARBARA
(Barbara)
de mathieu amalric. com Jeanne balibar, mathieu 
amalric, Vincent Peirani, Fanny Imber, aurore clement. 
França, 2017. 120 min, dcP.
A atriz brigitte vai interpretar a cantora barbara 
em uma cinebiografia que começará a ser filmada 
em breve. Ela desenvolve seu personagem, estuda 
sua voz, as músicas, os acordes, imita seus ges-
tos, aprende a fazer crochê e decora suas falas. O 
trabalho avança, cresce e a invade. Yves, o diretor, 
também está trabalhando, através de encontros, 
imagens de arquivo e músicas. Ele parece habi-
tado e, ao mesmo tempo, inspirado por ela. mas 
ela quem? Pela atriz ou por barbara? Do diretor e 
ator mathieu Amalric (Turnê). Filme de abertura da 
mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 
DOm (8/10) 15:20 Estação NET Ipanema 1 
QUI (12/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (14/10) 13:45 Roxy 2

BARRAGE
(Barrage)
de laura Schroeder. com lolita chammah, themis 
Pauwels, Isabelle Huppert. luxemburgo / bélgica / 
França, 2017. 112 min, dcP.
Depois de dez anos vivendo na Suíça, Catherine 
retorna a Luxemburgo. Durante esse período, sua 
mãe Elisabeth foi responsável pela criação de sua 
filha Alba. De volta para casa, Catherine entende 
que os papéis de cada uma dentro da família já fo-

ram desenhados, mas sente que precisa lutar para 
ser a mãe de sua filha. Em uma viagem espontânea 
para a casa de veraneio da família, Catherine e Alba 
irão deixar à mostra as suas feridas, entre momen-
tos de carinho e distanciamento em que às vezes 
parecem duas irmãs muito diferentes. Exibido na 
mostra Fórum do Festival de berlim 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 17:10 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
QUI (12/10) 19:10 Estação NET Rio 4 
SAb (14/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 4

BASED ON A TRUE STORY
(D’après une histoire vraie)
de roman Polanski. com emmanuelle Seigner,  
eva Green, Vincent Perez. França / bélgica, 2017.  
110 min, dcP.
Delphine escreveu um romance muito pesso-
al dedicado à sua mãe, que virou um best-seller. 
Exaurida e fragilizada por suas lembranças, ela é 
atormentada por cartas anônimas que a acusam 
de jogar sua família aos leões. Até que Elle, uma 
jovem charmosa, inteligente e intuitiva, cruza seu 
caminho. Delphine se aproxima de Elle, confia e se 
abre para ela. Até onde Elle irá após se mudar para 
o apartamento da escritora? Ela chegou para pre-
encher ou para criar um vazio? Para lhe dar novos 
ímpetos ou para roubar sua vida? Do mestre Roman 
Polanski. Exibido no Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SAb (7/10) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (12/10) 19:00 Roxy 1 
SEX (13/10) 17:30 Estação NET Ipanema 2

BATALhAS íNTIMAS
(Batallas íntimas)
de lucía Gajá. méxico, 2016. 87 min, dcP.
Cinco mulheres vítimas de violência doméstica 
relatam suas histórias e lutas por sobrevivência. 
Vindas de diferentes partes do mundo, elas são 
bastante distintas entre si. Este documentário es-
tabelece um painel feminino ao investigar a fundo 
um problema que ultrapassa limites geográficos e 
transcende diferenças sociais ou formação acadê-
mica. Gravado durante oito anos, o filme revela os 
impactos, sequelas e traumas físicos e emocionais 
causados pela violação do lugar que deveria ser o 
mais seguro e amoroso entre todos: o nosso pró-
prio lar. («« Com a presença da diretora. Sessão 
seguida de debate)
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEG (9/10) 19:30 Estação NET Rio 3 «« 
TER (10/10) 16:00 museu da República 
QUA (11/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
SAb (14/10) 15:10 Estação NET Ipanema 2

BERENICE PROCURA
(Berenice procura)
de allan Fiterman. com claudia abreu, eduardo mos-
covis, Vera Holtz, Valentina Sampaio, emilio dantas . 
brasil, 2017. 90 min, dcP.
berenice é uma mulher dedicada ao trabalho de 
taxista no Rio de Janeiro. É consumida pela pro-
fissão e o pouco tempo que lhe sobra precisa ser 
dividido entre a criação do filho Thiago, um ado-
lescente descobrindo sua sexualidade, e sua con-
turbada relação com o marido Domingos, repórter 
policial. As marcas do relacionamento desgastado, 

Abel Ferrara protagoniza uma série de shows na 
França, além de uma retrospectiva dedicada às 
músicas de seus filmes. Os preparativos na com-
panhia de sua família e amigos revela um outro 
lado do cultuado diretor de filmes lendários como 
O assassino da furadeira e vício frenético. Ferrara 
encontra no palco alguns antigos colaboradores, 
como o compositor Joe Delia, o ator e cantor Paul 
Hipp e sua esposa, a atriz Christina Chiriac, em  
shows no metronum, em Toulouse, e nos clubes Salo 
e Silencio, em Paris, em outubro de 2016. Exibido na 
Quinzena dos Realizadores de Cannes 2017. 
Midnight Música - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 23:30 Estação NET Rio 5 
SEG (9/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
TER (10/10) 14:00 Estação NET Rio 4 
QUA (11/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 4

 
 AOS TEUS OLhOS
(Aos teus olhos)
de carolina Jabor. com daniel de oliveira, marco 
ricca, malu Galli, Stella rabello, luiz Felipe mello. 
brasil, 2017. 90 min, dcP.
Rubens é um professor de natação infantil acusa-
do pelos pais de um aluno de beijar o filho deles 
na boca no vestiário do clube. Quando a acusa-
ção viraliza nas redes sociais e nos grupos de 
mensagens da escola, começa um julgamento  
precipitado sobre as ações e intenções de Rubens.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LI) - 14 anos
SAb (7/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
SAb (7/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
SAb (7/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
DOm (8/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (9/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

AR SAGRADO
(hawa Moqaddas)
de Shady Srour. com Shady Srour, laëtitia eïdo,  
Shmulik calderon, tareq copti, dalia okal, bian anteer. 
Israel, 2017. 81 min, dcP.
Quando Adam descobre que sua esposa Lamia está 
grávida e que seu pai tem uma doença grave, ele 
olha sua vida em retrospecto e percebe que não 
conquistou muito até aqui. Impulsionado por este 
sentimento, ele resolve deixar de lado todos os 
seus projetos profissionais fracassados e investir 
em uma última tentativa ambiciosa: comercializar 
o próprio ar que a Virgem maria respirou durante a 
anunciação na Terra Santa. Para isso, ele terá que 
contar com aliados inusitados: os políticos judeus, 
a máfia muçulmana e os oficiais da igreja católica. 
Festival de Tribeca 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 14:00 Roxy 1 
SAb (7/10) 18:30 Estação NET Ipanema 1 
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arruinado pelos rompantes violentos do marido, 
apagaram sua feminilidade e a levaram a um gran-
de vazio existencial. O assassinato de Isabelle, uma 
linda transgênero, na praia de Copacabana, acen-
de seu lado investigativo e transforma sua vida.   
(« Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - (LEI) - 14 anos
SAb (7/10) 19:45 Estação NET botafogo 1 « 
SEG (9/10) 16:15 Roxy 2 
QUA (11/10) 21:00 Reserva Cultural Niterói 2

BEUYS
(Beuys)
de andres Veiel. alemanha, 2017. 107 min, dcP.
Trinta anos depois de sua morte, o artista visual  
Joseph beuys continua à frente do seu tempo. 
beuys foi o primeiro artista alemão a receber uma 
exposição individual no museu Guggenheim de 
Nova York, enquanto na Alemanha seu trabalho era 
muitas vezes chamado de “o lixo mais caro de to-
dos os tempos”. Aqui, através de áudios e imagens 
de arquivo inéditos, beuys fala por si mesmo, num 
retrato aberto e subjetivo que, como o próprio artis-
ta, abre espaço para ideias ao invés de proclamar 
verdades absolutas, assim alimentando debates 
sociais, políticos e morais até hoje. berlim 2017.
Itinerários Únicos - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
DOm (8/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (11/10) 13:50 Estação NET Ipanema 2

BIO
(Bio)
de carlos Gerbase. com maitê Proença, maria  
Fernando cândido, marco ricca, tainá müller,  
Werner Schünemann. brasil, 2017. 105 min, dcP.
A história de um homem que nasce em 1959 e 
morre em 2070, contada por pessoas que o conhe-
ceram e influenciaram a sua trajetória. Estes relatos 
reconstroem, em forma de mosaico, os momentos 
decisivos de sua vida. A imagem deste homem, o 
personagem principal do filme, em nenhum mo-
mento é mostrada. Através de 39 depoimentos de 
pessoas diferentes, o espectador irá conhecê-lo 
profundamente. Com uma estrutura de falso docu-
mentário, o filme propõe um jogo que exige grande 
potencial de interpretação e de imaginação do público.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LI) - 14 anos
TER (10/10) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
QUA (11/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 4 
SEX (13/10) 16:15 Roxy 2

 
 AS BOAS MANEIRAS
(As boas maneiras)
de Juliana rojas, marco dutra. com Isabél zuaa, mar-
jorie estiano, miguel lobo, cida moreira, Felipe Kenji, 
andrea marquee. brasil / França, 2017. 135 min, dcP.
Clara, enfermeira solitária da periferia de São Paulo, 

é contratada pela rica e misteriosa Ana como 
babá de seu futuro filho. Uma noite de lua cheia 
muda para sempre a vida das duas mulheres.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI) - 14 anos
SEX (6/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEX (6/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
SEX (6/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
SAb (7/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOm (8/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

BOM COMPORTAMENTO 
(Good Time)
de Josh Safdie, ben Safdie. com robert Pattinson, 
benny Safdie, Jennifer Jason leigh, buddy duress, 
barkhad abd. estados unidos, 2017. 101 min, dcP.
Após um malsucedido assalto a banco, Constantine 
Nikas vê seu irmão mais novo ser preso e embarca 
em uma odisseia no submundo da cidade em que 
vive, numa tentativa cada vez mais desesperada - e 
perigosa - de tirar seu irmão da prisão. Ao longo de 
uma noite repleta de adrenalina, Constantine mergu-
lha em uma onda de violência e caos enquanto corre 
contra o relógio para salvar seu irmão e ele mes-
mo, sabendo que suas vidas estão por um fio. Com  
Robert Pattinson (Crepúsculo, Cosmópolis). Exibido 
na competição oficial do Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 16 anos
SEG (9/10) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (12/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (15/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 2

BOMBáSTICA: A hISTÓRIA  
DE hEDY LAMARR
(Bombshell: The hedy Lamarr Story)
de alexandra dean. estados unidos, 2017. 90 min, dcP.
A atriz hollywoodiana Hedy Lamarr ficou conhe-
cida por sua beleza incomparável e sua mar-
cante presença nas telas. Neste documentário, 
no entanto, sua biografia revela uma faceta 
que até mesmo seus mais fervorosos fãs des-
conhecem: judia e imigrante austríaca, Lamarr 
foi responsável por desenvolver um sistema de 
comunicação secreto que auxiliou os Aliados na 
luta contra o Nazismo, e que viria a ser a gê-
nese dos telefones celulares. A história de uma 
mulher fascinante que não recebeu o mereci-
do reconhecimento - nem no cinema, nem na  
ciência. Tribeca 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 15:50 museu da República 
TER (10/10) 15:40 Estação NET Rio 4 
SAb (14/10) 18:00 Instituto moreira Salles

 
 BORá
(Borá)
de angelo defanti. com Genezio de barros. brasil, 
2017. 14 min, dcP.

Midnight Movies - (LEP) - 16 anos
SAb (14/10) 18:40 Roxy 1 
DOm (15/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 4 
DOm (15/10) 19:20 Kinoplex São Luiz 4

ThE BRAWLER
(Mukkabaaz)
de anurag Kashyap. com Vineet Kumar Singh, zoya 
Hussain, ravi Kissan, Jimmy Shergill, Sadhana Singh. 
Índia, 2017. 159 min, dcP.
Shravan é um boxeador de segunda categoria à 
espera de uma chance para deixar sua marca. Sua 
carreira é ameaçada quando ele acerta um gan-
cho de direita em bhagwan, seu chefe e principal 
promotor de boxe da região. Travando uma bata-
lha que ultrapassa os limites do ringue, bhagwan 
fará o possível para impedir o sucesso de Shravan, 
tanto na luta, quanto no seu amor por Sunaina. 
mas ele não conta com o preparo emocional de 
Shravan, um especialista na arte de perder, que 
não desistirá de seu objetivo tão facilmente.  
De Anurag Kashyap (As gangues de Wasseypur, 
Psycho raman). Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (13/10) 19:00 Estação NET Rio 4 
SAb (14/10) 15:00 Estação NET Rio 4 
DOm (15/10) 16:20 Kinoplex São Luiz 4

BRIGSBY BEAR
(Brigsby Bear)
de dave mccary. com Kyle mooney, claire danes, 
mark Hamill, Greg Kinnear, matt Walsh, michaela 
Watkins. estados unidos, 2016. 100 min, dcP.
Depois de 25 anos isolado do mundo por seus 
pais superprotetores, James se vê sozinho na 
intimidadora Cedar Hills. Entre muitas surpre-
sas que abalam seu mundo, a mais chocante é 
descobrir que foi a única pessoa a ter assistido 
a Brigsby Bear Adventures, seu programa de TV 
favorito. Lutando para aceitar o fim abrupto do 
programa, ele começa a perceber que as lições 
que brigsby lhe ensinou podem ajudá-lo a lidar 
com o novo mundo à sua volta. Assim, decide 
fazer um filme para dar fim à história de brigsby 
– e um novo início à sua própria. Sundance e 
Semana da Crítica de Cannes, 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 15:30 Cinépolis Lagoon 6 
DOm (8/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (10/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4 
TER (10/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4 
QUA (11/10) 21:30 Roxy 1

CABELO BOM
(Cabelo bom)
de Swahili Vidal, claudia alves. brasil, 2016.  
15 min, dcP.
Como o cabelo crespo de três jovens mulheres é 
parte fundamental de suas histórias de vida. Atra-
vés dele, elas nos contam histórias de preconceito, 
autoaceitação e, principalmente, libertação e to-
mada de consciência. O cabelo crespo é o motor 
da reafirmação de suas identidades. Este filme 
será exibido na sessão de Que língua você fala?.   
(« Com a presença de convidados)
Mostra Geração - Livre
SAb (7/10) 18:00 Estação NET Rio 3 « 
TER (10/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
QUA (11/10) 16:00 Ponto Cine

CADáVERES BRONZEADOS
(Laissez bronzer les cadavres)
de Hélène cattet, bruno Forzani. com elina löwenso-
hn, Stéphane Ferrara, Hervé Sogne, bernie bonvoisin, 
Pierre nisse. França / bélgica, 2017. 92 min, dcP.
O verão no mediterrâneo: mar azul, sol ardente... 
e 250 quilos de ouro roubados por Rhino e sua 
gangue! Eles encontraram o esconderijo perfeito: 
uma aldeia remota e abandonada, que acaba de 
ser tomada por uma artista em busca de inspira-
ção. Infelizmente, hóspedes surpresa e dois poli-
ciais chegam para atrapalhar seus planos. Agora, 
o local pacífico, que costumava ser cenário de 
orgias e atos selvagens, transforma-se em um ma-
cabro campo de batalha. Um filme surpreendente 
e implacável, com cenas de extrema violência. 
Exibido nos festivais de Toronto e Locarno 2017. 
Este filme será exibido na sessão do filme Sal.  
Midnight Movies - (LEP, LI) - 16 anos

SEX (6/10) 23:45 Estação NET Rio 4 
SEG (9/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (13/10) 16:50 Estação NET botafogo 1 
QUA (18/10) 17:00 Estação NET botafogo 1

CALLADO
(Callado)
de emília Silveira. com ana arruda callado, tessy 
callado, carlos Heitor cony, davi arrigucci Junior, 
eduardo Jardim. brasil, 2017. 79 min, dcP.
 Uma celebração do centenário do escritor, jorna-
lista e militante da democracia Antônio Callado. 
O documentário descreve a história de vida e as 
obras deste escritor dividido em oito blocos temáti-
cos, todos escolhidos e definidos de acordo com os 
acontecimentos mais marcantes de sua trajetória. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.) 
Première Brasil: Retratos longa - 12 anos
SAb (7/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
SAb (7/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEG (9/10) 18:00 Espaço bNDES «« 
TER (10/10) 14:00 Ponto Cine

A CâMERA DE CLAIRE
(Keul-le-eo-ui ka-me-la)
de Hong Sang-soo. com Isabelle Huppert, Kim min-
-hee, chang mi-hee, Jung Jin-young, yoo Hee-sun. 
França / coreia do Sul, 2017. 68 min, dcP.
Durante uma viagem de negócios ao Festival de 
Cannes, manhee é demitida, enquanto a profes-
sora Claire caminha pela cidade tirando fotos com 
sua câmera Polaroid. As duas se conhecem e logo 
ficam amigas. Claire consegue tanto desvendar o 
passado quanto prever um possível futuro para ma-
nhee, com a ajuda de um misterioso túnel na praia. 
Através de seu hábito de tirar fotos, Claire também 
adquiriu a habilidade de olhar lentamente para as 
coisas, e até de transformar objetos. Agora, Claire 
vai com manhee ao café onde ela foi demitida. De 
Hong Sang-soo, com Isabelle Hupert. Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 13:50 Estação NET Rio 5 
SAb (7/10) 19:40 Estação NET Rio 4 
DOm (8/10) 16:15 Roxy 2 
SEG (9/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 4 
SEX (13/10) 21:20 Estação NET Ipanema 1

CAMINhO DOS GIGANTES
(Caminho dos gigantes)
de alois di leo. brasil / brasil, 2016. 12 min, dcP.

Uma busca poética pela razão e propósito da vida 
que conta a história de Oquirá, uma menina indí-
gena de seis anos que vai desafiar o seu destino e 
entender o ciclo da vida. O filme explora as forças 
da natureza e a nossa conexão com a terra e os 
seus elementos. Este filme será exibido na sessão 
de Encolhi a professora.  
Mostra Geração - Livre
SAb (7/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (8/10) 13:10 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4

 
 CAPITÃO BRASIL
(Capitão Brasil)
de Felipe arrojo Poroger. com antônio Haddad, ca-
mila márdila, Georgette Fadel, Helena albergária, 
Júlia Ianina, marat descartes, marcelo moraes, 
thomas Huszar, Vinícius de oliveira.  
brasil, 2017. 16 min, dcP.
Quando o caos toma conta das ruas, a vida de um 
garoto de dez anos começa a ruir. É no momento 
em que o desespero se assenta que o Capitão brasil 
encontra espaço. Este filme será exibido na sessão 
do filme O muro. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil: Novos Rumos curta - (LI) - Livre
TER (10/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
TER (10/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
QUA (11/10) 15:30 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 14:00 museu da República

 
 CARTAS PARA UM LADRÃO DE LIVROS
(Cartas para um ladrão de livros)
de carlos Juliano barros, caio cavechini.  
brasil, 2017. 96 min, dcP.
Laéssio Rodrigues de Oliveira é considerado pelas 
autoridades o maior ladrão de livros raros do brasil. 
Não é uma trajetória comum a do jovem balconista 
de padaria, obcecado por papéis antigos, que passa 
a frequentar altas rodas de colecionadores de arte 
e, depois, os cadernos policiais. mas a decisão de 
contar essa história gera dilemas para os quais nem  
Laéssio nem o próprio documentário estavam pre-
parados. Ainda que por caminhos tortos, Laéssio 
evidencia a necessidade de o brasil cuidar de sua 
própria história. («« Com a presença de convida-
dos. Sessão seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa documentário -  (LP, LEI) - 12 anos
SEG (9/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEG (9/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
SEG (9/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 

Em setembro de 2012, o prefeito de borá escreve uma 
postagem no Facebook. Este filme será exibido na  
sessão do filme iran (« Com a presença de convidados)
Première Brasil: Competição curta - (LI) - Livre
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEG (9/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
TER (10/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

BORG VS MCENROE
(Borg vs McEnroe)
de Janus metz. com Sverrir Gudnason, Shia labeouf, 
Stellan Skarsgård, tuva novotny. Suécia / dinamarca / 
Finlândia, 2017. 108 min, dcP.
Wimbledon, 1980. O verão mais chuvoso em déca-
das. O mundo está esperando para ver o número 1 
dos jogadores de tênis do mundo, björn borg, con-
quistar seu quinto título em Wimbledon. mas poucos 
sabem o drama dos bastidores: aos 24 anos, borg 
está perto do fim, cansado, desgastado e atormen-
tado pela ansiedade. Enquanto isso, seu rival John 
mcEnroe, de 20 anos, está decidido a tomar o lugar 
no trono de Wimbledon de seu antigo herói. Uma 
história sobre dois homens que mudaram a cara do 
tênis e se tornaram lendas, e o preço que tiveram 
que pagar por isso. Com Shia Labeouf. Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (7/10) 18:45 Roxy 2 
QUA (11/10) 15:30 Cinépolis Lagoon 6 
QUI (12/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (14/10) 21:40 Estação NET Rio 4

BOSQUE DE NÉVOA
(Bosque de niebla)
de mónica Álvarez Franco. méxico, 2016. 95 min, dcP.
Os habitantes de uma pequena comunidade em 
Veracruz, no méxico, são os guardiões de um dos 
ecossistemas sob o maior risco do país: o bosque 
de névoa. Neste local, eles tentam redesenhar sua 
própria cultura: necessidades, alimentação, educa-
ção e o relacionamento com outras pessoas e com 
a própria natureza, em busca de uma vida muito 
mais simples e sustentável. Um retrato daqueles 
que lutam continuamente por mudanças de para-
digma. Exibido no Festival South by Southwest 2017. 
(« Com a presença da diretora)
Meio Ambiente - (LEP, LI) - 14 anos
TER (10/10) 19:00 Estação NET Rio 5 « 
QUI (12/10) 15:00 Cinemateca do mAm 
SEX (13/10) 18:00 museu da República

BRAWL IN CELL BLOCK 99
(Brawl in Cell Block 99)
de S. craig zahler. com Vince Vaughn, Jennifer carpenter, 
udo Kier, don Johnson. estados unidos, 2017. 132 min, dcP.
bradley, um ex-boxeador, perde seu emprego em 
uma oficina mecânica e seu casamento turbulento 
está perto do fim. Em meio a essa encruzilhada, ele 
se vê obrigado a trabalhar como traficante para um 
amigo. O trabalho melhora sua situação de vida, mas 
em um dia terrível ele se vê no meio de um tiroteio 
entre um grupo de policiais e alguns de seus mais 
implacáveis aliados. Quando a confusão termina, 
bradley, seriamente ferido, é jogado na cadeia. Lá, 
seus inimigos o forçarão a cometer atos de extrema 
violência que transformarão o lugar em um selva-
gem campo de batalha. Veneza e Toronto 2017. 
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 COMO É CRUEL VIVER ASSIM
(Como é cruel viver assim)
de Julia rezende. com marcelo Valle, Fabiula  
nascimento, debora lam, Silvio Guindane.  
brasil, 2017. 105 min, dcP.
Solitários, frustrados e incapazes de realizar qual-
quer coisa que dê sentido às suas vidas, Vladimir, 
Clivia, Regina e Primo armam um plano absurdo: se-
questrar um milionário. mas eles não têm nenhuma 
experiência com crimes nem noção do que essa ope-
ração pode envolver. Enquanto tomam as providên-
cias práticas, revelam-se seus medos e ambições.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI) - 14 anos
QUA (11/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUA (11/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUA (11/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUI (12/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (13/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

CONTOS DA BIRMâNIA
(Burma Storybook)
de Petr lom. com maung aung Pwint. myanmar, 2017. 
81 min, dcP.
A democracia ainda engatinha em myanmar, anti-
ga birmânia, país que encerrou em 2011 uma di-
tadura militar de 50 anos. Este documentário nos 
apresenta o país à luz da poesia, forma de arte 
muito apreciada por seus nativos, centrando-se 
na figura do famoso poeta e ativista maung Aung 
Pwint, que passou boa parte de sua vida adulta na 
prisão. Hoje já em idade avançada e sofrendo da 
doença de Parkinson, ele sonha em se reencontrar 
com seu filho, que emigrou para a Finlândia 20 
anos atrás. Em um admirável mundo novo, o poeta 
tenta responder à pergunta: “Como curar nossos 
corações?”. Roterdã 2017. 
Fronteiras - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 13:40 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 19:15 Cinemateca do mAm 
QUI (12/10) 17:30 Estação NET Rio 5

CONVERSA FIADA
(Ri Chang Dui hua)
de Hui-chen Huang. taiwan, 2016. 88 min, dcP.
Anu casou-se jovem, como era comum na década 
de 1970 em Taiwan, mas logo se divorciou de seu 
marido violento e criou suas duas filhas sozinha. 
Desde então, seus relacionamentos têm sido exclu-
sivamente com mulheres que, como ela, ganham 
a vida como carpideiras. Dirigido por uma de suas 
filhas, este filme confronta Anu com perguntas que 
atormentam a diretora há anos e que colocam em 
questão um dos maiores tabus da cultura chinesa 
e da humanidade: o amor incondicional materno. 
Vencedor do Teddy de melhor documentário no 
Festival de berlim 2017. 

Itinerários Únicos - (LEP, LI) - 16 anos
QUA (11/10) 21:50 Estação NET Rio 5 « 
SAb (14/10) 13:30 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 17:30 Instituto moreira Salles 
QUA (18/10) 17:50 Estação NET Rio 5

CINQUENTA PRIMAVERAS
(Aurore)
de blandine lenoir. com agnès Jaoui, thibault de 
montalembert, Pascale arbillot, Sarah Suco,  
lou roy-lecollinet. França, 2017. 89 min, dcP.
Aurore, uma mulher divorciada, acaba de rece-
ber duas notícias bombásticas: ela perdeu seu 
emprego e se tornará avó em breve. Ela vem há 
tempos se sentindo empurrada para as margens 
da sociedade, desautorizada a seguir sua vida. As 
coisas mudam quando ela acidentalmente reen-
contra o grande amor de sua juventude. Aurore se 
recusa a seguir mais uma vez o que esperam dela 
e, mesmo sem garantias, está disposta a ir fundo 
nessa história. Afinal, e se essa for a sua chance 
de começar tudo de novo? Com a atriz e diretora 
Agnès Jaoui, a mesma de O gosto dos outros e 
Questão de imagem. 
Expectativa - (LEP, LI) - 12 anos
SEX (6/10) 19:15 Estação NET Ipanema 1 
SAb (7/10) 14:00 Roxy 1 
DOm (8/10) 15:20 Reserva Cultural Niterói 2 
QUI (12/10) 17:20 Estação NET Rio 4

CLARA ESTRELA
(Clara Estrela)
de Susanna lira, rodrigo alzuguir. brasil, 2017.  
71 min, dcP.
O filme narra em primeira pessoa a trajetória da can-
tora Clara Nunes, que conquistou o brasil e vários 
países do mundo. Além do trabalho de pesquisa au-
diovisual, o filme traz depoimentos de mídia na nar-
ração da atriz Dira Paes, revelando um pouco mais 
dessa personagem que, mesmo passados mais 
de 30 anos de sua morte, permanece em lugar de 
destaque na história da música popular brasileira.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil: Retratos longa - Livre
SEG (9/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
SEG (9/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
TER (10/10) 18:00 Espaço bNDES «« 
QUA (11/10) 14:00 Ponto Cine

A COMÉDIA DIVINA
(A comédia divina)
de toni Venturi. com murilo rosa, monica Iozzi, dalton 
Vigh, Juliana alves, thiago mendonça. brasil, 2017. 
98 min, dcP.
Abalado por sua baixa popularidade, o Diabo 
resolve vir à Terra fundar sua própria igreja. 
Os pecados são virtudes e devem ser esti-
mulados. Utilizando a televisão, o Coisa Ruim 
potencializa seu poder de sedução para di-
fundir a nova religião. Raquel, uma jovem 
e ambiciosa jornalista, é uma das primei-
ras a cair sob seu domínio. baseado no con-
to “A igreja do Diabo”, de machado de Assis.   
(« Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - 14 anos
QUA (11/10) 19:15 Estação NET botafogo 1 « 
QUI (12/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 2 « 
SAb (14/10) 16:15 Roxy 2

TER (10/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUA (11/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

 
UMA CASA à BEIRA MAR
(La Villa)
de robert Guédiguian. com ariane ascaride, Jean-Pierre 
darroussin, Gérard meylan. França, 2017. 107 min, dcP.
Em uma pequena baía nos arredores de marselha, 
um homem velho espera pela morte em sua pito-
resca vila. A fim de acompanhá-lo em seus últimos 
dias, seus três filhos se reúnem para, ao lado do 
pai, ponderar sobre o que herdaram de seus ideais 
e da comunidade espiritual criada neste lugar má-
gico. A chegada de um grupo a uma enseada pró-
xima irá submeter esses momentos de reflexão a 
uma intensa turbulência. Do diretor francês Robert 
Guédiguian, o mesmo de As neves do Kilimanjaro e 
A cidade está tranquila. Seleção oficial dos festivais 
de Veneza e Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SAb (7/10) 19:10 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 2 
QUA (11/10) 18:00 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 13:30 Estação NET Rio 4

CASA ROShELL
(Casa Roshell)
de camila José donoso. com roshell terranova,  
liliana alba, lia Garcia, diego alberico, cristian 
aravena. méxico / chile, 2017. 71 min, dcP.
A câmera de vigilância da área externa mostra 
uma recepção monótona em uma rua qualquer da 
Cidade do méxico. No interior do prédio, as luzes 
piscam, mas as mesas ainda estão vazias. A pre-
paração, por sua vez, segue a todo vapor: a barba 
é removida, a maquiagem aplicada e os fios de 
cabelo são cuidadosamente postos no lugar. Nes-
se paraíso utópico chamado Casa Roshell, homens 
reprimidos em seu desejo de se travestir ganham 
a liberdade e compartilham sua constante busca 
por uma ou muitas identidades. Exibido na mostra 
Fórum do Festival de berlim 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 23:59 Estação NET Rio 3 
TER (10/10) 16:00 Estação NET Ipanema 2 
DOm (15/10) 17:50 Estação NET Rio 4

CENTAURO
(Centaur)
de aktan arym Kubat. com aktan arym Kubat, nuraly 
tursunkojoev, zarema asanalieva. quirguistão / Fran-
ça / alemanha / Holanda, 2017. 89 min, dcP.
Centaur é um homem modesto, pai amoroso de 
um garotinho silencioso e marido de maripa, uma 
jovem surda. Juntos, eles tocam uma vida simples 
em uma pequena vila no Quirguistão. Centaur é um 
homem acima de qualquer suspeita, mas apesar 
do respeito que inspira, guarda em seu peito uma 
crença profunda: ele acredita que o povo de seu 
país se tornará invencível através da adoração a 
seus cavalos e que vem sendo punido pelos céus 
graças a práticas mercenárias com os animais. 
Para salvar sua terra natal, ele começará a roubar 
cavalos de corrida durante a noite. berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 18:00 Estação NET Rio 3 
TER (10/10) 15:45 Reserva Cultural Niterói 4
QUA (11/10) 15:50 Estação NET Ipanema 2 
SEX (13/10) 13:30 Estação NET botafogo 1

Expectativa - (LEP) - 12 anos
SEX (6/10) 17:50 Estação NET Rio 4 
SEG (9/10) 16:00 museu da República 
DOm (15/10) 21:20 Estação NET Rio 5

 
 COPA 181
(Copa 181)
de dannon lacerda. com carlos takeshi, Simone 
mazzer, Silvero Pereira, caetano o’maihlan, Gabriel 
canella. brasil, 2017. 75 min, dcP.
Taná vive com a esposa Eros em Copacabana, no 
Rio de Janeiro. Enquanto ele trabalha numa pe-
quena loja de materiais de construção, ela se de-
dica à carreira de cantora de ópera. Aparentemen-
te, a rotina do casal segue seu curso, até que um 
espaço onde trabalha a travesti Kika afeta gradu-
almente a vida dos protagonistas. Este filme será 
exibido na sessão do filme Sandra chamando. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - (LEI) - 16 anos
SAb (7/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
SAb (7/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
DOm (8/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
SEG (9/10) 14:00 museu da República

CORPO E ALMA
(Testr l és lélekr l)
de Ildikó enyedi. com alexandra borbély, Géza 
morcsányi, réka tenki, zoltán Schneider, ervin nagy. 
Hungria, 2017. 116 min, dcP.
maria trabalha há pouco tempo em um abate-
douro, onde é responsável pelo controle de qua-
lidade. No almoço na cantina, a jovem sempre 
escolhe uma mesa isolada onde fica em silên-
cio. Ela leva seu trabalho a sério e segue es-
tritamente as regras. Seu chefe Endre é pouco 
mais velho que ela e também é do tipo silencio-
so. Aos poucos, eles começam a se conhecer, 
reconhecer seu parentesco espiritual, e ficam 
impressionados ao descobrir que têm os mes-
mos sonhos durante a noite. Com cuidado, eles 
tentam torná-los realidade. Vencedor do Urso de 
Ouro no Festival de berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 17:00 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 15:20 Estação NET Rio 3 
SAb (14/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 19:15 Estação NET botafogo 1

CRâNIOS DO MEU POVO
(Skulls of My People)
de Vincent moloi. África do Sul, 2016. 67 min, dcP.
Em 1904, após genocídio na Namíbia, o exército 
alemão recolheu crânios dos cadáveres espelha-
dos pelo país e os levou para a Alemanha, a fim de 
traçar perfis raciais científicos. mais de cem anos 
depois, o povo Herero, nativo da menor tribo da 
Namíbia, luta para trazer de volta os restos mor-

tais de seus antepassados, travando uma batalha 
nos moldes de Davi e Golias. A história de uma 
comunidade de base comum que enfrenta a ira 
poderosa da burocracia alemã em nome de sua 
história, mesmo que seja preciso lutar contra to-
das as adversidades. IDFA 2016. 
Fronteiras - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 18:15 Estação NET Rio 5 
QUA (11/10) 15:00 Cinemateca do mAm 
SAb (14/10) 14:00 Estação NET Rio 3

O CRAVO E A ROSA - O DOCUMENTáRIO.
(O Cravo e a Rosa - O documentário.)
de Jorge Farjalla. com rosamaria murtinho, mauro 
mendonça, Fernanda montenegro, bibi Ferreira,  
tony ramos. brasil / brasil, 2017. 90 min, dcP.
Documentário sobre os 60 anos de carreira de  
Rosamaria murtinho e mauro mendonça no teatro,  
cinema e televisão do brasil. O filme não apenas passa 
a limpo a carreira destes dois artistas como também 
retrata uma geração que começou junto com eles 
e que esta trabalhando com arte até os dias atuais.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil: Retratos longa - Livre
DOm (8/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
DOm (8/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
TER (10/10) 12:30 Espaço bNDES «« 
QUI (12/10) 14:00 Ponto Cine

CREPÚSCULO DAS FELINAS
(Mesunekotachi)
de Kazuya Shiraishi. com Juri Ihata, Satsuki maue, 
michie, takuma otoo, tomohiro Kaku. Japão,  
2017. 84 min, dcP.
Três garotas solitárias trabalham para um mesmo 
serviço de escort em Ikebukuro, Tóquio. masako 
está cheia de dívidas desde que Takada, seu mais 
fiel cliente, ficou desempregado. Rie é dona de casa 
e precisa dar conta do velho viúvo Kaneda. Yui é 
mãe solo e cuida de seus dois filhos sozinha, até 
conhecer um jovem rapaz que a faz negligenciar as 
crianças. Uma história sobre mulheres, cumplicida-
de, complexidade emocional, força e sobre como as 
práticas comerciais da prostituição se adequaram à 
era da interação online. Festival de Roterdã 2017.
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP) - 16 anos
SEG (9/10) 21:30 Estação NET Ipanema 2 
QUA (11/10) 13:30 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 21:30 Estação NET Rio 4

UMA CRIATURA GENTIL
(Krotkaya)
de Sergei loznitsa. com Vaselina makovtseva,  
Valeriu andriuta, Stergei Koltsov, lia akhedzhakova.  
França, 2017. 142 min, dcP.
Nos arredores de uma aldeia no interior da Rússia, 
uma mulher vive sozinha. Um dia, ela recebe um 
pacote que enviou ao marido preso, marcado como 
“retorno ao remetente”. Em choque e confusa, ela 
não tem escolha senão seguir rumo à prisão em uma 
remota região do país em busca de uma explicação. 
Este é o começo de uma batalha contra uma forta-
leza impenetrável, uma cadeia onde as forças do 
mal-estar social estão trabalhando constantemente. 
Em meio a violência e humilhação, ela embarca em 
uma luta cega por justiça. Do diretor Sergei Loznitsa. 
Seleção oficial do Festival de Cannes 2017. 

O CÉU DE TÓQUIO à NOITE É SEMPRE  
DO MAIS DENSO TOM DE AZUL
(Yozora ha itsu demo saikou mitsudo  
no aoiro da)
de yuya Ishii. com Shizuka Ishibashi, Sosuke Ikematsu, 
tetsushi tanaka, ryuhei matsuda, Paul magsalin. 
Japão, 2017. 108 min, dcP.
Durante o dia, mika trabalha como enfermeira e 
à noite entretém homens em um bar de meninas. 
Shinji é cego de um olho, mas consegue se safar 
como trabalhador braçal em uma obra. Jovens 
e adultos ao mesmo tempo, os dois levam uma 
existência solitária. mas o destino faz com que 
seus caminhos sigam se cruzando miraculosa-
mente sob o céu de Tóquio. A solidão pode ser 
vivida a dois? Uma jornada lírica e um retrato 
da sociedade japonesa em luta por sobrevivência 
em uma cidade brutalmente aniquilada pela glo-
balização. Exibido na mostra Fórum do Festival 
de berlim 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (7/10) 14:00 museu da República 
SEG (9/10) 13:20 Estação NET botafogo 1 
SEX (13/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4

ChATEAU
(La Vie de Château)
de modi barry, cédric Idoq. com Jacky Ido,  
Jean-baptiste anoumon, tatiana rojo.  
França, 2017. 105 min, dcP.
Paris, estação Châteu d’Eau. Charles é o líder de 
um grupo que tem como missão levar novos clien-
tes ao salão de beleza afro do bairro. Carismáti-
co, ele reina em sua calçada, onde é conhecido 
como “o príncipe”. Apesar da facilidade que tem 
em desempenhar seu trabalho, ele vê uma ótima 
oportunidade para abrir o seu próprio negócio 
quando uma barbearia curda da região entra em 
decadência. Paralelamente, a ascensão profissio-
nal de um jovem rival o lançará em uma espiral 
perigosa onde sonhos, reputação e, sobretudo, 
guarda-roupas não sairão ilesos. 
Expectativa - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 20:10 museu da República 
TER (10/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 4 
QUA (11/10) 17:10 Estação NET botafogo 1 
SEX (13/10) 18:45 Roxy 2

CICCIOLINA -  
MADRINhA DO ESCâNDALO 
(La Cicciolina - Göttliche Skandalnudel)
de alessandro melazzini. com Ilona Staller, ludwig 
Koons, debora attanasio, elvire duvelle-charles,  
cirino Pomicino. alemanha / França, 2016.  
54 min, dcP.
A vida de Ilona Staller, mais conhecida como  
Cicciolina. Emigrando da Hungria comunista, ela 
encontrou na Itália o ambiente ideal para uma 
vida dedicada ao escândalo. Com uma ascensão 
profissional meteórica, ela rapidamente despon-
tou nas páginas das revistas para alcançar os 
domínios do rádio, da TV, dos filmes eróticos e da 
pornografia, até ser eleita membro do parlamento 
italiano e ganhar atenção mundial com uma vota-
ção inesperada. Um retrato irônico e apaixonado 
de um ícone da cultura pop, o filme mostra ainda 
seu turbulento casamento com o artista Jeff Koons.   
(« Com a presença do diretor)
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Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 16 anos
SEG (9/10) 21:40 Estação NET botafogo 1 
TER (10/10) 17:50 Estação NET Ipanema 1 
QUA (11/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 2 
SEX (13/10) 14:00 Roxy 1

CROWN hEIGhTS
(Crown heights)
de matt ruskin. com lakeith Stanfield, nnamdi 
asomugha, natalie Paul, bill camp.  
estados unidos, 2017. 96 min, dcP.
Em 10 de abril de 1980, um tiro ecoou pelas ruas 
de Crown Heights, no brooklyn, dando início a 
uma batalha por justiça que duraria uma década. 
Colin Warner é preso por um crime que não co-
meteu, vítima de um sistema corrompido que se 
recusa a escutar a verdade. Em seu julgamento, 
a corte o condena às pressas. mas quando Colin 
está prestes a perder as esperanças, seu melhor 
amigo, Carl King, decide dedicar a vida a colocá-
-lo de volta em liberdade, dando início a uma 
investigação pessoal que duraria anos. baseado 
em uma história real. Vencedor do prêmio do pú-
blico em Sundance 2017. 
Expectativa - (LEP) - 16 anos
DOm (8/10) 14:30 Kinoplex São Luiz 4 
SEG (9/10) 17:10 Estação NET Ipanema 1 
TER (10/10) 16:30 Roxy 1 
SEX (13/10) 21:40 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 21:50 Kinoplex São Luiz 4

DALIDA
(Dalida)
de lisa azuelos. com Sveva alviti, riccardo  
Scamarcio, Jean-Paul rouve, nicolas duvauchelle, 
alessandro borghi. França, 2016.  
124 min, dcP.
Cinebiografia da cantora francesa Dalida, um íco-
ne de sua época, mulher forte que teve sua bem 
sucedida carreira atravessada por diversas tragé-
dias, como os suicídios de três de seus amantes. 
Com mais de 170 milhões de álbuns vendidos, 
foi a primeira mulher a receber discos de ouro e 
platina, por sucessos como “bang bang”, “Paroles 
Paroles” e “Avec le Temps”. Uma viagem des-
de sua dura infância como imigrante italiana no  
Egito durante a Segunda Guerra mundial até o ápi-
ce de seu estrelato, terminando em seu suicídio 
em 1987, que imortalizou sua imagem icônica de 
diva da musica internacional. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 17:20 Estação NET botafogo 1 
DOm (8/10) 18:45 Roxy 2 
QUA (11/10) 16:00 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 17:10 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 21:15 Estação NET Ipanema 1

 
 DEDO NA FERIDA
(Dedo na ferida)
de Silvio tendler. brasil, 2017. 91 min, dcP.

Este documentário trata do fim do estado de bem-
-estar social e da interrupção dos sonhos de uma 
vida melhor para todos em um cenário onde a 
lógica do capital financeiro inviabiliza qualquer 
alternativa de justiça social. milhões de pessoas 
peregrinam em busca de melhores condições de 
vida, enquanto o capital só aspira à concentração 
da riqueza em poucas mãos. Neste cenário de 
tensões sociais, intelectuais lutam para transfor-
mar o mundo levantando temas como o fim dos 
direitos sociais, o desemprego, o mercado e o 
ressurgimento de movimentos extremistas. Este 
filme será exibido na sessão do filme Alcibíades. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa documentário - (LP, LEI) - Livre
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUA (11/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUI (12/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEX (13/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

DEPOIS DA GUERRA
(Dopo la Guerra)
de annarita zambrano. com barbora bobulova,  
Giuseppe battiston, orfeo orlando. Itália / França, 2017. 
90 min, dcP.
bolonha, 2002. Os protestos contra a lei tra-
balhista italiana explodem nas universidades. 
O assassinato de um juiz reabre velhas feridas 
políticas entre a Itália e França. marco é um ex-
-ativista de esquerda que, graça à doutrina de 
mitterrand, encontrou asilo na França 20 anos 
atrás. Condenado na época por assassinato, ele 
é hoje o principal suspeito de ordenar o ataque. 
O governo italiano exige sua extradição, forçan-
do marco a fugir com Viola, sua filha de 16 anos. 
Sua vida e a de sua família na Itália mudarão 
para sempre. Exibido na mostra Um Certo Olhar,  
Cannes 2017. (« Com a presença da diretora)
Foco Itália - (LEP, LI) - 14 anos
QUA (11/10) 20:00 Estação NET Rio 5 « 
SEX (13/10) 19:50 Estação NET Ipanema 2 
DOm (15/10) 17:50 Kinoplex São Luiz 1

DEPOIS DAQUELA MONTANhA
(The Mountain Between Us)
de Hany abu-assad. com Kate Winslet, Idris elba, 
beau bridges, dermot mulroney. estados unidos, 2017. 
103 min, dcP.
A fotojornalista Alex e o cirurgião ben não se conhe-
cem, mas têm pelo menos uma coisa em comum: 
ambos precisam voltar para baltimore. Ela vai se 
casar no dia seguinte, ele tem uma cirurgia de emer-
gência para realizar. Quando seu voo de volta é can-
celado, os dois contratam um avião charter, mas as 
coisas dão tragicamente errado após a decolagem. 
Isolados no topo de uma montanha coberta de neve 
e sem esperança de resgate, Alex e ben devem tra-
balhar juntos se quiserem sair vivos dessa. Com Kate 
Winslet e Idris Elba, do mesmo diretor de Paradise 
now. Festival de Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SAb (7/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (7/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 2 
QUI (12/10) 14:00 Cinépolis Lagoon 1 
SEX (13/10) 21:30 Roxy 1 
SAb (14/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 2

DESARQUIVANDO ALICE GONZAGA
(Desarquivando Alice Gonzaga)
de betse de Paula. brasil, 2017. 88 min, dcP.
Este documentário revisita uma parte importante da 
história do cinema brasileiro através da vida e da obra 
de Alice Gonzaga, filha de Adhemar Gonzaga, cineasta 
sonhador que, em 1930, fundou a Cinédia, o primeiro 
estúdio de cinema no brasil. No filme, abrimos o precio-
so arquivo da Cinédia junto com Alice e conhecemos as 
histórias dos Gonzaga e suas apostas cinematográficas.   
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil: Retratos longa - Livre
QUA (11/10) 19:00 Cinemateca do mAm «« 
SEX (13/10) 14:00 Ponto Cine

DESCULPE, ME AFOGUEI
(Sorry I Drowned)
de Hussein nakhal, david Habchy. líbano, 2017.  
7 min, digital.
Inspirada em uma carta aparentemente encontrada 
junto ao corpo de uma vítima de afogamento no mar 
mediterrâneo, a animação aborda a realidade de mi-
lhões de pessoas que fogem de guerras e perseguições 
políticas. Embora não possamos saber a verdade sobre 
quem escreveu a carta, sabemos que o que ela descre-
ve é real. Essa realidade não pode continuar. Este filme 
será exibido na sessão do filme Mamãe Coronel.
Fronteiras - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:50 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (8/10) 16:30 Cinemateca do mAm « 
TER (10/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
SEX (13/10) 17:10 Estação NET Rio 4

DETROIT EM REBELIÃO
(Detroit)
de Kathryn bigelow. com John boyega, Will Poulter, 
algee Smith, Jason mitchell, anthony mackie.  
estados unidos, 2017. 143 min, dcP.
No verão de 1967, os EUA enfrentavam uma pro-
funda inquietação social, com a Guerra do Vietnã e 
um número cada vez maior de casos de repressão 
racial. Durante os protestos em Detroit, a polícia 
local é chamada para investigar uma denúncia de 
tiros no motel Algiers. Ignorando a lei, os policiais 
interrogam e torturam um grupo de afro-america-
nos, em um jogo mortal de intimidação. Ao fim da 
noite, três homens desarmados foram mortos e ou-
tros ficaram gravemente feridos. baseado em uma 
chocante história real. Da diretora Kathryn bigelow 
(guerra ao terror, A hora mais escura). 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 16 anos
SEX (6/10) 18:20 Reserva Cultural Niterói 2 
SEX (6/10) 18:30 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (7/10) 21:15 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 21:00 Roxy 1

O DIABO E O PADRE AMORTh
(The Devil and Father Amorth)
de William Friedkin. estados unidos, 2017. 68 min, dcP.
mais de 40 anos depois do lançamento de  
O exorcista, o diretor William Friedkin se pergunta 
o quão perto chegou da realidade ao realizar seu 
filme mais icônico. Depois de conhecer o Padre Ga-
briele Amorth, um senhor de 91 que é conhecido 
como o “mestre dos Exorcistas”, Friedkin consegue 
permissão para acompanhar e filmar o mais recen-
te exorcismo executado pelo sacerdote. A vítima de 
possessão é uma mulher italiana que vem sofrendo 

incômodas mudanças físicas e de comportamen-
to que seu psiquiatra não consegue solucionar.  
Seleção oficial do Festival de Veneza 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
DOm (8/10) 15:30 Estação NET botafogo 1 
QUA (11/10) 18:30 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 14:30 Instituto moreira Salles 
QUA (18/10) 19:00 Estação NET Rio 5

DINA
(Dina)
de antonio Santini, dan Sickles. com dina buno,  
Scott levin. estados unidos, 2016. 101 min, dcP.
Dina vai se casar em algumas semanas com Scott, 
um recepcionista em um Walmart. Ainda há muito 
o que fazer e ela precisa se reconectar com sua 
família, que segue apreensiva desde a morte de seu 
primeiro marido e de uma série de relacionamentos 
turbulentos que se seguiram. Em meio a obstáculos 
enormes ou pequenos, Dina segue indomável. Ela 
superou uma tragédia e encontrou o homem per-
feito. Aos 48 anos, começa a construir para si a vida 
que acredita merecer. Dina é imbatível, uma força 
da natureza, a estrela da história do filme de sua 
vida. melhor documentário, Sundance 2017. 
Expectativa - (LEP) - 12 anos
SAb (7/10) 17:30 Estação NET Rio 5 
TER (10/10) 15:50 Estação NET Ipanema 1 
QUI (12/10) 17:40 museu da República

DIREÇÕES
(Posoki)
de Stephan Komandarev. com Ivan barnev, Georgi 
Kadurin, borisleva Stratieva. bulgária / alemanha, 2017. 
103 min, dcP.
Durante uma reunião com o gerente de seu banco, 
um taxista descobre que a taxa que deveria pagar 
para obter um empréstimo dobrou. Ele quer pre-
servar sua honestidade, mas não vê saída para sua 
situação. Desesperado, atira no gerente e depois 
em si próprio, desencadeando um grande debate 
nacional sobre como o desespero tomou conta da 
sociedade civil. Enquanto isso, cinco outros mo-
toristas de táxi e seus respectivos passageiros se 
movem pela noite na esperança de encontrar um 
caminho mais claro. Um roadmovie sobre a des-
tópica bulgária contemporânea. mostra Um Certo 
Olhar, Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 14:00 Estação NET Rio 4 
SEX (6/10) 21:30 Estação NET Rio 4 
DOm (8/10) 15:40 Estação NET Ipanema 2 
SEG (9/10) 20:00 museu da República 
SAb (14/10) 13:20 Reserva Cultural Niterói 4

DISCREET
(Discreet)
de travis matthews. com Jonny mars, Joy cunningham, 
bob Swaffar, João Federici, atsuko okatsuka.  
estados unidos / brasil, 2017. 80 min, dcP.
 Depois de passar anos escondido e lutando contra 
seus demônios, um excêntrico andarilho retorna à 
casa onde cresceu e descobre que o homem que 
o abusou durante a infância - o responsável por 
todos os seus conflitos, angústias e dor - ainda 
está vivo. Fortalecido pelo tempo, experiências e 
reflexões vividas durante sua jornada, ele trama 
sua vingança. Enquanto isso, no rádio, um fluxo 
constante de slogans de direita brada contra tudo o 
que não é branco e heterossexual através do árido 

interior texano, escancarando a perigosa fragilida-
de masculina na América moderna. berlim 2017.    
(« Com a presença do diretor)
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SAb (7/10) 22:00 Estação NET Rio 3 « 
TER (10/10) 14:00 museu da República 
QUI (12/10) 13:50 Reserva Cultural Niterói 4 
SEX (13/10) 19:40 Estação NET Ipanema 1

DOCE VIRGINIA
(Sweet Virginia)
de Jamie m. dagg. com Jon bernthal, christopher  
abbott, Imogen Poots, rosemarie dewitt,  
odessa young. estados unidos, 2017.  
93 min, dcP.
Um roubo seguido de morte abala uma pequena 
cidade do Alasca, em particular duas mulheres, que 
ficaram viúvas em consequência do crime, e um 
amigo delas, Sam. Ele, um antigo astro de rodeios, 
dá início, sem saber, a um relacionamento com o 
jovem responsável pelos atos de violência que to-
maram a cidade de assalto. Agora Sam, um herói 
já não tão jovem, deverá encarar as relações entre 
passado e presente para lutar contra este inespera-
do predador. Tribeca 2017. 
Midnight Movies - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 18:45 Roxy 2 
SAb (7/10) 14:30 Cinépolis Lagoon 1 
SAb (14/10) 23:59 Estação NET Rio 3

DOENTES DE AMOR
(The Big Sick)
de michael Showalter. com Kumail nanjiani, zoe Kazan, 
Holly Hunter, ray romano. estados unidos, 2016.  
120 min, dcP.
Kumail, filho de uma família paquistanesa, co-
nhece a americana Emily. À medida que se 
apaixonam, os dois precisam conciliar culturas  
distantes e atender as expectativas da família 
dele. Enquanto seus pais arranjam encontros 
com possíveis noivas para um casamento arran-
jado, Kumail esconde seu relacionamento real. 
mas quando Emily contrai uma doença miste-
riosa, ele deve contornar a crise com seus pais 
e o conflito emocional entre sua família e seu 
coração. Produzido por Judd Apatow, o mesmo 
de Superbad. baseado na história real dos rotei-
ristas do filme. Sundance e SXSW 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SAb (7/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (7/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (7/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SEG (9/10) 18:45 Roxy 2 
TER (10/10) 15:30 Cinépolis Lagoon 6

EARTh: ONE AMAZING DAY
(Earth: One Amazing Day)
de Peter Webber, richard dale, lixin Fan.  
reino unido / china, 2017. 95 min, dcP.
Uma estonteante viagem revela o incrível poder 
da natureza e de seus habitantes. Ao longo de um 
único dia, rastreamos o sol das montanhas mais 
altas até as ilhas mais remotas, passando por 
distantes selvas exóticas. Com humor, intimidade 
e sensação de esplendor cinematográfico, o do-
cumentário, aliado a um elenco de personagens 
inesquecíveis, ressalta como um simples dia, em 
meio aos bilhões de acontecimentos cotidianos, 
reúne muito mais maravilhas do que poderíamos 
imaginar. Com narração do ator Robert Redford. 

Meio Ambiente - (LEP) - Livre
DOm (8/10) 17:00 Estação NET botafogo 1 
TER (10/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
TER (10/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (11/10) 19:00 Roxy 1 
SAb (14/10) 13:40 Reserva Cultural Niterói 2

 
EDUARDO II
(Edward II)
de derek Jarman. com Steven Waddington, Kevin 
collins, andrew tiernan, John lynch, tilda Swinton. 
reino unido, 1991. 87 min, dcP.
Considerado um clássico do cinema LGbTQ, o di-
retor Derek Jarman inspirou-se na obra de Chris-
topher marlowe para contar a história de Eduardo 
II, o Rei britânico que rejeitou abertamente sua 
esposa para viver uma história de amor com outro 
homem. Em uma adaptação ousada onde passa-
do e presente se confundem, o diretor sentencia: 
apesar das conversas, reflexões e da difusão de 
atitudes mais tolerantes, a sociedade pouco mu-
dou desde os tempos do monarca. Um manifesto 
combativo sobre a natureza repressiva do estado 
britânico. Vencedor dos prêmios Teddy e FIPRESCI 
no Festival de berlim 1992.
Felix Apresenta:  
Clássicos do Queer Britânico - (LEP) - 16 anos
SEX (13/10) 22:10 Estação NET Rio 3 
TER (17/10) 16:15 Estação NET Rio 5

EM BUSCA DA TERRA SEM MALES
(Em busca da terra sem males)
de anna azevedo. brasil / brasil, 2017. 15 min, dcP.
Na mitologia Guarani, “terra sem males” é o lugar 
onde encontramos a paz. Este filme será exibido na 
sessão do filme Sobre rodas.
Mostra Geração - (LP) - Livre
DOm (8/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SEG (9/10) 14:00 Ponto Cine 
QUI (12/10) 13:30 Estação NET Ipanema 2

 
 EM NOME DA AMÉRICA
(Em nome da América)
de Fernando Weller. brasil, 2017. 96 min, dcP.
A controversa presença de centenas de jovens 
norte-americanos no nordeste brasileiro na dé-
cada de 1960, participantes do programa Cor-
pos da Paz, é o tema central do documentário. 
Por meio de testemunhos, material de arquivo 
e documentação histórica, o filme traz à tona 
as contradições entre a política exterior norte-
-americana inaugurada por Kennedy e as moti-
vações dos voluntários. O golpe militar de 1964 
no brasil, a Guerra do Vietnã e a infiltração da 
CIA na América Latina completam o cenário e 
revelam o temor das elites de que o nordes-
te brasileiro se tornasse uma “nova Cuba”.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
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Première Brasil:  
Competição longa documentário - (LP, LEI) - Livre
SEX (6/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEX (6/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
SEX (6/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
SAb (7/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
DOm (8/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

EM PEDAÇOS
(Aus dem Nichts)
de Fatih akin. com diane Kruger, denis moschitto, numan 
acar, ulrich tukur. alemanha, 2017. 100 min, dcP.
A vida de Katja entra em colapso depois que um atenta-
do a bomba mata seu marido e filho. Após o período de 
luto, é chegado o tempo da vingança. Em seu mais novo 
filme, o cineasta  alemão Fatih Akin (o mesmo de Con-
tra a parede e Do outro lado) faz uma reflexão pessoal 
sobre os conflitos do nosso tempo, o radicalismo da so-
ciedade, as tentativas de assassinato de inocentes e, so-
bretudo, do amor incondicional de uma mulher por sua 
família. Vencedor do prêmio de melhor atriz para Diane 
Kruger (Bastardos inglórios) no Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 16 anos
QUA (11/10) 21:50 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (12/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 21:30 Estação NET Ipanema 1

ENCOLhI A PROFESSORA
(hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft)
de Sven unterwaldt Jr.. com anja Kling, oskar Keymer, 
axel Stein, Justus von dohnányi, lina Huesker.  
alemanha / Áustria, 2016. 102 min, dcP.
Felix, um menino de 11 anos, tem dificuldade em 
se ajustar desde que sua mãe mudou para um novo 
emprego nos EUA. Na nova escola, ele tenta se con-
centrar em seus estudos e evitar a odiada diretora, a 
Dra. Schmitt-Gössenwein. Um dia, um grupo de va-
lentões o desafia a entrar em uma sala assombrada 
pelo fantasma da antiga diretora. Pego no ato pela Dra. 
Schmitt-Gössenwein, Felix se desespera e acidental-
mente encolhe a diretora para uma altura de apenas 
15 centímetros. Enquanto tenta descobrir como retor-
nar a pequena ao tamanho original, descobre outro 
problema ainda maior em suas mãos. Este filme será 
exibido na sessão do filme Caminho dos gigantes.
Mostra Geração - (DP) - Livre
SAb (7/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (8/10) 13:10 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4

ENCRIPTADO
(Black Code)
de nick de Pencier. com Felipe altenfelder, akinyele 
caldwell, adriana castillo. canadá, 2016. 90 min, dcP.
Um relato impressionante sobre como os governos 
controlam e manipulam a internet para censurar e 
monitorar seus cidadãos. Com histórias e experiências 
distintas, que vão de monges tibetanos que burlaram 
o aparelho de vigilância da China a ativistas brasilei-
ros que usam as redes sociais para pluralizar a voz da 
mídia, vemos em primeira mão as consequências de 
alto risco que nosso nível de comunicação digital sem 
precedentes pode produzir. À medida que essa batalha 
pelo controle do ciberespaço é travada, nossas ideias 
sobre cidadania, privacidade e democracia serão re-
definidas. Toronto 2016. («« Com a presença de 
convidados. Sessão seguida de debate.)
Fronteiras - (LEP) - 14 anos
QUA (11/10) 19:30 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 19:00 Cinemateca do mAm «« 

DOm (15/10) 13:45 Estação NET Rio 3 
TER (17/10) 14:15 Estação NET Rio 5

ENSIRIADOS
(Insyriated)
de Philippe Van leeuw. com Hiam abbass, diamand 
abou abboud, Juliette navis, mohsen abbas, moustapha 
al Kar. bélgica / França / líbano, 2017. 85 min, dcP.
Oum Yazan trabalha duro para manter o bem estar da 
sua vida familiar em meio à fúria da guerra síria. Todos 
os dias a família se reúne em volta da mesa de jantar 
e tenta se fazer ouvir em meio a barulhos de bombas e 
metralhadoras. A água é escassa, e pôr os pés para fora 
de casa é arriscado demais. Enquanto o avô brinca com 
o neto, a filha mais velha flerta com o namorado em 
seu quarto. Quem está batendo na porta? Será o marido 
de Oum, cujo retorno ela aguarda ansiosamente, ou há 
homens lá fora à procura de objetos de valor? melhor 
direção e prêmio do público em berlim 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 16:30 Roxy 1 
SAb (7/10) 17:45 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (10/10) 21:30 Estação NET botafogo 1 
SAb (14/10) 20:00 museu da República 
TER (17/10) 15:00 Estação NET botafogo 1

ENTRE IRMÃS
(Entre irmãs)
de breno Silveira. com nanda costa, marjorie estiano, 
Julio machado, rômulo estrella, letícia colin.  
brasil, 2017. 160 min, dcP.
Nos anos 1930, duas irmãs separadas pelo destino 
enfrentam o preconceito e o machismo, uma por parte 
da alta sociedade na cidade grande, e a outra de um  
grupo de renegados no interior. Apesar da distância, elas 
sabem que uma só tem a outra no mundo e cada uma, 
à sua maneira, vai se afirmar de forma surpreendente.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LI) - 16 anos
SEG (9/10) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
TER (10/10) 21:00 Reserva Cultural Niterói 2 « 
QUA (11/10) 16:15 Roxy 2

AS ENTREVISTAS DE PUTIN
(The Putin Interviews)
de oliver Stone. estados unidos, 2017. 232 min, dcP.
O cineasta Oliver Stone teve acesso sem precedentes 
ao presidente russo Vladimir Putin em mais de uma 
dúzia de entrevistas no espaço de dois anos, onde ne-
nhum assunto era proibido. Esta impressionante série 
documental em quatro episódios fornece uma visão 
íntima da vida pessoal e profissional de Putin, de sua 
infância sob o regime comunista até sua ascensão ao 
poder, seu relacionamento com presidentes dos EUA 
e suas surpreendentes opiniões sobre a relação entre 
EUA e Rússia nos dias de hoje. Este é o retrato mais 
detalhado de Putin já concedido ao ocidente. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 18:00 Estação NET Rio 3 
SEX (13/10) 15:00 Cinemateca do mAm 
SEG (16/10) 19:45 Estação NET Rio 4

O ESTADO DAS COISAS
(Brad’s Status)
de mike White. com ben Stiller, luke Wilson, Jermaine 
clement, austin abrams, michael Sheen.  
estados unidos, 2017. 101 min, dcP.
brad Sloan tem um emprego estável, uma casa con-
fortável em Sacramento, uma esposa amorosa e um 
filho talentoso, com quem vai visitar possíveis univer-

sidades. mas brad não consegue parar de se com-
parar com antigos companheiros que encontraram 
riqueza e fama trabalhando no mercado financeiro, 
em filmes de Hollywood ou no mundo da política. brad 
deveria centrar suas forças em ajudar o filho em sua 
transição para o mundo do ensino superior, mas só 
consegue pensar em se exibir com aquilo que nem 
tem ou ansiar pela aprovação de seus velhos amigos. 
Uma comédia com ben Stiller. Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
QUA (11/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 2 
QUI (12/10) 14:15 Cinépolis Lagoon 2 
SEX (13/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (14/10) 21:30 Roxy 1

ESTADO DE EXCEÇÃO
(State of Exception)
de Jason o’Hara. brasil / canadá, 2017. 89 min, digital.
Enquanto o Rio de Janeiro se prepara para sediar a 
Copa do mundo da FIFA 2014 e as Olimpíadas de 2016, 
uma comunidade de índios urbanos é ameaçada de 
despejo para, ironicamente, dar espaço à reforma de 
um estádio que recebe o mesmo nome dos indígenas 
originais daquele território: maracanã. À medida que os 
megaeventos começam, o estado de exceção avança. 
Filmado ao longo de seis anos, o filme combina a lin-
guagem observacional com práticas documentais par-
ticipativas e jornalismo cidadão.  («« Com a presença 
do diretor. Sessão seguida de debate)
Fronteiras - (LI) - 14 anos
DOm (8/10) 14:00 Cinemateca do mAm «« 
SEX (13/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
SAb (14/10) 15:30 Estação NET Rio 3

EU NÃO SOU UMA FEITICEIRA
(I Am Not a Witch)
de rungano nyoni. com maggie mulubwa, Henry b.J. 
Phiri, nancy murilo. reino unido / França / zâmbia, 2017. 
95 min, dcP.
Após um incidente em sua aldeia, Shula, uma ga-
rota de nove anos, é obrigada a viver em um acam-
pamento itinerante de bruxas. Segundo as res-
ponsáveis pela comunidade, qualquer tentativa de 
fuga transformará Shula automaticamente em uma 
cabra. Enquanto transita em sua nova vida com 
suas colegas bruxas e um funcionário do governo 
que casa com ela e passa a explorar sua inocência 
em benefício próprio, ela precisa decidir se aceitará 
seu destino ou se lidará com as consequências ao 
buscar a liberdade. Exibido na Quinzena dos Reali-
zadores do Festival de Cannes 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEG (9/10) 18:00 museu da República 
QUA (11/10) 16:00 Instituto moreira Salles 
SEX (13/10) 20:00 Estação NET Rio 3 
DOm (15/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1

EU, PECADOR
(Eu, pecador)
de nelson Hoineff. brasil, 2017. 90 min, dcP.
Cantor famoso e político polêmico, Agnaldo Timóteo 
conta histórias marcantes de sua carreira, enquanto 
se divide entre seus shows impecáveis e uma campa-
nha para tentar se eleger vereador no Rio de Janeiro.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa documentário - Livre
DOm (8/10) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (9/10) 13:45 Roxy 2

EX LIBRIS: BIBLIOTECA PÚBLICA  
DE NOVA YORK
(Ex Libris : New York Public Library)
de Frederick Wiseman. estados unidos, 2017. 197 min, dcP.
Depois de mais de 50 anos voltando seu olhar docu-
mental para as instituições da sociedade norte-ameri-
cana, o cineasta Frederick Wiseman (Crazy Horse, Em 
Jackson Heights) dedica seu novo filme a uma de suas 
maiores paixões, os livros, através deste retrato íntimo 
da biblioteca Pública de Nova York e de seus frequen-
tadores. Entre aulas de braile, encontros de clubes de 
livro, coquetéis para levantamento de fundos e reuniões 
administrativas, Wiseman observa as muitas camadas 
de uma complexa metrópole. Exibido na competição do 
Festival de Veneza e no Festival de Toronto, 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 12 anos
TER (10/10) 20:30 Estação NET Ipanema 1 
QUI (12/10) 13:30 Estação NET botafogo 1 
QUA (18/10) 20:30 Estação NET Rio 5

EXERCíCIOS DE MEMÓRIA
(Ejercicios de memoria)
de Paz encina. com elba elisa benítez de Goiburú, 
rogelio augustín Goiburú benítez, rolando augustín 
Goiburú benítez, Patricia Jazmin Goiburú benítez. 
argentina / Paraguai / França / alemanha, 2016.  
72 min, dcP.
Entre 1954 e 1989, o Paraguai viveu uma das 
mais longas ditaduras da América Latina. Augustín  
Goiburú, oponente político mais importante do 
regime de Stroessner, desapareceu em 1976 no  
Paraná, província de Entre Ríos, Argentina, onde 
havia se exilado meses antes. Trinta e cinco anos 
depois, Rogelio, Rolando e Jazmin, seus três filhos, 
voltam ao local onde Goiburú foi visto pela última 
vez, em um exercício de memória íntima que dará 
conta de décadas de história de todo um país. Di-
rigido por Paz Encina, a mesma diretora de Hamaca 
paraguaya. Exibido no Festival de San Sebastián 2016.  
(« Com a presença da diretora)
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 17:50 Estação NET Rio 4 « 
TER (10/10) 18:00 Instituto moreira Salles 
SEX (13/10) 15:40 Estação NET Rio 4

A FáBRICA DE NADA
(A fábrica de nada)
de Pedro Pinho. com carla Galvão, daniele Incalcater-
ra, Hermínio amaro, Joaquim bichana martins, José 
Smith Vargas. Portugal, 2017. 177 min, dcP.
Uma noite, um grupo de operários descobre que a ad-
ministração vem roubando máquinas e matéria-prima 
de sua própria fábrica. Ao decidirem se organizar para 
proteger os equipamentos e impedir o deslocamento 
da produção, os operários são forçados a permanecer 
nos seus postos sem nada para fazer, enquanto as 
negociações para demissões avançam. Uma reflexão 
sobre o papel do trabalho humano em tempos em 
que a crise se tornou uma forma de governo. Prêmio  
FIPRESCI na Quinzena dos Realizadores, Cannes 2017.   
(« Com a presença do diretor)
Expectativa - (LP) - 12 anos
SAb (7/10) 19:30 Estação NET Rio 5 « 
DOm (8/10) 21:00 Reserva Cultural Niterói 4  
QUA (11/10) 16:00 Kinoplex São Luiz 4

UMA FAMíLIA
(Una Famiglia)
de Sebastiano riso. com micaela ramazzotti, Patrick 
bruel, Fortunato cerlino, ennio Fantastichini, matilda 
de angelis. Itália, 2017. 97 min, dcP.

Vincent nasceu nos arredores de Paris, mas rompeu 
com suas raízes. maria, 15 anos mais nova, cresceu 
em Ostia, na Itália, mas já não vê sua família. Jun-
tos eles formam um casal que parece não precisar 
de ninguém. Eles conduzem uma vida isolada na 
Roma contemporânea e fazem amor com a paixão 
dos jovens amantes. No entanto, em um olhar mais 
atento, sua vida cotidiana não condiz o que está por 
trás das aparências: um projeto de Vincent que pre-
tende ajudar casais que não podem ter filhos. maria 
decide que é hora de criar uma família de verdade, 
desafiando o homem de sua vida. Veneza 2017. 
(« Com a presença do diretor)
Foco Itália - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 13:40 Estação NET Rio 3 
DOm (8/10) 19:45 Estação NET Rio 3 « 
TER (10/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
QUI (12/10) 14:40 Estação NET Ipanema 1

A FESTA
(The Party)
de Sally Potter. com Patricia clarkson, bruno Ganz,  
cherry Jones, timothy Spall. reino unido, 2017. 71 min, dcP.
Janet acaba de ser nomeada ministra do Gabinete  
Paralelo, um grupo de veteranos representantes da 
oposição que formam um gabinete alternativo ao gover-
no de Westminster. A conquista é o ápice de sua carreira 
política e ela planeja comemorar o feito ao lado de bill, 
seu marido, e alguns amigos mais íntimos. No entanto, 
o evento ganha uma inesperada reviravolta quando bill 
resolve aproveitar a reunião para revelar dois segredos 
chocantes. Agora, debaixo da polida superfície de uma 
esquerda liberal lapidada por tantos anos, todos ali es-
tão prestes a explodir. Festival de berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
QUI (12/10) 20:20 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 17:30 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 20:00 Reserva Cultural Niterói 2

FEVEREIROS
(Fevereiros)
de marcio debellian. com maria bethânia, caetano 
Veloso, chico buarque, leandro Vieira, mabel Veloso. 
brasil, 2017. 73 min, dcP.
A mangueira foi campeã do carnaval 2016 com uma 
homenagem a maria bethânia, escolhendo como 
recorte principal a peculiar religiosidade da cantora, 
que é devota do catolicismo e do candomblé. O fil-
me acompanha construção deste carnaval, desde os 
desenhos das primeiras alegorias até os desfiles na 
avenida, e segue viagem com maria bethânia para 
o Recôncavo baiano, participando de seu ambiente 
familiar, religioso e das festas da sua cidade natal, 
Santo Amaro, conhecendo o universo que inspi-
rou o enredo e desvendando algumas influências 
do Recôncavo no surgimento do samba carioca.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate)
Première Brasil: Retratos longa - Livre
QUI (12/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
QUI (12/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEX (13/10) 18:00 Espaço bNDES «« 
SAb (14/10) 18:45 Roxy 2

ThE FLORIDA PROJECT
(The Florida Project)
de Sean baker. com Willem dafoe, brooklynn Prince, bria 
Vinaite, Valeria cotto. estados unidos, 2017. 115 min, dcP.
Halley e sua filha moonee, de seis anos, vivem em 

um motel barato à beira de uma rodovia na cidade 
de Orlando. Enquanto a mãe vive entre um trabalho 
mal pago e uma vida caótica, moonee e suas amigas 
do motel ao lado passam os dias explorando prédios 
abandonados, tomando sorvete e pregando peças 
nos funcionários do motel – tendo como alvo espe-
cial o sempre paciente bobby. Quando a vida lhes dá 
mais uma rasteira, o amor incondicional de moonee 
por sua mãe irá definir seu futuro incerto. Do mesmo 
diretor de Tangerina, com Willem Dafoe. Exibido na 
Quinzena dos Realizadores de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 15:30 Cinépolis Lagoon 6 
DOm (8/10) 14:00 Roxy 1 
TER (10/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
TER (10/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
QUA (11/10) 19:30 Estação NET Ipanema 2

A FORMA DA áGUA
(The Shape of Water)
de Guillermo del toro. com Sally Hawkins, michael Shan-
non, richard Jenkins, doug Jones, michael Stuhlbarg, 
octavia Spencer. estados unidos, 2017. 119 min, dcP.
Do mestre contador de histórias Guillermo del Toro 
(O labirinto do fauno), vem A forma da água – um 
conto de fadas dos mais imaginativos ambientado 
no cenário dos Estados Unidos na época da Guerra 
Fria, por volta de 1962. No laboratório secreto e de 
alta segurança do governo onde trabalha, a solitária 
Elisa vive presa em uma vida de isolamento. Sua 
vida muda para sempre quando ela e a colega Zel-
da descobrem uma experiência secreta. No elenco 
estão Sally Hawkins, michael Shannon, Richard 
Jenkins, Doug Jones, michael Stuhlbarg e Octavia 
Spencer. Leão de Ouro no Festival de Veneza 2017.
Noite de Abertura - (LP) - 16 anos
A PROGRAmAR

O FORMIDáVEL
(Le Redoutable)
de michel Hazanavicius. com louis Garrel, berenice 
bejo, Stacy martin, Grégory Gadebois, micha lescot. 
França, 2017. 107 min, dcP.
Paris, 1967. Jean-Luc Godard, o cineasta mais pro-
missor de sua geração, está em meio às filmagens 
de A chinesa, filme protagonizado pela mulher que 
ama, Anne Wiazemsky, 20 anos mais nova. Felizes, 
apaixonados e sedutores, eles se casam, mas a re-
cepção do filme em seu lançamento desencadeia 
em Godard profundos questionamentos. Os eventos 
de maio de 1968 ampliarão ainda mais o processo 
do cineasta, transformando-o em um diretor tanto 
incompreendido quanto incompreensível. Do diretor 
michel Hazanavicius, o mesmo de O artista, com Louis 
Garrel no papel principal. Festival de Cannes 2017.   
(« Com a presença do diretor)
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
QUI (12/10) 21:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEX (13/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 2 « 
SAb (14/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (15/10) 19:00 Roxy 1

FROST
(Frost)
de Sharunas bartas. com mantas Janciauskas, lyja 
maknaviciute, andrzej chyra, Vanessa Paradis.  
lituânia / França / Polônia / ucrânia, 2017. 120 min, dcP.
Rokas e Inga, um jovem casal lituano, se oferece 
para dirigir uma van com mantimentos de ajuda 
humanitária até a Ucrânia. Quando os planos fogem 
do esperado e eles se veem jogados à própria sor-
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primeiro amor ao divórcio, um relacionamento complexo 
que resiste ao teste do tempo. Festival de Toronto 2017.  
(« Com a presença da diretora)
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 14:15 Estação NET Rio 5 
SEX (6/10) 19:50 Estação NET Rio 5 « 
SAb (7/10) 17:20 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 2 
QUA (11/10) 14:00 Roxy 1

GABRIEL E A MONTANhA
(Gabriel e a montanha)
de Fellipe barbosa. com João Pedro zappa, caroline 
abras, alex alembe, leonard Siampala, John Goodluck. 
brasil / França, 2017. 131 min, dcP.
Antes de entrar para uma universidade americana de 
prestígio, Gabriel buchmann decide viajar o mundo 
por um ano, carregado de sonhos. Depois de dez 
meses na estrada, ele chega ao Quênia determina-
do a descobrir o continente africano. Até chegar ao 
topo do monte mulanje, seu último destino. Premiado 
na Semana da Crítica do Festival de Cannes 2017.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LP, LEI) - 10 anos
QUA (11/10) 19:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
QUI (12/10) 18:45 Roxy 2 
SAb (14/10) 21:40 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

O GATO DE hAVANA
(O Gato de havana)
de dacio malta. com omara Portuondo, caetano Veloso, 
Pablo milanés, chucho Valdés, meme Solis. brasil, 2016. 
87 min, dcP.
O Gato Tuerto é certamente o mais emblemáti-
co cabaré cubano. Há 55 anos, ele é o refúgio da 
chamada boemia culta de Havana. Seu pequeno 
palco já recebeu os mais importantes músicos do 
país, como Omara Portuondo, Pablo milanés, César 
Portillo de la Luz e Chucho Valdés, entre outros, 
e serviu de cenário para o bolero mais longo do 
mundo, registrado no livro de recordes Guinness. 
O documentário conta a história do cabaré, de 
seus criadores, artistas e frequentadores, como por 
exemplo Gabriel Garcia márquez e Julio Cortázar.  
(« Com a presença do diretor)
Première Latina - (LP) - 12 anos
TER (10/10) 19:20 Kinoplex São Luiz 2 « 
QUA (11/10) 21:20 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (14/10) 21:30 Estação NET Ipanema 2 
DOm (15/10) 13:45 Roxy 2

GEOGRAFIA DA ARTE
(Geografia da arte)
de Guto barra, tatiana Issa. brasil, 2017. 108 min, digital.
A série geografia da arte analisa a relação entre ar-
tistas e os lugares que os inspiram. Serão exibidos 
dois episódios. Em “Ragnar Kjartansson+Islândia”, 
um dos artistas mais importantes da arte contempo-
rânea prepara uma retrospectiva no museu de Arte 
de Reykjavík, explorando sua conexão com a cul-
tura do país. Já em “Henri Cartier-bresson+Índia” 
descobrimos como o fotógrafo conheceu mahatma 
Gandhi, em 1948, e como sua câmera registrou 
a última aparição do líder, na noite anterior a seu 
assassinato. Essas fotos ajudaram a catapultar 
Cartier-bresson para a fama internacional como 
fotojornalista.  (« Com a presença de convidados)

Itinerários Únicos - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 19:00 Instituto moreira Salles « 
TER (10/10) 15:00 Cinemateca do mAm 
QUI (12/10) 18:00 Estação NET Rio 3

GOD’S OWN COUNTRY
(God’s Own Country)
de Francis lee. com Josh o’connor, alec Secareanu, 
Gemma Jones . reino unido, 2017. 105 min, dcP.
Johnny tem 25 anos e cuida da fazenda de sua 
família em Yorkshire, Inglaterra. Ele abriu mão da 
universidade ou de um emprego para trabalhar 
para seu pai, martin, e sua avó. À noite, ele afo-
ga suas frustrações em bebedeiras e sexo casual 
com outros homens. Quando martin decide con-
tratar o imigrante romeno Gheorghe para ajudar o 
filho na fazenda, Johnny se ressente por acreditar 
que consegue dar conta de tudo sozinho. mas logo 
seu novo companheiro irá mostrar que entende do 
trabalho rural e, sobretudo, de suas angústias. 
melhor direção no Sundance Film Festival 2017. 
Exibido em berlim 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 21:40 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 2 
QUA (11/10) 21:30 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 13:40 Estação NET Rio 4
SEG (16/10) 16:15 Estação NET Rio 5

GOLDEN EXITS
(Golden Exits)
de alex ross Perry. com emily browning, adam  
Horovitz, chloë Sevigny, mary-louise Parker.  
estados unidos, 2016. 94 min, dcP.
Nick leva uma vida previsível no brooklyn, trabalhan-
do como arquivista em um projeto de seu sogro. Até 
que a jovem Naomi, de 20 anos, chega da Austrália 
para ajudá-lo através de um programa de intercâm-
bio. Ela não conhece quase ninguém na cidade, 
exceto por buddy, um primo distante que trabalha 
como produtor musical e vive no mesmo bairro. Du-
rante os poucos meses que Naomi passa com Nick, 
buddy e suas famílias, ela irá desequilibrar a rotina 
destes dois lares. Do diretor Alex Ross Perry (Cala a 
boca Philip, rainha do mundo). Exibido no Sundance 
Film Festival e no Festival de berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 14:30 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (10/10) 21:15 Roxy 2 
QUA (11/10) 16:00 Estação NET Ipanema 1 
SEX (13/10) 21:30 Estação NET Rio 5 
SEG (16/10) 18:45 Estação NET Rio 5

GRACE JONES: BLOODLIGhT AND BAMI
(Grace Jones: Bloodlight and Bami)
de Sophie Fiennes. com Grace Jones, Jean-Paul Goude, 
Sly & robbie. Irlanda / reino unido, 2017. 116 min, dcP.
Grace Jones, a escultural modelo jamaicana que se 
tornou cantora, atriz e um ícone, fez uso de sua car-
reira para criar diversas versões de si mesma. mas 
quem será a verdadeira Grace por trás das máscaras 
e da maquiagem? Distante de depoimentos formais, 
esse documentário se utiliza de uma linguagem não 
convencional para desvendar quem são os perso-
nagens de Grace dentro e fora dos palcos. Filma-
do ao longo de dez anos, este é um retrato inédito 
do universo privado da artista: com sua família na  
Jamaica, em seu estúdio e em Paris, com seu criador 
e amante, Jean-Paul Goude. Toronto 2017. 

Midnight Música - (LEP) - 14 anos
QUA (11/10) 23:30 Estação NET Rio 5 
SAb (14/10) 14:45 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
DOm (15/10) 13:30 Estação NET Rio 4

A GUERRA DOS SEXOS
(Battle of the Sexes)
de Jonathan dayton, Valerie Faris. com emma Stone, Steve 
carell, andrea riseborough, Sarah Silverman, bill Pullman. 
reino unido / estados unidos, 2017. 121 min, dcP.
A história real da partida de tênis entre billie Jean 
King e bobby Riggs, em 1973. Em sua vida profis-
sional, King é campeã e uma feminista declarada. 
mas na vida privada enfrenta desafios: seu casa-
mento está por um fio e sua sexualidade no armário 
se torna uma distração. Indignada com o fato de 
a Liga Nacional de Tênis não permitir a paridade 
salarial entre homens e mulheres, ela aceita o de-
safio de 100 mil dólares proposto por Riggs, um an-
tigo campeão que enfrenta problemas financeiros. 
Com Emma Stone e Steve Carell, dos diretores de  
Pequena Miss Sunshine. Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 12 anos
DOm (8/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (8/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (11/10) 16:00 Cinépolis Lagoon 2 
QUI (12/10) 21:30 Roxy 1 
SAb (14/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 2

hANNAh
(hannah)
de andrea Pallaoro. com charlotte rampling, andré 
Wilms. Itália / França / bélgica, 2017. 95 min, dcP.
Hannah é mãe e avó, e seu marido está na prisão. 
Ela presta serviços domésticos para uma família 
rica e, nas horas vagas, frequenta aulas em um 
grupo de teatro. Um certo ar aristocrático, no en-
tanto, nos diz que o trabalho de Hannah não condiz 
com sua realidade,  sobretudo quando conhecemos 
a condição social de seu filho. Através de um sen-
timento de identidade fraturado, o filme investiga a 
alienação moderna, a luta pela conexão e as linhas 
divisórias entre a identidade individual, as relações 
pessoais e as pressões sociais. melhor atriz em  
Veneza 2017 para Charlotte Rampling.
Foco Itália - (LEP) - 14 anos
DOm (8/10) 21:30 Estação NET botafogo 1 
SEG (9/10) 16:30 Roxy 1 
TER (10/10) 19:10 Reserva Cultural Niterói 2 
QUI (12/10) 17:10 Estação NET Ipanema 2

hEMA hEMA: CANTE PARA MIM  
ENQUANTO EU ESPERO
(hema hema: padainuok man, kol laukiu)
de Khyentse norbu. com tshering dorji, Sadon lhamo, 
thinley dorji, zhou Xun. butão / Hong Kong, 2016.  
96 min, dcP.
Um homem entra em uma clareira, veste uma más-
cara, toca uma flauta e espera. Ele logo é acompa-
nhado por outras pessoas mascaradas carregando 
machetes, lanças e arcos. Eles o levam para um lugar 
no fundo da selva onde uma cerimônia está prestes a 
começar, e um ancião explica as regras. O ritual ocorre 
uma vez a cada 12 anos. Começa com a lua cheia, e 
ninguém pode sair até a lua nova surgir. As identida-
des por baixo das máscaras não devem ser reveladas. 
Uma fascinante investigação sobre a natureza huma-
na e como ela se manifesta no mundo moderno da 
distração sem fim. Locarno e Toronto 2016. 

Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 14:00 museu da República 
SAb (7/10) 13:50 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 23:30 Estação NET Rio 5 
DOm (15/10) 15:50 Estação NET Rio 4

hENFIL
(henfil)
de angela zoé. brasil, 2017. 75 min, dcP.
O documentário apresenta a vida do cartunista e 
ativista Henfil e, através de narrativas paralelas, ex-
plora um movimento de descoberta do artista junto 
aos jovens a partir de uma turma de animadores que 
tenta trazer seu trabalho para os dias atuais. O filme 
ainda traz revelações sobre a maneira como o artista 
usou seus desenhos como um aparato para driblar a 
censura política, e também como um recurso para 
lidar com sua saúde frágil, causada pela hemofilia, 
e para expor sua inquietação criativa. («« Com a 
presença de convidados. Sessão seguida de debate.)
Première Brasil: Retratos longa - (LEI) - 14 anos
SEX (6/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
SEX (6/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEG (9/10) 12:30 Espaço bNDES«« 
SEX (13/10) 16:00 Ponto Cine

hISTÓRIAS DE AMOR QUE NÃO  
PERTENCEM A ESTE MUNDO
(Amori che non sanno stare al mondo)
de Francesca comencini. com lucia mascino , tho-
mas trabacchi , carlotta natoli , Valentina bellè , laia 
Forte. Itália, 2017. 92 min, dcP.
Claudia e Flavio viveram uma paixão arrebatadora 
por um longo tempo. Quando tudo terminou, Clau-
dia não reagiu bem e, mesmo com o passar dos 
anos, ainda sente seu mundo à deriva. Aos 50 anos, 
ela acha que a solução para seus problemas é re-
conquistar o ex-marido. Flavio sente a necessidade 
de seguir em frente, firme com os pés no chão, 
enquanto Claudia preferiria nunca esquecer. Uma 
comédia sentimental sobre o quão inadequadas e 
incongruentes são as histórias de amor nos dias de 
hoje, e sobre como mulheres encaram o fim e um 
novo começo. Exibido no Festival de Locarno 2017.
Foco Itália - (LP) - 12 anos
SAb (7/10) 16:30 Roxy 1 
DOm (8/10) 21:00 Estação NET Ipanema 2 
QUA (11/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (13/10) 13:20 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (14/10) 18:00 Estação NET Rio 4

hISTORIETAS ASSOMBRADAS - O FILME
(historietas assombradas - O filme)
de Victor-Hugo borges. brasil, 2017. 90 min, dcP.
Numa noite muito escura, um estranho casal carre-
ga uma criança, fugindo de outros seres estranhos. 
Pepe, o pequeno filho deles, é a possibilidade de 
salvação para uma espécie em extinção. Com mui-
ta tristeza, os pais deixam o menino na porta de 
Vó, uma feiticeira que fabrica artigos mágicos para 
vender pela internet. Pepe cresce fazendo muita 
confusão e se sentindo o máximo. Aos 11 anos, ele 
descobre que foi adotado e resolve procurar seus 
pais. Acompanhado de seus dois melhores amigos, 
marilu e Gastón, embarca em uma grande aventu-
ra. Versão para o cinema da série de mesmo nome. 
Mostra Geração - Livre
SAb (7/10) 13:45 Roxy 2 
QUI (12/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 14:00 Ponto Cine

hOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES
(how to Talk to Girls at Parties)
de John cameron mitchell. com elle Fanning, alex 
Sharp, nicole Kidman, ruth Wilson, matt lucas. 
estados unidos, 2016. 102 min, dcP.
No Reino Unido do fim dos anos 1970, Enn, um jo-
vem tímido e fã da nova febre punk, está pronto 
para se apaixonar. Até que ele conhece a etérea 
Zan, que acredita que o punk vem “de uma outra 
colônia”, uma de muitas pistas de que ela talvez 
não seja desse planeta. Uma história sobre o nas-
cimento do punk, a exuberância do primeiro amor 
e o maior de todos os mistérios do universo: como 
conversar com garotas em festas? Do diretor John 
Cameron mitchell (Hedwig - rock, amor e traição, 
Shortbus), com Nicole Kidman. baseado em um 
conto de Neil Gaiman. Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SEG (9/10) 21:35 Reserva Cultural Niterói 2 
QUA (11/10) 21:45 Estação NET botafogo 1 
SAb (14/10) 16:50 Estação NET Ipanema 1 
QUA (18/10) 21:00 Estação NET botafogo 1

INVESTIGANDO O PARAíSO
(Tahqiq fel djenna)
de merzak allouache. França / argelia, 2017. 135 min, dcP.
Uma propaganda salafista usada para recrutar jo-
vens para o jihad promete que mártires do islã serão 
recebidos no paraíso por 72 belas virgens. Interes-
sada em entender como esta promessa é recebida 
entre jovens de seu país, Nedjma, uma jornalista ar-
gelina, investiga o que seus conterraneos acreditam 
que a vida após a morte lhes reserva. Para isso, ela 
e seu colega mustafa embarcam em uma viagem de 
Argel ao sul rural do país, um caminho repleto de 
conversas com artistas, meninos na rua, figuras reli-
giosas e ativistas políticos sobre pessoas que usam 
a morte para pautar suas próprias vidas.  
Fronteiras - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 15:00 Cinemateca do mAm 
SEG (9/10) 16:30 Estação NET Rio 5 
QUA (11/10) 13:30 Kinoplex São Luiz 4

INVISíVEL
(Invisible)
de Pablo Giorgelli. com mora arenillas, diego 
cremonesi, mara bestelli, agustina Fernandez, Paula 
Fernandez mbarak. argentina / brasil / uruguai / 
alemanha / França, 2017. 90 min, dcP.
Ely tem 17 anos e mora no bairro da boca em 
buenos Aires. Ela cursa o último ano do ensino 
médio e trabalha em uma pet shop para com-
pletar a renda familiar. Ao descobrir que está 
grávida de Raúl, dono da pet shop, seu mundo 
interno colapsa. Enquanto tenta manter su    a ro-
tina diária como se nada tivesse acontecido, ela 
é tomada pelo medo e a angústia. A sociedade 
que a pressiona e o estado de saúde frágil da sua 
mãe a isolam e a obrigam a amadurecer preco-
cemente. Tomar a decisão que mudará sua vida 
para sempre lhe permitirá ter um novo come-
ço. mostra Horizontes, Festival de Veneza 2017.   
(« Com a presença do diretor)
Première Latina - (LP) - 14 anos
SEX (13/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 « 
SAb (14/10) 13:20 Estação NET Ipanema 2 
DOm (15/10) 16:00 museu da República 
TER (17/10) 21:00 Estação NET Rio 5

te, precisam cruzar a enevoada região de Donbass 
em busca de ajuda e refúgio, passando pelas vidas 
daqueles afetados pela guerra. Apesar dos perigos, 
eles se aproximam da fronteira, ao mesmo tempo 
em que ficam mais próximos um do outro e come-
çam a entender como é a vida durante a guerra. Do 
diretor Sharunas bartas. Quinzena dos Realizado-
res, Festival de Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
TER (10/10) 14:00 Reserva Cultural Niterói 2 
QUI (12/10) 21:20 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 17:10 Estação NET Ipanema 1

FUGA!
(Jailbreak)
de Jimmy Henderson. com Jean Paul ly, dara our, 
tharoth Sam, céline tran. camboja, 2017. 92 min, dcP.
A gangue butterfly, composta inteiramente por mulhe-
res, está envolvida em todo tipo de crime imaginável. 
Quando a polícia captura Playboy, seu único membro 
homem, eles sabem que tem nas mãos a chance de 
acabar com a gangue. Assim, Playboy é enviado para 
a prisão mais segura do país, onde fica sob vigilância 
total. mas nenhuma cadeia é impenetrável para a gan-
gue butterfly, e não demora muito para que as coisas 
comecem a dar errado. Logo os prisioneiros iniciam 
uma revolta, isolando um pequeno grupo de policiais, 
que precisará lutar para sobreviver. 
Midnight Movies - (LEP) - 16 anos
SAb (7/10) 23:45 Estação NET Rio 4 
QUI (12/10) 16:30 Roxy 1 
SAb (14/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1

FURUSATO
(Furusato)
de thorsten trimpop. com miwa Hosokawa, tokuei 
Hosokawa, Kazuki matsumoto. alemanha / Japão / 
estados unidos, 2016. 94 min, dcP.
Uma pequena cidade na zona de isolamento de 
Fukushima busca a normalidade após a maior ca-
tástrofe nuclear do mundo desde Chernobyl. Lá, um 
roqueiro adolescente, um experiente ativista de mídia, 
um engenheiro da TEPCO em conflito e uma criadora 
de cavalos lidam com a perda de suas casas e com os 
perigos da radiação. Cada um enfrenta, a seu modo, 
uma questão crucial: ficar ou partir? Um retrato in-
quietante da vida cotidiana em meio a um desastre 
ambiental em andamento com repercussões muito 
além das fronteiras do Japão. Uma reflexão sobre o 
verdadeiro custo da maneira como vivemos hoje. 
Meio Ambiente - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 19:15 Cinemateca do mAm 
DOm (8/10) 17:20 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 13:10 Estação NET Rio 5

O FUTURO ADIANTE
(El futuro que viene)
de constanza novick. com dolores Fonzi,  Pilar Gamboa,  
José maría yazpik. argentina, 2017. 85 min, dcP.
Quando o casamento dos pais de Florencia termina, ela 
encontra refúgio no apartamento de Romina, sua melhor 
amiga. As pré-adolescentes querem passar o tempo 
todo juntas e compartilham tudo: a escola, as aulas de 
dança e a idolatria pela ginasta Nadia Comaneci. Vinte 
anos depois, elas se reencontram. Romina agora é mãe, 
enquanto Flor se tornou uma bem sucedida escritora. 
Uma gostaria de ter a vida da outra e a inveja toma con-
ta da relação. A história de uma amizade que perdura do 
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 IRAN
(Iran)
de Walter carvalho. brasil, 2017. 70 min, dcP.
Um registro do processo de imersão e preparação do 
ator Irandhir Santos na construção de um persona-
gem. Este filme será exibido na sessão do filme Borá. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate)
Première Brasil: Competição longa documentário - Livre
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
DOm (8/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEG (9/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (10/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

JANE
(Jane)
de brett morgen. estados unidos, 2017. 90 min, dcP.
Nos anos 1960, a National Geographic enviou o ci-
negrafista Hugo van Lawick para filmar o trabalho 
pioneiro de Jane Goodall com chimpanzés no Parque 
Nacional Gombe Stream, na Tanzânia. Goodall foi uma 
figura extraordinária, escolhida a dedo aos 20 anos 
por seu amor aos animais, apetite pela aventura e 
paciência infinita. Hugo gravou mais de 140 horas em 
16mm, que ficaram armazenadas em um arquivo du-
rante décadas - até agora. Distante das biografias ou 
de filmes de natureza convencionais, este é um épico 
romântico, um registro visual precioso da carreira de 
uma mulher visionária. Toronto 2017. 
Meio Ambiente - (LEP) - 12 anos
SEG (9/10) 15:20 Estação NET botafogo 1 
QUI (12/10) 17:00 Cinemateca do mAm 
DOm (15/10) 19:30 Estação NET Rio 5

JEANNETTE: A INFâNCIA DE JOANA D’ARC
(Jeannette l’enfance de Jeanne d’Arc)
de bruno dumont. com aline charles, élise charles, 
Jeanne Voisin, lise leplat Prudhomme, lucile Gauthier. 
França, 2017. 115 min, dcP.
França, 1425. No meio da Guerra dos Cem Anos, a jo-
vem Jeannette, ainda na tenra idade de 8 anos, cuida de 
suas ovelhas na pequena aldeia de Domremy. Apesar 
da pouca idade, ela percebe o que ocorre a sua vol-
ta e não suporta assistir ao sofrimento causado pelos 
ingleses em sua terra natal. madame Gervaise, uma 
freira, tenta argumentar, mas ela está convicta de que 
sua única opção será pegar em armas pela libertação 
do Reino da França. Guiada por sua fé, ela se tornará  
Joana d’Arc. Do diretor bruno Dumont (Mistério na Costa  
Chanel). Quinzena dos Realizadores, Cannes 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
DOm (8/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 
TER (10/10) 20:00 museu da República 
QUA (11/10) 16:45 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (14/10) 17:00 Estação NET Ipanema 2

JOÃO DE DEUS - O SILÊNCIO É UMA PRECE
(João de Deus - O silêncio é uma prece)
de candé Salles. brasil, 2017. 83 min, dcP.

Uma investigação sobre os grandes fenôme-
nos de cura que ocorrem na Casa Dom Inácio de 
Loyola, na cidade de Abadiânia, interior de Goiás. 
É lá que o médium João de Deus atende pessoas 
do mundo inteiro, onde são realizados tratamen-
tos espirituais que incluem cirurgias espirituais 
sem cortes de pele, sem anestesia e sem infec-
ções pós-operatórias. Esses fenômenos atraem 
por volta de mil pessoas por dia, sendo dois ter-
ços delas estrangeiras. João de Deus já foi tema 
de um programa de Oprah Winfrey, assim como 
parte de um documentário de marina Abramovic. 
(« Com a presença de convidados)
Itinerários Únicos - (LI) - 10 anos
DOm (8/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
QUI (12/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 4  
SAb (14/10) 17:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «

KARINGANA — LICENÇA PARA CONTAR
(Karingana — Licença para contar)
de monica monteiro. com maria bethânia, José edu-
ardo agualusa, mia couto. moçambique / brasil, 2017. 
73 min, dcP.
maria bethânia leva pela primeira vez o seu ensaio 
poético até moçambique. A intérprete apresenta tre-
chos de obras conectadas com diferentes formas de 
expressão em língua portuguesa. Com depoimentos 
de mia Couto, José Agualusa e de diversos escritores 
e críticos de moçambique e Angola, o documentário 
apresenta o desenvolvimento da literatura nos dois 
países, tratando de sua importância na resistência à 
colonização, a conexão com os idiomas nativos, as 
tradições orais e a influência de escritores brasileiros.   
(« Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - 14 anos
SEX (6/10) 18:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SAb (7/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (8/10) 13:45 Roxy 2 
QUA (11/10) 21:20 Estação NET Ipanema 1

KIM DOTCOM: AGARRADO NA WEB
(Kim Dotcom: Caught in the Web)
de annie Goldson. com Kim dotcom, mona dotcom, 
Glenn Greenwald. nova zelândia, 2017. 108 min, dcP.
A fantástica história de Kim Dotcom, o “homem mais 
procurado da internet”, já é extraordinária por si só. A 
batalha judicial entre Dotcom, o governo dos EUA e a 
indústria do entretenimento, que vem sendo travada 
na Nova Zelândia, fala diretamente sobre questões de 
autoria, privacidade e pirataria na era digital. Este do-
cumentário é uma crônica de um  momento espetacu-
lar da história do universo online, que ficou conhecido 
como o maior caso de direitos autorais de todos os 
tempos. Com depoimentos de Julian Assange e Glenn  
Greenwald. Exibido no festival South by Southwest 2017. 
Itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 15:20 Estação NET Rio 5 
SEX (13/10) 15:50 museu da República 
SEG (16/10) 14:15 Estação NET Rio 5

LAKE BODOM
(Lake Bodom)
de taneli mustonen. com mimosa Willamo, nelly  
Hirst-Gee, Santeri Helinheimo, mikael Gabriel.  
Finlândia / estônia, 2016. 85 min, dcP.
Em 1960, o pior pesadelo de todo campista se 
tornou realidade no lago bodom, quando quatro 
adolescentes foram esfaqueados até a morte en-
quanto dormiam. Os anos se passaram, o caso foi 

arquivado e o mistério não resolvido se tornou uma 
lenda, uma história assustadora que é passada de 
geração em geração ao pé da fogueira, enquanto o 
assassino segue em liberdade. A fim de reconsti-
tuir os assassinatos, um grupo de jovens chega ao 
mesmo acampamento. À medida que a noite avan-
ça, uma verdade ainda mais obscura e sangrenta 
vem à tona - e a verdadeira carnificina começa. 
Midnight Movies - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4 
SEX (6/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4 
SEG (9/10) 21:30 Roxy 1 
QUI (12/10) 16:00 Cinépolis Lagoon 6

LAST FLAG FLYING
(Last Flag Flying)
de richard linklater. com bryan cranston, Steve carell, 
laurence Fishburne. estados unidos, 2017. 124 min, dcP.
Trinta anos depois de servirem juntos durante a 
Guerra do Vietnã, Doc e seus colegas veteranos 
têm uma nova missão: enterrar o filho de Doc, um 
fuzileiro da marinha americana morto na Guerra do 
Iraque. Doc decide abandonar o enterro no Cemitério 
de Arlington, no Texas, e, com a ajuda de seus velhos 
amigos, conduz o caixão em uma viagem reflexiva 
até sua casa na Costa Leste, no subúrbio de New 
Hampshire. Um roadmovie sobre amizade e as ine-
xoráveis feridas deixadas pela guerra. baseado no 
romance de Darryl Ponicsan, o filme é uma continu-
ação de A última missão, de Hal Ashby. Dirigido por 
Richard Linklater, com Steve Carell e bryan Cranston.
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEG (9/10) 19:10 Estação NET Ipanema 1 
SEX (13/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (15/10) 21:30 Estação NET botafogo 1

LEGALIZE Já!
(Legalize já!)
de Johnny araújo, Gustavo bonafé. com renato Góes, 
Ícaro Silva, marina Provenzzano, Stepan nercessian, 
rafaela mandelli. brasil, 2017. 95 min, dcP.
Como o encontro entre dois jovens que vendiam cami-
setas e fitas cassete no centro do Rio de Janeiro para 
se sustentar pôde dar origem a uma das bandas mais 
populares do brasil na década de 1990? O filme narra 
esse momento transformador na vida de marcelo - fu-
turamente, conhecido como marcelo D2 - e Skunk, que 
culminou na formação do Planet Hemp. Reprimidos 
por uma sociedade preconceituosa, os dois fizeram 
da música um grito de alerta e de resistência, con-
quistando corações e mentes de toda uma geração.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LI) - 16 anos
SEX (6/10) 22:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SAb (7/10) 21:15 Reserva Cultural Niterói 2 « 
DOm (8/10) 21:15 Roxy 2

ThE LEISURE SEEKER
(The Leisure Seeker)
de Paolo Virzi. com Helen mirren, donald Sutherland, 
christian mckay, Janel moloney, dana Ivey. Itália, 2017. 
112 min, dcP.
O Caçador de Lazer é o apelido que Ella e John 
Spencer deram a seu trailer, que usavam para 
tirar férias com os filhos nos anos 1970. Hoje, já 
na terceira idade e loucos para fugir de uma vida 
de cuidados médicos, o casal volta a embarcar no 
veículo e parte em direção a Key West para uma 

nova aventura. A viagem por uma América que já 
não reconhecem mais – misturando momentos hi-
lários com outros de puro terror – é a chance para 
retomarem uma vida de paixão e devoção, mas 
também de obsessões secretas que ressurgem 
abruptamente. Festivais de Veneza e Toronto 2017.
Foco Itália - (LEP) - 14 anos
DOm (8/10) 17:40 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (13/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 13:00 Estação NET botafogo 1

A LIBERDADE DO DIABO
(La libertad del diablo)
de everardo González. méxico, 2017. 74 min, dcP.
Nos últimos cinco anos, a batalha contra as dro-
gas no méxico custou a vida de 100 mil pessoas, 
tornando as terríveis notícias relacionadas a estes 
crimes parte da vida cotidiana. A fim de humanizar 
estas histórias e dar rosto aos incontáveis pais, fi-
lhos, esposas e maridos que se tornaram vítimas 
indiretas desta guerra, o filme revela as vidas por 
trás destes números e manchetes. Testemunhos 
chocantes são intercalados com episódios da vida 
cotidiana, formando um retrato de uma sociedade 
governada pelo medo e pela insegurança. Prêmio 
da Anistia Internacional no Festival de berlim 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
DOm (8/10) 15:20 Estação NET Rio 4 
SEG (9/10) 14:00 Estação NET Ipanema 1 
QUA (11/10) 20:10 museu da República 
SEG (16/10) 18:00 Estação NET Rio 4

LIMPAM COM FOGO
(Limpam com fogo)
de césar Vieira, conrado Ferrato, rafael crespo. 
brasil, 2016. 84 min, dcP.
Documentário sobre a epidemia de incêndios em 
favelas na cidade de São Paulo e a relação com 
a especulação imobiliária. Conta com depoimen-
tos do ex-prefeito Fernando Haddad, do jornalista 
Leonardo Sakamoto e de urbanistas como Na-
bil bonduki, Ermínia maricato e Ana Paula bruno. 
Além destes, traz ainda depoimentos marcantes 
de vítimas dos incêndios, além de outras autori-
dades, como vereadores que compuseram a polê-
mica CPI dos incêndios em 2012 e a Defesa Civil.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.) 
Fronteiras - 14 anos
SAb (7/10) 16:00 Estação NET Rio 4 
TER (10/10) 17:00 Cinemateca do mAm «« 
QUI (12/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1

LIVRAI-ME
(Liberami)
de Federica di Giacomo. Itália / França, 2016.  
90 min, dcP.
O exorcismo ainda é uma realidade e o número 
de pessoas que afirma sofrer de doenças causa-
das por possessão demoníaca cresce a cada ano. 
A Igreja Católica reage a essa crise nomeando 
sacerdotes como exorcistas em número cada vez 
maior. Apenas em Roma e milão, o número de es-
pecialistas dobrou, e a igreja criou um call center 
de emergência. Padre Cataldo é um dos exorcistas 
mais procurados da Sicília. Todas as terças, uma 
multidão de fiéis segue seu ritual de libertação, 
procurando uma cura para males que parecem 

não ter rótulo ou remédio. melhor filme da mostra  
Horizontes em Veneza 2016.
Foco Itália - (LEP) - 16 anos
DOm (8/10) 13:50 Estação NET Ipanema 2 
SEG (9/10) 21:15 Estação NET Rio 4 
QUA (11/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1

LIVRES
(Livres)
de Patrick Granja. com Gilson da maia, bagalá, renee, 
Fábio Gomes, Fábio Gregório, márcio Sousa. brasil, 
2017. 80 min, dcP.
Seis homens com um ideal: usar o cinema como 
instrumento de denúncia e visibilidade para as ma-
zelas das prisões brasileiras. A vida na cadeia fez 
a imaginação desses ex-presos voar pra fora das 
grades e usar a arte como potencial ferramenta de 
reconstrução humana. Um docudrama que fala so-
bre racismo, prisão, tortura e violações de direitos, 
mas também grita sobre liberdade, sonhos e justiça.   
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.) 
Fronteiras - (LI) - 16 anos
SAb (7/10) 16:30 Cinemateca do mAm «« 
DOm (8/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
TER (10/10) 19:50 Estação NET Rio 3

LOBISOMEM
(Werewolf)
de ashley mcKenzie. com bhreagh macneil, andrew 
Gillis, mark Woodland, donald campbell, barry Wall. 
canadá, 2016. 80 min, dcP.
Nessa e blaise costumam abastecer seu velho cor-
tador de grama com gasolina roubada de carros  
estacionados. O trabalho com jardinagem não está 
crescendo, mas é atualmente a única fonte de renda 
do casal. Eles vivem na rua, participam de um pro-
grama para dependentes de metadona e ainda sofrem 
com crises de abstinência da droga. Os cuidados  
terapêuticos patrocinados pelo estado ajudam, mas os 
mantêm na rédea curta. Eles são mais fortes juntos ou 
Nessa precisará desistir desta dura vida e abandonar 
a mão que aparentemente a puxa para baixo? Exibido 
na mostra Fórum do Festival de berlim 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
QUA (11/10) 18:00 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 16:00 museu da República 
DOm (15/10) 19:20 Estação NET Rio 3

LOGAN LUCKY - ROUBO EM FAMíLIA 
(Logan Lucky)
de Steven Soderbergh. com channing tatum, adam 
driver, Seth macFarlane, riley Keough, daniel craig. 
estados unidos, 2017. 119 min, dcP.
Os irmãos Jimmy e Clyde Logan acreditam que sua 
família sofre de uma terrível maldição, que justifica 
um azar financeiro que vem se estendendo por gera-
ções. A fim de tentar reverter essa condição, eles de-
cidem executar um ambicioso assalto durante uma 
corrida de automóveis da NASCAR, o maior campe-
onato de stock car dos Estados Unidos. No entanto, 
nem tudo sairá como o previsto. Em seu mais novo 
filme, o diretor Steven Soderbergh retoma a parceria 
com o astro Channing Tatum (Magic Mike, Terapia 
de risco) e conta ainda com o ator Adam Driver (Star 
Wars: Episódio vii - O despertar da força). 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 16 anos
SEX (6/10) 15:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SAb (7/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 

SAb (7/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 
DOm (8/10) 14:15 Cinépolis Lagoon 1 
SEG (9/10) 19:00 Roxy 1 
TER (10/10) 16:30 Reserva Cultural Niterói 2

LOLA PATER
(Lola Pater)
de nadir moknèche. com Fanny ardant, tewfik Jallab, 
nadia Kaci. França, 2017. 95 min, dcP.
Zino tem 27 anos e acaba de enterrar sua mãe. Filho 
de imigrantes argelinos, ele sempre acreditou que seu 
pai, Farid, abandonou a família há cerca de 20 anos e 
voltou para a Argélia. mas um grande mistério de seu 
passado está prestes a ser desvendado: a verdade é 
que seu pai nunca retornou à sua terra natal, não se 
divorciou de sua mãe e nem mesmo atende mais pelo 
mesmo nome. Uma lição sobre como abraçar a vida, 
seja lá a forma com que ela se apresente. Com Fanny 
Ardant. Exibido no Festival de Locarno 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 21:00 Reserva Cultural Niterói 2 
SAb (7/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
SEG (9/10) 19:30 Estação NET Ipanema 2 
QUI (12/10) 16:15 Roxy 2

LONG STRANGE TRIP:  
A VIAGEM DO GRATEFUL DEAD
(Long Strange Trip)
de amir bar-lev. com dennis mcnally, barbara  
“brigid” meier, alan trist, bob Weir, Phil lesh.  
estados unidos, 2016. 260 min, dcP.
Uma banda, uma experiência, uma quase religião. 
Notoriamente hostis à publicidade, a banda Grateful 
Dead foi incapaz de gravar um hit até o fim de sua 
carreira de 30 anos. Com uma produção distante da 
sonoridade exigida pelas radios da época, eles desa-
fiaram as convenções da indústria doando suas gra-
vações ao vivo para uma rede global de trocas de fitas 
K7, tornando-se, através apenas do boca a boca, a 
banda que mais ganhou dinheiro com shows em toda 
a história. Os bastidores e experiências espirituais da 
mais improvável história de sucesso do rock and roll 
mundial. Sundance e SXSW 2017.  
Midnight Música - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 15:00 Instituto moreira Salles 
TER (10/10) 19:20 Estação NET Rio 4 
QUA (18/10) 19:10 Estação NET Rio 4

LUZ NO FIM DO TÚNEL
(Light Thereafter)
de Konstantin bojanov. com barry Keoghan, Kim 
bodnia, thure lindhart, lubna azabal, Solène rigot. 
bulgária / bélgica, 2017. 97 min, dcP.
Uma exploração da mente complexa do jovem 
Pavel, um rapaz emocionalmente instável e social-
mente alienado que atravessa toda a Europa em 
busca de seu ídolo, o enigmático pintor Arnaud. 
Desesperadamente solitário e à deriva, Pavel tenta 
se conectar com a gama de personagens que co-
nhece ao longo do caminho - uma jornada que, ao 
final, o levará em direção à sua autodescoberta. A 
odisseia de um adolescente hipersensível em sua 
busca para descobrir o mundo e seu lugar dentro 
dele. Exibido no Festival de Roterdã 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 19:20 Estação NET Ipanema 2 
SAb (7/10) 16:00 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (8/10) 17:10 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 20:00 museu da República
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MAMÃE CORONEL
(Maman Colonelle)
de dieudo Hamadi. congo / França, 2017. 72 min, dcP.
Coronel Honorine, mais conhecida como “mamãe 
Coronel”, trabalha para a polícia da República do 
Congo, à frente da unidade de proteção a meno-
res e combate à violência sexual. Depois de tra-
balhar por 15 anos em bukavu, leste do país, ela 
acaba de saber que foi transferida para Kisangani, 
onde terá que enfrentar novos desafios. Através do 
retrato desta mulher corajosa e obstinada, sem-
pre em luta para que a justiça seja feita, o filme 
discute assuntos como a violência contra mulhe-
res e crianças e a dificuldade de superação das 
guerras do passado. Exibido na mostra Fórum 
do Festival de berlim 2017. Este filme será exi-
bido na sessão do filme Desculpe, me afoguei.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Fronteiras - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 16:50 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (8/10) 16:30 Cinemateca do mAm «« 
TER (10/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
SEX (13/10) 17:10 Estação NET Rio 4

MAMÃE SAIU DE FÉRIAS
(Mamá se fue de viaje)
de ariel Winograd. com diego Peretti, carla Peterson, 
muriel Santa ana, martín Piroyansky, maruja  
bustamante. argentina, 2017. 99 min, dcP.
Victor e Vera são casados há 20 anos e pais de qua-
tro filhos: bruno, Lara, Tato e Lolo. Completamente 
absorvido por seu trabalho, Victor vive distante das 
tarefas diárias da esposa e das crianças. Vera, so-
brecarregada pela vida doméstica a qual se dedica 
em tempo integral, decide tirar férias de sua família 
e viaja por dez dias. Assim, Victor é forçado a enfim 
tirar um período para se dedicar a casa e aos filhos. 
Na ausência de Vera, o caos se instaura imediata-
mente, mas pouco a pouco pai e filhos reconhecem 
uma oportunidade para apreciar a bela e caótica 
família que formam. 
Première Latina - (LEP) - Livre
SEX (6/10) 21:30 Estação NET Ipanema 2 
SAb (7/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (8/10) 16:30 Roxy 1 
TER (10/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2

MANIFESTO
(Manifesto)
de Julian rosefeldt. com cate blanchett. austrália / 
alemanha, 2016. 94 min, dcP.
Uma mãe faz sua oração antes da refeição enquan-
to a família espera impaciente. “Eu sou por uma 
arte que faz algo além de sentar a bunda em um 
museu”, diz ela. As palavras são da artista visual 
Claes Oldenburg e estão em um manifesto escri-
to em 1961. Aqui, elas são interpretadas por Cate 
blanchett em um dos seus 13 papéis, todos eles 
baseados em declarações de mais de 50 artistas e 
pensadores do século XX. Derivado da videoinsta-
lação do artista Julian Rosenfeldt, este filme é um 
tour de force espirituoso sobre o quão atemporais 
são as ideias visionárias. Sundance e Roterdã 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 15:50 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (8/10) 18:00 museu da República 
SAb (14/10) 23:50 Estação NET Rio 4 
DOm (15/10) 16:50 Estação NET Ipanema 2

MARCELO GOMES - ANATOMIA  
DE UM DANÇARINO
(Anatomy of a Male Ballet Dancer)
de david barba, James Pellerito. com marcelo Gomes, 
Veronika Part, luciana Voltolini, Kevin mcKenzie,  
misty copeland. estados unidos / brasil / Grécia / 
Japão / rússia, 2017. 80 min, dcP.
Um retrato por trás do pano do brasileiro marcelo 
Gomes, estrela do balé mundial. Conhecido como o 
maior de sua geração, todas as bailarinas sonham 
com a chance de tê-lo como parceiro. De sua luta 
para superar o bullying de quando estudava dança 
na infância no Rio de Janeiro, até sua chegada ao 
topo do balé mundial, passando pela complicada 
relação com seu pai, o filme nos leva pela jornada 
de marcelo do coração da Amazônia aos mais im-
portantes palcos do brasil, Rússia, Japão, Ucrânia e 
Grécia. Hoje, aos 37 anos, ele luta contra as limita-
ções físicas para seguir vivendo daquilo que ama. 
Itinerários Únicos - (LEP) - 12 anos
SEX (6/10) 17:00 Instituto moreira Salles 
SEG (9/10) 17:40 Estação NET Rio 3 
QUA (11/10) 13:45 Estação NET Rio 3

 
 MARIA
(Maria)
de lucas Pena. brasil, 2017. 11 min, dcP.
A história de maria Jovenita da Conceição Santos, 
mulher de luta com uma história de vida sofrida, mas 
não sem garra. Não teve a oportunidade de estudar e, 
depois dos 60 anos, entrou na escola para aprender 
a ler e a escrever. Este filme será exibido na sessão 
do filme Açúcar. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil: Competição curta - (LI) - Livre
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
SEG (9/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
TER (10/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUA (11/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

MARIA - NÃO ESQUEÇA  
QUE EU VENhO DOS TRÓPICOS 
(Maria - Não esqueça que eu venho dos trópicos)
de Francisco c. martins. com malu mader, lucia 
romano, celso Frateschi. brasil, 2016. 81 min, dcP.
Uma exploração da relação entre a vida e a arte de 
maria martins (1894-1973), hoje reconhecida como 
uma das maiores escultoras brasileiras, e também por 
suas gravuras e textos. O filme revela a grandiosida-
de de sua obra e sua ousadia ao tratar diretamente 
da sexualidade através de uma visão feminina, uma 
das causas dos ataques que sofreu da crítica brasi-
leira. Em paralelo, resgata sua vida como esposa de 
um importante diplomata e sua ligação com marcel  
Duchamp, em uma relação de colaboração mútua en-
tre os dois artistas. (« Com a presença de convidados)
Itinerários Únicos - (LP) - 10 anos
SAb (7/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 « 
DOm (8/10) 15:40 Estação NET Rio 5 
QUA (11/10) 17:00 Cinemateca do mAm

MARJORIE PRIME
(Marjorie Prime)
de michael almereyda. com Jon Hamm, Geena davis, 
lois Smith, tim robbins. estados unidos, 2016.  
99 min, dcP.
Em um futuro próximo, a inteligência artificial faz 
parte de nossa rotina. marjorie, uma senhora de 
86 anos com muitos problemas de memória, vive 
com um belo companheiro que tem as feições de 
seu falecido marido, e que veio programado para 
alimentá-la com lembranças de sua vida a dois. 
mas quanto mais os dois interagem, mais crescem 
as divergências das memórias de cada um, resul-
tando em uma nova chance para se reconstruir um 
passado doloroso. Com Jon Hamm, Geena Davis e 
Tim Robbins. Exibido no Sundance Film Festival e 
no Festival de Roterdã, 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 19:00 Roxy 1 
SAb (7/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
TER (10/10) 16:00 Cinépolis Lagoon 1 
QUA (11/10) 21:40 Kinoplex São Luiz 4 
DOm (15/10) 17:40 Reserva Cultural Niterói 4

MáS INFLUÊNCIAS
(Mala junta)
de claudia Huaiquimilla. com andrew bargsted, eliseo 
Fernández, Francisco Pérez-bannen. chile, 2016.  
91 min, dcP.
Após se envolver em um violento assalto a um 
posto de gasolina, o rebelde Tano é forçado a se 
mudar da capital para o sul do Chile e viver sob os 
cuidados de seu pai, que não vê há anos. Em sua 
nova escola, ela conhece Cheo, um menino tími-
do que tem vergonha de suas origens indígenas. 
Juntos, eles aprenderão a enfrentar suas próprias 
dificuldades: enquanto Tano torna-se mais tole-
rante e calmo, Cheo encontra forças para afirmar 
sua identidade. O reflexo dos conflitos mapuche e a 
rotina diária de uma comunidade violenta retratada 
através da história de uma amizade. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (06/10) 16:00 Estação NET Rio 4 
TER (10/10) 18:00 museu da República 
SEX (13/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAb (14/10) 19:50 Estação NET Rio 4

MATAR JESUS
(Matar a Jesús)
de laura mora. com natasha Jaramillo, Giovanny 
rodríguez, carmenza cossio. colômbia / argentina, 2017. 
98 min, dcP.
Paula, uma estudante de 22 anos, testemunhou o 
assassinato de seu pai, um professor de ciências 
políticas de uma universidade pública de medellín. 
À distância, ela pôde ver de relance o assassino du-
rante sua fuga. Devastados pela dor da perda, Paula 
e sua família sabem que as autoridades não farão 
nenhum esforço para esclarecer o ocorrido e que 
em breve o caso será arquivado. Quando o Natal se 
aproxima, alguns meses após o assassinato, Pau-
la acidentalmente esbarra em Jesús, o jovem que 
matou seu pai. O que acontece quando a vingança 
se torna uma possibilidade real? Toronto 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEG (9/10) 21:15 Roxy 2 
TER (10/10) 15:20 Estação NET Rio 5 
SEX (13/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (16/10) 17:00 Estação NET botafogo 1

MAUDIE
(Maudie)
de aisling Walsh. com Sally Hawkins, ethan Hawke, 
Kari matchett, Gabrielle rose, lawrence barry.  
Irlanda / canadá, 2016. 115 min, dcP.
maud, uma mulher inteligente e de olhos brilhan-
tes, tem as mãos curvadas, resultado de uma 
artrite reumatoide juvenil. Everett é um solteiro 
convicto de 40 anos. Abandonado pelos pais ain-
da jovem, ele hoje tem tudo o que precisa, exce-
to alguém para limpar a casa e cozinhar. Everett 
publica um anúncio e maud logo se candidata à 
vaga. Ao ver sua aparência frágil, ele desconfia 
de sua capacidade, mas decide contratá-la. Em 
pouco tempo, maud se torna indispensável em 
sua vida. A história real da artista visual maud 
Lewis e seu improvável romance com o solitário 
Everett Lewis. berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
SEX (6/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
DOm (8/10) 18:30 Roxy 1 
SEG (9/10) 15:30 Cinépolis Lagoon 6 
TER (10/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 4 
QUI (12/10) 19:10 Estação NET Ipanema 2

ME ChAME PELO SEU NOME
(Call Me by Your Name)
de luca Guadagnino. com armie Hammer, timothée 
chalamet, michael Stuhlbarg. Itália / França, 2017. 
130 min, dcP.
Verão de 1983, norte da Itália. Elio Perlman, um jovem 
ítalo-americano de 17 anos, passa seus dias na vila 
de sua família, um antigo casarão do século XVII. Seus 
dias são repletos de composições ao piano e flertes 
com sua amiga marzia. Um dia, Oliver, um charmoso 
homem de 24 anos, chega para ajudar o pai de Elio 
em sua pesquisa sobre cultura greco-romana. Sob o 
sol do verão italiano, Elio e Oliver descobrem a beleza 
do despertar de novos desejos que irão mudar as suas 
vidas para sempre. Exibido no Sundance Film Festival 
e na mostra Panorama do Festival de berlim, 2017.   
(« Com a presença do diretor e elenco)
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 20:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SAb (7/10) 19:00 Roxy 1 
DOm (8/10) 15:50 Cinépolis Lagoon 2 
SEG (9/10) 17:00 Estação NET Ipanema 2 
SAb (14/10) 21:30 Estação NET Rio 3 
DOm (15/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 4

MEDEIA
(Medea)
de alexandra latishev Salazar. com liliana biamonte, 
Javier montenegro, eric calderón, marianellaProtti, 
arnoldo ramos. costa rica / chile / argentina, 2017. 
73 min, dcP.
A vida de maría José vagueia entre a monotonia 
de suas aulas na universidade, seus pais sempre 
distantes, seus treinos de rugby e as brincadei-
ras com seu amigo gay. Emocionalmente des-
conectada do ambiente à sua volta, ela acaba 
por conhecer Javier, com quem decide iniciar 
um relacionamento. mas todos os seus esforços 
para levar uma vida “normal” são um fracasso, 
pois maría José carrega um segredo que todos 
se negam a perceber: ela está grávida de alguns 
meses. A história de uma mulher em uma eterna 
batalha consigo mesma. Exibido no bAFICI 2017.  

(« Com a presença de convidados)
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
QUA (11/10) 15:50 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (14/10) 19:40 Estação NET Rio 5 « 
DOm (15/10) 15:20 Estação NET Ipanema 2

MEMÓRIAS DO SUBDESENVOLVIMENTO
(Memorias del subdesarrollo)
de tomás Gutiérrez alea. com Sergio corrieri,daisy 
Granados, eslinda núñez, omar Valdés, rené de la 
cruz. cuba, 1968. 99 min, dcP.
Em 1962, logo após a Revolução de Fidel Castro 
em Cuba, Sérgio, um homem de 38 anos, de 
classe média alta, vê sua mulher e seus amigos 
fugirem da ilha e do comunismo. Ele não quer 
partir, não porque seja um revolucionário, mas 
por curiosidade em saber o que vai acontecer. 
Enquanto o regime avança, ele perambula pelas 
ruas de Havana e observa seus conterrâneos. 
Obra-prima do mestre Tomás Gutiérrez Alea, o 
filme é considerado um dos mais importantes do 
cinema latino-americano e o principal registro do 
cinema cubano sobre sua revolução socialista. 
Exibição em cópia restaurada.
Clássicos & Cults - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 19:00 Cinemateca do mAm 
QUA (11/10) 15:10 Estação NET botafogo 1 
SEG (16/10) 19:00 Estação NET botafogo 1

MENAShE
(Menashe)
de Joshua z. Weinstein. com menashe lustig. estados 
unidos, 2017. 82 min, dcP.
A religião ainda dita as regras do dia a dia de 
borough Park, um bairro judaico ortodoxo no 
brooklyn. Lá, menashe, um amável e tristonho 
comerciante, vive sozinho com seu filho Rieven 
desde a morte de sua esposa Leah. A tradição, 
no entanto, proíbe que um homem crie um filho 
sem a presença de uma esposa, o que o obriga a 
entregá-lo para a adoção de algum parente pró-
ximo. A distancia de Rieven parte o coração de 
menashe, mas eles terão uma semana de conví-
vio antes do enterro de Leah. Esta é sua chance 
de provar ser um homem de fé e um pai adequa-
do. Sundance e berlim 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEG (9/10) 17:40 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (10/10) 14:00 Roxy 1 
QUI (12/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (13/10) 21:40 Estação NET Ipanema 2

MEU COLÉGIO INTEIRO AFUNDANDO NO MAR
(My Entire high School Sinking Into the Sea)
de dash Shaw. com Jason Schwartzman, lena dunham, 
reggie Watts, maya rudolph, Susan Sarandon.  
estados unidos, 2016. 76 min, dcP.
Dash e seus dois melhores amigos, Assaf e Verti, 
estão no segundo ano do ensino médio em uma 
escola que se localiza numa encosta na beira do 
mar. Os três editam um jornal, mas surge um 
conflito entre eles e Dash, ao se sentir traído pe-
los outros dois, resolve escrever um livro. Após 
um terremoto, o colégio é jogado ao mar e come-
ça a afundar. Inicia-se então a grande luta pela 
sobrevivência. Lady Lorraine, a merendeira do 
colégio, torna-se então a heroína desse momen-
to. Uma fábula sobre as agruras de se tornar um 

adulto em uma sociedade competitiva. Festivais 
de berlim e Toronto. 
Midnight Movies - (LEP) - 12 anos
SAb (7/10) 23:30 Estação NET Rio 5 
SEG (9/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (13/10) 15:15 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 21:15 Roxy 2 
TERC (17/10) 21:00 Estação NET botafogo 1

OS MEYEROWITZ: FAMíLIA NÃO SE ESCOLhE 
(hISTÓRIAS NOVAS E SELECIONADAS)
(The Meyerowitz Stories (New and Selected))
de noah baumbach. com adam Sandler, ben Stiller, 
dustin Hoffman, emma thompson, elizabeth marvel. 
estados unidos, 2017. 107 min, dcP.
Do roteirista e diretor Noah baumbach (A lula 
e a baleia, frances Ha), Os Meyerowitz: família 
não se escolhe (histórias novas e selecionadas) 
é a emocionante e cômica história do embate 
de gerações entre três irmãos adultos (Adam  
Sandler, ben Stiller e Elizabeth marvel) tendo que 
lidar com a enorme sombra que seu energéti-
co pai (Dustin Hoffman) lança sobre suas vidas. 
Com um roteiro original escrito por baumbach, o 
filme conta ainda com Emma Thompson, Grace 
Van Patten, Adam Driver, Candice bergen, Judd  
Hirsch e Rebecca miller no elenco. Seleção Ofi-
cial do Festival de Cannes 2017.
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
TER (10/10) 21:45 CCLSR - Cine Odeon NET Claro  
SEX (13/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 4 
DOm (15/10) 15:10 Estação NET botafogo 1

MILLA
(Milla)
de Valérie massadian. com Severine Jonckeere, luc 
chessel, ethan Jonckeere. França, 2017. 128 min, dcP.
milla tem 17 anos. Leo não tem muito mais do que 
isso. Juntos, eles fugiram para uma pequena cidade 
portuária no norte da França, às margens do Canal 
da mancha, levando um amor para viver, uma vida 
para se inventar e uma história para conservar sem-
pre, não importa o que aconteça. Uma casa vazia 
gradualmente se torna um lar habitado por dois jo-
vens amantes sozinhos em um mundo cruel, repre-
sentado pelo ruído das ondas. melhor filme segundo 
o júri popular e Prêmio Especial do Júri na mostra 
Cineastas do Presente no Festival de Locarno 2017. 
Expectativa - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:30 Estação NET botafogo 1 
SEG (9/10) 14:30 Estação NET Ipanema 2 
QUI (12/10) 19:40 museu da República 
DOm (15/10) 17:00 Estação NET Rio 5

MINhA ADORáVEL LAVANDERIA
(My Beautiful Laundrette)
de Stephen Frears. com Gordon Warnecke, daniel day-
-lewis, Saeed Jaffrey, roshan Seth. reino unido, 1985. 
97 min, dcP.
A maioria das famílias paquistanesas em Londres 
chegou à cidade na esperança de conseguir as be-
nesses prometidas por margaret Thatcher. Nasser 
tem uma série de pequenos negócios e faz o que 
for preciso para ganhar dinheiro, mesmo que se tra-
te de atividades ilegais. Entre seus muitos negócios 
está uma lavandeira chefiada por Omar, seu sobri-
nho. Interessado em fazer o negócio crescer, Omar 
emprega um amigo dos tempos da escola, o punk 
Johnny. Pouco a pouco, uma paixão nasce entre os 
dois. Indicado ao Oscar de melhor roteiro original.
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Felix Apresenta:  
Clássicos do Queer Britânico - (LEP) - 14 anos
DOm (15/10) 21:00 Estação NET Rio 3 
QUA (18/10) 16:00 Estação NET Rio 5

AS MISâNDRICAS
(The Misandrists)
de bruce labruce. com Susanne Sachsse, Viva ruiz, 
Kembra Pfahler, caprice crawford, Grete Gehrke. 
alemanha, 2017. 91 min, dcP.
Em algum lugar da Alemanha, um “exército de 
amantes”radical se prepara para sua revolução final. 
mulheres estão discutindo, militando, menstruando, 
batalhando pelo declínio do patriarcado, aprendendo 
sobre reprodução assexuada e, claro, fazendo sexo. 
Repentinamente, um jovem e perdido soldado busca 
refúgio nesta espécie de convento feminista. Sua che-
gada desperta uma pergunta crucial entre as internas: 
é possível haver igualdade em um sistema corrupto? 
Novo filme de bruce Labruce (Hustler White, O reich 
framboesa) sobre um mundo utópico sem homens. 
Festivais de berlim e Toronto 2017. 
Midnight Movies - (LEP) - 18 anos
SEX (13/10) 23:59 Estação NET Rio 3 
DOm (15/10) 17:00 Roxy 1 
SEG (16/10) 21:00 Estação NET botafogo 1

MOTORRAD
(Motorrad)
de Vicente amorim. com Guilherme Prates, carla 
Salle, emilio dantas, Juliana lohmann. brasil, 2017. 
91 min, dcP.
Um grupo de jovens fazendo motocross numa trilha 
remota e desconhecida entra em território proibido 
e passa a ser caçado por um grupo de motoqueiros 
assassinos. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LI) - 12 anos
QUI (12/10) 19:15 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEX (13/10) 21:15 Roxy 2 
SAb (14/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 2 «

MUITOS FILhOS,  
UM MACACO E UM CASTELO
(Muchos hijos, un mono y un castillo)
de Gustavo Salmerón. com Julieta Salmerón, Gustavo 
Salmerón, antonio García cabanes, david García  
Salmerón, nacho Salmerón. espanha, 2017. 91 min, dcP.
Esta é a história de Julita, uma matriarca de 81 
anos cujos três desejos de infância se tornaram 
realidade: ter muitos filhos, um macaco e um 
castelo na Espanha. Quando seu filho mais novo 
descobre que sua mãe perdeu a vértebra de sua 
bisavó assassinada, guardada por três gerações, 
a família embarca em uma detalhada busca em 
meio aos objetos mais peculiares e estranhos 
que Julita acumulou ao longo da vida, revelan-
do uma pitoresca história familiar. Agora, o que  
Julita realmente está prestes a encontrar é o ver-
dadeiro sentido da vida. Exibido nos festivais de 
San Sebastián e Toronto 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SEX (13/10) 18:20 Estação NET Rio 5 
SAb (14/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
DOm (15/10) 14:00 museu da República

UMA MULhER ChAMADA SADA ABE
(Jitsuroku Abe Sada)
de noboru tanaka. com Junko miyashita, eimei esu-
mi, Genshû Hanayagi. Japão, 1975. 76min,35mm.

Dois hospedes dão entrada em uma pousada  
em Arakawa, Tóquio: um homem chamado Ishida  
Kichizo, dono de um restaurante em Nakano, e 
uma mulher chamada Abe Sada, empregada em 
seu estabelecimento. Eles se conhecem há cerca 
de um mês, quando começaram a trabalhar jun-
tos, e logo se tornaram íntimos. A visita à pousada 
trata-se na verdade de uma fuga, visto que o casal 
acaba de ser descoberto pela esposa de Kichizo. 
Durante vários dias eles mal deixarão o quarto, 
entregando-se aos prazeres de seus corpos noi-
tes e dias a fio, entre jogos de submissão, sexo e 
morte levados ao extremo.
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 23:59 Estação NET botafogo 1 
TER (10/10) 16:00 Instituto moreira Salles

MULhER MOLhADA AO VENTO
(Kaze ni nureta onna)
de akihiko Shiota. com yuki mamiya, tasuku 
nagaoka, ryushin tei, michiko Suzuki. Japão, 2016. 
78 min, dcP.
Kosuke foi, por um bom tempo, um prolífico dra-
maturgo, mas preferiu abandonar seu antigo tra-
balho na cidade e viver uma vida tranquila nas 
montanhas. Shiori tem um trabalho aparentemen-
te inofensivo como garçonete em um café, mas 
usa seu corpo atraente para manipular seu chefe. 
basta um encontro casual no meio da tarde para 
que Shiori, com seu inesgotável desejo sexual, en-
tre na vida de Kosuke. Ela se envolve fisicamente 
com pessoas ao redor do escritor até torná-lo sua 
nova presa. Festival de Locarno 2016.
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP) - 16 anos
DOm (8/10) 21:30 Estação NET Rio 4 
TER (10/10) 13:20 Estação NET botafogo 1 
QUA (11/10) 21:45 Estação NET Ipanema 2

 
 O MURO
(O muro)
de lula buarque. brasil, 2017. 84 min, dcP.
Realizado em meio à maior crise política da 
história do brasil, este documentário investiga 
a polarização que inflamou de forma inédita um 
país em que a miscigenação e a cordialidade 
são tidos como mitos fundadores e seu paralelo 
no mundo. Na fronteira do documentário, o filme 
constrói um retrato urgente do brasil atual. Este 
filme será exibido na sessão do filme Capitão 
Brasil. («« Com a presença de convidados. 
Sessão seguida de debate)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - (LP, LEI) - Livre
TER (10/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
TER (10/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
QUA (11/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUI (12/10) 14:00 museu da República

 
 NAMORO à DISTâNCIA 
(Namoro à distância )
de carolina markowicz. com matías Singer.  
brasil, 2017. 5 min, dcP.
Uma breve história de um homem sexualmente obceca-
do por ETs. Este filme será exibido na sessão do filme O 
animal cordial. (« Com a presença de convidados)
Première Brasil: Competição curta - (LP) - Livre
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
TER (10/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUA (11/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
QUI (12/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

A NATUREZA DO TEMPO
(En attendant les hirondelles)
de Karim moussaoui. com aure atika, mohamed djouhri, 
Sonia mekkiou, mehdi ramdani. França / argelia, 2017. 
113 min, dcP.
Na Argélia dos dias atuais, vemos três histórias de 
três diferentes gerações. mourad, um corretor de 
imóveis divorciado, sente que sua vida está se es-
vaindo. Aïcha, uma jovem mulher, está dividida entre 
o desejo que sente por Djalil e outro destino que lhe 
foi prometido. Dahman, um neurologista, é repenti-
namente tomado por seu passado às vésperas de 
seu casamento. No emaranhado dessas vidas, cada 
um, a seu modo, enfrentará escolhas decisivas que 
reunirão passado e presente, formando um caleidos-
cópio da Argélia contemporânea. Exibido na mostra 
Um Certo Olhar no Festival de Cannes 2017. 
Expectativa - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 19:00 Reserva Cultural Niterói 4 
SEG (9/10) 21:30 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
SEX (13/10) 15:10 Estação NET Ipanema 2

NINGUÉM ESTá OLhANDO
(Nadie nos mira)
de Julia Solomonoff. com Guillermo Pfening, rafael 
Ferro, Paola baldion, elena roger, cristina morrison. 
argentina / brasil / colômbia, 2017. 102 min, dcP.
Nico deixou para trás uma carreira de sucesso na 
Argentina para tentar a vida como ator em Nova York. 
Por lá, seus trabalhos valem muito pouco e ele preci-
sa fazer bicos como barman e babá para se sustentar 
enquanto sua grande chance não aparece. Quando 
amigos de longa data resolvem visitá-lo, ele terá que 
fazer malabarismo para mostrar que leva uma vida de 
sucesso. Um filme sobre como os prazeres do anoni-
mato contrastam com a dor da solidão que dá forma à 
experiência dos imigrantes. Uma jornada de autodes-
coberta e ganhos inesperados que só o fracasso pode 
oferecer. Tribeca 2017. (« Com a presença da diretora)
Première Latina - (LP) - 14 anos
DOm (8/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
SEG (9/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (10/10) 15:50 Cinépolis Lagoon 2 
QUA (11/10) 14:00 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 20:00 museu da República

NO DESERTO
(Al desierto)
de ulises rosell. com Valentina bassi, Jorge Sesán, 
José maría marcos. argentina / chile, 2017.  
94 min, dcP.
Estagnada em uma precária situação de trabalho, 
Julia, uma funcionária do cassino de Comodoro 
Rivadavia, na Argentina, fica interessada quando 
Gwynfor, um falastrão descendente de gauleses, 
lhe promete um cargo administrativo na empresa 
de petróleo onde trabalha. Quando se dá conta 
do seu engano em acreditar em tal proposta, ela 
já está no meio do deserto e começará uma árdua 
jornada a pé pelo planalto da Patagônia ao lado de 
Gwynfor. O comissário Hermes Prieto vai atrás de-
les, com a certeza de que encontrará uma trilha no 
meio do deserto. Festival de San Sebastián 2017.  
(« Com a presença do diretor)
Première Latina - (LEP) - 14 anos
QUI (12/10) 21:00 Estação NET Rio 3 « 
SEX (13/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (14/10) 18:00 museu da República 
DOm (15/10) 13:30 Estação NET Ipanema 2

NOITE DAS FELINAS
(Mesunekotachi no yoru)
de noboru tanaka. com tomoko Katsura, Ken 
yoshizawa, Hidemi Hara. Japão, 1972. 70 min, dcP.
Três mulheres trabalham em uma casa de banho 
que presta serviços de prostituição, um verdadeiro 
oásis para homens de todas as idades. Lá, nossas 
heroínas da vida real se misturam e se perdem pela 
luminosa Shinjuku, uma região de Tóquio repleta 
de energia. Nesta segunda produção do Roman 
Porno, o lendário diretor Noburo Tanaka (um dos 
mais prolífecos do selo) contribui com sua direção 
surrealista. Em 2017, Kazuya Shiraishi prestou uma 
homenagem ao título em seu novo filme pornô Cre-
púsculo das felinas, que também integra a progra-
mação do Festival do Rio 2017.
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP) - 16 anos
SEX (13/10) 23:59 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 16:00 Instituto moreira Salles

 
 O NOME DA MORTE
(O nome da morte)
de Henrique Goldman. com marco Pigossi, Fabíola 
nascimento, andré mattos, matheus nachtergaele, 
martha nowill. brasil, 2017. 100 min, dcP.
matar ou não matar, eis a questão. Este é um filme 
sobre a vida - e as mortes - de Júlio Santana, um pis-
toleiro responsável por 492 assassinatos em todo o 
país. Homem cristão e caridoso, bom filho e bom pai 
de família, Júlio é atormentado por sua consciência 
a cada disparo. mas, em um mundo cruel e sem 
lei, onde cada vida tem seu preço, o respeito pela 
vida é um luxo que ele não consegue se permitir.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate)

Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI) - 14 anos
DOm (8/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
DOm (8/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
DOm (8/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEG (9/10) 16:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
TER (10/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

NOVITIATE
(Novitiate)
de maggie betts. com margaret qualley, melissa leo, 
Julianne nicholson, dianna agron. estados unidos, 2016. 
123 min, dcP.
No início da década de 1960, à altura do Concílio 
Vaticano II, a jovem Cathleen decide se tornar freira, 
para espanto de sua mãe agnóstica. No convento, 
ela se vê em um ambiente dominado pela devo-
ção e pelas estritas regras da madre superiora. 
Uma história de amadurecimento tendo como pano 
de fundo as radicais mudanças da igreja católica 
à época, o filme retrata um grupo de mulheres e 
suas autodescobertas de fé e de paixão para além 
da religião. Com melissa Leo. Vencedor do prêmio 
especial do júri no Sundance Film Festival e exibido 
no Festival de Toronto 2017. 
Expectativa - (LEP) - 12 anos
SEX (6/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (6/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAb (7/10) 21:30 Roxy 1 
DOm (8/10) 17:10 Reserva Cultural Niterói 2 
QUA (11/10) 15:50 Cinépolis Lagoon 1

OBRIGADO PELA ChUVA
(Thank You for the Rain)
de Julia dahr. noruega / reino unido, 2017.  
87 min, dcP.
Durante os últimos cinco anos, Kisilu, um pequeno 
fazendeiro no Quênia, usou sua câmera para capturar 
a vida de sua família, sua aldeia e os impactos das 
mudanças climáticas na região. Filmou inundações, 
secas e tempestades, mas, sobretudo, os custos hu-
manos resultantes dessas mudanças: sofrendo com a 
escassez na agricultura, homens se veem obrigados 
a migrar para as cidades em busca de emprego e as 
tensões familiares aumentam. Em parceria com a ci-
neasta norueguesa Julia Dahr, Kisilu lança luz sobre o 
movimento da justiça climática e a vastidão de mun-
dos distintos que ele representa. 
Meio Ambiente - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 16:15 Estação NET Rio 3 
TER (10/10) 13:30 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 19:00 Cinemateca do mAm

OCIDENTAL
(Occidental)
de neïl beloufa. com Idir chender, anna Ivacheff, 
Paul Hamy, louise orry-diquero, Hamza meziani. 
França, 2017. 73 min, dcP.
O clima está agitado em Paris, onde protestos tomam 
as ruas. Não é diferente em frente ao Hotel Ocidental, 
onde o italiano Giorgio reservou a suíte nupcial para 
ele e seu namorado Antonio. Diana, a gerente do lo-
cal, desconfia do casal e decide chamar a polícia. Na 
atmosfera carregada do hotel, as suspeitas surgem 
dos menores detalhes. Enquanto as ruas pegam 
fogo do lado de fora, todos do lado de dentro tentam 
manipular a situação para tirar alguma vantagem, 
resultando em uma série de diálogos absurdos e 
um inevitável embate explosivo. Exibido na mostra 
Fórum do Festival de berlim 2017. 

Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 15:45 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
TER (10/10) 17:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SEX (13/10) 14:00 Estação NET Rio 3 
SEG (16/10) 15:00 Estação NET botafogo 1

AS ONDAS
(Las olas)
de adrián biniez. com alfonso tort, Julieta zylberberg, 
Fabiana charlo. uruguai / argentina, 2017.  
89 min, dcP.
Exausto de tanto trabalhar, Alfonso vai à praia dar 
um mergulho no mar. Ao voltar para a superfície, 
ele está em outra praia, em outro momento. Seus 
pais estão lá, chamando seu nome na beira do mar. 
Ele olha para si e reconhece seu corpo adulto, mas 
ainda assim eles o tratam como um menino de 11 
anos. Este é o começo de uma viagem fantástica 
através das muitas férias de sua vida, onde as situ-
ações vêm uma após a outra sem ordem cronoló-
gica, sempre interrompidas pela divertida nostalgia 
de suas namoradas, amigos de infância, sua filha e 
a sua solidão. Festival de San Sebastián 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (13/10) 13:30 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 21:10 Estação NET Rio 5 
DOm (15/10) 15:30 Estação NET Rio 3

ORLANDO - A MULhER IMORTAL
(Orlando)
de Sally Potter. com tilda Swinton, billy zane, 
quentin crisp. reino unido / rússia / Itália / França / 
Holanda, 1992. 94min,digital.
O nobre Orlando é condenado pela rainha Elizabeth I a 
permanecer eternamente jovem, atravessando os sé-
culos experimentando vidas, parceiros e sentimentos. 
Após participar por 400 anos da história da Inglaterra 
como homem, Orlando volta à vida no corpo de uma 
mulher da nobreza. Nesta etapa de sua jornada sem 
fim, aprenderá sobre a vida e o amor, enquanto se 
aproxima mais intensamente do próprio sexo. Uma 
viagem onírica pela história da Inglaterra baseada 
no romance feminista de Virginia Woolf, com Tilda 
Swinton. Indicado a dois Oscar e exibido no Festival 
de Veneza 1992.
Felix Apresenta:  
Clássicos do Queer Britânico - (LEP) - 16 anos
QUI (12/10) 21:40 Estação NET botafogo 1

 
 A PARTE DO MUNDO QUE ME PERTENCE
(A parte do mundo que me pertence)
de marcos Pimentel. brasil, 2017. 84 min, dcP.
Documentário sobre sonhos e desejos de pessoas 
comuns, sobre os combustíveis que nos movem 
diariamente: felicidade, reconhecimento, estabi-
lidade financeira, casamento, saúde, diversão,  
alguns quilos a menos, gozo, superação ou até 
mesmo uma simples e humilde pipa. Anônimos 
em busca de seus pequenos desejos cotidianos. 
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Uma obra sobre esferas privadas mínimas que 
revela que parte da grandeza do ser humano resi-
de nas sutilezas de seus pequenos gestos. Um olhar 
íntimo e comprometido com o que somos, de sol a 
sol, por trás das paredes e telhados de uma cidade.  
(«« Com a presença de  convidados. Sessão  
seguida de debate)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - (LI) - 10 anos
SEG (9/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
SEG (9/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
TER (10/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
QUA (11/10) 14:00 museu da República

PáSSAROS ESTÃO CANTANDO EM KIGALI
(Ptaki spiewaja w Kigali)
de Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze. com 
Jowita budnik, eliane umuhire. Polônia, 2017.  
113 min, dcP.
A ornitóloga polonesa Anna estava de visita à  
África em 1994, período do genocídio da popu-
lação de Tutsis, mortos pela maioria Hutu de  
Ruanda. Durante o massacre, Anna consegue sal-
var Claudine, a filha de um colega cuja família foi 
assassinada. Sem muitas opções, ela leva a jovem 
garota com ela para a Polônia. Aos poucos, os 
traumas vividos no massacre, bem como o tem-
peramento explosivo das duas, tonarão esta rela-
ção inviável. Claudine não está disposta a fazer o 
papel de vítima e, à revelia da carreira científica 
que Anna arquitetou para ela, voltará para Ruanda.  
(«Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
QUI (12/10) 21:30 Estação NET Rio 5 « 
SEX (13/10) 15:10 Reserva Cultural Niterói 4 
SAb (14/10) 19:00 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 17:45 museu da República

 
 PASTOR CLáUDIO
(Pastor Cláudio)
de beth Formaggini. brasil, 2017.  
75 min, dcP.
Conversa entre Eduardo Passos, psicólogo de-
leuziano, e Cláudio Guerra, assassino que esteve 
a serviço do estado brasileiro durante a ditadura 
civil-militar instaurada em 1964. Pastor Cláudio 
foi responsável por mortes, desaparecimentos 
forçados e ocultação de cadáveres de militantes 
que até hoje estão desaparecidos. Este filme 
será exibido na sessão do filme Adeus à car-
ne.(««Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate)
Première Brasil:  
Competição longa documentário - (LI) - 10 anos
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
TER (10/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
QUA (11/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
QUI (12/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

PIAZZA VITTORIO
(Piazza Vittorio)
de abel Ferrara. Itália, 2017. 75 min, dcP.
A Piazza Vittorio é a maior praça de Roma. Tanto 
ali quanto nos distritos adjacentes de Esquiline, a 
variedade multiétnica de seus habitantes é notável. 
São romanos, asiáticos, norte-africanos e índios 
que fazem da praça um lugar animado e ingeren-
ciável. Sua natureza única e colorida acabou por 
atrair muitos artistas, como matteo Garrone e Wil-
lem Dafoe, que elegeram a Piazza Vittorio como lar. 
Dentre os ilustres habitantes está o cineasta Abel 
Ferrara, que aqui usa de seu olhar único e poético 
para criar um retrato surreal e neorrealista de um 
dia na vida da praça. Veneza 2017.
Foco Itália - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 15:30 Instituto moreira Salles 
SAb (7/10) 22:00 Estação NET botafogo 1 
DOm (15/10) 13:15 Estação NET Ipanema 1

 
 PIRIPKURA
(Piripkura)
de mariana oliva, renata terra, bruno Jorge. com 
rita Kawahib, Pakyî,  tamandua, aripã Karipuna, 
Jair candor. brasil, 2017. 82 min, dcP.
Dois índios nômades do povo Piripkura so-
brevivem cerca  dos por fazendas e madeirei ros 
numa área ainda protegida no meio da Flores-
ta Amazônica. Jair Candor, servidor da FUNAI, 
acompanha os dois índios desde 1989. Ele 
realiza expedições periódicas, muitas delas 
acompanhado por Rita, a terceira sobrevivente  
Piripkura, monitorando vestígios que compro-
vem a presença deles na floresta, a fim de 
impedir a invasão da área. Packyî e Tamandua 
vivem com um facão, um machado cego e uma 
tocha. Este filme aborda as consequências de 
uma tragédia e revela força, resiliência e au-
tonomia. Este filme será exibido na sessão do 
filme O bagre de bolas.(«« Com a presença de 
convidados. Sessão seguida de debate)
Première Brasil:  
Competição longa documentário - (LP, LEI) - 12 anos
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 1 « 
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 2 « 
SAb (7/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 3 « 
DOm (8/10) 10:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (9/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1

POLíTICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES
(Política, manual de instrucciones)
de Fernando león de aranoa. espanha, 2016.  
120 min, dcP.
“Então crie seu próprio partido!” Essa foi a resposta 
dada pelos dois maiores partidos políticos espanhóis 
quando jovens tomaram as ruas e vociferaram con-
tra os programas de austeridade adotados no país. 
E assim eles fizeram. Em seu novo filme, Fernando 

León de Aranoa (Segunda-feira ao sol) acompa-
nha a fundação do Podemos, partido fundado 
em 2014 por ativistas e professores universi-
tários que rapidamente propiciou um ambiente 
de mudança em um sistema político fossilizado. 
Agora não há mais desculpas para se acomodar 
e reclamar de políticos quando você se torna um 
deles. berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 13:30 Estação NET Ipanema 2 
DOm (8/10) 19:10 Estação NET Rio 4 
SEG (9/10) 15:10 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 17:45 Instituto moreira Salles

POP AYE
(Pop Aye)
de Kirsten tan. com Penpak Sirikul, bong, thaneth 
Warakulnukroh. Singapura / tailândia, 2017.  
102 min, dcP.
Thana, um arquiteto de renome, passa por uma crise 
existencial quando sua obra mais ilustre é demolida 
e sua esposa parece se distanciar. Para sua surpre-
sa, ele encontra, nas ruas de bangkok, Pop Aye seu 
elefante de estimação da infância. Ele decide então 
partir em uma jornada pela Tailândia a fim de retor-
nar o animal a seu lar, na cidade rural de Loei. Em 
sua viagem, a dupla encontra outras almas que va-
gueiam perdidas, como um homem em busca de seu 
primeiro amor e um cantor de karaokê à procura de 
um amigo. melhor roteiro no Sundance Film Festival 
2017 e big Screen Award em Roterdã 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 16:00 museu da República 
DOm (8/10) 13:20 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (10/10) 21:30 Estação NET Rio 3 
SAb (14/10) 13:00 Estação NET Rio 4

 
 PRAÇA PARIS
(Praça Paris)
de lúcia murat. com Grace Passô, Joana de Verona, 
marco antonio caponi, alex brasil, babu Santana. 
brasil / Portugal / argentina, 2017. 110 min, dcP.
Gloria é ascensorista na UERJ. Ela foi criada e vive até 
hoje no morro da Providência. Filha de um pai abusi-
vo, quando se vê livre dele, passa para as mãos de 
um irmão, chefe do tráfico, que ainda se faz presente 
e exerce enorme influência sobre sua vida, mesmo 
estando preso. Camila é uma jovem psicanalista 
portuguesa que está no brasil para estudos de pós-
-graduação sobre violência também na UERJ, onde 
começa a atender Gloria em seu consultório. É es-
trangeira e deslocada em meio ao caos de uma cida-
de desigual, ruidosa, hostil e em constante transfor-
mação. Um vínculo entre elas se inicia. («« Com a 
presença de convidados. Sessão seguida de debate)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LI) - 12 anos
SAb (7/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
SAb (7/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 

SAb (7/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
DOm (8/10) 13:00 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SEG (9/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

PREVENGE
(Prevenge)
de alice lowe. com alice lowe, Jo Hartley, Kayvan 
novak, tom davis. reino unido, 2016. 88 min, dcP.
Ruth está grávida de sete meses e, como muitas 
outras gestantes, acredita que seu bebê já conver-
sa com ela por meio de uma voz interior. A única 
diferença é que o pequeno ser humano, a fim de 
responsabilizar a sociedade pela ausência de seu 
pai, exige que ela realize uma verdadeira carnifici-
na. Em uma jornada pós-feminista, é o bebê quem 
ensina Ruth como atrair e matar pessoas que cru-
zam seu caminho, como o dono de uma pet shop e 
um DJ. Um conto sangrento sobre a mais santifi-
cada experiência humana: a maternidade. Exibidos 
nos festivais de Veneza e Toronto 2016, Roterdã e 
SXSW 2017. 
Midnight Movies - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 15:20 Estação NET Ipanema 2 
SAb (7/10) 21:15 Roxy 2 
SEG (9/10) 15:30 Kinoplex São Luiz 4 
SEX (13/10) 23:45 Estação NET Rio 4

QUE LíNGUA VOCÊ FALA?
(Que língua você fala?)
de elisa bracher. brasil, 2017. 65 min, dcP.
Rodado no brasil e na Inglaterra, o filme aborda o 
grande movimento migratório que existe hoje no 
mundo, com milhões de pessoas fugindo de guer-
ras, catástrofes naturais ou de condições sociais 
que dificultam sua sobrevivência. Encarando riscos 
de diversas espécies para conseguir chegar aos 
lugares que julgam serem habitáveis, ou mesmo 
aonde tenham sido enviados por programas in-
ternacionais de ajuda, as pessoas tentam superar 
traumas e tristezas para recomeçar. Crianças, jo-
vens e adultos falam sobre a complicada adaptação 
cultural.  Este filme será exibido na sessão do filme 
Cabelo Bom. (« Com a presença de convidados)
Mostra Geração - (LP) - 10 anos
SAb (7/10) 18:00 Estação NET Rio 3 « 
TER (10/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
QUA (11/10) 16:00 Ponto Cine

O QUE TE FAZ MAIS FORTE 
(Stronger)
de david Gordon Green. com Jake Gyllenhaal, tatiana 
maslany, miranda richardson, richard lane Jr., nate 
richman. estados unidos, 2017. 116 min, dcP.
A história real de Jeff bauman, uma das vítimas do 
ataque da maratona de boston, em 2013. Esperan-
do por sua ex-namorada Erin na linha de chegada, 
ele perde as duas pernas quando a explosão ocorre. 
Depois de recuperar a consciência no hospital, Jeff 
ajuda a polícia a identificar um dos criminosos, mas 
sua própria batalha está apenas começando. O lon-
ga retrata meses de reabilitação física e emocional 
com o apoio inabalável de Erin e sua família. Um 
relato profundamente pessoal e uma jornada de 
coragem interior para superar adversidades devas-
tadoras. Com Jake Gyllenhaal. Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 13:45 Roxy 2 
SEX (6/10) 21:15 Roxy 2 
QUI (12/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2

PATTI CAKE$
(Patti Cake$)
de Geremy Jasper. com danielle macdonald, bridget 
everett, Siddharth dhananjay. estados unidos, 2016. 
108 min, dcP.
Patricia “Killa P” Dombrowski canta suas rimas 
atrás do balcão de um bar para conseguir pagar os 
gastos médicos de sua avó e sustentar sua mãe al-
cóolatra cuja carreira musical nunca deu certo. Patti 
e seu parceiro e melhor amigo Jheri sonham com 
fama, fortuna e em fugir de Dirty Jersey o mais rá-
pido possível, mas ainda não encontraram um pro-
dutor que possa alavancar suas carreiras. Até que 
ela inesperadamente se aproxima de basterd, um 
recluso músico de goth-metal que poderá ser sua 
chance de chegar ao estrelato no hip-hop. Sundan-
ce e Quinzena dos Realizadores de Cannes, 2017.   
(« Com a presença do diretor)
Expectativa - (LP) - 16 anos
SEX (13/10) 21:30 Estação NET botafogo 1 « 
SAb (14/10) 16:30 Roxy 1 
DOm (15/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
TER (17/10) 19:00 Estação NET botafogo 1

PAULA REGO, hISTÓRIAS E SEGREDOS
(Paula Rego, Secrets and Stories)
de nick Willing. reino unido, 2017. 93 min, dcP.
Conhecida por ser muito privada, Paula Rego reve-
la-se pela primeira vez neste filme, surpreendendo 
seu filho, o cineasta Nick Willing, com histórias e 
segredos da sua jornada, uma vida de luta contra 
o fascismo, o misógino mundo da arte e a depres-
são. Nascida em Portugal, Rego usou suas imagens 
poderosas como uma arma contra a ditadura an-
tes de se estabelecer em Londres, onde continuou 
a abordar questões sobre a situação da mulher. 
mas, acima de tudo, as suas pinturas são um vis-
lumbre de um mundo íntimo de tragédia pessoal, 
fantasias perversas e verdades constrangedoras. 
(« Com a presença do diretor)
Itinerários Únicos - (LP) - 14 anos
SAb (7/10) 21:15 Estação NET Rio 4 « 
DOm (8/10) 13:30 Estação NET Rio 4 
QUA (11/10) 18:00 Instituto moreira Salles

PEQUENA GRANDE VIDA
(Downsizing)
de alexander Payne. com matt damon, christoph 
Waltz, Hong chau, Kristen Wiig. estados unidos, 2017. 
135 min, dcP.
A fim de solucionar o problema da superpopulação, 
um grupo de cientistas noruegueses inventa uma 
maneira de encolher os humanos a uma altura de 13 
centímetros, em uma proposta de transição da huma-
nidade que vai durar 200 anos para transformar tudo 
que é grande em pequeno. Frente à promessa de uma 
vida melhor, Paul Safranek e sua esposa Audrey, um 
casal comum, decidem abandonar sua vida estres-
sante em Omaha, passar pelo procedimento e viver 
em uma comunidade em miniatura – uma decisão 
que irá lançá-los em uma aventura para a vida toda. 
Exibido nos festivais de Veneza e Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (13/10) 21:45 CCLSR - Cine Odeon NET Claro  
SAb (14/10) 16:00 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (14/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 
DOm (15/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (15/10) 21:30 Roxy 1

 
 O QUEBRA-CABEÇA DE SARA
(O quebra-cabeça de Sara)
de allan ribeiro. brasil, 2017. 10 min, dcP.
Em mais um dia de trabalho, Sara junta as peças de 
seus preconceitos. Este filme será exibido na ses-
são do filme Torquato neto - Todas as horas do fim.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours curta - (LEI) - Livre
SAb (7/10) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (9/10) 20:30 Reserva Cultural Niterói 4 « 
TER (10/10) 18:45 Roxy 2

QUEERCORE: hOW TO PUNK A REVOLUTION
(Queercore: how to Punk a Revolution)
de yony leyser. com bruce labruce, Gb Jones,  
Kathleen Hanna, Genesis breyer. alemanha, 2017.  
83 min, dcP.
O que fazer quando a comunidade à sua volta não 
é aquela que você deseja? Em meados dos anos 
1980, bruce Labruce e Gb Jones, dois punks com 
então 20 anos, criaram um movimento conhecido 
como Homocore, que viria a ser chamado Queer-
core. Desiludidos com as demandas conformistas 
dos movimentos pelos direitos gays e com a agres-
sividade do punk, eles decidiram criar sua própria 
revolução, diretamente de seus quartos. Essa te-
atralidade gay radical espalhou-se pelo cinema, 
música, zines, performances e pelo ativismo, tor-
nando-se um movimento internacional de rebelião  
underground. (« Com a presença do diretor)
Itinerários Únicos - (LEP) - 16 anos
DOm (8/10) 21:20 Estação NET Rio 5 « 
TER (10/10) 14:15 Estação NET Ipanema 2 
SAb (14/10) 13:45 Estação NET botafogo 1

QUERIDO EMBAIXADOR
(Querido embaixador)
de luiz Fernando Goulart. com norival rizzo, alice 
assef, Felipe rocha, miriam mehler, Isio Ghelman. 
brasil, 2017. 89 min, dcP.
baseado em fatos reais recentemente desco-
bertos e apoiado por depoimentos e imagens 
de arquivo, este filme conta a história de Luiz 
de Souza Dantas. Durante a Segunda Guerra  
mundial, o embaixador brasileiro se opõe a or-
dens expressas e secretas de Getúlio Vargas que 
proibiam nossas embaixadas de darem vistos a 
“judeus e outros indesejáveis”. Ele passa então 
a descumprir essas ordens, enfrentando Vargas, 
o governo francês e o Nazismo, emitindo mais de 
mil vistos diplomáticos irregulares para o brasil, 
concedidos a perseguidos pelo regime nazista. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate)
Première Brasil: Retratos longa - (LP, LEI) - 12 anos
DOm (8/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 1 « 
SEG (9/10) 16:00 Ponto Cine 
TER (10/10) 19:30 Cinemateca do mAm ««
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RASTROS
(Pokot)
de agnieszka Holland. com agnieszka mandat, Wiktor 
zborowski, miroslav Krobot, Jakub Giersza , Patricia 
Volny. Polônia / alemanha / república tcheca / Suécia 
/ eslováquia, 2017. 128 min, dcP.
Duszeiko, uma engenheira civil aposentada, vive em 
uma isolada aldeia montanhosa próxima à fronteira en-
tre a Polônia e República Tcheca. Um dia, um de seus 
cães desaparece. Pouco tempo depois, ela encontra o 
cadáver de seu vizinho ao lado de pegadas de cervos. 
As mortes na região continuam, todas de forma igual-
mente misteriosas e com vítimas com perfis similares: 
todos eram pilares da comunidade da aldeia e caçado-
res apaixonados. Afinal, eles foram mortos por animais 
selvagens ou são vítimas de uma vingança sangrenta? 
Urso de Prata de melhor direção em berlim 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 21:20 Estação NET botafogo 1 
TER (10/10) 21:30 Roxy 1 
DOm (15/10) 19:00 Estação NET Ipanema 1

REVEZES...
(Revezes...)
de chagas ribeiro. brasil, 1927. 80 min, 35mm.
Raríssimo filme do Ciclo do Recife, revezes... foi re-
alizado por operários gráficos em condições bastan-
te difíceis. O enredo gira em torno de um ambiente 
rural dominado por um fazendeiro cruel que explora 
os vaqueiros e age como um déspota. Jacinto tem 
um filho que demonstra a mesma índole e quer 
conquistar o amor de Célia à força. mas a filha do 
vaqueiro Augusto ama Carlos, filho do vaqueiro An-
selmo. Por conta dos salários atrasados, os vaquei-
ros se revoltam, levando os acontecimentos a um 
grande confronto. Projeção com acompanhamento 
musical ao vivo com a Orquestra Soundpainting  
(« Sessão com acompanhamento musical )
Clássicos & Cults - ) - 12 anos
SAb (14/10) 21:00 Cinemateca do mAm «

ROBERTO BOLAÑO:  
A BATALhA FUTURA ChILE
(Roberto Bolaño: La batalla futura Chile)
de ricardo House. chile / espanha, 2016. 63 min, dcP.
Roberto bolaño foi considerado por seus pares o 
mais importante autor latino-americano de sua 
geração. Seu romance póstumo 2666, lançado 
originalmente em 2004, é considerado sua obra 
máxima, tendo sido altamente aclamado pela crí-
tica especializada desde então. Este é um olhar 
atento sobre o prestigiado escritor e a turbulên-
cia provocada por seu estranho relacionamento 
com o Chile, seu país de origem, retratando-o 
através de seus amigos, sua ironia e seu gênio, 
com um importante material de arquivo inédito e 
entrevistas gravadas no méxico, Espanha e Chile. 
Itinerários Únicos - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 17:10 Estação NET Ipanema 1 
DOm (8/10) 14:10 Estação NET botafogo 1 
SEX (13/10) 20:10 Estação NET Rio 5 
DOm (15/10) 18:45 Instituto moreira Salles

RODA GIGANTE
(Wonder Wheel)
de Woody allen. com Kate Winslet, Juno temple, 
Justin timberlake, Jim belushi. estados unidos, 2017. 
101 min, dcP.
Estamos em Coney Island na década de 1950.  
mickey, um salva-vidas, nos conta uma história 

que pode muito bem estar sendo filtrada por sua 
imaginação fértil: Humpty, um homem de meia-
-idade, operador de um carrossel, e Ginny, sua 
esposa infeliz que passa seus dias a esmo pelo 
calçadão da praia, são visitados pela filha dele, 
Carolina, que há muito estava afastada. Desta si-
tuação, desenrola-se uma série de complicações 
extremamente humanas. Novo filme do diretor  
Woody Allen, com Kate Winslet, Jim belushi, Justin  
Timberlake e Juno Temple.
Noite de Encerramento - (LP) - 14 anos
A PROGRAmAR

SAL
(Sal)
de diego Freitas. com Guilherme rodio, eucir de 
Souza. brasil, 2016. 15 min, dcP.
márcio, um técnico de informática solitário, en-
contra Sérgio, um arquiteto de meia-idade, em um 
site onde as pessoas compartilham uma fantasia 
estranha. márcio toma coragem e decide encontrar 
Sérgio. No apartamento de Sérgio, márcio terá que 
concordar com os termos estabelecidos pelo arqui-
teto para que possa realizar seu sonho. baseado 
em uma história real. Este filme será exibido na 
sessão do filme Cadáveres bronzeados.
Midnight Movies - 16 anos

SEX (6/10) 23:45 Estação NET Rio 4  
SEG (9/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (13/10) 16:50 Estação NET botafogo 1 
QUA (18/10) 17:00 Estação NET botafogo 1

 
 SANDRA ChAMANDO
(Sandra chamando)
de João cândido zacharias. com Igor mo, maurício 
José barcellos. brasil, 2017. 13 min, dcP.
“Luto, saudade... deprê, né?” Este filme será exibido 
na sessão do filme Copa 181. (« Com a presença 
de convidados)
Première Brasil: Novos Rumos curta - (LI) - 18 anos
SAb (7/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
SAb (7/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
DOm (8/10) 15:30 Estação NET Rio 3 
SEG (9/10) 14:00 museu da República

SANTA & ANDRES
(Santa & Andres)
de carlos lechuga. com lola amores, eduardo 
martinez, cesar domínguez. colômbia / França / 
cuba, 2016. 105 min, dcP.
Cuba, 1983. Santa é uma camponesa de 30 
anos que trabalha em uma fazenda do estado. 
Perto dali vive Andres, um escritor homossexual 
de 50 anos que, de acordo com o governo, so-
fre de “problemas ideológicos”. Sempre que há 
um evento político na região, cidadãos comuns 
recebem a missão de monitorar suspeitos e im-
pedir qualquer tipo de ato de oposição ao regime. 
Desta vez é Santa quem acompanhará a rotina 
de Andres durante os três dias que antecedem o 

 
 SLAM: VOZ DE LEVANTE
(SLAM: Voz de levante)
de tatiana lohmann, roberta estrela d’alva. brasil, 
2017. 97 min, dcP.
Plateia, poetas, poemas próprios e jogo de cintura: 
essa é a fórmula dos Poetry Slams, campeonatos 
performáticos de poesia falada que vêm se espa-
lhando pelo brasil. Nascidos em Chicago, eles fo-
mentam a organização das comunidades em torno 
do encontro, da livre expressão e da escuta. O filme 
testemunha o crescimento da cena brasileira des-
de 2008, viaja às origens nos EUA e acompanha a 
campeã brasileira de 2016, Luz Ribeiro, até a Copa 
do mundo de Slam em Paris, representando a nova 
onda feminista e negra que tem se firmado pela 
virulência poética do verbo politizado. («« Com a 
presença de convidados. Sessão seguida de debate)
Première Brasil:  
Competição longa documentário - (LP, LEI) - Livre
QUI (12/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUI (12/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUI (12/10) 16:45 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEX (13/10) 12:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAb (14/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1

SOBRE RODAS
(Sobre rodas)
de mauro d’addio. com cauã martins, lara boldorini. 
brasil, 2017. 72 min, dcP.
Lucas, 13 anos, passa a depender de uma cadeira de 
rodas após sofrer um acidente. Laís, 12 anos, ajuda 
sua mãe na barraca de café da manhã numa parada 
de caminhões na pequena cidade na qual vivem. A ga-
rota adoraria conhecer seu pai, um caminhoneiro que 
deixou a cidade quando ela ainda era criança e nunca 
voltou. Laís e Lucas tornam-se amigos na escola e, 
quando ela descobre o possível paradeiro do pai, os 
dois partem em uma viagem. Este filme será exibido 
na sessão do filme Em busca de terras sem males. 
Mostra Geração - (LI) - 10 anos
DOm (8/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SEG (9/10) 14:00 Ponto Cine 
QUI (12/10) 13:30 Estação NET Ipanema 2

SOCIEDADE DO ALMOÇO GRáTIS
(Free Lunch Society)
de christian tod. Áustria / alemanha, 2017. 95 min, dcP.
Globalização, automação dos serviços, Donald Trump. 
Fala-se muito sobre as razões da classe média estar 
caindo aos pedaços, mas muito pouco sobre solu-
ções. Afinal, a ideia de uma renda básica incondicional 
para todos é uma reforma visionária neoliberal ou 
uma utopia da esquerda socialista romântica? O 
emprego remunerado dá mesmo significado e base 
social à nossa vida ou é simplesmente o único mode-
lo que conhecemos em séculos? Você trabalharia se 
fosse pago simplesmente por existir? Um documen-
tário radical e provocador que dá voz aos maiores 
especialistas em renda básica no mundo. 

evento. Aos poucos essas duas figuras aparente-
mente opostas descobrirão que há mais coisas 
que as unem do que as separam. Toronto 2016. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 18:00 museu da República 
QUI (12/10) 15:20 Estação NET Rio 5

UM SEGREDO EM PARIS
(Drôles d’oiseaux)
de élise Girard. com lolita chammah, Jean Sorel, 
Virginie ledoyen, Pascal cervo. França, 2017.  
70 min, dcP.
mavie tem 27 anos e acaba de deixar o sul da 
França para viver em Paris. Ela sempre sonhou 
com um futuro como escritora, mas vive ator-
mentada por dúvidas e incertezas. George, 76 
anos, é dono de uma livraria e tem pouca dis-
posição para seres humanos em geral - ou será 
apenas uma desculpa para se esconder de seu 
passado? mavie ainda está cheia de expectati-
vas, até que algo mágico acontece entre essas 
duas criaturas peculiares, mudando seus planos 
em definitivo. Um filme sobre a natureza multifa-
cetada de um amor que ultrapassa as barreiras 
da idade. Festival de berlim 2017. 
Expectativa - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 20:10 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 15:00 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 15:45 Reserva Cultural Niterói 2 
SEX (13/10) 17:00 Roxy 1

SEGUINDO O VENTO
(Prendre le large)
de Gaël morel. com Sandrine bonnaire, mouna 
Fettou, Kamal el amri, Ilian bergala, lubna azabal. 
França, 2017. 103 min, dcP.
Edith, uma operaria da industria têxtil de 45 anos, 
vê sua vida virar de cabeça para baixo quando a 
fabrica onde sempre trabalhou decide transferir 
suas operações da França para Tânger. Aos fun-
cionários restam apenas duas opçoes: mudar-se 
junto com a fábrica para o marrocos ou o desem-
prego. Emocionalmente distante de seu filho e 
sem outros vínculos afetivos em sua terra natal, 
Edith decide deixar tudo para trás e começar uma 
nova vida no norte da África, vendo-se obrigada 
a enfrentar uma nova realidade social e cultural. 
Festival de Toronto 2017.  
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
DOm (8/10) 17:00 Reserva Cultural Niterói 4 
TER (10/10) 17:30 Estação NET Ipanema 2 
QUA (11/10) 22:00 Estação NET Rio 3

SENhORA FANG
(Fang Xiu Ying)
de Wang bing. Hong Kong / França / alemanha, 2017. 
86 min, dcP.
Fang Xiu Ying nasceu em Huzhou, Fujian, em 1948, 
e sofreu de Alzheimer durante os últimos oito anos 
de sua vida. Em 2015, mudou-se para um lar para 
idosos, mas seus sintomas já eram bastante avan-
çados. Constatando-se a ineficácia do tratamento 
desempenhado pelo lar, a internação foi interrompi-
da em junho de 2016, fazendo Fang retornar à sua 
casa. O documentário acompanha sua provação, 
primeiro em 2015 e depois em 2016, nos últimos 
dez dias de sua vida. Do diretor Wang bing (Dinhei-
ro amargo e Até que a loucura nos separe). melhor 
filme no Festival de Locarno 2017.  

Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 16 anos
TER (10/10) 18:00 Estação NET Rio 3 
SAb (14/10) 14:00 Estação NET Rio 5 
DOm (15/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
QUA (18/10) 14:15 Estação NET Rio 5

SERGUEI, O ÚLTIMO PSICODÉLICO
(Serguei, O último psicodélico )
de ching lee, zahy tata Pur’gte. com erasmo carlos, 
angela ro ro, Frejat, angela maria, nelson motta. 
brasil, 2016. 115 min, dcP.
Sérgio bustamante, cantor de 83 anos de idade 
com mais de 50 de carreira. Precursor da psi-
codelia no brasil e ícone do rock, lutou pelas 
liberdades em praça pública, se assumiu Ser-
guei e partiu em busca de seu lugar ao sol. Seus 
shows, nada convencionais para um rapaz de 
classe média carioca, nos cabarés e boates do 
centro antigo do Rio de Janeiro, fizeram história, 
através do escracho, da ousadia, do ineditismo 
e da originalidade. Várias gerações cresceram, 
se inspiraram e acompanharam a trajetória de 
uma lenda viva no brasil, um artista único que 
teve a coragem de viver e ser o que é. (« Com a  
presença de convidados)
Midnight Música - 14 anos
SEG (9/10) 21:00 Estação NET Rio 5 « 
QUA (11/10) 19:20 Roxy 2 
QUI (12/10) 17:20 Reserva Cultural Niterói 4

SEVERINA
(Severina)
de Felipe Hirsch. com carla quevedo, Javier drolas,  
alejandro awada, alfredo castro. brasil, 2017.  
103 min, dcP.
A vida de um livreiro melancólico e aspirante a 
escritor é abalada por uma enigmática mulher que 
rouba em sua livraria. Logo ele se enreda no mis-
tério de um amor delirante e obsessivo. Este filme 
é uma sondagem do efeito alienante do amor e do 
poder libertador do perdão. baseado na obra de  
Rodrigo Rey Rosa. (« Com a presença de convidados)
Première Latina - (LP) - 10 anos
DOm (8/10) 16:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEG (9/10) 15:00 Reserva Cultural Niterói 4 
QUI (12/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
SAb (14/10) 19:20 Estação NET Ipanema 2

SEXY DURGA
(Sexy Durga)
de Sanal Kumar Sasidharan. com rajshree deshpan-
dey, Vishnu Vedh, Sujeesh K S, bilas nair, Kannan nair. 
Índia, 2016. 85 min, dcP.
Durga, um imigrante do norte da Índia, e Kabeer, 
nascida no sul do país, estão em fuga. O plano é 
ir até a estação e embarcar no primeiro trem que 
os leve para longe dali. Enquanto esperam em uma 
das plataformas, dois inexperientes ladrões trans-
portando armas surgem e oferecem ajuda ao casal. 
Paralelamente à jornada de Durga, outro evento 
misterioso se desenrola bem longe dali. Em uma 
pequena aldeia de Querala, estado natal de Kabeer, 
devotos participam de um ritual de adoração à deu-
sa Kali, uma representação de ira e fúria encarnada. 
melhor filme no Festival de Roterdã 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 20:00 museu da República 
SEG (9/10) 13:45 Reserva Cultural Niterói 2 
TER (10/10) 17:30 Estação NET Rio 4 
QUI (12/10) 13:00 Estação NET Ipanema 1

Meio Ambiente - (LEP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:20 Estação NET Rio 5 
SAb (7/10) 14:45 Cinemateca do mAm 
QUI (12/10) 18:00 Instituto moreira Salles

SUA PELE TÃO MACIA
(Ta peau si lisse)
de denis côté . canadá, 2017. 94 min, dcP.
Jean-François, Ronald, Alexis, Cédric, benoit e maxim 
são gladiadores dos tempos modernos. Do homem for-
te ao bodybuilder de primeira classe, passando pelo ve-
terano que se tornou um treinador, todos compartilham 
da mesma obsessão pela superação de suas limitações 
físicas. Eles estão se preparando para a próxima com-
petição, trabalhando duro na academia e seguindo die-
tas rigorosas. Uma jornada divertida, poética e humana 
na vida regrada desses homens muitas vezes incom-
preendidos. Do diretor canadense Denis Coté, o mesmo 
de vic+flo viram um urso. Festival de Locarno 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP, LI) - 14 anos
QUA (11/10) 23:59 Estação NET Rio 3 
SAb (14/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
DOm (15/10) 13:40 Estação NET Rio 5

TAILOR
(Tailor)
de calí dos anjos. com orlando tailor, tertuliana lustosa, 
bernardo Gomes, miro Spinelli. brasil, 2017. 10 min, dcP.
Tailor é um cartunista transgênero que compar-
tilha em sua página na internet experiências de 
outras pessoas trans e seus desafios dentro da 
sociedade. Um documentário animado sobre pes-
soas trans, feito por pessoas trans.    Este filme será 
exibido na sessão do filme vende-se esta moto.
Première Brasil: Novos Rumos curta - (LI) - Livre
SEX (6/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
SEX (6/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
SAb (7/10) 15:30 Estação NET Rio 3 
DOm (8/10) 14:00 museu da República

TANGERINE DREAM: A REVOLUÇÃO DO SOM
(Revolution of Sound: Tangerine Dream)
de margarete Kreuzer. com edgar Froese, Peter 
baumann, christoph Franke, Johannes Schmoelling. 
alemanha, 2017. 87 min, dcP.
Durante quase 50 anos, Edgar Froese foi a mente bri-
lhante por trás do Tangerine Dream, a seminal banda 
de música eletrônica alemã. Formada por jovens 
berlinenses, a banda foi pioneira no uso exclusivo de 
sintetizadores em suas gravações, se aventurando 
por sonoridades que mudariam a cara da música 
pop para sempre. Repleto de imagens de arquivo 
inéditas, o documentário conta com depoimentos de 
colaboradores da banda, como Jean-michael Jarre, 
michael mann e Paul brickman, em um tributo a  
Froese, falecido em 2015. berlim 2017. 
Midnight Música - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (13/10) 23:30 Estação NET Rio 5 
DOm (15/10) 16:00 Kinoplex São Luiz 1 
QUA (18/10) 17:20 Estação NET Rio 4
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TERRA SELVAGEM
(Wind River)
de taylor Sheridan. com Jeremy renner, elizabeth olsen, 
Jon bernthal. estados unidos, 2016.  
111 min, dcP.
Quando o guarda florestal Coby Lambert encontra 
um corpo na região selvagem da reserva indígena 
de Wind River, o FbI envia a agente novata Jane 
banner para investigar o caso. Sem saber como 
lidar com o frio e a neve do opressivo inverno do 
Wyoming, banner rapidamente escala Lambert 
como seu guia em uma comunidade devastada 
por drogas e violência. O filme marca a estreia 
na direção de Taylor Sheridan, premiado roteiris-
ta de filmes como A qualquer custo. Com Jeremy  
Renner. Prêmio de melhor direção na mostra Um 
Certo Olhar no Festival de Cannes 2017. 
Expectativa - (LP) - 16 anos
SEX (6/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEX (6/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (9/10) 16:00 Cinépolis Lagoon 2 
TER (10/10) 19:00 Roxy 1 
DOm (15/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 2

TERRA-MÃE
(Motherland)
de ramona S. diaz. estados unidos / Filipinas, 2017. 
94 min, dcP.
O dia a dia de uma das maternidades mais mo-
vimentados do planeta em um dos mais pobres 
e populosos países do mundo: as Filipinas. Como 
uma espécie de estranho invisível, o espectador 
acompanha o fluxo de atividades do hospital. Três 
mulheres - Lea, Aira e Lerma - emergem dentre 
muitas para compartilhar suas histórias com ou-
tras mães, suas famílias, médicos e assistentes 
sociais. Enquanto cada uma delas enfrenta difi-
culdades assustadoras em casa, seu otimismo, 
honestidade e humor sugerem uma força com a 
qual certamente terão que contar nos próximos 
anos. Sundance e berlim 2017. 
Fronteiras - (LEP, LI) - 12 anos
SEX (6/10) 17:30 Cinemateca do mAm 
SAb (7/10) 13:20 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 19:00 Estação NET Rio 5 
SEX (13/10) 14:15 Estação NET Rio 5

LOS TERRITORIOS
(Los territorios)
de Iván Granovsky. com Iván Granovsky, alberto ajaka, 
rafael Spregelburd, Valeria lois, Joana de Verona. 
argentina / brasil / Palestina, 2017. 93 min, dcP.
Após o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo em 
Paris, Ivan, um rapaz frívolo e filho de um proemi-
nente jornalista argentino, embarca em uma jornada 
pelos cenários de diferentes eventos geopolíticos no 
planeta. mas fazer um documentário sobre conflitos 
do mundo contemporâneo não é uma tarefa fácil. 
Da Grécia ao brasil, do País basco à Jerusalém, 
Ivan parece estar sempre atrasado ou adiantado 
demais. Assim, ele irá perceber que ainda mais 
difícil do que estar na linha de frente da notícia é 
demarcar a fronteira que existe entre sua vida e 
a egotrip que o guia. Festival de Roterdã 2017.   
(« Com a presença do diretor)
Première Latina - (LP) - 14 anos
QUI (12/10) 19:20 Estação NET Rio 5 « 
SEX (13/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
DOm (15/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 2

ThELMA
(Thelma)
de Joachim trier. com eili Harboe, Kaya Wilkins, ellen 
dorrit Petersen, Henrik rafaelsen. noruega / França / 
dinamarca / Suécia, 2017. 116 min, dcP.
Thelma é uma jovem tímida que acaba de deixar a 
casa dos pais para estudar em Oslo, onde vive seu 
primeiro amor. mas seu relacionamento é logo afe-
tado pela intromissão opressiva de sua família, suas 
crenças religiosas fundamentalistas e sua habilidade 
única em afetar a vida de Thelma. Quando a jovem 
está chateada, coisas estranhas parecem aconte-
cer. Os fenômenos sobrenaturais só aumentam, e 
ela descobre poderes que não consegue controlar. 
Enquanto busca respostas, seus pais severos e re-
ligiosos se preparam para o pior. Do diretor de Oslo, 
31 de Agosto e Mais forte que bombas. Toronto 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 16 anos
QUA (11/10) 14:00 Roxy 2 
QUI (12/10) 21:45 Estação NET Ipanema 1 
SAb (14/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (14/10) 21:45 Kinoplex São Luiz 4 
DOm (15/10) 21:30 Reserva Cultural Niterói 4

ThEY
(They)
de anahita Ghazvinizadeh. com rhys Fehrenbacher, 
Koohyar Hosseini, nicole coffineau. estados unidos / 
qatar, 2017. 81 min, dcP.
Aos 14 anos, J vive com seus pais em um subúrbio da 
cidade de Chicago. Explora sua identidade de gênero 
e toma bloqueadores de hormônio com o intuito de 
retardar sua puberdade. Depois de dois anos de me-
dicações e terapia, J precisa decidir se irá de fato fazer 
sua transição. Em um fim de semana crucial, com seus 
pais longe de casa, a irmã de J, Lauren, e seu amigo 
e possível namorado Araz chegam para lhe fazer com-
panhia. Um retrato delicado do período de suspensão 
entre a infância e a idade adulta, entre identidades se-
xuais e de gênero. Exibido no Festival de Cannes 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 14:20 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (8/10) 19:20 Estação NET Ipanema 2 
TER (10/10) 17:20 Estação NET Rio 5 
QUI (12/10) 14:00 Roxy 1

ThIRST STREET
(Thirst Street)
de nathan Silver. com lindsay burdge, damien 
bonnard, esther Garrel, lola bessis, Jacques nolot. 
França / estados unidos, 2017. 83 min, dcP.
Sozinha e deprimida depois do suicídio de seu na-
morado, a aeromoça norte-americana Gina viaja 
para Paris e, durante sua escala, conhece Jeirome, o 
barman de uma boate. À medida que Gina se entrega 
à luxúria e decide ficar na França, o que parecia um 
encontro superficial logo começa a se transformar 
em amor. mas quando Cleìmence, a ex de Jeirome, 
aparece, Gina se vê envolvida em uma espiral de 
masoquismo e loucura. Inspirado nos dramas eróti-
cos dos anos 1970, este filme é uma reflexão sobre 
a tênue linha que divide o amor da obsessão. Exibido 
nos festivais de Tribeca e Veneza 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
SEX (6/10) 16:15 Roxy 2 
SAb (7/10) 18:00 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (8/10) 19:50 Estação NET Ipanema 1 
QUA (11/10) 20:10 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 15:40 Estação NET Rio 4

TITICUT FOLLIES
(Titicut Follies)
de Frederick Wiseman. estados unidos, 1967.  
84 min, dcP.
Através da rotina do Hospital Estadual de bridgewater 
para Criminosos com Transtorno mentais, o lendá-
rio documentário de Frederick Wiseman oferece 
uma perspectiva ao mesmo tempo crua e doce da 
internação de presidiários nos EUA dos anos 1960. 
Chamado de “um pesadelo de obscenidade maca-
bra” pelo Juiz Harry Kalus, da Suprema Corte de 
boston, cuja sentença proibiu exibições públicas 
por mais de 20 anos, o filme documenta as mui-
tas maneiras como os presos eram tratados por 
guardas, assistentes sociais e psiquiatras. Exibição  
em cópia restaurada celebrando os 50 anos do  
primeiro filme de Wiseman. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 21:40 Estação NET Rio 5 
DOm (8/10) 14:00 Instituto moreira Salles 
TER (17/10) 18:45 Estação NET Rio 5

TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER 
(Todas as razões para esquecer )
de Pedro coutinho. com bianca comparato, Johnny 
massaro. brasil, 2017. 90 min, dcP.
Após terminar sua relação de longa data, Antônio 
não duvida que rapidamente vai esquecer Sofia. 
mas nada é tão simples quanto parece. E perce-
bendo a impossibilidade de controlar os próprios 
sentimentos, ele passa a boicotá-los, usando todo 
tipo de medidas paliativas contemporâneas para se 
libertar da lembrança da ex: psicanálise cognitiva, 
remédios tarja-preta, Tinder, entre outras. Assim,  
Antônio vai passar por várias situações tragicômicas.  
(« Com a presença de convidados)
Expectativa - 16 anos
TER (10/10) 16:15 Roxy 2 
SEX (13/10) 21:00 Kinoplex São Luiz 2 « 
DOm (15/10) 19:40 Reserva Cultural Niterói 4

TODOS OS PAULOS DO MUNDO
(Todos os Paulos do mundo)
de Gustavo ribeiro, rodrigo de oliveira. com Paulo 
José, dina Sfat, Joana Fomm, Fernanda montenegro, 
marilia Pera, milton Gonçalves, Flavio migliccio.  
brasil, 2017. 80 min, dcP.
A criação da babel despeja pelo mundo homens que 
falam línguas diferentes: todos os rostos, corpos e 
vozes de Paulo José, encarnados nos personagens 
que o ator interpretou em sua carreira no teatro, na 
televisão e no cinema. Este filme é um ensaio cine-
matográfico sobre este que é um dos maiores artistas 
do brasil, no ano em que completa 80 anos de vida.  
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa documentário - 10 anos
SAb (14/10) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
DOm (15/10) 17:20 Estação NET Ipanema 1

TOM OF FINLAND
(Tom of Finland)
de dome Karukoski. com Pekka Strang, lauri tilkanen, 
Werner daehn, Jessica Grabowsky. Finlândia / Suécia 
/ dinamarca / alemanha / estados unidos, 2017.  
115 min, dcP.
A história de Touko Laaksonen, mais conhecido 
como Tom of Finland, um dos mais icônicos artistas 
homossexuais do século XX. Após o trauma de servir 
ao exército durante a Segunda Guerra mundial, Touko 

não encontra paz nem mesmo em sua casa, onde 
convive com a angústia de esconder sua homosse-
xualidade. À medida que seus segredos pessoais e 
a violência policial comprometem sua vida, Touko 
inspira-se nos uniformes que o oprimem para de-
senvolver desenhos explícitos de homens musculo-
sos em situações sexualmente desinibidas. Festival 
de Tribeca 2017.
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 14:45 Estação NET Ipanema 1 
DOm (8/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4 
QUA (11/10) 18:00 museu da República 
SAb (14/10) 21:15 Roxy 2

TOP OF ThE LAKE: ChINA GIRL
(Top of the Lake: China Girl)
de Jane campion, ariel Kleiman. com elisabeth moss, 
nicole Kidman, Gwendoline christie, david dencik, ewen 
leslie. austrália / nova zelândia, 2017. 350 min, dcP.
A detetive Robin Griffin acaba de voltar a Sydney 
e tenta reconstruir sua vida. Assombrada pela fi-
lha que deu para adoção anos atrás, ela tenta de-
sesperadamente encontrá-la, mas teme revelar a 
verdade sobre sua concepção. Quando o corpo de 
uma menina asiática surge em uma praia, há pou-
ca esperança de se encontrar o assassino, até que 
Robin descobre que ela não morreu sozinha. Agora, 
sua busca pela verdadeira identidade da “Garota 
Chinesa” vai levá-la aos cantos mais escuros da 
cidade, e cada vez mais próxima dos segredos de 
seu coração. Segunda temporada da série criada 
por Jane Campion. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEG (9/10) 17:30 Kinoplex São Luiz 4 
QUA (11/10) 13:10 Estação NET Rio 4 
TER (17/10) 17:30 Estação NET Rio 4

TORQUATO NETO - TODAS AS hORAS DO FIM
(Torquato Neto - Todas as horas do fim)
de eduardo ades, marcus Fernando. com Jesuíta 
barbosa. brasil, 2017. 88 min, dcP.
Torquato Neto (1944-1972) vivia apaixonada-
mente as rupturas. Atuando em múltiplas fren-
tes – no cinema, na música, no jornalismo –, o 
poeta piauiense engajou-se ativamente na revo-
lução que mudou os rumos da cultura brasileira 
nos anos 1960 e 1970. Foi um dos pensadores 
e letristas mais ativos da Tropicália, parceiro 
de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards macalé. 
Junto à arte marginal, radicalizou sua atuação 
e crítica cultural, ao lado de Waly Salomão, Ivan 
Cardoso e Hélio Oiticica. Por fim, rompeu com 
sua própria vida. Suicidou-se no dia de seu 
aniversário de 28 anos. Este filme será exibido 
na sessão do filme O quebra-cabeça de Sara. 
(« Com a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa documentário - (LEI) - 12 anos
SAb (7/10) 19:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (9/10) 20:30 Reserva Cultural Niterói 4 « 
TER (10/10) 18:45 Roxy 2

TRIPAS DE ANJO: SALA VERMELhA
(Tenshi no harawata: Akai kyôshitsu)
de chûsei Sone. com mizuhara yuki, Kanie Keizo, 
mizushima minako, aki Jun, Hori reibun. Japão, 1979. 
79 min, 35mm.
muraki Tetsur, editor de uma pequena revista por-
nográfica, está de férias em um resort de águas 

termais quando assiste a um filme pornô cho-
cante. O realismo do filme em 8mm, retratando o 
estupro coletivo de uma professora por um grupo 
de alunos, perturba muraki, que fica obcecado 
em descobrir a verdade por trás da fita. Um dia, 
ao participar de uma filmagem em um hotel, ele 
reconhece a recepcionista como a mulher do fil-
me. Ela confessa que aquele é o registro de uma 
violação real e que o episódio lhe deixou traumas 
profundos. muraki, por sua vez, admite seu amor 
platônico por ela.
Midnight Movies Apresenta:  
Pornochanchada à japonesa - (LEP) - 16 anos
SAb (7/10) 23:59 Estação NET botafogo 1 
QUI (12/10) 16:00 Instituto moreira Salles

TSChICK
(Tschick)
de Fatih akin. com anand batbileg, tristan Göbel, 
mercedes müller, anja Schneider, uwe bohm.  
alemanha, 2016. 93 min, dcP.
Enquanto sua mãe está internada em uma clínica 
de reabilitação e seu pai viaja a trabalho, maik, 
14 anos, desperdiça suas férias de verão entedia-
do em casa. Até o dia em que conhece Tschick, 
um adolescente russo, marginalizado e rebelde.  
Tschick tem o plano de roubar um carro para fugir de  
berlim e maik resolve ir com ele. É o começo de 
uma aventura louca em um verão que eles jamais 
se esquecerão. Do diretor alemão Fatih Akin, o 
mesmo de Contra a parede e Do outro lado. Adapta-
ção do livro goodbye Berlin, de Wolfgang Herrndorf. 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 12 anos
SAb (7/10) 13:30 Estação NET Rio 3 
TER (10/10) 15:00 Estação NET botafogo 1 
QUA (11/10) 19:45 Kinoplex São Luiz 4 
SEX (13/10) 13:20 Estação NET Ipanema 2 
SAb (14/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 2

TUDO É PROJETO
(Tudo é projeto)
de Joana mendes da rocha, Patricia rubano.  
brasil / Portugal, 2017. 74 min, dcP.
Documentário sobre a vida e obra do arquiteto  
Paulo mendes da Rocha, contada por ele em en-
trevistas para Joana, sua filha. Com mais de 80 
anos de idade, Paulo mendes é hoje um dos mais  
importantes e renomados arquitetos no mundo, mas,  
acima de tudo, é um pensador cujas ideias e  
opiniões polêmicas sobre urbanismo, natureza, 
humanidade, arte e técnica merecem ser ouvidas. 
Em um constante diálogo entre entrevistado/pai e 
entrevistadora/filha, Joana é o fio condutor do filme. 
Como em todas as relações pessoais, principalmente  
entre pais e filhos, o fio que conduz é também o que 
é conduzido. (« Com a presença de convidados)
Itinerários Únicos - (LP) - Livre
TER (10/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
TER (10/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
QUA (11/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
SAb (14/10) 16:00 Instituto moreira Salles

TUDO O QUE VOCÊ QUER
(Tutto quello che vuoi)
de Francesco bruni. com Giuliano montaldo, donatella 
Finocchiaro, andrea carpenzano, arturo bruni, emanuele 
Propizio. Itália, 2017. 106 min, dcP.
Alessandro é um problemático rapaz de 22 anos; 
Giorgio é um esquecido poeta de 85 anos. Eles 

vivem no bairro do Trastevere, em Roma, a ape-
nas alguns quarteirões um do outro, mas nun-
ca se encontraram. Até que Alessandro aceita 
um trabalho voluntário como cuidador, e passa a 
acompanhar o velho senhor em suas caminha-
das vespertinas. À medida que os dias passam, 
voltam à tona memórias difusas do passado do 
poeta. Seguindo as pistas como em uma caça 
ao tesouro, Alessandro e Giorgio assumem uma 
jornada em busca de lembranças esquecidas – 
e da beleza dentro de seus próprios corações.  
(« Com a presença do diretor)
Foco Itália - (LEP) - 14 anos
TER (10/10) 21:00 Estação NET Rio 5 « 
SEX (13/10) 16:45 Kinoplex São Luiz 4 
SAb (14/10) 14:40 Estação NET Ipanema 1 
DOm (15/10) 18:45 Roxy 2

TULIPANI: AMOR, hONRA E UMA BICICLETA
(Tulipani: Liefde, Eer en een Fiets)
de mike van diem. com Ksenia Solo, Giancarlo 
Giannini, Gijs naber, lidia Vitale, donatella  
Finocchiaro. Holanda / Itália / canadá, 2017.  
90 min, dcP.
Na década de 1980, Anna viaja do Canadá para a 
Itália a fim de realizar o último pedido de sua fale-
cida mãe: espalhar suas cinzas por sua cidade na-
tal, a pequena Puglia. Chegando lá, Anna conhece  
Immacolata, antiga amiga de sua mãe, que lhe conta 
de quando seu pai, Gauke, viajou entre a Holanda 
e a Itália de bicicleta, introduziu a prática de irriga-
ção holandesa na cidade, formou um negócio de 
venda de tulipas e lutou com bandidos com golpes 
de kung fu. Immacolata faz ainda revelações mais 
sinistras, que irão abalar o mundo de Anna, fazendo-
-a acertar as contas com o passado. Toronto 2017.  
(« Com a presença de convidados)
Foco Itália - (LEP, LI) - 14 anos
SAb (7/10) 20:00 Estação NET Rio 3 « 
QUA (11/10) 17:40 Estação NET Ipanema 2 
QUI (12/10) 15:30 Reserva Cultural Niterói 4 
SEX (13/10) 13:45 Roxy 2

A ÚLTIMA ChANCE
(A última chance)
de Paulo thiago. com marco Pigossi, Juliana 
lohmann, erom cordeiro, Helena Varvaki, Jackson 
antunes. brasil, 2017. 99 min, dcP.
baseado na vida do presidiário e campeão bra-
sileiro de muay thai Fabio Leão. Nascido na Vila 
Kennedy, subúrbio do Rio de Janeiro, Fabio es-
teve desde os 14 anos envolvido com o tráfico e 
o banditismo. Na prisão, sua paixão desde ado-
lescente pelo ringue o salvou e o encaminhou 
para o ensino do esporte aos colegas de cár-
cere. Tudo se mescla com sua história de amor 
por Luciana, companheira de uma vida inteira.  
(« Com a presença de convidados)
Panorama do Cinema Mundial - (LEI) - 14 anos
SEX (13/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 « 
DOm (15/10) 16:15 Roxy 2

ÚLTIMOS hOMENS EM ALEPPO
(Last Men in Aleppo)
de Firas Fayyad. dinamarca / Síria, 2017. 104 min, dcP.
A guerra da Síria chega ao seu quinto ano e os 
habitantes que ainda resistem se preparam para 
um cerco. Dando cobertura, a organização civil e 
voluntária de defesa e salvamento conhecida como 
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Os Capacetes brancos permanece na região para 
ajudar os cidadãos, presenciando uma rotina de 
luta e morte em uma cidade sob fogo cruzado. 
Um retrato inesquecível de três heróis, Khaled,  
mahmoud e Subhi, que se apegam à humanidade 
sob a forma de jogos de futebol improvisados e via-
gens de pesca em meio aos horrores da guerra. Ven-
cedor do Grande Prêmio do Júri do Sundance Film  
Festival 2017. («« Com a presença de convidados.  
Sessão seguida de debate.)
Fronteiras - (LEP) - 14 anos
SAb (7/10) 14:00 Estação NET botafogo 1 «« 
SEG (9/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2 
QUI (12/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
DOm (15/10) 19:20 Estação NET Rio 4 
QUA (18/10) 15:00 Estação NET botafogo 1

 
 UNICÓRNIO
(Unicórnio)
de eduardo nunes. com barbara luz, Patrícia Pillar,  
zécarlos machado, lee taylor. brasil, 2017. 123 min, dcP.
maria, uma menina, está sentada num banco 
ao lado de seu pai. A conversa que eles têm ali 
conduz a narrativa do filme: acompanhamos a 
história na rústica casa de campo, onde ela mora 
com a mãe e onde as duas aguardam a volta 
deste mesmo pai. A relação entre maria e a sua 
mãe muda com a chegada de um outro homem.  
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Competição longa ficção - (LEI) - 12 anos
QUI (12/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUI (12/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUI (12/10) 21:40 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEX (13/10) 18:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro «« 
SAb (14/10) 21:30 Kinoplex São Luiz 1

 
 VACA PROFANA
(Vaca profana)
de rené Guerra. com roberta Gretchen, maeve Jinkings, 
regiane melo, cássio Prado. brasil, 2017. 16 min, dcP.
Nádia é uma travesti que quer ser mãe. Ela será 
mãe. Ela é mãe. Este filme será exibido na sessão 
do filme Alguma coisa assim.
Première Brasil: Competição curta - (LI) - 16 anos
QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 1 « 
QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 2 « 
QUI (12/10) 19:00 Cinépolis Lagoon 3 « 
SEX (13/10) 15:30 CCLSR - Cine Odeon NET Claro 
SAb (14/10) 19:00 Kinoplex São Luiz 1

 
 VENDE-SE ESTA MOTO
(Vende-se esta moto)
de marcus Faustini. com Vinicius de oliveira, João 
Pedro zappa, Silvio Guindane, mariana cortines, 
Guti Fraga, Priscila lima. brasil, 2017.  
76 min, dcP.
Xeu e Lidiane terão um filho. Ela faz pressão para 
que ele venda sua moto e consiga outro emprego. 
A notícia da gravidez e a visita de Xeu a um pri-
mo na maré trazem instabilidade para a relação. 
Este filme será exibido na sessão do filme Tailor 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.)
Première Brasil:  
Novos Rumos longa - 12 anos
SEX (6/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 5 « 
SEX (6/10) 20:15 Cinépolis Lagoon 6 « 
SAb (7/10) 15:30 Estação NET Rio 3 «« 
DOm (8/10) 14:00 museu da República

A VENDEDORA DE FÓSFOROS
(La vendedora de fósforos)
de alejo moguillansky. com maría Villar, Walter 
Jakob, Helmut lachenmann, margarita Fernandez, 
cleo moguillansky. argentina, 2017. 70 min, dcP.
A pequena vendedora de fósforos, personagem 
do conto do autor dinamarquês Hans Christian  
Andersen, morre de frio na véspera do Ano Novo. O 
burro balthazar, de Robert bresson, muda de dono 
de tempos em tempos, até ter um fim trágico. A 
impossível reconciliação entre um soldado alemão 
e uma delicada pianista argentina que toca sem 
encostar nas teclas. Helmut Lachenmann ten-
ta montar uma ópera no Teatro Colón durante a  
greve de transportes de buenos Aires. No meio 
disso, marie e Walter tentam sustentar sua  
filha com o salário irrisório que a música lhes pro-
porciona. bAFICI 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 12 anos
SEG (9/10) 17:30 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 13:15 Reserva Cultural Niterói 2 
DOm (15/10) 19:45 Kinoplex São Luiz 1 
SEG (16/10) 21:00 Estação NET Rio 5

O VENERáVEL W.
(Le vénérable W.)
de barbet Schroeder. França / Suíça, 2017.  
95 min, dcP.
Venerável Wirathu é um monge respeitado e  
altamente influente em myanmar. Diferente do 
que se espera de uma liderança da filosofia  
budista - uma religião baseada em um modo de 
vida pacífico, tolerante e não violento - Wirathu 
vive imerso nas águas mais profundas do racis-
mo cotidiano e é líder do partido racialista ma 
ba Tha. Um retrato pertubador dos paradoxos de 
um país onde o discurso de ódio e a islãfobia 
se desdobram em violência e destruição; e da  
demagogia xenofóbica em um ambiente ines-

perado: os mosteiros budistas de myanmar.  
Festivais de Locarno e Cannes 2017. (« Com a 
presença de convidados) 
Panorama do Cinema Mundial - (LEP) - 16 anos
SEX (6/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
TER (10/10) 14:00 Estação NET Ipanema 1 
QUA (11/10) 20:00 Instituto moreira Salles 
SAb (14/10) 17:40 Estação NET Rio 5 «

VERÃO 1993
(Estiu 1993)
de carla Simón. com laia artigas, Paula robles, 
bruna cusí. espanha, 2017. 96 min, dcP.
Frida, do alto de seus seis anos, assiste em si-
lêncio enquanto os últimos objetos do aparta-
mento de sua falecida mãe são guardados em 
caixas. A família de seu tio a recebe de braços 
abertos, mas demora para que a menina se 
acostume à vida no campo, longe da cosmopoli-
ta barcelon a, onde sempre viveu. À noite, Frida 
reza para sua mãe, de quem sente muita falta, e 
durante o dia tenta achar seu lugar nesta nova 
vida. Uma história de amadurecimento face às 
consequências de uma doença imprevisível. 
Ganhador do Grande Prêmio da mostra Geração 
do Festival de berlim 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 12 anos
SAb (7/10) 15:15 Estação NET Ipanema 1 
SEG (9/10) 19:15 Estação NET Rio 4 
TER (10/10) 13:45 Roxy 2 
DOm (15/10) 13:30 Reserva Cultural Niterói 2

VERÃO DANADO
(Verão danado)
de Pedro cabeleira. com Pedro marujo, ana Valentim, 
lia carvalho, daniel Viana. Portugal, 2017.  
129 min, dcP.
O verão de Chico começa em casa, ao lado de 
seus avós, sob a sombra dos limoeiros. O lugar 
é seu refugio, o lar de suas memórias de infân-
cia. Hoje em dia, ele pertence a Lisboa, onde se 
formou e espera encontrar uma carreira. Chico é 
parte de uma geração sem perspectivas ou ex-
pectativas, cujo projeto de alcançar a idade adulta 
parece ser permanentemente adiado. As noites 
de Lisboa, repletas de afetos e corações partidos, 
mantêm-no em um hedonismo psicodélico, onde 
suas angustias se transformam em euforia. men-
ção especial na mostra Cineasta do Presente no 
Festival de Locarno 2017. 
Expectativa - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 17:40 museu da República 
DOm (8/10) 21:45 Estação NET Rio 3 
QUI (12/10) 14:15 Kinoplex São Luiz 4 
DOm (15/10) 14:50 Estação NET Ipanema 1

VERGEL
(Vergel)
de Kris niklison. com camila morgado, maricel Álvarez, 
maria alice Vergueiro, daniel Fanego, daniel aráoz. 
brasil / argentina, 2017. 87 min, dcP.
 Um luto repentino leva uma mulher à beira da lou-
cura. Trâmites funerários, calor e uma vizinha que 
vem regar as plantas se juntam em um périplo 
emocional no qual é impossível distinguir o real do 
irreal. bAFICI 2017. (« Com a presença da diretora)
Première Latina - (LP) - 18 anos
QUA (11/10) 21:15 Kinoplex São Luiz 2 « 
QUI (12/10) 15:20 Estação NET Ipanema 2 
SAb (14/10) 17:30 Estação NET Rio 3

VICTORIA E ABDUL:  
O CONFIDENTE DA RAINhA
(Victoria and Abdul)
de Stephen Frears. com Judi dench, ali Fazal, eddie 
Izzard, tim Piggot-Smith, olivia Williams. reino unido 
/ estados unidos, 2017. 111 min, dcP.
Em 1887, o indiano Abdul é escolhido por seu 
país para apresentar uma moeda criada em ho-
menagem à Rainha da Inglaterra, em uma ceri-
mônia em Londres com a presença da própria 
monarca. Ele deixa sua cidade natal para trás 
em sua tarefa simples, porém intimidadora.  
Surpreendentemente, a rainha Vitória se apega 
ao jovem de maneira maternal e solicita que ele 
permaneça como seu conselheiro. A fascinante e 
verdadeira história de amizade entre um jovem 
indiano sem dinheiro e uma poderosa monarca 
que governou cerca de um quarto do planeta. Do 
diretor Stephen Frears. Toronto e Veneza 2017. 
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 12 anos
SEX (6/10) 21:30 Roxy 1 
SAb (7/10) 14:15 Cinépolis Lagoon 2 
TER (10/10) 19:30 Estação NET Ipanema 2 
QUA (11/10) 13:45 Kinoplex São Luiz 2 
QUA (11/10) 18:45 Kinoplex São Luiz 2 
SEX (13/10) 14:40 Reserva Cultural Niterói 2

VIDA EM FAMíLIA
(Vida de Familia)
de alicia Scherson, cristian Jimenez. com Jorge 
becker, Gabriela arancibia, blanca lewin, cristián 
carvajal. chile, 2017. 80 min, dcP.
bruno e sua família deixam sua casa no Chile 
para uma viagem de três meses pela França. 
Durante sua ausência, é martín, primo de bruno, 
que ficará no comando da casa e do gato da fa-
mília. O animal desaparece, o que leva martín a 
conhecer Pachi, por quem rapidamente se apai-
xona. Para conquistá-la, ele inventa que a casa 
é dele, que tem um filho, mas está divorciado. A 
versão de sua nova vida faz sucesso com Pachi, 
mas como ele dará conta de bancá-la quando a 
realidade voltar de férias? baseado em um conto 
de Alejando Zambra, adaptado pelo próprio autor. 
Sundance e Roterdã 2017. 
Première Latina - (LEP, LI) - 14 anos
SEX (6/10) 22:15 Estação NET Rio 3 
DOm (8/10) 16:00 museu da República 
SEG (9/10) 14:00 Roxy 1 
QUA (11/10) 19:40 Estação NET Ipanema 1 
QUI (12/10) 16:30 Kinoplex São Luiz 1

A VIDA EXTRA-ORDINáRIA  
DE TARSO DE CASTRO
(A vida extra-ordinária de Tarso de Castro)
de leo Garcia, zeca brito. brasil, 2017. 90 min, dcP.
boêmio. Provocador. Sedutor. Revolucionário. Além 
de idealizador do Pasquim, Tarso de Castro foi um 
dos maiores jornalistas do brasil. Ao investigar sua 
vida, a recente história do país e o retrato de uma ge-
ração que viveu sonhos extraordinários vêm à tona. 
(«« Com a presença de convidados. Sessão  
seguida de debate.) 
Première Brasil: Retratos longa - (LEI) - 12 anos
QUA (11/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 5 « 
QUA (11/10) 18:00 Cinépolis Lagoon 6 « 
SEX (13/10) 12:30 Espaço bNDES «« 
SAb (14/10) 16:00 Ponto Cine

ThE VILLAINESS
(Ak-nyeo)
de Jung byung-Gil. com Kim ok-Vin, Shin Ha-Kyun, 
bang Sung-jun, Kim Seo-hyung. coreia do Sul, 2017. 
124 min, dcP.
Desde pequena, Sook-hee foi treinada para se 
tornar uma assassina sanguinária. Quando o che-
fe da Agência de Inteligência coreana se oferece 
para recrutá-la como agente secreta, Sook-hee 
recebe uma segunda chance: “Trabalhe para nós 
por dez anos e você será livre”. Sua nova identi-
dade é como Chae Yeon-soo, uma atriz de teatro. 
Depois de servir seu país por uma década, ela dá 
início a uma nova vida, onde tem que lidar com 
tarefas corriqueiras do dia a dia. Até que dois ho-
mens aparecem de repente em sua vida, e ela 
descobrirá os segredos de seu passado. Festival 
de Cannes 2017. 
Midnight Movies - (LP) - 16 anos
QUA (11/10) 23:45 Estação NET Rio 4 
SEX (13/10) 19:00 Roxy 1 
DOm (15/10) 16:15 Kinoplex São Luiz 2

LA VITA IN COMUNE
(La vita in comune)
de edoardo Winspeare. com Gustavo caputo, antonio 
carluccio, claudio Giangreco, celeste casciaro, davide 
riso. Itália, 2017. 110 min, dcP.
Em Disperata, uma pequena cidade no sul da Itália, 
o melancólico Filippo Pisanelli se sente terrivelmen-
te incompetente em seu papel de prefeito. Somente 
seu amor pela poesia e sua paixão pelas leituras 
que faz aos detentos da região dão algum alívio a 
seu estado de depressão. Na prisão, ele conhece 
Pati, um ladrão de galinha também nascido em 
Disparata. O ladrãozinho e seu irmão sonhavam 
em se tornar os chefes da máfia de Capo di Leuca, 
mas o encontro com a literatura muda tudo, e uma 
amizade incomum surge entre os três, potenciali-
zando escolhas corajosas. Festival de Veneza 2017.  
(« Com a presença do diretor)
Foco Itália - (LEP) - 12 anos
SEG (9/10) 19:10 Estação NET botafogo 1 « 
QUA (11/10) 21:40 Roxy 2 
QUI (12/10) 16:40 Estação NET Ipanema 1 
SEX (13/10) 16:10 Estação NET Rio 5

O VOYEUR DO TELhADO
(Edogawa Ranpo ryôki-kan:  
Yaneura no sanposha)
de noboru tanaka. com Junko miyashita, renji  
Ishibashi, Hiroshi chô. Japão, 1976. 76 min, 35mm.
Goda Saburo vive em uma pensão em Asakusa, 
Tóquio. Seu maior fetiche consiste em subir até 
o terraço de seu prédio para espiar a vida dos 
outros inquilinos, em especial a janela da sala 
de minako, onde ela e seu amante praticam um 
estranho jogo sexual de dominação. Ao perceber 
que está sendo observada, minako fica ainda 
mais excitada e performática. Goda, por sua vez, 
se constrange ao ser flagrado, e resolve direcio-
nar sua atenção a outra janela. Seu novo objeto 
de observação é uma pintora vestida com peles 
de animais praticando sexo com seu amante. Em 
outra sala, um homem dorme.
Midnight Movies Apresenta: Pornochanchada à 
japonesa - (LEP) - 16 anos
QUA (11/10) 23:59 Estação NET botafogo 1 
SEX (13/10) 16:00 Instituto moreira Salles

YOGA ARQUITETURA DA PAZ
(On Yoga the Architecture of Peace)
de Heitor dhalia. com deepak chopra, Sadhu Vijay 
Giri, dr. dean ornish, nevine michaan. brasil / estados 
unidos / Índia / china, 2017. 87 min, dcP.
baseado no livro homônimo do fotógrafo michael 
O’Neill, este documentário conta a história dos dez 
anos em que o autor fotografou os grandes mestres 
da ioga. Criado como uma profunda extensão do 
livro original, o filme aborda questões muito hu-
manas da nossa perspectiva atual, misturando-as 
com elementos de movimento e som experienciais, 
resultando em uma nova visão da arte da ioga.   
(« Com a presença do diretor)
Panorama do Cinema Mundial - (LP) - 14 anos
TER (10/10) 19:00 Estação NET botafogo 1 « 
QUA (11/10) 19:30 Reserva Cultural Niterói 4 
QUI (12/10) 13:45 Roxy 2 
SEX (13/10) 15:20 Estação NET Ipanema 1

YONLU
(Yonlu)
de Hique montanari. com thalles cabral, nelson diniz, 
lorena lorenzo, leonardo machado, mirna Spritzer, 
liane Venturella. brasil, 2017. 90 min, dcP.
baseado na história real de Vinícius Gageiro marques, 
conhecido como Yonlu, dono de grande talento como 
poeta, músico e desenhista. O rapaz, um gênio 
que domina quatro idiomas, escreve seus poemas 
em inglês e faz sucesso na internet tocando suas 
músicas, sente-se deslocado socialmente e me-
lancólico diante da vida. Para tentar superar essas 
dificuldades, começou a fazer análise aos oito anos. 
Aos 16, num momento de maior fragilidade, pro-
cura um fim apoiado por um grupo de internautas 
em um site onde sugerem métodos de suicídio. 
(« Com a presença de convidados)
Mostra Geração - (LP) - 16 anos
SEG (9/10) 21:40 Estação NET Ipanema 1  « 
TER (10/10) 14:00 Kinoplex São Luiz 1 
QUI (12/10) 13:40 Estação NET Rio 3

ZAMA
(Zama)
de lucrecia martel. com daniel Gimenez cacho, lola 
dueñas, matheus nachtergaele, Juan minujín, mariana 
nunes, rafael Spregelburd, daniel Veronese. brasil / 
argentina / espanha / Portugal / méxico, 2017.  
115 min, dcP.
Zama, um oficial da Coroa Espanhola nascido 
na América do Sul, aguarda uma carta do Rei 
que deverá autorizá-lo a se transferir da cidade 
em que vive estagnado para um lugar melhor. 
Sua situação é delicada: ele deve se certifi-
car de que nada ofusque sua realocação e se 
vê forçado a aceitar submissamente todas as  
tarefas que lhe são confiadas por consecutivos 
governadores que vêm e vão enquanto ele fica 
para trás. Os anos passam e a carta do Rei nun-
ca chega. Quando Zama percebe que tudo está 
perdido, se junta a um grupo de soldados que 
saem a perseguir um perigoso bandido. (« Com 
a presença de convidados)
Première Brasil:  
hors Concours longa ficção - (LP, LEI) - 16 anos
DOm (8/10) 21:45 CCLSR - Cine Odeon NET Claro « 
SEG (9/10) 19:20 Reserva Cultural Niterói 2 
QUI (12/10) 21:30 Estação NET Ipanema 2 
SAb (14/10) 19:15 Kinoplex São Luiz 4
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