33 ANOS

DIA 27/06
16h
A MULA
THE MULE | 2019 | Estados Unidos | Clint Eastwood | Drama, Biografia
| 116’ | 16 anos | Leg.
Leo Sharp coleciona uma série de honras que vão desde prêmios por seus trabalhos
como paisagista e decorador até o reconhecimento por ter lutado contra os nazistas
durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi aos 90 anos que conquistou algo
surpreendente: ele foi preso por portar o equivalente a três milhões de dólares em
cocaína no seu carro, uma picape velha, no Michigan. Sharp era o líder do Sinaloa,
um cartel de drogas no México e foi sentenciado a três anos de cadeia.

18h
BINGO – O REI DAS MANHÃS
BINGO – O REI DAS MANHÃS | 2017 | Brasil | Daniel Rezende|
Drama, Biografia, Comédia | 113’ | 16 anos | Leg.
Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa
matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a
fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por
sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas, chegando
a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

20h
MÃE!
MOTHER! | 2017 | Estados Unidos | Darren Aronofsky | Suspense |
122’ | 16 anos | Leg.
Um casal vive em um imenso casarão no campo. Enquanto a jovem esposa (Jennifer
Lawrence) passa os dias restaurando o lugar, afetado por um incêndio no passado, o
marido mais velho (Javier Bardem) tenta desesperadamente recuperar a inspiração
para voltar a escrever os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se
transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do
casal e escondem suas verdadeiras intenções.

DIA 28/06
16h
CORRA!
GET OUT | 2017 | Estados Unidos | Jordan Peele | Horror/Terror, Mistério
| 107’ | 14 anos |Leg.
Chris (Daniel Kaluuya) é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua
namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o
comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa
de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo,
Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

18h
CHICO & RITA
CHICO & RITA | 2014 | Reino Unido, Espanha| Fernando Trueba, Javier
Mariscal| Animação, Romance, Musical | 94’ | 14 anos |Leg.
Havana, Cuba, 1848. Chico é um jovem pianista que tem grandes sonhos. Rita
(Limara Meneses) é uma bela cantora com uma grande voz. Eles se conhecem em
uma apresentação dela e logo se encantam um pelo outro. Após uma noite de amor,
Rita é surpreendida pela presença de Juana, uma das namoradas de Chico. A
situação faz com que eles se afastem, o que apenas é contornado quando Ramon
(Mario Guerra), amigo dele, conversa com Rita e a chama para participar com Chico
de um campeonato na rádio local. O trabalho faz com que eles se reaproximem, até
que o sucesso dela faz com que Chico tenha uma crise de ciúmes.

20h
MOSTRA M. NIGHT SHYAMALAN

CORPO FECHADO
UNBREAKABLE | 2000 | Estados Unidos | M. Night Shyamalan |
Suspense, Fantasia | 106’ | 14 anos |Leg.

Um espantoso desastre de trem choca os Estados Unidos. Todos os passageiros
morrem, com exceção de David Dunne (Bruce Willis), que sai completamente ileso
do acidente, para espanto dos médicos e de si mesmo. Buscando explicações sobre
o ocorrido, ele encontra Elijah Price (Samuel L. Jackson), um estranho que apresenta
uma explicação bizarra para o fato.

DIA 29/06
16h
VIVA - A VIDA É UMA FESTA
COCO| 2018 | Estados Unidos | Lee Unkrich, Adrian Molina | Animação,
Fantasia | 105’ | Livre | Dub.

Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele
precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo,
ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos.
A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando
uma extraordinária reunião familiar.

18h
CHEGA DE FIU FIU
CHEGA DE FIU FIU | 2018 | Brasil | Amanda Kamanchek , Fernanda
Frazão| Documentário | 73’ | 14 anos

O retrato do dia a dia de três mulheres com vidas distintas, mostrando como a
violência de gênero é constantemente praticada no espaço público urbano. Dessa
forma, as diretoras Amanda Kamanchek Lemos e Fernanda Frazão procuraram
especialistas para discutir sobre o assunto, buscando encontrar respostas e
alternativas para a uma questão fundamental: Será que as cidades foram feitas para
as mulheres?

20h
MOSTRA M. NIGHT SHYAMALAN

FRAGMENTADO
SPLIT| | 2017 | Estados Unidos | M. Night Shyamalan |
Suspense, Fantasia | 117’ | 14 anos |Leg.

Kevin (James McAvoy) possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las
quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele
sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em
cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam
encontrar algum meio de escapar.

DIA 30/06
16h
A CANÇÃO DO MAR
SONG OF THE SEA | 2014 | Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo,
França | Tomm Moore| Animação, Família, Fantasia | 93’ | Livre | Dub.
A pequena Saoirse tem um poder especial: ela pode se transformar em uma foca, e
depois retornar à condição humana. Ela é uma "selkie", de acordo com a lenda
irlandesa e escocesa, e uma das últimas de sua espécie. Um dia, Saoirse foge à
vigilância da avó e embarcar em uma aventura subaquática para liberar criaturas em
perigo.

18h
A GAROTA DINAMARQUESA
THE DANISH GIRL | 2016 | Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha |
Tom Hooper | Drama, Biografia | 119’ | 14 anos | Leg.

Cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e
foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco
o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua
descoberta como mulher.

20h
MOSTRA M. NIGHT SHYAMALAN

VIDRO
GLASS | 2019 | Estados Unidos | M. Night Shyamalan |
Suspense, Fantasia | 130’ | 14 anos |Leg.
Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb (James McAvoy), o
homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David
Dunn (Bruce Willis), o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre
o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price
(Samuel L. Jackson), que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os
dois.

DIA 01/07
16h
UM LUGAR SILENCIOSO
A QUIET PLACE | 2018 | Estados Unidos | John Krasinski |
Suspense, Terror | 90’ | 14 anos | Leg.

Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por
uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem
permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela
percepção do som.

18h
DUNKIRK
DUNKIRK | 2017 | Estados Unidos | Christopher Nolan | Guerra | 110
| 14 anos | Leg.
Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque,
soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo
exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da
Segunda Guerra Mundial. A história acompanha três momentos distintos: uma hora
de confronto no céu, onde o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião
inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde o civil britânico Dawson (Mark Rylance)
leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país, e uma
semana na praia, onde o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar
a qualquer preço.

20h
BOHEMIAN RHAPSODY
BOHEMIAN RHAPSODY | 2018 | Estados Unidos | Bryan Singer |
Biografia, Drama | 135’ | 14 anos |Leg.

Freddie Mercury (Rami Malek) e seus companheiros Brian May (Gwilyn Lee), Roger
Taylor (Ben Hardy) e John Deacon (Joseph Mazzello) mudam o mundo da música
para sempre ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Porém, quando
o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem
que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais
cada vez mais complicadas.

DIA 02/07
16h
A ILHA DOS CACHORROS
ISLE OF DOGS | 2018 | Estados Unidos, Alemanha | Wes Anderson|
Animação, Aventura | 102’ | 12 anos | Leg.
Atari Kobayashi é um garoto japonês de 12 anos de idade. Ele mora na cidade de
Megasaki, sob tutela do corrupto prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei
que proíbe os cachorros de morarem no local, fazendo com que todos os animais
sejam enviados a uma ilha vizinha repleta de lixo. Como não aceita se separar do
cachorro Spots, Atari convoca os amigos, rouba um jato em miniatura em parte em
busca de seu fiel amigo, aventura que transforma completamente a vida da cidade.

18h
A FAVORITA
THE FAVOURITE | 2019 | Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda | Yórgos
Lánthimos | Histórico, Drama | 120’ | 14 anos | Leg.

Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough (Rachel
Weisz) exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante
secreta da Rainha Ana (Olivia Colman). Seu posto privilegiado, no entanto, é
ameaçado pela chegada de Abigail (Emma Stone), nova criada que logo se torna a
queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

20h
A FORMA DA ÁGUA
THE SHAPE OF WATER | 2017 | Estados Unidos | Guillermo del Toro |
Fantasia, Drama, Romance| 123’| 16 anos | Leg.

Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais
dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório
experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida
presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela
recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

DIA 03/07
16h
CAPITÃO FANTÁSTICO
CAPTAIN FANTASTIC | 2016 | Estados Unidos | Matt Ross |
Comédia, Drama | 111’ | 14 anos |Leg.

Em uma floresta no noroeste do Pacífico, isolado da sociedade, Ben, um pai devoto,
dedica sua vida a transformar seus seis filhos em adultos extraordinários. Quando
uma tragédia atinge a família, são obrigados a deixar este paraíso e começar uma
viagem ao mundo exterior, um processo que desafiará suas ideias sobre família e
coletividade, forçando-os a relativizar tudo o que lhes foi ensinado até então.

18h
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI | 2018 | Estados
Unidos, Reino Unido | Martin McDonagh | Drama | 115’ |16 anos |
Leg.
Após ter perdido sua filha, vítima de um assassinato brutal, Mildred Hayes (Frances
McDormand) decide chamar atenção para o caso não solucionado. Ela confronta a
polícia e toda a cidade onde mora alugando três outdoors em uma estrada não
muito frequentada. A atitude repercute em toda a cidade e na mídia, gerando
consequências que afetam Mildred e o Delegado Willoughby (Woody Harrelson),
responsável pela investigação.

20h
BOY ERASED: UMA VERDADE
ANULADA
BOY ERASED | 2019 | Estados Unidos | Joel Edgerton | Drama | 115’ |
14 anos |Leg.

O jovem Garrard (Lucas Hedges) de apenas 19 anos mora numa pequena cidade
conservadora do Arkansas. Ele é gay e filho de um pastor da igreja batista. Chega
um momento em que ele é confrontado pela família, ou arrisca perder sua família e
amigos ou entra num programa de terapia que busca a "cura" da
homossexualidade.

Antes das exibições de “A canção do
mar” e “Viva - a vida é uma festa”
BAO
BAO | 2018 | Estados Unidos | Domee Shi | Animação, Comédia,
Drama | 08’ | Livre

Depois que seus filhos saem de casa e se tornam independentes, uma mãe
chinesa-canadense sofre com o seu "ninho vazio". Quando um dos seus bolinhos
artesanais ganha vida, ela recebe uma nova oportunidade para experienciar a
maternidade. No entanto, ela precisa entender que mesmo as criatura mais doces
e fofas também crescem eventualmente.

