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Amor extremo,
de John Maybury

Este ano, a décima primeira edição do Festival do Rio renova seu fôlego para 
entrar com o pé direito em mais uma década de existência. São mais de 300 
títulos, de 60 nacionalidades diferentes, com o objetivo de contemplar a diver-
sidade de olhares ao redor do mundo. Com mais de 2 mil sessões espalhadas 
por cinemas, praças e comunidades, durante 15 dias, o Rio se transformará na 
capital oficial do cinema.

Abraços partidos,
de Pedro Almodóvar

Coco antes de Chanel,
de Anne Fontaine

When you’re strange,
de Tom DiCillo

Os Yes Men consertam o mundo,
de Andy Bichlbaum , Mike Bonanno, Kurt Engfehr

Alô Alô Terezinha,
de Nelson Hoineff

Purgatório,
de Roberto Rochin

Eu matei a minha mãe, 
de Xavier Dolan

A Town Called Panic,
de Stéphane Aubier, Vincent Patar

Dia da transa, de Lynn Shelton



�Festival do Rio 2009 - Programação Oficial

Cinemas
auditório Bndes
Lotação: 420  
(grátis)

Av. República do Chile, 100 - Centro 
Tel: (21) 2220-0316

Centro CuLturaL Justiça FederaL
Lotação: 142  
(inteira: r$ 8,00 | meia: r$ 4,00)

Av. Rio Branco, 241 - Centro
Te: (21) 3261-2550

Cine GLória 
Lotação: 100  
(inteira: r$ 12,00 | meia: r$ 6,00)

Praça Luís de Camões, sem número / subsolo  
(antiga Praça do Russel) - Glória
Tel: (21) 2556-0781

Cine santa teresa
Lotação: 46  
(inteira: r$ 12,00 | meia: r$ 6,00)

Rua Paschoal Carlos Magno /  
Largo dos Guimarães, 136 - Santa Teresa 
Tel: (21) 2222-6933 

Cinemaison de FranCe
Lotação: 3�3  
(grátis)

Av. Presidente Antônio Carlos, 58 - Centro 
Tel: (21) 2544-2533 

Cinemark downtown
Lotação: sala1 - 143  
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Shopping Downtown
Avenida das Américas 500, 2º piso - Barra da Tijuca 
Tel: (21) 2494-5007 

espaço Cinema nosso
Lotação: �7  
(grátis)

Rua do Rezende, 80 - Lapa
Tel: (21) 2505-3300

espaço de Cinema
Lotação: sala1 - 241 | sala 2 - 217 | sala 3 - 104  
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00 | mostra geração: r$ 4,00)

Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo
Tel: (21) 2226-1986 

estação Barrapoint
Lotação: sala1 - 146 | sala 2 - 147 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Shopping BarraPoint  
Av. Armando Lombardi, 350 / 3 º andar - Barra da Tijuca 
Tel: (21) 3419-7431 

estação BotaFoGo
Lotação: sala1 - 280 | sala 3 - 66 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo 
Tel: (21) 2226-1988 

estação ipanema
Lotação: sala1 - 140 | sala 2 - 1�4 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Rua Visconde de Pirajá, 605 - Ipanema 
Tel: (21) 2279-4603 

estação ViVo GáVea
Lotação: sala1 - 7� | sala 2 - 124 | sala 3 - 89 | sala 4 - 91 | sala � - 1�4 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Shopping da Gávea 
Rua Marquês de São Vicente, 52 / 4º andar - Gávea 
Tel: (21) 3875-3011 

instituto moreira saLLes
Lotação: 113 
(inteira: r$ 10,00 | meia: r$ �,00)

Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea 
Tel: (21) 3284-7400

LeBLon
Lotação: sala1 - 640 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Av. Ataulfo de Paiva, 391 / lojas A/B - Leblon  
Tel: (21) 2529-4848 / 2239-5048 

CirCuito do FestiVaL

Rio. Capital do cinema no Brasil. 
Capital da felicidade no mundo, segundo pesquisa realizada 

em 20 países e divulgada pela revista Forbes.



pontos de Venda
Na Central de Ingressos, localizada no Espaço de  
Cinema, a partir do dia 21/09, de 10h às 22h.  
Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

Na internet: www.ingresso.com

Nas bilheterias dos cinemas

Obs: O Festival do Rio garante 60% dos ingressos 
disponíveis para venda na Central de Ingressos e guarda 
20% para venda na bilheteria no dia da sessão.  

meia entrada
Nas salas do circuito Estação (exceto Estação Vivo Gá-
vea), 50% de desconto para funcionários da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, Petrobras, OI e BNDES;

as promoções para estudantes, idosos e outros funcio-
nam de acordo com as regras de cada local de exibição. 

serViço

Cinemas (cont.)

odeon petroBras 
Lotação: �84 
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00 | popular: r$ 2,00)

Pça. Floriano, 7 - Cinelândia 
Tel: (21) 2240-1093 

oi Futuro - FLamenGo
Lotação: 84 
(grátis)

Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
Tel: (21) 3131-3060

oi Futuro - ipanema
Lotação: 130 
(grátis)

Rua Visconde de Pirajá, 54 - Ipanema

ponto Cine
Lotação: 73
(inteira: r$ 6,00 | meia: r$ 3,00)

Estrada do Camboatá, 2.300 / ljs 149/150 - Guadalupe
Tel: (21) 3106-9995 

roxy
Lotação: sala 3 - 309
(inteira: r$ 14,00 | meia: r$ 7,00)

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 945 / A - Copacabana 
Tel: (21) 3221-9292 

passaportes*
R$ 300,00 passaporte 50 ingressos

R$ 140,00 passaporte 20 ingressos

Formas de paGamento
Na Central de Ingressos: dinheiro e cartões de débito Visa 
e RedeCard. Não aceitamos cheques.

As formas de pagamento nos demais funcionam de 
acordo com as regras de cada estabelecimento. 

mais inFormações
www.festivaldorio.com.br

* consulte o regulamento do passaporte no site do Festival do Rio. 

paViLhão do FestiVaL do rio
Cine enContro 
Centro CuLturaL de ação e Cidadania
Avenida Barão de Teffé, 75 – Saúde

ESSA REVISTA FOI IMPRESSA EM SETEMBRO DE 2009 NO PARQUE GRÁFICO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
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títuLos em portuGuês
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�0 anos com asterix
Astérix & Obélix:  

Operação Cleopatra
Asterix e Obelix contra César
Asterix Nos Jogos Olímpicos

dox
211: Anna
American Casino
Amor, sexo e mobilete
Cerco neoliberal, O
China continua distante, A
Nollywood Babilônia
Rip: um manifesto remixado
Sonhos sobrevivem ao poder?, Os 
Teâtro de guerra
Teto de vidro

expectativa 2009
27 Cenas sobre Jorgen Leth
About Elly
Aguas turvas
Altiplano
amor escondido, O
Amreeka
Coco
Dia da transa, O
DongBei, DongBei -  

uma chinesa do norte
Eu matei a minha mãe
Homem que comeu as cerejas, O 
Jaffa
Jalainur
Katalin Varga
Machan
Nada pessoal
Outro homem, Um
Pai dos meus filhos, O
Pequenina, A 
Piquenique
Poder do Soul, O
Polytechnique
Porco cego quer voar
procura de paz, A
Quelque chose a te dire
Queridinho da Mamãe
Ramata
Retorno a Hansala
Sem você não sou ninguém
Seraphine
Shirley Adams
Siciliana rebelde, A 
Só quero caminhar
Tandoori Love -  

um romance à indiana
Terceira parte do mundo, A
Tráfico de almas
Trio de damas & hábitos nupciais
Tulpan
Vida nova em folha, Uma
Yang Yang 
Zion e seu irmão

homenagem a arte
ABC Colômbia
Agenda, A
Bem-vindo à Europa
Bom trabalho
Carmel
Claude Lévi-Strauss por ele mesmo
criança, A
Cuba, uma odisséia africana
Dançando no escuro
De volta à Normandia
Elogio ao amor
Luzes de um Verão, As 
Mundo segundo a Monsanto, O 
Noiva síria, A
Salamandra
Venho de um avião  

que caiu nas Montanhas

imagens da turquia
10 para as 11
Caixa de Pandora, A
Leite
Mercado, O
Meu raio de sol
Mommo

Jeanne moreau - a grande dama 
do cinema
Jeanne Moreau - um retrato íntimo
Jeanne Moreau, conversas
Mais tarde, você vai entender...

Limites e Fronteiras
Batalha para o Tribunal, A
Estado de emergência
Fixer: o sequestro de Ajmal 

Naqshbandi
Fogo sob a neve, O
Lentes abertas: Iraque
Madrugada do mundo, A
Menino e o cavalo, O
Playground
Por um instante, a liberdade
Rachel 
Sussurros ao vento
Teza

meio ambiente
Katanga Business
No Impact Man
Nossos filhos nos acusarão
Pelo amor à água
Petróleo bruto
Plastic Planet
Roleta da fortuna
Vamos ganhar dinheiro

midnight movies
Além do jogo
Amargo
American Boy: o retrato de Steven 

Prince
American Prince
Big River Man
Black Dynamite
Chaser, The
Clone volta para casa, O
Em Busca do Paraíso
Gruta, A 
Hair India
Human Zoo
Idoru
Matadores de Vampiras Lésbicas
Moda transgressora, Uma 
Rei da fuga, O
Sede de Sangue
Town Called Panic, A
Tyson
Vogue - a edição de setembro
When you’re strange
Yes Men consertam o mundo, Os

mostra Geração
Aventuras de Gui & Estopa, As 
Cadê meu irmão?
Eu sei que você sabe
Férias do Lord Lucas, As
Gol a gol
Guido e Gaspar
Kata
Lar das borboletas escuras, O
Nossos filhos ponto com
Quem tem medo do lobo?
Somos Todos Diferentes
Valo

mundo Gay
An Englishman in New York
Ander
Árvores com figos
Boy
Depois de Tudo
Fantasma
Fim do amor, O
Fúria
Homens
Morrer como um homem
Sinos silenciosos
Tempos de Harvey Milk, Os

o Brasil do outro
Areal, O 
Dançando com o diabo
I Am Happy
Os Gracies e o  

Nascimento do Vale Tudo
Parajuru

Rio Breaks 
Sergio, um brasileiro no mundo
Só quando eu danço
Trópico da Saudade, Claude  

Lévi-Strauss e a Amazônia

panorama do Cinema mundial
24 city
3 Mulheres
35 Doses de Rum
(500) Dias com ela
Abraços partidos
Aconteceu em Woodstock
Adam 
Ainda a caminhar
Amália
Amor extremo
An Education 
Aquario
Aventura erotica
Bad Lieutenant:  

Port of Call New Orleans
Barba Azul
Barragem contra o Pacifico, Uma
Bastardos Inglórios
Batalha dos 3 reinos, A
Brilho de Uma Paixão
Burning Plain, The
Casa Nucingen, A
Che 2 - A Guerrilha
City Island
Coco antes de Chanel
Coco Chanel & Igor Stravinsky
Como desenhar um circulo perfeito
Corações em Conflito
Corredor noturno, O
Desinformante!, O
Dia da saia, O
Distante Nós Vamos
Distrito 9
Doce perfume
Doutrina de Choque, A
Doze Jurados e Uma Sentença
Embarque Imediato
Eterno feitiço
Fais-moi Plaisir
física da água, A
Five Minutes of Heaven
Flordelis -  

basta uma palavra pra mudar
Hachiko: A Dog’s Story
Herbes Folles, Les
It Might Get Loud
Jericó
John Rabe
Julie & Julia
Khamsa
London River
Lulu & Jimi
Mamãe foi ao salão
Maradona
Marching Band
Messenger, The
Mia et le Migou
Mother
Mundo maravilhoso da lavanderia, O
Nova York, Eu Te Amo
Parada
Partir
Pequeno soldado
Politist, Adjectiv
Praias de Agnes, As
Ricky
Sexo, quiabo e manteiga com sal
Singularidades de  

uma rapariga loura
Storm
Time That Remains, The
Tiro na cabeça
Tokyo!
Vegas: baseado em fatos reais
Viagem aos Pireneus
Vida Vertiginosa
Vigaristas, Os
Vincere
Whisky com Vodka
White Material
White Ribbon, The 

pocket Films
30 Days of Shooting
A contre-courant
Acute void
Avignon / C.T.
Awake
Blue life
Brooklyn Venice
Brotherly Love
Castigo Final
Cell Phone Memories
Centipede
Dabka
Dead Files
Derive
Domino
Domofonia
Experiencia no hace al artista, La
Fine di un amore
Happy Slapping
Head On
Heroes 313
Hugo
Incident
J’aimerais partager  

le printemps avec quelqu’un
Janine
Kafka
Kawalek hepi
Laissez faire les temps
Let’s not Keep Score
Lili et Pierrot
Microfilm
Mon lieu de vie,  

mon quartier, l’Aurence
Mon quart d’heure
New Year’s Kite
Notturno
Ongles, Les
Papiers, Les
Polyetheylene Bag
Pour ceux
Power Flowers 2
Regard de méduse, Le
Rimini
Seventh day
Shh
Situation 4.4
Small gap
Sometimes on a rainy day
Sujet et mouvant
Suzy, Passion Whales
To Betsy from Betsy (who turns 

tormorrow 65-T) still alive
Too close, too far
Turbo 2088
Ulisses’ meat
Via muerta, La
Visiting the Cargo Vessel
World in colour
Wrangling Ice
Your picture with me

première Brasil
25
À Margem do Lixo
Alô Alô Terezinha
Amor Segundo B. Schianberg, O
Ana Beatriz
Antes que o Mundo Acabe
B1
Belair
Bellini e o Demônio
Beyond Ipanema: Ondas Brasileiras 

na Música Global
Bom Dia, Meu Nome é Sheila ou 

Como Trabalhar em telemarke-
ting e Ganhar um Vale-Coxinha

Cabeça a Prêmio
Caro Francis
Cidadão Boilesen
Cildo
Continuação
Coração Às Vezes Para de Bater, O
Dia de Sorte, Um
DoceAMARgo
Dzi Croquettes
Em quadro

Falta Que Nos Move, A
Famosos e os Duendes da Morte, Os
Fluidos
Groelândia
Herbert de Perto
Histórias de Amor  

Duram Apenas 90 Minutos
Hotel Atlantico
Ilha, A
Inquilinos (Os incomodados  

que se mudem), Os
Insolação
Intruso
Inversão
Luto como Mãe
Montanha Mágica, A
Morgue Story -  

Sangue, Baiacu & Quadrinhos
Natimorto
Nome do Gato, O
Notas Soltas sobre um Homem só
Olhos azuis
Olhos de Ressaca
Paraíba, O
Penas Alternativas
Pensão dos Caranguejos, A
Pequeno Burguês, O -  

Filosofia de Vida
Predileção
Príncipe Encantado, O
Quase Todo Dia
Raça Síntese de Joãosinho Trinta, A
Reidy, A Construção da Utopia
Rock Brasileiro -  

História em Imagens
Sem Fio
Sequestro
Sildenafil
Sol do Meio Dia, O
Sonhos Roubados
Tamboro
Teu Sorriso
Troco, O
Viajo Porque Preciso,  

Volto Porque Te Amo
Vida de Balconista

premiere Latina
Arranca-me a Vida
Beleza da luta, A
Boogie
Chuva
Cinco dias sem Nora
Cornucópia
Criada, A
Deuses
Histórias extraordinárias
Lake Tahoe
Luisa
Menino peixe, O
Namorado para Minha Esposa 
Navidad
Para quem você ligaria?
Presente de Pachamama, O 
próxima estação, A
Purgatório
Segredo dos seus olhos, O 
Sereia e o mergulhador, A
Turistas
Último verão de La Boyita, O
Viagens do vento, As 

retro isabelle huppert 
8 Mulheres
Amor tão fácil, Um 
Comédia do poder, A
Entre nós
Lei de quem tem poder, A
Mulheres diabólicas
Separação, A 

tela Brasil de música
Loki, Arnaldo Baptista
Palavra (En)cantada
Simonal, Ninguem Sabe  

o Duro que Dei
Titãs - A Vida Até Parece Uma Festa

tesouros da Cinemateca
Hora da Estrela, A 
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títuLos oriGinais
�0 anos com asterix
Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre
Astérix aux jeux olympiques 
Astérix et Obélix contre César 

dox
211: Anna
American Casino
Amour, sexe et mobylette
China is still Far
Encerclement, L’ – La démocratie 

dans les rets du néolibéralisme
Glass House, the
Nollywood Babylon
Pouvoir détruit-il le rêve?, Le
Rip: A remix manifesto
Theater of War

expectativa 2009
27 Cenas sobre Jorgen Leth
Altiplano
Amour caché, L’
Amreeka
Autre homme, Un
Babi buta yang ingin terbang
Bergfest
Coco
Cold Souls
Darbareye Elly
De Usynlige
DongBei, DongBei
Humpday
J’ai tué ma mère
Jaffa
Katalin Varga
La Pivellina
Machan
Mardi ke gilass hayash ra khord
Momma’s Man
Père de mes enfants, Le 
Pescuit Sportiv
Pokoj v dusi
Polytechnique
Quelque chose a te dire
Ramata
Retorno a Hansala
Rien de Personnel
Séraphine
Shirley Adams
Siciliana Ribelle, La 
Sólo Quiero Caminar
Soul Power
Tandoori Love
Tris di donne & abiti nuziali
Troisième partie du monde, La
Tulpan
Vie Toute Neuve, Une
Yang Yang 
Zha Lai Nuo Er
Zion and His Brother

homenagem a arte
ABC Colombia
Beau travail
Carmel
Claude Lévi-Strauss par lui-même
Cuba, une odyssée africaine
Dancer in the Dark
Éloge de l’amour 
Emploi du temps, L’
Enfant, L’
Fiancée syrienne, La
Monde selon Monsanto, Le 
Mùa hè chieu thang dung
Retour en Normandie
Salamandra
Stranded: I’ve Come from a Plane 

That Crashed on the Mountains
Welcome Europa

imagens da turquia
11’ e 10 Kala
Hayat Va
Mommo
Pandora‘nın Kutusu
Pazar - Bir ticaret masali 
Süt

Jeanne moreau - a grande dama 
do cinema
Jeanne M. Conversations

Jeanne M. Côté cour côté coeur
Plus tard, tu comprendras...

Limites e Fronteiras
Aube du monde, L´
Fire Under the Snow
Fixer: The Taking of Ajmal 

Naqshbandi
Living in Emergency
Our emotions take the pictures: 

Open Shutters Iraq
Playground
Pour un instant, la liberte
Rachel 
Reckoning, the
Sirta la gal ba
Teza
The Horse Boy

meio ambiente
Crude
Flow: For Love of Water
Good Fortune
Katanga Business
Let’s Make Money
No Impact Man
Nos enfants nous accuseront
Plastic Planet

midnight movies
Amer
American Boy:  

A Profile of Steven Prince
American Prince
Bak-Jwi
Beyond the Game
Big River Man
Black Dynamite
Choo Gyeok Ja
Gruta, A 
Hair India
Heaven wants out
Human Zoo
Idoru
Kuron wa kokyo wo mezasu
Lesbian Vampire Killers
Panique au Village
Roi de l’evasion, Le 
September Issue, the
Traum In Erdbeerfolie, ein
Tyson
When you’re strange
Yes Men Fix the World, The

mostra Geração
aventuras de Gui & Estopa, As 
Férias do Lord Lucas, As
Gol a gol
Guido e Gaspar
I Know You Know
Kata
Kdopak by se vlka Bál
Mein Bruder ist ein Hund
Nossos filhos ponto com
Taare Zameen Par
Tummien Perhosten Koti
Valo

mundo Gay
Ander
Boy
Depois de Tudo
End of Love, the
Englishman in New York, An
Fig Trees
Ghosted
Homens
Morrer como um homem
Outrage
Soundless Wind Chime
Times of Harvey Milk, the

o Brasil do outro
Areal, O 
Claude Lévi-Strauss,  

auprès de l’Amazonie
Dancing with the Devil
I Am Happy
Only When I Dance
Os Gracies e o  

Nascimento do Vale Tudo
Rio Breaks 

Semaine à Parajuru, Une 
Sergio, um brasileiro no mundo

panorama do Cinema mundial
12
35 Rhums
(500) Days of Summer
À l’Aventure
Abrazos Rotos, Los
Adam 
Amália
An Education 
Aruitemo Aruitemo
Away We Go
Bad Lieutenant:  

Port of Call New Orleans
Barbe Bleue
Barrage contre le pacifique, Un
Bright Star
Brothers Bloom, The
Burning Plain, The
Che: Part Two
Chi Bi
City Island
Coco avant Chanel
Coco Chanel & Igor Stravinsky
Como desenhar um circulo perfeito
Corredor Nocturno, El
District 9
Embarque Imediato
Er Shi Si Cheng Ji
Fais-moi Plaisir
Fish Tank
fisica dell’acqua, La
Five Minutes of Heaven
Flordelis -  

basta uma palavra pra mudar
Forever Enthralled
Hachiko: A Dog’s Story
Herbes Folles, Les
informant!, The
Inglourious Basterds
It Might Get Loud
Jerichow
John Rabe
Journee de la Jupe, La
Julie & Julia
Khamsa
La Maison Nucingen
Lille Soldat
London River
Lulu & Jimi
Madeo
Maman est chez le coiffeur
Mammut
Maradona by Kusturica
Marching Band
Messenger, The
Mia et le Migou
New York, I Love You
Parada
Partir
Plages d’Agnès, Les
Politist, Adjectiv
Ricky
Seh Zan
Sexe, Gombo  & Beurre Salé
Shock Doctrine, The
Singularidades de  

uma rapariga loura
Sturm
Taking Woodstock
Tatarak
The Edge of Love
Time That Remains, The
Tiro en la Cabeza
Tokyo!
Vegas: Based on a True Story
Vida Vertiginosa
Vincere
Voyage aux Pyrénées, Le 
weiße Band, Das 
Whisky mit Vodka
White Material
Wundersame  

Welt der Waschkraft, Die

pocket Films
30 Days of Shooting

A contre-courant
Acute void
Avignon / C.T.
Awake
Blue life
Brooklyn Venice
Brotherly Love
Castigo Final
Cell Phone Memories
Centipede
Dabka
Dead Files
Derive
Domino
Domofonia
Experiencia no hace al artista, La
Fine di un amore
Happy Slapping
Head On
Heroes 313
Hugo
Incident
J’aimerais partager  

le printemps avec quelqu’un
Janine
Kafka
Kawalek hepi
Laissez faire les temps
Let’s not Keep Score
Lili et Pierrot
Microfilm
Mon lieu de vie,  

mon quartier, l’Aurence
Mon quart d’heure
New Year’s Kite
Notturno
Ongles, Les
Papiers, Les
Polyetheylene Bag
Pour ceux
Power Flowers 2
Regard de méduse, Le
Rimini
Seventh day
Shh
Situation 4.4
Small gap
Sometimes on a rainy day
Sujet et mouvant
Suzy, Passion Whales
To Betsy from Betsy (who turns 

tormorrow 65-T) still alive
Too close, too far
Turbo 2088
Ulisses’ meat
Via muerta, La
Visiting the Cargo Vessel
World in colour
Wrangling Ice
Your picture with me

première Brasil
25
À Margem do Lixo
Alô Alô Terezinha
Amor Segundo B. Schianberg, O
Ana Beatriz
Antes que o Mundo Acabe
B1
Belair
Bellini e o Demônio
Beyond Ipanema: Ondas Brasileiras 

na Música Global
Bom Dia, Meu Nome é Sheila ou 

Como Trabalhar em telemarke-
ting e Ganhar um Vale-Coxinha

Cabeça a Prêmio
Caro Francis
Cidadão Boilesen
Cildo
Continuação
Coração Às Vezes Para de Bater, O
Dia de Sorte, Um
DoceAMARgo
Dzi Croquettes
Em quadro
Falta Que Nos Move, A
Famosos e os Duendes da Morte, Os
Fluidos

Groelândia
Herbert de Perto
Histórias de Amor Duram Apenas 

90 Minutos
Hotel Atlantico
Ilha, A
Inquilinos (Os incomodados que se 

mudem), Os
Insolação
Intruso
Inversão
Luto como Mãe
Montanha Mágica, A
Morgue Story -  

Sangue, Baiacu & Quadrinhos
Natimorto
Nome do Gato, O
Notas Soltas sobre um Homem só
Olhos azuis
Olhos de Ressaca
Paraíba, O
Penas Alternativas
Pensão dos Caranguejos, A
Pequeno Burguês, O -  

Filosofia de Vida
Predileção
Príncipe Encantado, O
Quase Todo Dia
Raça Síntese de Joãosinho Trinta, A
Reidy, A Construção da Utopia
Rock Brasileiro -  

História em Imagens
Sem Fio
Sequestro
Sildenafil
Sol do Meio Dia, O
Sonhos Roubados
Tamboro
Teu Sorriso
Troco, O
Viajo Porque Preciso,  

Volto Porque Te Amo
Vida de Balconista

premiere Latina
A Quien Llamarias?
Arráncame la vida
Bello de la Pelea, Lo
Boogie, el aceitoso
Cinco Días sin Nora
Cuerno de la abundancia, el
Dioses
Historias extraordinarias
Lake Tahoe
Lluvia
Luisa
Nana, La
Navidad
Niño Pez, El
Novio Para Mi Mujer, Un
próxima estación, La
Purgatorio
Regalo de Pachamama. El 
Secreto de sus ojos, El
Sirena y el Buzo, La
Turistas
Último verano de la Boyita, El 
Viajes del Viento, Los 

retro isabelle huppert 
8 femmes
Cérémonie, La 
Coup de foudre
Coup de torchon
Dentellière, La 
Ivresse du pouvoir, L’
Séparation, La 

tela Brasil de música
Loki, Arnaldo Baptista
Palavra (En)cantada
Simonal, Ninguem Sabe o  

Duro que Dei
Titãs - A Vida Até Parece Uma Festa

tesouros da Cinemateca
Hora da Estrela, A 
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títuLos em inGLês

Auditório do BNDES
Av. República do Chile, 100 – Centro
Tel: (21) 2220 - 0316

Auditório do BNDES

SEX (2/10) 19:00
TITÃS - A VIDA ATÉ PARECE UMA FESTA
de Branco Mello, Oscar Rodrigues. 
Brasil, 2008. 100min.

QUA (30/9) 19:00
PALAVRA (EN)CANTADA
de Helena Solberg.
Brasil, 2008. 82min.

SEG (28/9) 19:00
SIMONAL, NINGUEM SABE O DURO QUE DEI
de Claudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal. 
Brasil, 2008. 86min.

TER (29/9) 19:00
LOKI, ARNALDO BAPTISTA
de Paulo Henrique Fontenelle.
Brasil, 2008. 120min.

Os novos clássicos  
dos documentários brasileiros

Programação Gratuita

�0 anos com asterix
Asterix & Obelix: Mission Cleopatra
Asterix at the Olympic Games
Astérix et Obélix take on César 

dox
211: Anna
American Casino
Behind the Rainbow
China is still Far
Encirclement – Neo-Liberalism 

Ensnares Democracy
Glass House, the
Love, sex and mopeds
Nollywood Babylon
Rip: A remix manifesto
Theater of War

expectativa 2009
27 Scenes About Jorgen Leth
About Elly
Altiplano
Amour caché, L’
Amreeka
Another Man
Bets and Wedding Dresses
Blind pig who wants to fly
Brand New Life, A 
Coco
Cold Souls
Father of my children
Hooked
Humpday
I Killed My Mother
Jaffa
Jalainur
Just Walking
Katalin Varga
La Pivellina
Machan
Man who ate his Cherries, A 
Momma’s Man
North Chinese Girl, A
Nothing Personal 
Polytechnique
Quelque chose a te dire
Ramata
Return to Hansala
Seraphine
Shirley Adams
Sicilian Girl, The 
Soul at Peace
Soul Power
Tandoori Love
Third Part of the World, The
Troubled Water
Tulpan
Without You I’m Nothing
Yang Yang 
Zion and His Brother

homenagem a arte
ABC Colombia
Back to Normandy
Carmel
Child, The 
Claude Levi-Strauss:  

In His Own Words
Cuba: an Africain Odyssey
Dancer in the Dark
Good Work
In Praise of Love
Salamandra
Stranded: I’ve Come from a Plane 

That Crashed on the Mountains
Syrian Bride, The 
Time Out
Vertical Ray of the Sun, The
Welcome Europa
World According to Monsanto, The

imagens da turquia
10 to 11
Market, The
Milk
My only Sunshine
Pandora’s Box
The Bogeyman

Jeanne moreau - a grande dama 
do cinema

Jeanne M. Conversations
Jeanne Moreau:  

A Bombshell in Disguise
One Day, You Will Understand  

Limites e Fronteiras
Dawn of the World
Fire Under the Snow
Fixer: The Taking of Ajmal 

Naqshbandi
For the moment, freedom
Living in Emergency
Our emotions take the pictures: 

Open Shutters Iraq
Playground
Rachel 
Reckoning, The
Teza
The Horse Boy
Whisper with the Wind

meio ambiente
Crude
Flow: For Love of Water
Good Fortune
Katanga Business
Let’s Make Money
No Impact Man
Plastic Planet
That should not be:  

our children will accuse us

midnight movies
Amer
American Boy:  

A Profile of Steven Prince
American Prince
Beyond the Game
Big River Man
Black Dynamite
Chaser, The
Clone Returns Home, The
Comrade Couture
Grotto, The 
Hair India
Heaven wants out
Human Zoo
Idoru
King of Escape, The 
Lesbian Vampire Killers
September Issue, The
Thirst
Town Called Panic, A
Tyson
When you’re strange
Yes Men Fix the World, The

mostra Geração
Adventures of Gui & Estopa, The
From Goal to Goal
Guido and Gaspar
Home of Dark Butterflies, The 
I Know You Know
Kata
Lord Lucas’ Vacations
My brother is a dog
Our Children dot.com
Stars on Earth
Valo
Who is Afraid of the Wolf

mundo Gay
After everything
Ander
Boy
End of Love, the
Englishman in New York, An
Fig Trees
Ghosted
Men
Outrage
Soundless Wind Chime
Times of Harvey Milk, The
To Die Like a Man

o Brasil do outro
Week in Parajuru, A
Claude Lévi-Strauss,  

Return to the Amazon
Dancing with the Devil
I Am Happy
Only When I Dance

Rio Breaks 
Sandpit, The 
Sergio
The Gracies and the  

Birth of Vale Tudo 

panorama do Cinema mundial
12
24 city
3 Women
35 Shots of Rum
(500) Days of Summer
À l’Aventure
Adam 
Amália
An Education 
Away We Go
Bad Lieutenant:  

Port of Call New Orleans
Beaches of Agnès, The
Bluebeard
Bright Star
Broken Embraces
Brothers Bloom, The
Bullet in the Head
Burning Plain, The
Che: Part Two
City Island
Coco Before Chanel
Coco Chanel & Igor Stravinsky
District 9
Eccentricities of a blond hair girl
Fish Tank
Five Minutes of Heaven
Flordelis -  

basta uma palavra pra mudar
Forever Enthralled
Hachiko: A Dog’s Story
How to Draw a Perfect Circle
informant!, The
Inglourious Basterds
It Might Get Loud
Jerichow
John Rabe
Julie & Julia
Khamsa
Little Soldier
London River
Lulu & Jimi
Mammoth
Maradona by Kusturica
Marching Band
Messenger, The
Mia et le Migou
Mommy is at the Hairdresser’s 
Mother
New York, I Love You
Night Runner
Now Boarding
Nucingen House
Parada
Partir
physics of Water, The
Please, please me!
Police, Adjective
Ricky
Sea Wall, the
Sex, Okra and Salted Butter
Shock Doctrine, The
Skirt Day
Still Walking
Storm
Sweet Rush
Taking Woodstock
The Battle of Red Cliff
The Edge of Love
Time That Remains, The
Tokyo!
Vegas: Based on a True Story
Vertiginous Life
Vincere
Voyage aux Pyrénées, Le 
Whisky with Vodka
White Material
White Ribbon, The 
Wild Grass
Wondrous World of Laundry, The

pocket Films

30 Days of Shooting
A contre-courant
Acute void
Avignon / C.T.
Awake
Blue life
Brooklyn Venice
Brotherly Love
Cell Phone Memories
Centipede
Dabka
Dead Files
Derive
Domino
Domofonia
Experiencia no hace al artista, La
Final Punishment
Fine di un amore
Happy Slapping
Head On
Heroes 313
Hugo
I’d Love to Spend the  

Spring with Someone
Incident
Janine
Kafka
Kawalek hepi
Laissez faire les temps
Let’s not Keep Score
Lili et Pierrot
Microfilm
Mon lieu de vie,  

mon quartier, l’Aurence
Mon quart d’heure
New Year’s Kite
Notturno
Ongles, Les
Papiers, Les
Polyetheylene Bag
Pour ceux
Power Flowers 2
Regard de méduse, Le
Rimini
Seventh day
Shh
Situation 4.4
Small gap
Sometimes on a rainy day
Sujet et mouvant
Suzy, Passion Whales
To Betsy from Betsy (who turns 

tormorrow 65-T) still alive
too close, too far
Turbo 2088
Ulisses’ meat
Via muerta, La
Visiting the Cargo Vessel
World in colour
Wrangling Ice
Your picture with me

première Brasil
25
Almost Every Day
Alô Alô Terezinha
Amor Segundo B. Schianberg, O
Ana Beatriz
Avoiding Jail
B1
Before the World Ends
Belair
Bellini and the Devil
Beyond Ipanema:  

Brazilian Waves in Global Music 
BitterSweetLove
Bliss
Blue Eyes
Brazilian Rock - History in Images
Cabeça a Prêmio
Change, The
Cildo
Citizen Boilesen
Clerk’s Life
Dear Francis
Dzi Croquettes
Famous and the Dead, The
Fluids
Good Morning, My Name is Sheila or 

How to Work on Telemarketing 
and Win a Chicken-tie Ticket

Greenland
Guest, The
Heart Sometimes Stops Beating, The
Herbert Up Close
History of 4 Black Actors  

in Screens, The
Hotel Atlantico
I Travel Because I Have To, I Come 

Back Because I Love You
Inversion
Island, The
Kidnapping
Lack That Pushes, The
Lenine in Continuation
Lucky Day, A
Magic Mountain, The
Midday sun, The
Morgue Story -  

Blood, Bloowfish & Comics
Name of the Cat, The 
Notas Soltas sobre um Homem só
On The Fringes of Sao Paulo: 

Scavengers
Paraíba, The
Pension, The
Petit Bourgeois, The -  

A philosophy of life
Predilection
Prince Charming 
Reidy, Building Utopia
Right to Mourn
Sildenafil
Spleen
Stillborn
Stolen  Dreams
Sunstroke
Synthesis of a Race, The
Tamboro
Tenants  (Don’t like it, leave), The
Undertow Eyes
Wireless

premiere Latina
Beauty of the Fight
Boogie
boyfriend for my wife, A
Christmas
Extraordinary Stories
Fish Child, the
Gods
Horn of Plenty, the
Lake Tahoe
Last Summer of La Boyita, The 
Luisa
Maid, the
Mermaid and the Diver, the
Norah’s Will
Pachamama
próxima estación, La
Purgatory
Question in her Eyes, The 
Rain
Tear This Heart Out
Tourists
Who Would You Call?
Wind Journeys, The 

retro isabelle huppert 
8 Women
At First Sight
Clean Slate
Comedy of Power
Judgement in Stone, A
Lacemaker, The 
Separation, The 

tela Brasil de música
Enchanted word, The
Loki, Arnaldo Baptista
Simonal, No one knows  

how tough it was
Titãs, Life seems to be like a party

tesouros da Cinemateca
Hour of the Star
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10 para as 11
(11’ e 10 kala)
de Pelin Esmer. Turquia / França / Alemanha, 2009. 
110min.

Ali vai para Istambul atrás de emprego, trazendo consigo 
sua família. Logo começa a trabalhar como zelador do 
Edifício Emniyet, mas a umidade do prédio faz sua filha 
desenvolver asma. Ali, então, envia a família de volta ao 
interior, ficando sozinho. No edifício ele conhece o Sr. Mi-
that, solitário morador do quarto andar que vive entre as 
peças de sua preciosa coleção. Quando os moradores do 
Emniyet planejam reconstruir a antiga habitação para au-
mentar seu valor e protegê-la de terremotos, Ali se une ao 
Sr. Mithat para tentar garantir o futuro de suas peças há 
anos preservadas.

imagens da turquia - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 18:15 Est Barra Point 1  [BP147]
SEG (5/10) 15:30 Est Vivo Gávea 1 [GV152]
SEG (5/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV154]
QUA (7/10) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC386]
QUA (7/10) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC390]

211: anna
(211: anna)
de Giovanna Massimetti, Paolo Serbandini. Itália, 2008. 
89min.

Anna Politkovskaya foi uma das jornalistas mais combati-
vas ao governo de Vladimir Putin. Em 2006 foi assassina-
da friamente, tornando-se a 211ª jornalista morta no país 
desde 1991. 

dox - (Lep) - 12 anos
SAB (26/9) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB308]
SAB (26/9) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB310]
QUA (30/9) 13:40 Est Vivo Gávea 4 [GV426]
QUA (30/9) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV428]
SEX (2/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB348]
QUA (7/10) 16:30 C.C. Justiça Federal [JF031]

24 City
(er shi si Cheng Ji)
de Jia Zhang-Ke. China, 2008. 107min.

A fábrica estatal 420 e seus dormitórios populares, que 
existem há 50 anos na província de Chengdu, na China, 
estão sendo demolidos para dar lugar ao condomínio 24 
City, um complexo de apartamentos de luxo. Acompanha-
mos as histórias ficcionalizadas de três mulheres cujas 
existências foram marcadas pelo trabalho na fábrica. Para-
lelamente, cinco homens que fizeram parte da vida destas 
mulheres dão seus depoimentos reais para a câmera. De 
três gerações diferentes, as memórias destes trabalhado-
res confunde-se aos poucos com a história da China. Em 
Competição no Festival de Cannes 2008.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 14:00 Cine Glória
SAB (26/9) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC107]
SAB (26/9) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC110]
SEG (28/9) 15:10 Est Vivo Gávea 4 [GV417]
SEG (28/9) 21:50 Est Vivo Gávea 4 [GV420]

27 Cenas soBre JorGen Leth
(27 Cenas sobre Jorgen Leth)
de Amir Labaki. Brasil, 2008. 73min.

Em mais de quarenta anos de atividade, o dinamarquês 
Jorgen Leth realizou 45 filmes, incluindo curtas concei-
tuais, ensaios antropológicos, fllmes de esporte, retratos 
e diários de viagem. Suas idéias iluminam seus filmes e 
vice-versa, à medida em que o cineasta discute o contexto 
cultural de seus anos de formação, sua obra como poeta e 
jornalista esportivo, a decisão de mudar-se da Dinamarca 
para o Haiti e sua parceria com Lars von Trier em Cinco 
Obstruções (2003).

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
DOM (27/9) 17:40 Est Vivo Gávea 5 [GV513]
SEG (28/9) 12:30 Espaço de Cinema 3 [EC323]
SEG (28/9) 20:30 Espaço de Cinema 3 [EC327]

QUI (1/10) 16:00 Cine Glória
SEX (2/10) 14:00 Est Barra Point 1  [BP135]

3 muLheres
(seh Zan)
de manijeh hekmat. Irã, 2008. 94min.

Minou, tecelã de meia-idade, vive com sua velha mãe, que 
tem problemas de amnésia, e com sua filha adolescente 
Pegah. Um dia, ao levar a mãe ao médico, Minou resolve 
passar num grande bazar, onde encontra um antigo e va-
lioso tapete. Preocupada em consegui-lo para si, não per-
cebe o sumiço da mãe, que vaga sem saber como voltar 
para casa. Já Pegah desapareceu há dias e não atende o 
celular. A menina resolveu sair por aí, sem razão específica, 
e perambula por regiões remotas do Irã. Em suas buscas 
individuais, as três mulheres enfrentarão uma verdadeira 
jornada de autoconhecimento.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV247]
DOM (4/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV249]
TER (6/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB178]
TER (6/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB181]
QUA (7/10) 18:15 Est Barra Point 2  [BP262]

30 days oF shootinG
(30 days of shooting)
de Kirsten Lepore. Estados Unidos, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

3� doses de rum
(3� rhums)
de Claire Denis. França, 2008. 100min.

O viúvo Lionel vive num complexo habitacional com sua 
filha, Josephine, com quem tem fortes laços por tê-la 
criado sozinho. Enquanto Lionel atrai a atenção de uma 
mulher de meia-idade, um taxista que começa a rodar pelo 
bairro flerta com Josephine e eles passam a sair. Quando 
o namorado de Josephine aceita um trabalho no exterior e 
se muda, deixando a moça balançada, Lionel percebe que 
a filha está ficando independente e que talvez seja hora 
deles confrontarem seus passados.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV202]
SEX (25/9) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV204]
DOM (27/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP112]
SEG (28/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB124]
SEG (28/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB127]

(�00) dias Com eLa
((�00) days of summer)
de Marc Webb. Estados Unidos, 2009. 95min.

Tom, jovem tímido, formou-se em Arquitetura, mas traba-
lha escrevendo cartões de felicitação. Solitário e frustrado, 
não vislumbra grandes rumos em sua vida. Quando seu 
chefe contrata uma nova secretária, Summer, ele vê seu 
ideal de amor tomar finalmente forma. Linda, espirituosa 
e inteligente, ela gosta das mesmas coisas que ele. Eles 
saem algumas vezes, e a lista de afinidades não para de 
crescer. Tom se apaixona perdidamente, mas Summer, que 
acredita que o amor não passa de uma fantasia, quer ape-
nas se divertir.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
TER (29/9) 19:15 Odeon Petrobras  [OD024]
QUI (1/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW125]
QUI (1/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW127]
DOM (4/10) 16:30 Leblon 1 [LB138]
DOM (4/10) 21:30 Leblon 1 [LB140]
SEG (5/10) 16:30 Roxy 3 [RX342]
SEG (5/10) 21:30 Roxy 3 [RX344]

8 muLheres
(8 femmes)
de François Ozon. França, 2002. 103min.

Uma família se reúne para passar o Natal em sua mansão 
no interior. Mas a tranquilidade dura pouco, pois o patriarca 
aparece morto. As suspeitas são as oito mulheres hospe-
dadas na casa. 

retro isabelle huppert  - (Lp) - 16 anos
SEX (2/10) 17:45 Instituto Moreira Salles
SAB (3/10) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB349]

a Contre-Courant
(a contre-courant)
de Alain Fleischer. França, 2009. 10min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

À marGem do Lixo
(À margem do Lixo)
de Evaldo Mocarzel. Brasil / Portugal, 2008. 84min.

Documentário que focaliza a rotina de vida dos catadores 
de papel e materiais recicláveis na cidade de São Paulo. 
Trata-se da terceira parte de uma tetralogia iniciada com À 
Margem da Imagem, que recebeu 19 prêmios em festivais 
no Brasil e no exterior, e À Margem do Concreto, que rece-
beu o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no Festival 
de Brasília. Prêmio Especial do Júri, Melhor Fotografia, Me-
lhor Filme pelo Júri Popular no 41º Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro.

première Brasil hors-concours - longa documentário 
- (Lei) - Livre
QUA (7/10) 17:00 Odeon Petrobras  [OD065]
QUI (8/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV166]
QUI (8/10) 17:30 Est Vivo Gávea 3 [GV368]

aBC CoLÔmBia
(aBC Colombia)
de Enrica Colussu. Itália / França, 2007. 88min.

Documentário sobre uma escola na selva colombiana onde 
uma professora tenta lidar com a situação de crianças e 
adolescentes que vivem em meio à guerrilha. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
SEG (28/9) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB324]
TER (29/9) 20:00 Instituto Moreira Salles
QUA (30/9) 18:30 Est Barra Point 2  [BP227]
QUI (1/10) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB338]
QUI (1/10) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB340]
SEX (2/10) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV538]

aBout eLLy
(darbareye elly)
de Asghar Farhadi. Irã, 2009. 119min.

Após passar anos na Alemanha, Ahmad volta ao Irã, e seus 
amigos organizam três dias de comemoração. Sem que o 
resto do grupo saiba, Sepideh convida para a festa a jo-
vem Elly, professora de sua filha. Ahmad, que acabou de 
se separar de sua esposa alemã e gostaria de começar 
uma nova vida com uma iraniana, vê em Elly a mulher 
perfeita. No dia seguinte, no entanto, ela desaparece mis-
teriosamente. O clima entre os amigos torna-se amargo e 
acusatório e eles iniciam uma pequena investigação para 
descobrir o paradeiro da moça. Leão de Prata de Melhor 
Direção no Festival de Berlim 2009.

expectativa 2009 - (Lp) - 12 anos
TER (6/10) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC268]
TER (6/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC271]
QUI (8/10) 13:10 Est Vivo Gávea 4 [GV466]
QUI (8/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV469]

aBraços partidos
(Los abrazos rotos)
de Pedro Almodóvar. Espanha, 2009. 128min.

Há 14 anos, o cineasta Mateo Blanco sofreu um trágico 
acidente de carro no qual perdeu simultaneamente a visão 
e sua grande paixão, Lena. Sofrendo aparentemente de 
perda de memória, abandonou sua persona de cineasta e 
preservou apenas sua faceta de escritor, cujo pseudônimo 
é Harry Caine. Um dia, Diego, o filho de sua antiga e fiel 
diretora de produção, sofre um acidente, e Harry vai em 
seu socorro. Quando o jovem indaga Harry sobre seus dias 
de cineasta, o amargurado homem revela se lembrar de 
detalhes marcantes de sua vida e do acidente. Competição 
do Festival de Cannes 2009

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SAB (26/9) 16:30 Leblon 1 [LB106]
SAB (26/9) 21:30 Leblon 1 [LB108]
SEG (28/9) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV516]
SEG (28/9) 19:30 Est Vivo Gávea 5 [GV519]
QUA (30/9) 16:30 Espaço de Cinema 1  [EC135]
QUA (30/9) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC138]
QUI (1/10) 14:00 Roxy 3 [RX325]
QUI (1/10) 19:00 Roxy 3 [RX327]
SAB (3/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW134]
SAB (3/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW136]

aConteCeu em woodstoCk
(taking woodstock)
de Ang Lee. Estados Unidos, 2009. 120min.

Em 1969, o jovem Elliot Tiber abandona sua carreira em 
Nova York para ajudar os pais a administrar o pequeno 
hotel da família no interior, que está falido e prestes a ser 
confiscado pelo banco. Ao ouvir boatos de que um festival 
de música hippie teve sua licença cassada numa cidade vi-
zinha, Elliot decide oferecer a propriedade aos produtores, 
para salvar os negócios da família. Três semanas depois, 
meio milhão de pessoas aparecem para uma celebração 
que definiria os rumos de uma geração e influenciaria a 
cultura popular de forma definitiva. Competição do Festival 
de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 16:30 Espaço de Cinema 1  [EC103]
SEX (25/9) 23:30 Espaço de Cinema 1  [EC106]
SAB (26/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW106]
SAB (26/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW108]
DOM (27/9) 14:00 Roxy 3 [RX309]
DOM (27/9) 19:00 Roxy 3 [RX311]
QUI (1/10) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV531]
QUI (1/10) 19:50 Est Vivo Gávea 5 [GV534]
QUA (7/10) 16:30 Leblon 1 [LB150]
QUA (7/10) 21:30 Leblon 1 [LB152]

aCute Void
(acute void)
de Christiane Fariah. Brasil, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

adam 
(adam )
de Max Mayer. Estados Unidos, 2009. 99min.

O jovem engenheiro eletrônico Adam acaba de perder o 
pai. Com dificuldades de se socializar, vive isolado em seu 
excessivamente organizado apartamento em Nova York. 
Sua rotina se transforma quando a atraente Beth se muda 
para o andar de cima. Inicialmente reticente com o com-
portamento estranho do vizinho, ela aos poucos passa a 
conhecê-lo melhor e a entender as razões por trás de suas 
dificuldades de comunicação. Percebendo o interesse de 

Adam e a profunda conexão que se formou entre eles, Beth 
resolve dar uma chance ao relacionamento. Competição do 
Festival de Sundance 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEG (28/9) 16:30 Roxy 3 [RX314]
SEG (28/9) 21:30 Roxy 3 [RX316]
QUA (30/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW121]
QUA (30/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW123]
SAB (3/10) 16:30 Leblon 1 [LB134]
SAB (3/10) 21:30 Leblon 1 [LB136]
TER (6/10) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV556]
TER (6/10) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV559]

a aGenda
(L’emploi du temps)
de Laurent Cantet. França, 2001. 134min.

Vincent é demitido do emprego e não tem coragem de con-
tar à familia. Por isso, todos os dias ele simula uma rotina 
de trabalho. Aos poucos, sua ficção transforma-se em uma 
ocupação de tempo integral. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 12:30 Estação Botafogo 3  [EB331]
SEX (2/10) 15:00 Instituto Moreira Salles

aGuas turVas
(de usynlige)
de Erik Poppe. Noruega, 2008. 115min.

Em seu último dia na cadeia, Jan Thomas é espancado por 
seus companheiros de prisão. Ele sabe, no entanto, que a 
“despedida” poderia ser pior, já que cumpriu pena por ter 
matado uma criança. Jan negou o crime até o fim e ago-
ra espera poder deixar o passado para trás ao conseguir 
emprego como organista em uma igreja de Oslo. Lá acaba 
se envolvendo com a pastora Anna, e cria laços afetivos 
com Jens, o filho dela. Um dia a igreja recebe a visita da 
professora Agnes e seus alunos. Observando o talentoso 
organista, Agnes reconhece em Jan o suposto assassino 
de seu filho.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV101]
SEX (25/9) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV103]
SAB (26/9) 15:45 Est Barra Point 1  [BP106]
DOM (27/9) 17:15 Estação Botafogo 3  [EB315]
DOM (27/9) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB317]
QUI (1/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB342]

ainda a Caminhar
(aruitemo, aruitemo)
de Hirokazu Koreeda . Japão, 2008. 114min.

Todos os anos, a família Yokoyama se reúne no aniversá-
rio da morte de Junpei, o filho mais velho, que faleceu há 
15 anos tentando salvar um menino de afogamento. Seus 
irmãos, hoje dois adultos de meia-idade, sabem que nun-
ca serão tão estimados pelos pais quanto o primogênito. 
Kyohei, o patriarca, se esconde em seu antigo consultório 
para fugir da agitação dos netos, enquanto Toshiko, a avó, 
comanda a cozinha tentando não transparecer as frustra-
ções de seu casamento. Mas os conflitos convivem lado a 
lado com momentos de intenso afeto.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC153]
SAB (3/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC156]
SEG (5/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV252]
SEG (5/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV254]
TER (6/10) 22:15 Est Barra Point 1  [BP159]

aLÉm do JoGo
(Beyond the Game)
de Jos de Putter. Holanda, 2008. 77min.

Hoje, o jogo de computador altamente cerebral Warcraft 
mobiliza milhões de praticantes no mundo inteiro. Dentro 
desse universo, há dois jogadores profissionais que real-
mente se destacam. Situados em lados opostos do planeta, 
o ex-campeão europeu “Gruby” e seu arqui-rival asiático 
“Sky”, atual campeão do jogo, se preparam para o con-

fronto no torneio internacional que se aproxima. Até a che-
gada desse momento, conheceremos as histórias de ou-
tros praticantes do Warcraft, como o veterano “MadFrog”, 
ídolo mundial que, para o alívio de seus pais, acabou se 
aposentando na carreira.

midnight movies - (Lep) - 14 anos
SAB (3/10) 16:00 Cine Glória
SAB (3/10) 20:00 Cine Glória
DOM (4/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP250]
TER (6/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC269]
TER (6/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC272]
QUI (8/10) 18:30 Est Barra Point 1  [BP167]

aLÔ aLÔ tereZinha
(alô alô terezinha)
de Nelson Hoineff. Brasil, 2009. 90min.

Documentário sobre o maior fenômeno de comunicação do 
país. Politicamente incorreto, radical, renovador, Chacrinha 
mudou para sempre a televisão brasileira e expressou um 
Brasil que estava em torno dela, mas não era percebido. 
O filme conta a grande aventura chacriniana através da 
ótica do apresentador, reunindo os núcleos de sua cons-
telação, chacretes, calouros e artistas que passaram por 
seus programas, para identificar suas individualidades e 
suas emoções.

première Brasil hors-concours - longa documentário 
- (Lei) - 14 anos
QUA (30/9) 19:15 Odeon Petrobras  [OD029]
SEX (2/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV336]
SEX (2/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV339]
DOM (4/10) 17:00 Cinema Nosso
TER (6/10) 20:00 Ponto Cine

aLtipLano
(altiplano)
de Peter Brosens, Jessica Woodworth. Bélgica / Ale-
manha / Holanda, 2009. 109min.

Grace, fotógrafa de guerra, desiste de sua profissão após 
um trágico incidente no Iraque. Seu marido, o cirurgião 
Max, trabalha em uma clínica no Alto dos Andes, no Peru. 
Perto de lá, Saturnina, uma jovem moça, prepara-se para 
casar com seu noivo, Ignacio. No entanto, um trágico vaza-
mento de mercúrio em uma mina contamina a população 
local, e Ignacio morre intoxicado. Os moradores, indigna-
dos, culpam os médicos estrangeiros e, na revolta, Max 
também é morto. Enquanto Grace parte ao Peru em uma 
jornada de luto, Saturnina decide sacrificar-se em protesto 
aos maus-tratos.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV406]
SAB (26/9) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV409]
SEG (28/9) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC325]
SEG (28/9) 23:45 Espaço de Cinema 3 [EC329]
QUA (30/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP127]

amáLia
(amália)
de Carlos Coelho da Silva. Portugal, 2009. 127min.

Numa noite cinzenta da Nova York de 1984, Amália Ro-
drigues contempla a distância que separa a janela de seu 
apartamento da calçada lá embaixo. Sofrendo de um tumor 
no cérebro, a célebre cantora portuguesa de fado encara a 
morte e passa em revista sua conturbada vida. Da infân-
cia humilde, marcada pela separação dos pais e a morte 
prematura da irmã mais nova, à carreira de sucesso nos 
palcos e nas telas de cinema, Amália viveu intensamente. 
Entre seus muitos romances e separações, encarnou a pai-
xão, a exuberância e a dor presentes no estilo musical que 
a consagrou no mundo inteiro.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 12 anos
SAB (26/9) 15:10 Est Vivo Gávea 5 [GV507]
SAB (26/9) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV510]
DOM (27/9) 20:00 Est Barra Point 1  [BP113]
SEG (28/9) 12:00 Espaço de Cinema 1  [EC119]
SEG (28/9) 19:00 Espaço de Cinema 1  [EC122]
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amarGo
(amer)
de Hélène Cattet, Bruno Forzani. Bélgica / França, 2009. 
90min.

Ana se vê confrontada com o desejo e com seu corpo 
em momentos chave de sua vida. Sua busca carnal os-
cila entre a realidade e fantasias que se tornam cada vez 
mais opressivas, mergulhando-a numa jornada caótica. 
Em meio a delírios coloridos, uma mão vestindo uma luva 
negra tapa sua boca e a impede de gritar. O vento levanta 
sua saia e acaricia suas pernas. E, em sua pele, Ana sente 
o atrito provocado por uma lâmina afiada. Apavorada, ela 
começa a temer por sua vida.

midnight movies - (Lep) - 18 anos
SAB (26/9) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV407]
SAB (26/9) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV410]
DOM (27/9) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC215]
DOM (27/9) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC218]
TER (29/9) 14:15 Est Barra Point 2  [BP220]

ameriCan Boy: o retrato de steVen prinCe
(american Boy: a profile of steven prince)
de Martin Scorsese. Estados Unidos, 1978. 50min.

Na mansão do ator George Memmoli, Scorsese escuta seu 
amigo Steve Prince, mais conhecido como Easy Andy, o 
vendedor de armas do filme Taxi Driver. Filho do diretor da 
agência William Morris, Steve conta vivamente sua histó-
ria pessoal. Começando pela infância como um judeu de 
classe-média, ele falado período em que foi roadie de Neil 
Diamond, até suas vivências pós-Woodstock. Com grande 
sinceridade, aborda também os problemas que marcaram 
sua vida, como a obsessão por armas e o vício em heroí-
na. Do diálogo entre os dois amigos, uma questão emerge: 
como, afinal, sobreviver?

midnight movies - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 18:00 Est Barra Point 2  [BP242]
TER (6/10) 16:00 Cine Glória
TER (6/10) 20:00 Cine Glória
QUA (7/10) 15:15 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 16:30 Espaço de Cinema 2 [EC281]
QUI (8/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC284]

ameriCan Casino
(american Casino)
de Leslie Cockburn. Estados Unidos da América, 2009. 
89min.

Em 2008 a economia americana entrou em colapso. Pes-
soas comuns, que investiram suas economias em progra-
mas supostamente seguros, foram as mais prejudicadas. 
Um professor de colégio, um terapeuta e um pastor contam 
como se viram parte de um jogo muito maior do que eles, 
no qual eram apenas fichas de aposta. Do outro lado deste 
enorme “cassino”, poderosas firmas de investimento re-
velam as estratégias usadas para enganar seus clientes. 
Mostrando como as especulações dos grandes jogam di-
retamente com as aspirações do povo, o filme expõe os 
motivos da falência do modelo americano.

dox - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 22:15 Est Barra Point 2  [BP204]
SAB (26/9) 20:00 Cine Glória
TER (29/9) 15:30 Espaço de Cinema 3 [EC332]
TER (29/9) 23:45 Espaço de Cinema 3 [EC336]
QUA (30/9) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV526]
QUA (30/9) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV529]
QUA (7/10) 14:30 C.C. Justiça Federal [JF030]

ameriCan prinCe
(american prince)
de Tommy Pallotta. Estados Unidos, 2009. 50min.

Em 1978, o diretor Martin Scorsese realizou American 
Boy, documentário sobre seu amigo Steven Prince. O filme 
nunca teve um lançamento decente e até hoje suscita a 
curiosidade de cinéfilos e cineastas. Prince é ex-ator, ex-
viciado em drogas, ex-roadie do cantor Neil Diamond e, 
principalmente, um contador de histórias nato, cuja vida 

pessoal tem mais interesse do que muitos roteiros fictí-
cios. Certo episódio, inclusive, inspirou uma cena de Pulp 
Fiction, de Quentin Tarantino. Trinta anos depois, o diretor 
Tommy Pallotta reencontra Prince e constroi um novo capí-
tulo para sua biografia.

midnight movies - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 18:00 Est Barra Point 2 
TER (6/10) 16:00 Cine Glória
TER (6/10) 20:00 Cine Glória
QUA (7/10) 15:15 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 16:30 Espaço de Cinema 2
QUI (8/10) 23:30 Espaço de Cinema 2

o amor esCondido
(L’amour caché)
de Alessandro Capone. Itália / Luxemburgo / Bélgica, 
2007. 90min.

Danielle vive sob observação em uma clínica psiquiátrica 
após ter tentado cometer suicídio pela terceira vez. Fre-
quentemente, ela sonha ou tem alucinações com sua filha 
Sophie, com a qual nunca teve uma boa relação. Durante 
as sessões de análise, a psiquiatra Nielsen trabalha para 
romper o silêncio de Danielle, até convencê-la a descre-
ver seus sentimentos em uma folha de papel. A partir daí, 
Danielle começa a relatar as maiores dificuldades de sua 
vida: a gravidez indesejada, o casamento às pressas e a 
obrigatoriedade de amar. Baseado no romance homônimo 
de Danielle Girard.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
SEX (2/10) 14:15 Espaço de Cinema 2 [EC244]
SEX (2/10) 21:00 Espaço de Cinema 2 [EC247]
SAB (3/10) 22:20 Est Barra Point 2  [BP244]
SEG (5/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP152]
SEG (5/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP154]
QUI (8/10) 17:50 Est Vivo Gávea 4 [GV468]

amor extremo
(the edge of Love)
de John Maybury. Reino Unido, 2008. 110min.

Quando crianças, Vera Phillips e Dylan Thomas se amavam. 
Adultos, se reencontram em Londres, durante a Segunda 
Guerra Mundial. Ela é cantora, e ele escreve filmes de 
propaganda para o governo. Apesar de ainda se amarem, 
Thomas está casado com a bela Caitlin, com quem, sur-
preendentemente, Vera desenvolve uma grande amizade. 
O triângulo é acrescido de William Killick, oficial que con-
quista a cantora e se casa com ela. Quando este é obrigado 
a servir na guerra, no entanto, Vera fica sozinha com Dylan 
e Caitlin, e a batalha entre o que pensa e o que sente torna-
se mais intensa.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SAB (3/10) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV441]
SAB (3/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV444]
SEG (5/10) 14:15 Espaço de Cinema 1  [EC166]
SEG (5/10) 21:00 Espaço de Cinema 1  [EC169]
TER (6/10) 14:00 Roxy 3 [RX345]
TER (6/10) 19:00 Roxy 3 [RX347]
QUA (7/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW149]
QUA (7/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW151]

o amor seGundo B. sChianBerG
(o amor segundo B. schianberg)
de Beto Brant. Brasil / SP, 2009. 80min.

A construção do amor na convivência entre uma videoar-
tista e um ator durante três semanas num apartamento em 
São Paulo. Inspirado no personagem Benjamim Schianberg 
do livro Eu receberia as piores noticias dos seus lindos lá-
bios, de Marçal Aquino.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 14 anos
SEX (2/10) 22:00 Odeon Petrobras  [OD040]
SAB (3/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD042]
DOM (4/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV347]
DOM (4/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV350]

um amor tão FáCiL
(La dentellière)
de Claude Goretta. França / Alemanha / Suíça, 1977. 
107min.

A tímida jovem Béatrice trabalha como assistente em um 
salão de beleza de Paris. Ela se apaixona por François, es-
tudante da Sorbonne, porém, a diferença de classes e de 
níveis culturais ergue uma barreira entre eles.

retro isabelle huppert  - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 12:45 Estação Botafogo 3  [EB355]
QUA (7/10) 17:30 Instituto Moreira Salles

amor, sexo e moBiLete
(amour, sexe et mobylette)
de Maria Silvia Bazzoli, Christian Lelong. França / Ale-
manha, 2008. 95min.

Na véspera do Dia dos Namorados, uma Rádio de Koupéia, 
no interior de Burkina Faso, propõe aos moradores  que 
contem suas histórias. 

dox - (Lep) - 10 anos
TER (6/10) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV456]
TER (6/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV459]
QUA (7/10) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC388]
QUA (7/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC392]
QUI (8/10) 20:00 Est Barra Point 2  [BP268]

amreeka
(amreeka)
de Cherien Dabis. Estados Unidos / Canadá / Kuwait, 
2009. 96min.

Muna, palestina divorciada, vive com o filho adolescente na 
Cisjordânia. Apesar de seu otimismo, o dia-a-dia no territó-
rio ocupado não é fácil. Portanto, quando a oportunidade de 
ir trabalhar nos EUA se apresenta, ela aceita de bom grado, 
indo se juntar à irmã nos confins do Illinois. Chegando lá, 
se dá conta de que todo o seu dinheiro foi confiscado na 
alfândega junto com uma lata de biscoitos. Sem conseguir 
emprego melhor, vai trabalhar na cozinha de uma lancho-
nete, mas a vergonha a faz fingir que está empregada num 
banco. Prêmio da FIPRESCI na Quinzena dos Realizadores 
em Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP102]
TER (29/9) 13:30 Espaço de Cinema 3 [EC331]
TER (29/9) 21:45 Espaço de Cinema 3 [EC335]
QUI (1/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV232]
QUI (1/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV234]

an eduCation 
(an education )
de Lone Scherfig. Reino Unido, 2008. 100min.

Jenny tem 16 anos e vive com a família no subúrbio lon-
drino, em 1961. Inteligente e bela, sofre com o tédio de 
seus dias de adolescente e aguarda impacientemente a 
chegada da vida adulta. Seus pais alimentam o sonho de 
que ela vá estudar em Oxford, mas a moça se vê atraída 
por um outro tipo de vida. Quando conhece Danny, homem 
charmoso e cosmopolita de trinta e poucos anos, vê um 
mundo novo se abrir diante de si. Ele a leva a concertos 
de música clássica, a leilões de arte, e a faz descobrir o 
glamour da noite, deixando-a diante de um dilema entre a 
educação formal e o aprendizado da vida.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
TER (6/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW146]
TER (6/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW148]
QUA (7/10) 16:30 Roxy 3 [RX350]
QUA (7/10) 21:30 Roxy 3 [RX352]

an enGLishman in new york
(an englishman in new york)
de Richard Laxton. Reino Unido / Estados Unidos, 2009. 
74min.

Após escrever um livro de memórias em 1968, o escritor 
inglês Quentin Crisp foi propulsado à fama. Sua celebra-

ção da homossexualidade, o exibicionismo desafiador e o 
inconformismo o transformaram num ícone. Em 1981, aos 
72 anos, vai morar em Nova York. Logo torna-se popular no 
círculo gay nova-iorquino. No entanto, o período de adula-
ção é curto. Com a ascensão da AIDS, seus comentários 
incisivos e sarcásticos provocam uma enorme polêmica 
a atraem diversos inimigos. Baseado na vida de Quentin 
Crisp e continuação do telefilme The Naked Civil Servant 
(1975), com o mesmo ator, John Hurt.

mundo Gay - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP225]
QUA (30/9) 20:10 Est Barra Point 1  [BP128]
QUI (1/10) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB149]
SAB (3/10) 14:00 Cine Glória
SAB (3/10) 18:00 Cine Glória

ana BeatriZ
(ana Beatriz)
de Clarissa Cardoso. Brasil, 2008. 9min.

Ana Beatriz e Paulo Roberto ainda não se conhecem, mas 
foram feitos um para o outro. E desde cedo o dia promete... 
ser igual a outro qualquer. Filme baseado no conto homô-
nimo de Juliano Cazarré.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 14 anos
SAB (3/10) 17:00 Odeon Petrobras 
DOM (4/10) 13:50 Est Vivo Gávea 3
DOM (4/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3
SEG (5/10) 15:15 Odeon Petrobras 

ander
(ander)
de Roberto Castón. Espanha, 2009. 128min.

Ander, fazendeiro quarentão, leva uma vida rotineira e es-
tável. Ele mora com a mãe e a irmã numa área remota do 
País Basco, e passa seus dias entre o emprego numa fábri-
ca de bicicletas e o trabalho no campo. Quando quebra a 
perna em um acidente, decide contratar José, um imigran-
te peruano, para ajudar no serviço. Em pouco tempo, os 
dois homens transformam-se em grandes amigos, e Ander 
descobre sentimentos que até então desconhecia. Ele vê 
seu relacionamento com amigos e parentes ser alterado, 
e precisa decidir se deseja realmente incluir José em sua 
vida. Exibido em Berlim 2009.

mundo Gay - (Lep) - 18 anos
QUA (30/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB142]
SEX (2/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP240]
DOM (4/10) 13:30 Est Vivo Gávea 1 [GV146]
DOM (4/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV148]
SEG (5/10) 20:00 Est Barra Point 1  [BP153]

antes Que o mundo aCaBe
(antes que o mundo acabe)
de Ana Luiza Azevedo. Brasil / RS, 2009. 97min.

Daniel, um menino de 15 anos, vive mergulhado em seu 
pequeno mundo, com problemas que parecem insolúveis: 
uma namorada que não sabe o que quer, um amigo que 
está sendo acusado de ladrão, uma pequena cidade que 
vai ter que ser deixada pra trás. É quando recebe uma 
carta do pai que nunca conheceu e já nem lembrava que 
existia. Através de cartas e fotos enviadas por ele, Daniel 
descobre que o mundo é bem maior que aquele que até 
então conhecia.

première Brasil hors-concours - longa ficção   - (Lei) 
- Livre
SAB (3/10) 19:00 Odeon Petrobras  [OD045]
SEG (5/10) 13:20 Est Vivo Gávea 3 [GV351]
SEG (5/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV354]

aQuário
(Fish tank)
de Andrea Arnold. Reino Unido, 2009. 124min.

A volátil Mia tem 15 anos e está sempre se metendo em 
confusão. Foi expulsa da escola e, ignorada por seus ami-
gos, passa os dias vagando pela vizinhança. Seu único 

interesse é a dança, que ocupa grande parte do seu tempo 
livre. Quando num dia quente de verão sua mãe traz para 
casa o atraente e simpático Connor, as coisas prometem 
mudar pra melhor. O misterioso estranho parece ter vindo 
para trazer amor e alegria definitivos para suas vidas. Prê-
mio do Júri no Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEX (2/10) 15:30 Estação Ipanema 2  [IP237]
SEX (2/10) 20:00 Estação Ipanema 2  [IP239]
QUA (7/10) 22:15 Est Barra Point 2  [BP264]
QUI (8/10) 12:15 Espaço de Cinema 1  [EC186]
QUI (8/10) 19:00 Espaço de Cinema 1  [EC189]

o areaL
(o areal)
de Sebastian Sepulveda. Chile / Brasil / Espanha, 2008. 
54min.

Para a comunidade de Guarujá, o areal vizinho é o local 
onde os espíritos habitam. O anúncio da construção de 
uma ponte, unindo a comunidade à civilização, ameaça a 
existência desse espaço sagrado e de uma parte importan-
te da cultura deles.

o Brasil do outro - (Li) - Livre
SEX (25/9) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF003]
DOM (27/9) 17:00 Cinema Nosso
TER (29/9) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB327]
TER (29/9) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB329]
QUA (30/9) 20:00 Instituto Moreira Salles

arranCa-me a Vida
(arráncame la vida)
de Roberto Sneider. México / Espanha, 2008. 110min.

Por imposição da família, Catalina se casa ainda adoles-
cente com o ambicioso general  Andrés Ascensio, na épo-
ca em que o México atravessava o conturbado contexto 
político dos anos 30. Andrés quer se tornar governador e 
para isso precisa do apoio de sua esposa. Oprimida pelo 
machismo da sociedade mexicana, Catalina se submete 
à figura poderosa do marido. Mas o encontro com Carlos 
Vives, um jovem maestro idealista, apresenta a Catalina o 
dilema da escolha entre a estabilidade do casamento e do 
projeto político de seu marido e a liberdade de uma nova 
paixão.

premiere Latina - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV301]
SEX (25/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV304]
SAB (26/9) 16:30 Roxy 3 [RX306]
SAB (26/9) 21:30 Roxy 3 [RX308]
DOM (27/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW109]
DOM (27/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW111]
SEG (28/9) 14:00 Leblon 1 [LB113]
SEG (28/9) 19:00 Leblon 1 [LB115]

árVores Com FiGos
(Fig trees)
de John Greyson. Canadá, 2009. 100min.

O canadense Tim McCaskell sofre de AIDS há 25 anos e 
é um dos fundadores da campanha AIDS Action Now. O 
sul-africano Zackie Achmat, também soro-positivo, fez 
greve de tratamento em 1999 até que os remédios fos-
sem disponibilizados para toda a população. Os dois, cujo 
heroísmo se aproxima da santificação, recebem o apoio 
de Sta. Teresa de Ávila, de um esquilo albino cantor e de 
Gertrude Stein, que deseja escrever para eles uma ópera. 
Junto a esta narrativa surrealista, entrevistas e materiais 
de arquivo dos dois ativistas compõem um ensaio operísti-
co de grandes evocações.

mundo Gay - (Lep) - 14 anos
QUA (30/9) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP230]
QUI (1/10) 20:00 Est Barra Point 2  [BP233]
SEX (2/10) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB156]
DOM (4/10) 14:00 Cine Glória
DOM (4/10) 18:00 Cine Glória

aViGnon / C.t.
(avignon / C.t.)
de Andreas Krüger, Hanno Berger. França, 2009. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

awake
(awake)
de Marco silvestri (2). Itália, . 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

B1
(B1)
de Felipe Braga e Eduardo Hunter Moura. Brasil, 2009. 
99min.

Antonio Tenório é um B1: totalmente cego, carrega na 
manga do quimono o círculo vermelho que o simboliza. O 
documentário acompanha este judoca profissional, um dos 
poucos no mundo a competir tanto em campeonatos para-
olímpicos quanto regulares, enquanto ele se prepara para 
disputar uma quarta medalha de ouro, em Pequim. Filmado 
no Brasil, França e China, o documentário narra uma jor-
nada internacional pelo ponto de vista de um judoca cego, 
revelando o homem por trás do atleta de alto-rendimento e 
investigando cinematograficamente sua sensibilidade.

première Brasil retratos - (Lei) - 10 anos
DOM (4/10) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF026]
SEG (5/10) 13:30 Est Vivo Gávea 1 [GV151]
SEG (5/10) 18:00 Est Vivo Gávea 3 [GV353]
TER (6/10) 19:00 Cinema Nosso
QUA (7/10) 18:00 Ponto Cine

Bad Lieutenant: port oF CaLL new orLeans
(Bad Lieutenant: port of Call new orleans)
de Werner Herzog. Estados Unidos, 2009. 121min.

Após salvar um prisioneiro de afogamento em decorrência 
do furacão Katrina, o detetive Terence McDonagh é pro-
movido a tenente. Com as costas seriamente contundidas, 
passa a depender de analgésicos para aguentar a dor. Um 
ano depois, está viciado em Vicodin e cocaína, mas conti-
nua trabalhando em nome da lei. Quando uma família de 
imigrantes africanos é assassinada, ele é nomeado para o 
caso, e sai à procura do assassino. Mas seu próprio envol-
vimento em atividades ilegais compromete seus padrões 
morais e ameaça colocar sua missão em risco. Competição 
do Festival de Veneza 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
DOM (27/9) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC213]
DOM (27/9) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC216]
TER (29/9) 15:10 Est Vivo Gávea 5 [GV522]
TER (29/9) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV525]
QUA (30/9) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP226]
QUA (30/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP228]
QUI (1/10) 22:15 Est Barra Point 2  [BP234]

BarBa aZuL
(Barbe Bleue)
de Catherine Breillat . França, 2009. 80min.

Catherine adora assustar a sua irmã mais nova, Marie-
Anne, lendo a história do Barba Azul, rei que mata as três 
esposas no clássico conto de Charles Perrault. Na França 
dos anos 50, as duas irmãs brincam no sótão de casa, e 
Catherine faz encenações no papel de Marie-Catherine, a 
quarta e última esposa, que escapa do destino trágico ao 
conquistar o coração do marido. Por ser um bela virgem, 
ela faz o nobre hesitar e sucumbir. Nesta versão, o Barba 
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Azul é baseado em Gilles de Rais, soldado francês contem-
porâneo de Joana d’Arc e famoso assassino de crianças. 
Festival de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV501]
SEX (25/9) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV504]
SAB (26/9) 16:15 Est Barra Point 2  [BP206]
DOM (27/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB116]
DOM (27/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB119]
TER (29/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP125]

uma BarraGem Contra o paCíFiCo
(un barrage contre le pacifique)
de Rithy Panh. França, 2008. 115min.

Em 1931 uma viúva francesa vive com seus dois filhos na 
Indochina sob administração colonial. Todo o dinheiro da 
família foi investido na compra de terras que se revela-
ram inférteis, e que são anualmente inundadas pelo mar. 
Lutando contra os burocratas corruptos que a passaram 
pra trás, ela empreende o impossível projeto de construir 
uma barragem entre sua propriedade e o oceano, no qual 
conta com a ajuda dos camponeses. Enquanto isso, sua 
filha Suzanne desperta o interesse do chinês M. Jo, filho de 
um poderoso homem de negócios. Baseado no romance 
homônimo de Marguerite Duras.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
QUI (1/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC140]
QUI (1/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC143]
SEX (2/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP140]
DOM (4/10) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV548]
TER (6/10) 13:50 Est Barra Point 1  [BP155]

Bastardos inGLórios
(inglourious Basterds)
de Quentin Tarantino. Estados Unidos / Alemanha, 
2009. 148min.

No início da ocupação nazista na França, a atriz alemã 
Shosanna Dreyfus testemunha o extermínio de sua famí-
lia pelo coronel Hans Landa. Fugindo para Paris, forja uma 
nova identidade e vira dona de um cinema. Em outro ponto 
da Europa, o tenente Aldo Raine reúne um grupo de sol-
dados judeus americanos. Apelidados de “Os Bastardos”, 
organizam pequenos e brutais atos de vingança contra os 
nazistas, visando derrubar o regime. As duas histórias se 
unem debaixo de uma marquise de cinema, onde Shosan-
na prepara sua própria vingança. Melhor Ator (Brad Pitt) no 
Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUA (7/10) 21:45 Odeon Petrobras  [OD067]
QUI (8/10) 13:30 Cinemark Downtown 1 [DW153]
QUI (8/10) 16:00 Leblon 1 [LB154]
QUI (8/10) 16:15 Espaço de Cinema 1  [EC188]
QUI (8/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW155]
QUI (8/10) 21:30 Leblon 1 [LB156]
QUI (8/10) 23:15 Espaço de Cinema 1  [EC191]

a BataLha dos 3 reinos
(Chi Bi)
de John Woo. China / Japão / Coréia do Sul / Taiwan / 
Estados Unidos, 2009. 131min.

Em 208 DC, a China é governada pela Dinastia Han. O am-
bicioso primeiro-ministro do norte, Cao Cao, pretendendo 
controlar o território inteiro, decide derrubar as duas for-
ças rebeldes do sul. Para isso, conta com um exército de 
quase um milhão de homens. Sun Quan e Liu Bei, reis de 
suas regiões, são obrigados a unirem-se contra o poderoso 
ataque de Cao Cao. Desta forma, os povos deixam de lado 
suas rivalidades e são obrigados a criar diversas estraté-
gias para superar a esmagadora vantagem numérica do 
inimigo. Baseado na história real da batalha que levou ao 
fim a Dinastia Han.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEG (5/10) 16:30 Leblon 1 [LB142]
SEG (5/10) 21:30 Leblon 1 [LB144]
TER (6/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW145]

TER (6/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW147]
QUA (7/10) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV561]
QUA (7/10) 19:20 Est Vivo Gávea 5 [GV564]
QUI (8/10) 16:30 Roxy 3 [RX354]
QUI (8/10) 21:30 Roxy 3 [RX356]

a BataLha para o triBunaL 
(the reckoning )
de Pamela Yates. Estados Unidos, 2009. 100min.

Ao final do século XX, mais de 120 países se uniram para 
formar o Tribunal Penal Internacional (TPI), corte perma-
nente para julgar crimes contra a humanidade, crimes de 
guerra e genocídios. Acompanhamos o promotor Luis Mo-
reno Ocampo e sua equipe por três anos, intervindo em si-
tuações em Uganda, no Congo, na Colômbia, e condenando 
o presidente do Sudão por genocídio. Cada caso envolve 
perigosas missões de pesquisa e manobras diplomáticas 
envolvendo delicadas questões de política internacional, 
como a recusa dos EUA a participar ou a dificuldade da TPI 
de fazer valer os seus mandatos.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 12 anos
SAB (3/10) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF022]
SEG (5/10) 13:45 Espaço de Cinema 3 [EC373]
SEG (5/10) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC377]
QUA (7/10) 14:00 Cine Glória
QUI (8/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV267]
QUI (8/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV269]

BeLair
(Belair)
de Noa Bressane, Bruno Safadi. Brasil, 2009. 80min.

Belair Filmes foi a produtora criada por Julio Bressane e 
Rogério Sganzerla que, entre fevereiro e maio de 1970, re-
alizou sete filmes de longa metragem. Belair é uma historia 
do cinema. Interditados pela censura da época estes filmes 
de ficção são uma desconhecida e reveladora máscara-es-
pelho daquele período sombrio. Uma escavação ótica traz 
estes fotogramas clandestinos a luz. A montagem projeta 
o esforço experimental destes cineastas em tornar o invi-
sível visível, move as peças de um xadrez de ficções, de 
energias, de histórias.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 12 anos
SAB (3/10) 17:00 Odeon Petrobras  [OD044]
DOM (4/10) 13:50 Est Vivo Gávea 3 [GV346]
DOM (4/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV349]
SEG (5/10) 15:15 Odeon Petrobras  [OD054]

a BeLeZa da Luta
(Lo Bello de la pelea)
de John Urbano. Estados Unidos da América, 2008. 
70min.

Em 1989 as forças norte-americanas invadiram o Panamá 
para capturar o General Noriega, gerando enormes perdas 
no país. Barraza e El Chorrillo foram alguns dos bairros 
mais afetados pela intervenção. No entanto, mesmo em 
meio à pobreza, a população sempre lutou com dignidade 
e alegria para sobreviver. Lá, boxeadores, treinadores de ri-
nha, pequenos comerciantes e moradores de rua batalham 
diariamente para manter a comunidade. Recentemente, 
porém, o desenvolvimento econômico da região e a ação 
de grandes empresas têm provocado desalojamentos e a 
destruição progressiva do lugar.

premiere Latina - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB303]
SEX (25/9) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB305]
SAB (26/9) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB312]
SEG (28/9) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV117]
SEG (28/9) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV119]
QUI (1/10) 19:00 Cine Santa

BeLLini e o demÔnio
(Bellini e o demônio)
de Marcelo Galvão. Brasil / SP, 2008. 85min.

Bellini é incumbido de chefiar o escritório de Dora Lobo. 

Porém, as coisas acabam não indo como o planejado, sem 
nenhum caso para resolver, contas para pagar... Entrega-
se ao submundo. Nesse contexto surge uma esperança, 
ele é contratado por uma pessoa misteriosa para descobrir 
o paradeiro de um livro antigo envolto em crimes brutais. 
A jornalista Gala investiga a morte de uma garota assas-
sinada no colégio, onde os indícios  levam ao misterioso 
livro desaparecido. Prêmio de Melhor Ator no Festival de 
Los Angeles.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 14 anos
SEG (28/9) 21:45 Odeon Petrobras  [OD020]
TER (29/9) 13:00 Odeon Petrobras  [OD021]
QUA (30/9) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV327]
QUA (30/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV330]

Bem-Vindo À europa
(welcome europa)
de Bruno Ulmer. França, 2006. 90min.

Jovens imigrantes ilegais, de origem curda, marroquina e 
romena, migram para as principais capitais européias por 
causa da pobreza ou da opressão política e se deparam 
com um mundo de drogas e prostituição. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
TER (29/9) 14:30 C.C. Justiça Federal [JF008]
QUI (1/10) 20:00 Instituto Moreira Salles
SEG (5/10) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB362]
SEG (5/10) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB364]
SEG (5/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB366]
TER (6/10) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV558]

Beyond ipanema: ondas BrasiLeiras na 
mÚsiCa GLoBaL
(Beyond ipanema: ondas Brasileiras na 
música Global)
de Guto Barra e Béco Dranoff. Brasil/usa, 2009. 87min.

Documentário sobre o ciclo de redescobrimento da música 
brasileira no mercado internacional. Por meio de entrevis-
tas com David Byrne, Gilberto Gil, Devendra Banhart, M.I.A., 
Mutantes, Caetano Veloso, Tom Zé, Seu Jorge, Bebel Gil-
berto, Milton Nascimento, Thievery Corporation e outros, o 
filme analisa a experiência musical brasileira fora do país. 
Artistas, produtores, DJs e críticos discutem como a mistu-
ra de estilos, os samples e a globalização ajudaram o Brasil 
a garantir um lugar de destaque na cultura global.

première Brasil música - (Lei) - Livre
SAB (26/9) 23:59 Odeon Petrobras  [OD010]
SEG (28/9) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV118]
SEG (28/9) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV120]
QUI (1/10) 17:00 Cinema Nosso
SEX (2/10) 20:00 Ponto Cine

BiG riVer man
(Big river man)
de John Maringouin. Estados Unidos / Reino Unido, 
2008. 100min.

O esloveno Martin Strel, detentor do recorde de nado de 
longa distância, tem 53 anos. Ex-viciado em jogo, trabalha 
como vendedor televisivo e jurado de concursos de beleza. 
É também professor de violão e enólogo amador, bebendo 
duas garrafas de vinho por dia. Apesar disso, mantém suas 
habilidades físicas e seu novo desafio é ser o primeiro a 
nadar os 6.992 quilômetros de extensão do perigoso rio 
Amazonas. Martin pretende completar o percurso em 66 
dias, e com isso chamar a atenção do mundo para o rápido 
desmatamento da floresta. Melhor fotografia de documen-
tário em Sundance 2009.

midnight movies - (Lep) - Livre
SAB (3/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC251]
SAB (3/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC254]
DOM (4/10) 14:15 Est Barra Point 1  [BP145]
SEG (5/10) 16:00 Cine Glória
SEG (5/10) 20:00 Cine Glória
QUI (8/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP170]

BLaCk dynamite
(Black dynamite)
de Scott Sanders. Estados Unidos, 2008. 90min.

Black Dynamite é um excelente lutador de kung fu, anda 
carregado de armas e é capaz de conquistar as mais be-
las mulheres, além de ostentar um imponente penteado 
black power. Quando a máfia italiana assassina seu irmão, 
distribui heroína em orfanatos negros e espalha pinga 
adulterada pelo gueto, Black Dynamite é obrigado a agir. 
Com uma elegância à altura dos maiores ícones do cinema 
blaxploitation dos anos 70, ele é o único herói disposto a 
enfrentar qualquer perigo nas ruas banhadas de sangue 
da cidade.

midnight movies - (Lep) - 18 anos
SEX (2/10) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC149]
SEX (2/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC152]
DOM (4/10) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV447]
DOM (4/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV449]
QUA (7/10) 22:30 Est Barra Point 1  [BP164]

BLue LiFe
(Blue life)
de Tiago Luiz Franz. Brasil, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

Bom dia, meu nome É sheiLa ou Como tra-
BaLhar em teLemarketinG e Ganhar um 
VaLe-Coxinha
(Bom dia, meu nome é sheila ou Como 
trabalhar em telemarketing e Ganhar um 
Vale-Coxinha)
de Angelo Defanti. Brasil, 2009. 17min.

Fagner vendia planos de saúde pelo telefone. Valéria tra-
balha há 19 anos em teleatendimento. O telemarketing é 
o setor da economia que mais contrata no Brasil com 800 
mil operadores. Alguns deles estão neste filme.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- Livre
DOM (27/9) 21:30 Odeon Petrobras 
SEG (28/9) 13:00 Odeon Petrobras 
TER (29/9) 15:50 Est Vivo Gávea 3
TER (29/9) 22:20 Est Vivo Gávea 3

Bom traBaLho
(Beau travail)
de Claire Denis. França, 1999. 89min.

Galoup, um oficial da Legião Estrangeira Francesa se vê 
incomodado quando um novo recruta passa a ser querido 
por todos. Enraivecido, Galoup arma um  plano para acabar 
com a carreira do rapaz. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB337]
DOM (4/10) 15:30 Instituto Moreira Salles

BooGie
(Boogie, el aceitoso)
de Gustavo Cova. Argentina, 2009. 84min.

Boogie, homem frio, sádico e machista, é o mais temido 
assassino de aluguel da cidade. Ele segue suas próprias 
leis e nunca falha em serviço. Portanto, quando alguém 
precisa “resolver” um problema, não há dúvidas: ele sem-
pre é chamado. Mas desta vez, Sonny Calabria, chefe da 
máfia local, surpreendentemente contrata Jim Blackburn, 
uma versão mais sofisticada de Boogie, para calar a tes-
temunha de um crime. Disposto a defender seu orgulho, 
Boogie sequestra a testemunha. O que não esperava, no 
entanto, era apaixonar-se por ela. Baseado nos quadrinhos 
Boogie, de Fontanarrosa.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
QUA (30/9) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC233]
QUA (30/9) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC236]
SAB (3/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV245]
SEG (5/10) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV553]
QUA (7/10) 19:00 Cine Santa
QUI (8/10) 14:15 Est Barra Point 2  [BP265]

Boy
(Boy)
de Auraeus Solito. Filipinas, 2009. 80min.

Em Manila, um poeta adolescente vai a um bar gay, onde 
passa a noite observando drag queens cantando e homens 
seminus dançando. Em determinado momento se vê atra-
ído pelo dançarino Aries, morador de uma área pobre da 
cidade. O rapaz decide, então, vender seu bonecos de ação 
e seus quadrinhos para conseguir pagar uma noite com 
o objeto de sua atração. Conseguindo o dinheiro neces-
sário, compra o dançarino por toda a noite de Ano Novo. 
Enquanto os fogos explodem celebrando a virada, os dois 
jovens desenvolvem um relacionamento que nenhum dos 
dois sabe o quanto poderá durar.

mundo Gay - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB163]
SEG (5/10) 14:00 Cine Glória
SEG (5/10) 18:00 Cine Glória
TER (6/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP260]
QUI (8/10) 16:15 Est Barra Point 2  [BP266]

BriLho de uma paixão
(Bright star)
de Jane Campion. Reino Unido / Austrália, 2009. 
119min.

Londres, 1818. O jovem poeta John Keats é vizinho de 
Fanny Brawne, estudante de moda e dona de opiniões for-
tes. Seus mundos não poderiam ser mais distintos. Quando 
o irmão de John adoece, no entanto, Fanny oferece seus 
cuidados. Encantado, John se aproxima da moça e se ofe-
rece para ensiná-la poesia. Os dois terminam se apaixo-
nando, e no momento em que a mãe de Fanny e o melhor 
amigo de John descobrem o caso, já é tarde demais para 
tentarem desaconselhá-los. O casal mergulha num roman-
ce obsessivo, no qual a paixão é tão forte quanto as turbu-
lências. Em competição no Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC207]
SAB (26/9) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC210]
DOM (27/9) 17:50 Est Barra Point 2  [BP212]
SEG (28/9) 15:20 Est Vivo Gávea 2 [GV217]
SEG (28/9) 19:40 Est Vivo Gávea 2 [GV219]

BrookLyn VeniCe
(Brooklyn Venice)
de Katherine Meinnis. Estados Unidos, 2009. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

BrotherLy LoVe
(Brotherly Love)
de Beau Fowler. Reino Unido, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

the BurninG pLain
(the Burning plain)
de Guillermo Arriaga. Estados Unidos / México, 2008. 
111min.

Sylvia é a gerente de um restaurante em Portland e, apesar 
da aparência fria e rígida, passa o tempo livre transando 
com desconhecidos. Maria é uma criança mexicana que 
vive feliz com o pai até um trágico acidente transformar 
sua vida. Na fronteira do México com os Estados Unidos, 
a jovem Mariana descobre o amor após a morte de seus 
pais. Gina, uma dona de casa casada e com quatro fi-
lhos, envolve-se com um homem também comprometido. 
Quando um estranho vindo do México confronta Sylvia com 
seu misterioso passado, ela embarca em uma jornada que 
irá unir todas estas histórias.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEG (5/10) 14:00 Roxy 3 [RX341]
SEG (5/10) 19:00 Roxy 3 [RX343]
TER (6/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC172]
TER (6/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC175]
QUA (7/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP261]
QUA (7/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP263]
QUI (8/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW154]
QUI (8/10) 22:00 Cinemark Downtown 1 [DW156]

CaBeça a prêmio
(Cabeça a prêmio)
de Marco Ricca. Brasil, 2008. 104min.

Decadência, poder, traição. Três histórias se entrecruzam 
numa paisagem desoladora de fronteira - fim de linha en-
tre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, terra de personagens 
desgarrados, esquecidos, sem ilusões. Um grande criador 
de gado e contrabandista,  sua filha impulsiva, apaixonada 
pelo piloto de avião do pai, e o pistoleiro encarregado de 
trazê-la de volta - ele próprio vítima de uma história de 
amor.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 14 anos
SEG (5/10) 21:45 Odeon Petrobras  [OD057]
TER (6/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD058]
QUA (7/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV362]
QUA (7/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV365]

Cadê meu irmão?
(mein Bruder ist ein hund)
de Peter Timm. Alemanha, 2004. 96min.

Não há presente mais desejado pela pequena Marietta, 
em seu aniversário de dez anos, do que um cãozinho. Mas 
seus pais não querem saber de um cachorro em casa e a 
única coisa que ela ganha é uma pedra, presente de um 
amigo africano. Só que a pedra é mágica e realiza o maior 
desejo de seu dono. Assim, Marietta acorda no dia seguinte 
e encontra um cachorrinho, pronto para brincar com ela. 
Com seus pais viajando e sua avó preocupada com a arru-
mação da casa, ninguém percebe que Tobias, seu irmão de 
quatro anos, desapareceu. O filme foi premiado na Mostra 
Geração 2004.

mostra Geração - (daV) - Livre
SEX (2/10) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC146]
QUA (7/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC180]

a Caixa de pandora
(pandora‘nın kutusu)
de Yesim Ustaoglu. Turquia / França / Alemanha / Bél-
gica, 2008. 112min.

Os irmãos Nesrin, Güzin e Mehmet moram em Istambul e 
levam vidas distantes, centrados em suas preocupações 
de classe média alta. Um dia precisam viajar ao vilarejo 
natal para procurar por sua mãe, Nusret, que desapareceu. 
Eles a encontram, mas ela apresenta sinais de Alzheimer, 
e os irmãos decidem levá-la para Istambul. Cuidar da mãe, 
no entanto, faz com que antigos conflitos ressurjam. Nus-
ret também não está contente, pois deseja voltar a sua 
cidade. O único que parece compreendê-la é Murat, seu 
neto rebelde e introspectivo. Concha de Ouro e de Prata no 
Festival de San Sebastián de 2008.

imagens da turquia - (Lep) - 14 anos
SEG (5/10) 11:30 Espaço de Cinema 3 [EC372]
SEG (5/10) 19:45 Espaço de Cinema 3 [EC376]
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QUA (7/10) 13:10 Est Vivo Gávea 4 [GV461]
QUA (7/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV463]
QUI (8/10) 22:00 Est Barra Point 2  [BP269]

CarmeL
(Carmel)
de Amos Gitai. Israel / França, 2009. 91min.

Na Guerra de Yom Kippur,  o cineasta israelense Amos 
Gitaï serviu como soldado e, até hoje, guarda consigo os 
traumas dessa experiência. Agora, vê seu filho repetir sua 
trajetória.

homenagem a arte - (Lep) - 14 anos
DOM (4/10) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC256]
DOM (4/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC259]
TER (6/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP157]
TER (6/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP159]
QUA (7/10) 16:20 Est Barra Point 2  [BP261]
QUI (8/10) 17:40 Est Vivo Gávea 5 [GV568]

Caro FranCis
(Caro Francis)
de Nelson Hoineff. Brasil, 2009. 90min.

Documentário sobre o influente jornalista Paulo Francis, 
que, à sua maneira, denunciou todos os dias a impossi-
bilidade de existência de vida inteligente no pensamento 
dominante, não importa que pensamento fosse dominante 
no momento. Foi combativo, lúcido, e por certo irreverente. 
Um simples exercício de escolha entre os múltiplos Francis 
que se espalharam entre as pessoas que circulavam ao 
seu redor. O jornalista de sucesso, o escritor angustiado, o 
trotskista desencantado, o amante de Wagner e das mar-
chinhas de Carnaval.

première Brasil retratos - (Lei) - 12 anos
TER (6/10) 17:30 Odeon Petrobras  [OD060]
QUA (7/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV161]
QUA (7/10) 18:00 Est Vivo Gávea 3 [GV363]
QUI (8/10) 19:00 Cinema Nosso

a Casa nuCinGen 
(La maison nucingen)
de Raoul Ruiz. França / Chile, 2008. 94min.

Na década de 20, William James, jovem aristocrata ame-
ricano, vive na França com sua esposa Anne-Marie. Numa 
partida de pôquer ganha uma bela casa no Chile, próxima 
à Cordilheira dos Andes. O casal viaja então para o distante 
país para conhecer a casa e descansar. Chegando lá, os 
empregados da casa os recebem com estranhas atitudes. 
Logo o casal descobre que a família que habitava a casa 
anteriormente ainda está lá, e que esqueletos, fantasmas, 
mortos-vivos e outros seres sobrenaturais andam nor-
malmente pela cidade. Baseado em A Casa Nucingen, de 
Honoré de Balzac.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB109]
SAB (26/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB112]
DOM (27/9) 22:15 Est Barra Point 2  [BP214]
SEG (28/9) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP216]
SEG (28/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP218]

CastiGo FinaL
(Castigo Final)
de Cassiano Scarambone. Brasil, 2009. 80min.

Oito mulheres. Oito crimes. Uma prisão. Seriado interativo 
que conta a luta de oito desconhecidas para sobreviver 
dentro dos muros sombrios de um presídio. Hoje, elas são 
as vítimas e qualquer vacilo pode significar a própria mor-
te. A série também conta com um ARG – Alternate Reality 
Game – onde os usuários devem procurar por pistas espa-
lhadas em dezenas de sites, perfis em redes sociais além 
de matérias implantadas em portais de notícias, a fim de 
descobrir a senha necessária para salvar as detentas.

pocket Films -  - 16 anos
QUA (30/9) 18:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 14:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 18:00 Oi Futuro

CeLL phone memories
(Cell phone memories)
de Marcio H Soares (2). Brasil, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

Centipede
(Centipede)
de Barbara Zarbori. Brasil, 2008. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

o CerCo neoLiBeraL
(L’encerclement – La démocratie dans les 
rets du néolibéralisme)
de Richard Brouillette. Canadá, 2008. 160min.

Os dogmas do neoliberalismo são hoje bem conhecidos: 
ausência de regulamentação, redução do papel do Estado, 
privatização, etc. Em outras palavras, colocar a economia 
nas mãos da classe financeira. No entanto, esses dogmas, 
perfeitamente naturalizados, foram gradualmente impos-
tos através de décadas de propaganda. Atualmente, a 
doutrina neoliberal já alcançou todos os cantos do planeta. 
Um grupo de intelectuais de prestígio, entre os quais Noam 
Chomsky e Ignacio Ramonet, reflete e analisa o que de fato 
acontece por trás dessa cortina de fumaça e do conceito 
de livre mercado.

dox - (Lep) - 16 anos
TER (6/10) 15:00 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF035]

the Chaser
(Choo Gyeok Ja)
de Hong-jin Na. Coréia do Sul, . 125min.

Jung-ho é um antigo policial que agora ganha a vida como 
cafetão. Recentemente, perdeu várias de suas garotas, que 
sumiram deixando-o cheio de dívidas. Logo após enviar 
Mi-jin para um homem desconhecido, ele conclui que este 
mesmo cliente é o responsável pelos desaparecimentos, e 
decide ir atrás dele. Ao localizá-lo, o sujeito confessa ter 
matado uma dúzia de mulheres, mas não há provas para 
prendê-lo. Para piorar, Mi-jin está sumida. Certo de que ela 
ainda está viva, Jung-ho assume a missão de encontrá-la 
nas doze horas restantes de detenção sem mandato do 
assassino. Festival de Cannes 2008.

midnight movies - (Lp) - 16 anos
DOM (4/10) 17:30 Est Barra Point 2  [BP247]
SEG (5/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC263]
SEG (5/10) 23:45 Espaço de Cinema 2 [EC266]
QUA (7/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP165]

Che 2 - a GuerriLha
(Che: part two)
de Steven Soderbergh. Espanha / França / Estados Uni-
dos, 2008. 133min.

Após a Revolução Cubana, Che Guevara está no auge de 
sua fama e poder. Ainda assim, decide sumir, reaparecendo 
incógnito nas florestas bolivianas. Lá, reúne um pequeno 
grupo de rebeldes para ajudá-lo a expandir a mensagem 
revolucionária por toda a América Latina. No entanto, ele 
perde suas linhas de comunicação e sofre com a falta de 
suporte local. Quando a CIA se aproxima, percebe que esta 
pode ser sua mais perigosa campanha e que, para realizar 
a Grande Revolução, deve estar preparado para sacrificar a 
própria vida. Melhor Ator para Benicio del Toro no Festival 
de Cannes 2008.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEX (25/9) 16:30 Leblon 1 [LB102]
SEX (25/9) 21:30 Leblon 1 [LB104]
DOM (27/9) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV511]
DOM (27/9) 19:30 Est Vivo Gávea 5 [GV514]
SEG (28/9) 14:00 Roxy 3 [RX313]
SEG (28/9) 19:00 Roxy 3 [RX315]
TER (29/9) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC128]
TER (29/9) 23:59 Espaço de Cinema 1  [EC131]
QUA (30/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW122]
QUA (30/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW124]

a China Continua distante
(China is still Far)
de Malek Bensmail. França / Algéria, 2008. 120min.

Cinquenta anos depois, numa escola local, crianças apren-
dem sobre os acontecimentos históricos que levou a vila 
de Ghassira a ser considerada o berço da revolução que 
levou a independência da Algéria. 

dox - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB306]
SAB (26/9) 17:30 Instituto Moreira Salles
DOM (27/9) 14:30 C.C. Justiça Federal [JF005]
QUA (30/9) 15:00 Estação Botafogo 3  [EB332]
QUA (30/9) 19:00 Estação Botafogo 3  [EB334]
SEX (2/10) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV440]

ChuVa
(Lluvia)
de Paula Hérnandez. Argentina, 2008. 110min.

Buenos Aires está debaixo de chuva há três dias. Após ter 
abandonado o homem com quem viveu por nove anos, 
Alma está morando temporariamente em seu carro. Presa 
na tempestade, se sente solitária e insegura. Roberto, de 
volta ao país após 30 anos, também se sente solitário; tudo 
o que tem na Argentina é um pai em coma, com quem 
nunca se relacionou, e um apartamento que precisa ser 
esvaziado. No meio do trânsito, a porta do carro de Alma 
abre inesperadamente, e Roberto entra. Ela, mesmo sem 
conhecê-lo, deixa que entre, e o encontro muda o curso de 
suas vidas nos dias seguintes.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV201]
SEX (25/9) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV203]
DOM (27/9) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC114]
DOM (27/9) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC117]
QUA (30/9) 19:00 Cine Santa
SEX (2/10) 15:45 Est Barra Point 1  [BP136]

Cidadão BoiLesen
(Cidadão Boilesen)
de Chaim Litewski. Brasil, 2009. 93min.

Através da surpreendente vida de Henning Boilesen, o 
documentário revela a ligação política e econômica entre 
empresários e militares no combate à luta armada durante 
o regime militar brasileiro. Melhor Filme no festival de do-
cumentários É Tudo Verdade 2009.

première Brasil hors-concours - longa documentário 
- (Lei) - 14 anos
QUA (30/9) 17:00 Odeon Petrobras  [OD028]
QUI (1/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV131]
QUI (1/10) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV333]
SEX (2/10) 17:00 Cinema Nosso
SAB (3/10) 20:00 Ponto Cine

CiLdo
(Cildo)
de Gustavo Rosa de Moura. Brasil, 2008. 78min.

Cildo Meireles é um dos principais artistas plásticos brasi-
leiros em atividade, tendo conquistado em 2008 o presti-
giado Premio Velásquez de las Artes Plásticas. Conduzido 
pelas palavras do próprio, o filme percorre suas obras, 
aproximando-se aos poucos de seu pensamento e univer-
so criativo. De 2005 a 2008; do ateliê onde trabalha às 
exposições internacionais; de Inhotim, em Minas Gerais, 

à Tate Modern, em Londres; das Inserções em Circuitos 
Ideológicos ao Desvio para o Vermelho, o filme passeia por 
suas obras e idéias, em uma trajetória reflexiva e profun-
damente sensorial.

première Brasil retratos - (Lei) - Livre
DOM (27/9) 17:15 Odeon Petrobras  [OD013]
TER (29/9) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV121]
TER (29/9) 18:10 Est Vivo Gávea 3 [GV323]
QUI (1/10) 19:00 Cinema Nosso
SAB (3/10) 18:00 Ponto Cine

CinCo dias sem nora
(Cinco días sin nora)
de Mariana Chenillo. México, 2008. 92min.

José descobre que sua ex-esposa, Nora, com quem foi 
casado por 30 anos, se suicidou, e procura o rabino para 
tratar do funeral. Este lhe adverte que, caso não queira en-
terrá-la imediatamente, só poderá fazê-lo em cinco dias 
devido às festividades da Páscoa Judaica. José decide en-
tão esperar para que seu filho possa estar presente. Ao lon-
go dos cinco dias de convivência com o corpo, se entrega 
a reminiscências de sua vida com a mulher, e aos poucos 
descobre pistas de que ela arquitetou meticulosamente um 
mórbido plano para que ele estivesse ali cuidando do seu 
funeral.

premiere Latina - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 16:15 Est Barra Point 2  [BP201]
DOM (27/9) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP111]
DOM (27/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP113]
TER (29/9) 19:00 Cine Santa
QUI (1/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC141]
QUI (1/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC144]

City isLand
(City island)
de Raymond De Felitta. Estados Unidos, 2009. 100min.

Os Rizzos são uma família mais do que disfuncional. O pai, 
Vince, agente penitenciário, esconde por trás das “noites 
de pôquer” suas aulas de interpretação teatral e os planos 
de mudar de carreira. A filha, que todos supõem frequentar 
a faculdade, começa a ganhar fama como stripper, en-
quanto seu irmão mais novo responde aos hormônios da 
puberdade através de uma webcam conectada à da vizi-
nha de 300 quilos. Joyce, a mãe,sexualmente insatisfeita, 
desconfia que o marido está tendo um caso. O surgimento 
do misterioso ex-presidiário Tony abala o equilíbrio da vida 
de mentiras dos Rizzos.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUI (1/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW126]
QUI (1/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW128]
DOM (4/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC160]
DOM (4/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC163]
SEG (5/10) 15:10 Est Vivo Gávea 5 [GV552]
SEG (5/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV555]
QUA (7/10) 14:00 Leblon 1 [LB149]
QUA (7/10) 19:00 Leblon 1 [LB151]
QUI (8/10) 14:00 Roxy 3 [RX353]
QUI (8/10) 19:00 Roxy 3 [RX355]

CLaude LÉVi-strauss por eLe mesmo
(Claude Lévi-strauss par lui-même)
de Pierre-André Boutang, Annie Chevallay. França, 
2008. 93min.

O percurso intelectual do antropólogo francês centenário 
Claude Lévi-Strauss é retraçado por meio de entrevistas 
concedidas por ele a partir da década de 60 e de fotogra-
fias, manuscritos e outros objetos de seu arquivo pessoal.

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP201]
SEX (25/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP203]
QUA (30/9) 16:30 C.C. Justiça Federal [JF012]
QUI (1/10) 13:20 Est Barra Point 2  [BP230]
SEX (2/10) 17:50 Espaço de Cinema 3 [EC354]

o CLone VoLta para Casa 
(kuron wa kokyo wo mezasu)
de Kanji Nakajima. Japão, 2008. 110min.

Antes de partir para sua missão seguinte, o astronauta 
Kohei aceita participar de um programa ainda em fase ex-
perimental para ressuscitar seu corpo e sua memória em 
caso de morte. Pouco depois, ele sofre um acidente fatal no 
espaço e seu duplo é ativado. Mas um erro inesperado no 
programa faz a memória do clone retroceder à infância de 
Kohei, marcada pelo trauma da perda de seu irmão gêmeo. 
Ao encontrar o corpo de Kohei, ele pensa estar diante do 
irmão falecido. Carregando sua “matriz” às costas, ele par-
te em busca de sua cidade natal. Competição do Festival 
de Sundance 2009.

midnight movies - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV402]
SEX (25/9) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV404]
SAB (26/9) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC109]
SAB (26/9) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC112]
DOM (27/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP115]
TER (29/9) 20:00 Est Barra Point 1  [BP123]

CoCo
(Coco)
de Gad Elmaleh. França, . 95min.

Aos 40 anos de idade, Coco é um exemplo de sucesso. Há 
15 anos, imigrou para a França sem um centavo, e agora, 
graças à invenção de uma água vibrante, tornou-se um 
rico empresário. Mas sua grande recompensa ainda está 
por vir: o Bar Mitzvah de seu filho Samuel, daqui a seis 
meses. Por isso, ele concentra todas as suas energias na 
organização do que considera o evento nacional do ano. 
Coco, no entanto, fica tão obsessivo em impressionar todo 
mundo que se aproxima da loucura. Sem perceber, ele faz 
sua mulher, sua mãe e mesmo seu querido filho gradual-
mente se distanciarem.

expectativa 2009 - (Lp) - 16 anos
SEX (2/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB150]
SEX (2/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB153]
DOM (4/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP247]
DOM (4/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP249]

CoCo antes de ChaneL
(Coco avant Chanel)
de Anne Fontaine. França, 2009. 110min.

Após a morte da mãe, Gabrielle “Coco” Chanel é deixada 
pelo pai num orfanato, junto com a irmã. Na juventude, tra-
balha numa alfaiataria durante o dia e canta num cabaré à 
noite. Lá conhece o milionário Étienne Balsan, que a leva 
para viver com ele. É fazendo roupas para o amante que 
Chanel desenvolve o talento de estilista. Logo  passa a usá-
las também, ultrapassando os limites entre a vida, o amor 
e o trabalho. Mesmo vivendo apaixonadamente sabia, no 
entanto, que nunca se casaria; nem com o homem de sua 
vida, Boy Capel. Afrontando as convenções do seu tempo, 
Chanel inventa a mulher moderna.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
DOM (4/10) 14:00 Roxy 3 [RX337]
DOM (4/10) 19:00 Roxy 3 [RX339]
TER (6/10) 14:00 Leblon 1 [LB145]
TER (6/10) 19:00 Leblon 1 [LB147]
QUA (7/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC273]
QUA (7/10) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC276]
QUI (8/10) 15:30 Est Vivo Gávea 5 [GV567]
QUI (8/10) 22:30 Est Vivo Gávea 5 [GV570]

CoCo ChaneL & iGor straVinsky
(Coco Chanel & igor stravinsky)
de Jan Kounen. França, 2009. 118min.

Em 1913, a jovem Coco Chanel começa a se destacar no 
mundo da moda. Ao mesmo tempo, o compositor russo 
Igor Stravinski desponta no cenário artístico ocidental. A 
estréia do balé  A Sagração da Primavera, em Paris, arre-
bata a jovem estilista. Anos mais tarde, já célebre, Coco é 
devastada pela morte do seu amante, Boy Capel. É quando 

conhece Stravinsky, recém-chegado a Paris como exilado 
da nova União Soviética. Coco oferece então sua casa de 
campo para abrigar o músico e sua família. É o início de 
uma relação intensa entre os dois artistas. Encerramento 
do Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SAB (3/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP142]
SAB (3/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP144]
QUA (7/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC183]

a ComÉdia do poder
(L’ivresse du pouvoir)
de Claude Chabrol. França / Alemanha, 2006. 110min.

A juíza Jeanne Charmant-Killman é designada para inves-
tigar umcaso de corrupção e fraude corporativa envolven-
do o presidente de uma companhia francesa. Conforme o 
inquérito avança, Jeanne toma dimensão da força de seu 
cargo e vai sendo absorvida pelo poder. 

retro isabelle huppert  - (Lp) - 16 anos
DOM (27/9) 17:30 Instituto Moreira Salles
SEX (2/10) 13:15 Estação Botafogo 3  [EB343]

Como desenhar um CirCuLo perFeito
(Como desenhar um circulo perfeito)
de Marco Martins. Portugal, 2009. 120min.

Guilherme, rapaz tímido e frágil, tem o dom de desenhar 
círculos perfeitos. Ele vive em uma velha mansão de Lisboa 
com a mãe, a avó e sua bela irmã gêmea, Sofia. Os dois 
irmãos cresceram muito próximos e descobriram juntos 
a sexualidade. Guilherme terminou por se apaixonar pela 
irmã, mas é obrigado a aceitar calado seus namoros com 
outros rapazes. Mas ao se ver incapaz de lidar com a não-
correspondência de seu amor, decide então se refugiar na 
casa do pai, um escritor à parte do mundo. Lá, no entanto, 
sente-se cada vez mais isolado.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
TER (29/9) 15:40 Est Vivo Gávea 2 [GV222]
TER (29/9) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV224]
QUA (30/9) 17:45 Espaço de Cinema 3 [EC340]
SAB (3/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP145]
SEG (5/10) 14:00 Est Barra Point 1  [BP150]

Continuação
(Continuaçao)
de Rodrigo Pinto. Brasil / RJ, 2009. 71min.

A intimidade da criação do compositor brasileiro Lenine. 
Diante das incertezas que a era dos downloads e do vinil 
trouxe para seu trabalho, ele reúne três gerações em torno 
de sua música. Um documentário sobre olhar, encontros, 
criação e tecnologia a serviço da paixão pela arte.

première Brasil música - (Lei) - 12 anos
SEX (2/10) 23:59 Odeon Petrobras  [OD041]
SAB (3/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV141]
SAB (3/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV143]
TER (6/10) 17:00 Cinema Nosso
QUA (7/10) 20:00 Ponto Cine

o Coração Às VeZes para de Bater
(o Coração Às Vezes para de Bater)
de Maria Camargo. Brasil, 2009. 17min.

Aos quinze anos, Rafael é um adolescente como muitos 
outros, até que o skate que ganha da namorada muda o 
rumo de sua história.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- Livre
DOM (4/10) 21:45 Odeon Petrobras 
SEG (5/10) 13:00 Odeon Petrobras 
TER (6/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3
TER (6/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3
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Corações em ConFLito
(mammut)
de Lukas Moodysson. Suécia / Holanda / Alemanha, 
2009. 120min.

Leo e Ellen vivem em Nova York com a filha de oito anos, 
Jackie. Criador de um website de sucesso, Leo passou a 
transitar num universo pautado por grandes somas de di-
nheiro e importantes decisões. Já Ellen é cirurgiã, e passa 
longas horas trabalhando num hospital. Obrigado a viajar à 
Tailândia a negócios, durante sua estada, Leo tenta mudar 
sua perspectiva de vida. Ao mesmo tempo, percebendo que 
a filha prefere a companhia da babá à sua, Ellen questiona 
suas prioridades. A babá Gloria, por sua vez, tem dois filhos 
em seu país natal que fazem de tudo para se juntar a ela.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 18 anos
TER (6/10) 18:15 Est Barra Point 2  [BP257]
QUA (7/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB187]
QUA (7/10) 22:30 Estação Botafogo 1 [EB190]
QUI (8/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP267]
QUI (8/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP269]

CornuCópia
(el Cuerno de la abundancia)
de Juan Carlos Tabío. Espanha / Cuba, 2008. 108min.

Em Yaragüei, um pequeno povoado imaginário no interior 
de Cuba, uma notícia explode como uma bomba: todos 
que tiverem Castiñeira como sobrenome receberão uma 
herança milionária, depositada por um monge num banco 
inglês no século XVIII. A partir desse momento, a vida do 
povoado inteiro se desestabiliza, em especial a da família 
beneficiada. Mas nada é tão fácil como parece; para rece-
ber o dinheiro, os Castiñeiras, liderados por Bernardito e 
sua esposa, precisam resolver uma série de trâmites buro-
cráticos, e com isso contornar diversos obstáculos.

premiere Latina - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 12:10 Espaço de Cinema 2 [EC201]
SEX (25/9) 18:45 Espaço de Cinema 2 [EC204]
SEG (28/9) 21:00 Cine Santa
TER (29/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP122]
TER (29/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP124]
QUA (30/9) 15:50 Est Barra Point 1  [BP126]

o Corredor noturno
(el Corredor nocturno)
de Gerardo Herrero. Espanha / Argentina, 2009. 95min.

Eduardo é gerente de uma companhia de seguros e vive 
sob constante pressão no trabalho. Sempre que está pres-
tes a explodir, sai para correr. Um dia, voltando de uma 
mal sucedida viagem de negócios, conhece no aeroporto o 
Sr. Conti, sujeito simpático e misterioso que se apresenta 
como um amigo. Genuinamente preocupado com o estilo 
de vida de Eduardo, ele o aconselha a jogar tudo para o 
alto e se libertar. Mas o que Eduardo não sabe é que o Sr. 
Conti não sossegará enquanto ele não seguir sua sugestão, 
passando a persegui-lo aonde quer que vá. Baseado no 
romance de Hugo Burel.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEG (28/9) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV518]
TER (29/9) 15:00 Espaço de Cinema 1  [EC127]
TER (29/9) 22:00 Espaço de Cinema 1  [EC130]
QUA (30/9) 14:00 Est Barra Point 1  [BP125]
QUI (1/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP232]
QUI (1/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP234]

a Criada
(La nana)
de Sebastian Silva. Chile / México, 2009. 95min.

A introvertida Raquel trabalha como empregada para a 
família Valdés há 23 anos. Amargurada e comportando-se 
como um membro da família, passa a entrar em choque 
com a filha mais velha, levando sua patroa, Pilar, a contra-
tar outra pessoa para dividir com ela as responsabilidades 
da casa. Sentindo seu posto ameaçado, Raquel expulsa a 
nova moça com terrorismo psicológico. O caso se repe-
te até Pilar contratar uma jovem inexperiente do interior, 

Lucy, que se mostra a única capaz de romper a barreira 
que Raquel construiu em torno de si. Melhor filme de ficção 
e melhor atriz em Sundance 2009.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC208]
SAB (26/9) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC211]
DOM (27/9) 16:00 Est Barra Point 2  [BP211]
TER (29/9) 21:00 Cine Santa
QUA (7/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP161]
QUA (7/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP163]

a Criança
(L’enfant)
de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Bélgica / 
França, 2005. 100min.

Bruno e Sonia são um casal de jovens que vive às custas 
de pequenos roubos. Mesmo depois de terem um filho, 
Bruno não se corige. Ao se envolver em uma negociação 
mal-sucedida, ele decide vender o filho para sair ileso, le-
vando Sonia ao desespero.

homenagem a arte - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 17:30 Instituto Moreira Salles
DOM (27/9) 13:15 Estação Botafogo 3  [EB313]

CuBa, uma odissÉia aFriCana
(Cuba, une odyssée africaine)
de Jihan El Tahri. França / Reino Unido, 2007. 118min.

O filme lança uma perspectiva histórica pouco explorada 
sobre os conflitos na África durante a Guerra Fria, quando, 
precisando defender a independência recém adquirida, as 
nações africanas foram buscar apoio junto à Cuba

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 14:15 Est Barra Point 2  [BP225]
QUI (1/10) 16:30 C.C. Justiça Federal [JF015]
SAB (3/10) 17:40 Espaço de Cinema 3 [EC361]
TER (6/10) 15:15 Estação Botafogo 3  [EB368]
TER (6/10) 19:15 Estação Botafogo 3  [EB370]
QUI (8/10) 20:00 Instituto Moreira Salles

daBka
(dabka)
de Diaa Mohammad Qurt. Palestina, 2006. 1min.

pocket Films - (sd) - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

dançando Com o diaBo
(dancing with the devil)
de Jon Blair. Reino Unido, 2009. 101min.

Sem disfarçar identidades, este documentário penetra na 
guerra do tráfico através da ótica de um delegado, um 
mediador de conflitos e do chefe do tráfico de um morro 
carioca.

o Brasil do outro - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 19:30 Odeon Petrobras  [OD051]
TER (6/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV258]
TER (6/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV260]
QUA (7/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP265]
QUI (8/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP266]

dançando no esCuro
(dancer in the dark)
de Lars von Trier. Dinamarca / França / Suécia, 2000. 
139min.

Selma é uma imigrante checa, em vias de ficar cega, que 
trabalha numa fábrica nos EUA e passa seus dias imagi-
nando coreografias como as dos musicais americanos que 
adora. 

homenagem a arte - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 20:00 Instituto Moreira Salles
TER (29/9) 12:45 Estação Botafogo 3  [EB325]

de VoLta À normandia
(retour en normandie)
de Nicolas Philibert. França, 2007. 113min.

Em 1975, Nicolas Philibert foi assistente de direção de um 
filme cujos atores eram os camponeses da região da Nor-
mandia. 30 anos depois, ele volta para reencontrá-los. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
TER (29/9) 16:30 C.C. Justiça Federal [JF009]
QUI (1/10) 21:45 Est Vivo Gávea 4 [GV435]
SEX (2/10) 17:15 Estação Botafogo 3  [EB345]
SEX (2/10) 21:15 Estação Botafogo 3  [EB347]
TER (6/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB372]
QUI (8/10) 15:30 Instituto Moreira Salles

dead FiLes
(dead Files)
de Paula Barreto. Brasil, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

depois de tudo
(depois de tudo)
de Rafael Saar. Brasil / RJ, 2008. 12min.

Depois da despedida, a espera. Depois da espera, a volta. 
Depois de tudo, o que mais querem é estar juntos e um dia 
basta para esperarem pelo próximo.

mundo Gay - (Vo) - 14 anos
TER (29/9) 22:30 Estação Ipanema 2 
QUA (30/9) 20:10 Est Barra Point 1 
QUI (1/10) 23:59 Estação Botafogo 1
SAB (3/10) 14:00 Cine Glória
SAB (3/10) 18:00 Cine Glória

deriVe
(derive)
de Ricardo Greene. Estados Unidos, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

o desinFormante!
(the informant!)
de Steven Soderbergh. Estados Unidos, 2009. 108min.

Mark Whitacre está em rápida ascensão na gigante da 
agroindústria onde trabalha. Quando descobre que a mul-
tinacional participa de um esquema de formação de cartel, 
decide reportar para o FBI. O executivo acredita que, com 
isso, será promovido e transformado em um herói da po-
pulação. Mas o FBI precisa de provas, e Mark se transfor-
ma em agente infiltrado. Seus relatos, no entanto, estão 
sempre mudando, e torna-se impossível distinguir o que 
é real do que é produto de sua fértil imaginação. Baseado 
na história real do executivo de mais alto cargo a se tornar 
informante nos EUA.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 10 anos
SEX (25/9) 14:00 Leblon 1 [LB101]
SEX (25/9) 19:00 Leblon 1 [LB103]
DOM (27/9) 15:30 Est Vivo Gávea 5 [GV512]
DOM (27/9) 22:00 Est Vivo Gávea 5 [GV515]
TER (29/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW117]
TER (29/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW119]
QUA (30/9) 16:30 Roxy 3 [RX322]
QUA (30/9) 21:30 Roxy 3 [RX324]

deuses
(dioses)
de Josue Mendez. Peru / Argentina / França / Alema-

nha, 2008. 91min.

Os irmãos Diego e Andrea, membros da classe alta peru-
ana, estão prestes a entrar na faculdade. Eles passam as 
férias em sua bela casa de praia, em companhia do pai, 
um rico executivo, e da namorada dele, vinte anos mais 
nova. Os dois jovens vivem uma rotina incessante de fes-
tas, repletas de álcool e drogas. Mas para Diego nem tudo 
é perfeito: além da relação difícil que tem com o rígido pai, 
alimenta uma paixão não-correspondida pela irmã. Imerso 
numa elite fechada em si, onde todos comportam-se como 
deuses, sem regras, crenças ou morais, o rapaz luta para 
encontrar seu espaço.

premiere Latina - (Lep) - 18 anos
SEX (25/9) 16:00 Est Barra Point 1  [BP101]
SAB (3/10) 21:00 Cine Santa
QUA (7/10) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC274]
QUA (7/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC277]
QUI (8/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP167]
QUI (8/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP169]

o dia da saia
(La Journee de la Jupe)
de Jean-Paul Lilienfeld. França / Bélgica, 2008. 88min.

Sonia Bergerac, professora de uma escola para alunos “di-
fíceis”, enfrenta problemas para se adaptar ao seu novo 
local de trabalho.Tomando anti-depressivos desde que seu 
marido pediu a separação, um dia decide infringir a ordem 
do diretor da escola eir trabalhar de saia. A reação dos 
alunos é a piorpossível. Mas isso é só o começo de seus 
problemas, que ficam ainda mais graves depois que ela 
encontra  uma arma na mochila de um dos estudantes e, 
acidentalmente, o dispara ferindo um garoto na perna. Sem 
saber como reagir, Sonia toma a turma como refém.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV207]
SAB (26/9) 20:30 Est Vivo Gávea 2 [GV209]
DOM (27/9) 16:15 Est Barra Point 1  [BP111]
SEG (28/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB123]
SEG (28/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB126]

o dia da transa
(humpday)
de Lynn Shelton. Estados Unidos, 2009. 95min.

Ben tem um emprego fixo, leva uma vida tranquila ao lado 
da esposa e prepara-se para construir uma família. Andrew, 
seu antigo colega de faculdade, tornou-se um artista de 
rua que viaja pelo mundo. Um dia Andrew aparece no meio 
da noite e propõe a Ben uma volta aos velhos tempos de 
folia, arrastando-o para uma festa regada a álcool, drogas 
e sexo. Quando surge o assunto de um concurso pornô, os 
dois amigos se desafiam mutuamente a participar. Juntos, 
decidem que o filme mais audacioso que poderiam fazer 
seria se transassem um com o outro diante da câmera. 
Competição Sundance 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP128]
QUA (30/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP130]
SAB (3/10) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC155]
SAB (3/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC158]
SEG (5/10) 14:15 Est Barra Point 2  [BP250]
QUA (7/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV265]

um dia de sorte
(um dia de sorte)
de Beto Moreira. Brasil, 2008. 17min.

Homem comum é perseguido por pombo invisível que suja 
seu terno ao longo do dia. Após cada “episódio intestinal” 
do pássaro, um fato desagradável acontece, contrariando 
a crença de que cocô de pombo dá sorte.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 14 anos
SEG (5/10) 21:45 Odeon Petrobras 
TER (6/10) 13:00 Odeon Petrobras 
QUA (7/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3
QUA (7/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3

distante nós Vamos
(away we Go)
de Sam Mendes. Estados Unidos / Reino Unido, 2009. 
94min.

Burt e Verona têm trinta e poucos anos e terão um filho. Os 
dois têm trabalhos flexíveis, gostam de viajar e desejam 
compartilhar sua nova experiência com pessoas queridas. 
Quando os pais de Burt decidem se mudar para a Bélgica, 
nada mais prende o jovem casal à pequena cidade onde 
vivem. Com amigos morando em todos os cantos dos EUA, 
se perguntam qual seria o melhor lugar para criar seu 
bebê. Empreendem assim uma longa viagem, na qual visi-
tam amigos e parentes e testemunham diferentes modelos 
familiares, com o intuito de decidir onde e na companhia 
de quem construir o novo lar.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEX (25/9) 16:30 Roxy 3 [RX302]
SEX (25/9) 21:30 Roxy 3 [RX304]
SAB (26/9) 14:00 Leblon 1 [LB105]
SAB (26/9) 19:00 Leblon 1 [LB107]
SEG (28/9) 15:40 Est Vivo Gávea 5 [GV517]
SEG (28/9) 22:00 Est Vivo Gávea 5 [GV520]
QUA (30/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB137]
QUA (30/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB140]
SEX (2/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW129]
SEX (2/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW131]

distrito 9
(district 9)
de Neill Blomkamp. Nova Zelândia / África do Sul, 2009. 
112min.

Trinta anos atrás, alienígenas desembarcaram na Terra. As 
criaturas foram deixadas no Distrito 9, uma casa isolada na 
África do Sul, enquanto os líderes mundiais decidiam o que 
fazer. Desde então, nada aconteceu. Hoje, os aliens estão 
sob controle da MNU, uma empresa privada que pretende 
lucrar com suas poderosas armas. Mas para ativá-las é 
necessário DNA alienígena. Por isso, quando Wikus van 
der Merwe, um funcionário da MNU, contrai um vírus que 
transforma seu código genético, ele passa a ser o mais 
valioso  ser humano do mundo. Fugido e sozinho, só existe 
um lugar para ele: o Distrito 9.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW101]
SEX (25/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW103]
DOM (27/9) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC115]
DOM (27/9) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC118]
QUI (1/10) 16:30 Leblon 1 [LB126]
QUI (1/10) 21:30 Leblon 1 [LB128]

doCe perFume
(tatarak)
de Andrzej Wajda. Polônia, 2009. 85min.

Marta, casada com o médico de uma pequena cidade po-
lonesa, não sabe que possui uma doença terminal e sofre 
ainda com a morte de seus dois filhos durante a Segunda 
Guerra. Quando conhece o jovem Bogus, e inicia com ele 
um romance proibido repleto de frescor e inocência, a vida 
parece lhe sorrir novamente. Mas o rapaz morre afogado 
no rio onde se conheceram, envolto nas flores que levaria 
para ela. Marta mergulha na depressão e sua dor revela a 
dor da atriz que a interpreta, Krystyna Janda, cujo mari-
do, o cineasta polonês Edward Klosinski, morreu há pouco 
tempo. Competição do Festival de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB103]
SEX (25/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB106]
SAB (26/9) 20:00 Est Barra Point 1  [BP108]
DOM (27/9) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP211]
DOM (27/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP213]

doCeamarGo
(doceamargo)
de Rafael Primot. Brasil, 2009. 15min.

Ainda nos restam o amor e a esperança de um futuro 
melhor.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 12 anos
SEG (28/9) 21:45 Odeon Petrobras 
TER (29/9) 13:00 Odeon Petrobras 
QUA (30/9) 15:40 Est Vivo Gávea 3
QUA (30/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3

domino
(domino)
de Sandy Claes. Bélgica, 2007. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

domoFonia
(domofonia)
de Ludwik Lis. Polônia, 2008. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

donGBei, donGBei - uma Chinesa do norte
(dongbei, dongbei)
de Zou Peng. China, 2009. 81min.

Xiao Xue é uma jovem de 19 anos que vive em Harbin, no 
nordeste da China. De dia ela trabalha como vendedora em 
uma loja de roupa. À noite acompanha o chefe em seus 
programas sociais: seja como recepcionista para os janta-
res que ele oferece aos amigos, seja como acompanhante 
a karaokês e boates. Em seguida, acaba dormindo com 
ele. A menina, contudo, pensa nesses trabalhos como uma 
chance de ganhar dinheiro e fugir para Pequim, onde pre-
tende começar uma vida nova. No entanto, uma gravidez 
inesperada deixa seus sonhos em suspenso.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 16:00 Cine Glória
QUA (30/9) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC337]
QUA (30/9) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC341]
QUI (1/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV133]
QUI (1/10) 22:00 Est Vivo Gávea 1 [GV135]
SEX (2/10) 14:15 Est Barra Point 2  [BP235]

a doutrina de ChoQue
(the shock doctrine)
de Michael Winterbottom, Mat Whitecross. Reino Uni-
do, 2009. 78min.

Em A Doutrina do Choque, a autora Naomi Klein discorre 
sobre o advento do capitalismo-catástrofe, doutrina que 
demonstra como governos e grandes empresas exploram 
a economia de países afetados por guerras ou desastres 
naturais. Remontando às teorias do economista neo-liberal 
Milton Friedman e traçando exemplos na história contem-
porânea, o filme mostra que o propagandeado mercado 
livre internacional não foi erguido democraticamente. Além 
de apresentar os argumentos de seu livro, Klein exibe ma-
teriais de arquivo e entrevistas com testemunhas-chave do 
processo. Festival de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 12 anos
SEG (5/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB172]
SEG (5/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB175]
TER (6/10) 22:30 Est Barra Point 2  [BP259]
QUA (7/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP262]
QUA (7/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP264]

doZe Jurados e uma sentença
(12 razgnevannyh muzhchin)
de Nikita Mikhalkov. Rússia, 2007. 153min.

Doze jurados reúnem-se para decidir o veredicto de um 
jovem checheno de 18 anos, acusado do assassinato de 
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seu padrasto, um oficial do Exército Russo. O tribunal é 
improvisado no ginásio de esportes de uma velha escola, 
onde os jurados ficarão confinados por dias. Em nome de 
um veredicto justo, eles precisarão aprender a ouvir uns 
aos outros e a respeitar suas diferenças. Baseado no filme 
Doze Homens e Uma Sentença (1957), de Sidney Lumet. 
Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e vencedor 
do Leão de Ouro Especial pelo conjunto da obra, no Festival 
de Veneza 2007.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 13:00 Est Vivo Gávea 2 [GV206]
SAB (26/9) 17:40 Est Vivo Gávea 2 [GV208]
SEG (28/9) 16:30 Espaço de Cinema 2 [EC221]
SEG (28/9) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC224]
TER (29/9) 22:05 Est Barra Point 1  [BP124]

dZi CroQuettes
(dzi Croquettes)
de Tatiana Issa e Raphael Alvarez. Brasil, 2009. 
110min.

O documentário resgata a trajetória do grupo que se tornou 
símbolo da contracultura ao confrontar a ditadura usando 
a ironia e a inteligência. Os espetáculos revolucionaram 
os palcos com homens de barba e pernas cabeludas, que 
contrastavam com sapatos de salto alto e roupas femini-
nas. O grupo se tornou um enorme mito na cena teatral 
brasileira e parisiense nos anos 70. 

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 14 anos
DOM (4/10) 17:00 Odeon Petrobras  [OD050]
TER (6/10) 15:15 Odeon Petrobras  [OD059]
QUA (7/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV361]
QUA (7/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV364]

eLoGio ao amor
(Éloge de l’amour )
de Jean-Luc Godard. Suíça / França, 2001. 97min.

O cineasta Edgar desenvolve um projeto sobre o amor e 
procura a protagonista ideal. Quando ele finalmente a en-
contra, ela morre em seguida. Então, ele resolve ir atrás 
dela, se transportando para o passado.

homenagem a arte - (Lp) - 16 anos
SAB (26/9) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB307]
TER (29/9) 18:00 Instituto Moreira Salles

em BusCa do paraíso
(heaven wants out)
de Robert Feinberg. Estados Unidos, 2009. 79min.

Heaven é a mestre de cerimônias do Bowery Follies, uma 
velha casa noturna de Nova York cujos dias de glória já se 
foram. O lugar sobrevive de alguns poucos remanescentes, 
entre artistas de vaudeville e desajustados. Heaven sabe 
que seu tempo ali já passou. Bêbada, ela passa noite após 
noite cantando para homens desconhecidos, sonhando em 
encontrar entre eles um grande amor. Mesmo sem enten-
der como foi parar naquele lugar, Heaven tem apenas um 
desejo: conseguir sair de lá. Filmado em 1970, o filme ficou 
perdido por mais de 35 anos, até ser encontrado, editado 
e finalizado em 2009.

midnight movies - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 18:15 Est Barra Point 2  [BP207]
DOM (27/9) 17:30 Est Vivo Gávea 4 [GV413]
QUA (30/9) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC137]
SEX (2/10) 14:00 Cine Glória
SEX (2/10) 18:00 Cine Glória

em Quadro
(em quadro)
de Luiz Antonio Pilar. Brasil, 2009. 93min.

O documentário retrata vida e obra dos atores Ruth de Sou-
za, Zezé Motta, Lea Garcia e Milton Gonçalves. Numa re-
trospectiva, eles relembram movimentos culturais como o 
Teatro Experimental do Negro, o Teatro de Arena, o cinema 
da Atlântida e da Vera Cruz, até chegarem a uma análise de 
como o mercado artístico vem reagindo ao protagonismo 

negro. Os cineastas Roberto Farias, Cacá Diegues, Antonio 
Carlos da Fontoura e Joel Zito Araújo relatam experiências 
divididas com os atores em obras como O Assalto ao Trem 
Pagador, Xica da Silva, A Rainha Diaba e Filhas do Vento.

première Brasil retratos - (Lei) - 12 anos
SEG (28/9) 17:15 Odeon Petrobras  [OD018]
QUA (30/9) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV126]
QUA (30/9) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV328]
SEX (2/10) 19:00 Cinema Nosso
DOM (4/10) 14:00 Ponto Cine

emBarQue imediato
(embarque imediato)
de Allan Fitterman. Brasil, 2009. 94min.

Certo de que uma vida melhor o aguarda no exterior, o jo-
vem brasileiro Wagner mal pode esperar para deixar o país. 
Embora inexperiente, ele é determinado, e decide emigrar 
ilegalmente para Nova York. No caminho para realizar seu 
sonho, conhece Justina, mulher madura que já viveu fora 
do país. Amorosa e paciente, ela continua esperando uma 
vida melhor, enquanto sofre com seu caso mal resolvido 
com Fulano, agente de modelos gordinhas. Juntos, Wagner 
e Justina vão descobrir que a vida tem muito a oferecer, 
independente do avião que tomarem.

panorama do Cinema mundial - (Vo) - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Roxy 3 [RX301]
SEX (25/9) 19:00 Roxy 3 [RX303]
SAB (26/9) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC108]
SAB (26/9) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC111]
QUA (30/9) 16:30 Leblon 1 [LB122]
QUA (30/9) 21:30 Leblon 1 [LB124]
SEX (2/10) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV536]
SEX (2/10) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV539]
SEG (5/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW141]
SEG (5/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW143]

entre nós
(Coup de foudre)
de Diane Kurys. França, 1983. 110min.

A amizade entre duas mulheres, que apesar de passados e 
temperamentos diferentes, vivem a mesma situação: tem 
um marido que não amam e filhos pequenos para criar. 

retro isabelle huppert  - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 17:30 Instituto Moreira Salles
QUA (7/10) 13:15 Estação Botafogo 3  [EB373]

erótiCa aVentura 
(À l’aventure)
de Jean-Claude Brisseau. França, 2008. 102min.

Sandrine é bem-sucedida profissionalmente, mas se sente 
presa às convenções do cotidiano. Após uma série de con-
versas filosóficas com um taxista, resolve mudar radical-
mente de vida: larga o emprego e se separa do namorado. 
Ao conhecer o jovem psicanalista Marc, se interessa por 
suas pesquisas sobre hipnose e decide embarcar com ele 
numa experiência para explorar sua sexualidade. É assim 
que conhece a misteriosa Sophie, mulher por quem fica 
fascinada. Lançando mão de ferramentas como a regres-
são, os três mergulham numa intensa e perigosa jornada 
em busca do orgasmo definitivo.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
TER (6/10) 20:15 Est Barra Point 1  [BP158]
QUA (7/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB185]
QUA (7/10) 18:30 Estação Botafogo 1 [EB188]
QUI (8/10) 15:40 Est Vivo Gávea 4 [GV467]
QUI (8/10) 22:20 Est Vivo Gávea 4 [GV470]

estado de emerGênCia
(Living in emergency: stories from doctors 
without Borders)
de Mark N. Hopkins. Estados Unidos, 2008. 93min.

Acompanhamos de forma excepcionalmente franca o coti-
diano difícil das operações dos Médicos sem Fronteira na 
Liberia e no Congo, ambos zonas de conflito. Um novato 
australiano luta para oferecer atendimento  em uma pre-

cária clínica no meio da selva, enquanto um cirurgião ame-
ricano também iniciante opera na caótica emergência de 
um hospital na capital. A experiente Chefe de Missão tenta 
manter a organização sob controle apesar das condições 
extremas de trabalho, enquanto um exausto veterano de-
seja sair do grupo após anos de convivência com o horror. 
Exibido no Festival de Veneza 2008.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV250]
SEG (5/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB171]
SEG (5/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB174]
TER (6/10) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF029]
QUA (7/10) 20:00 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 14:00 Cine Glória

eterno Feitiço
(Forever enthralled)
de Chen Kaige. China, 2009. 147min.

Na China do início do século XX Mei Lanfang, vindo de uma 
tradicional família de atores de Pequim, inicia sua carreira 
no teatro. Como seu avô, Mei interpreta mulheres, e por 
isso sofre o preconceito da sociedade. Em busca de re-
conhecimento, torna-se aos poucos um dos artistas mais 
inovadores da Ópera de Pequim. Seu sucesso na Ásia é 
seguido por um convite para ir aos EUA, onde se apresenta 
na Broadway. No topo da carreira, no entanto, é obrigado a 
enfrentar as manobras de seu agente e amigo, Qiu Rubai. 
Baseado na vida de Mei Lanfang. Competição do Festival 
de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 14:15 Espaço de Cinema 2 [EC202]
SEX (25/9) 21:00 Espaço de Cinema 2 [EC205]
SAB (26/9) 15:10 Estação Ipanema 2  [IP207]
SAB (26/9) 20:10 Estação Ipanema 2  [IP209]

eu matei a minha mãe
(J’ai tué ma mère)
de Xavier Dolan. Canadá, 2009. 100min.

Hubert tem dezessete anos e não ama sua mãe. Além de só 
ter olhos para o gosto kitsch, as roupas bregas e pequenos 
detalhes como a forma que ela come, ele a contempla com 
desprezo. Os mecanismos de manipulação e culpabiliza-
ção empregados por ela também não lhe passam desaper-
cebidos e Hubert se vê progressivamente tomado por uma 
relação de amor e ódio fora do seu controle. Confuso, ele 
vaga por uma adolescência ao mesmo tempo marginal e 
típica, repleta de descobertas artísticas, experiências ilíci-
tas, amizades e sexo. Exibido na Quinzena dos Realizado-
res em Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP101]
SEX (25/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP103]
SAB (26/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB110]
SAB (26/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB113]
DOM (27/9) 18:00 Cine Glória
SEG (28/9) 14:00 Est Barra Point 1  [BP115]

eu sei Que VoCê saBe
(i know you know)
de Justin Kerrigan. Reino Unido / Alemanha, 2008. 
81min.

Jamie tem 11 anos e vive com seu pai, Charlie. Os dois 
são inseparáveis. Com a mudança para um novo endereço, 
o diálogo que ouve na casa de um conhecido e o apare-
cimento de uma arma, Jamie suspeita que o pai tenha 
se tornado um agente secreto britânico.  Por ser criança, 
acredita que pode colaborar com ele em uma nova missão 
e não levantar suspeitas. Os riscos vão aumentando e a 
realidade vai se transformando. Pouco a pouco, o menino 
descobre que para realmente ajudar terá mais dificuldades 
do que previa.

mostra Geração - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 14:15 Espaço de Cinema 1  [EC134]
TER (6/10) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC171]

La experienCia no haCe aL artista
(La experiencia no hace al artista)
de Fede Preisser. México, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

Fais-moi pLaisir
(Fais-moi plaisir!)
de Emmanuel Mouret. França, 2009. 92min.

Ariane está convencida que seu parceiro, Jean-Jacques, 
deseja outra mulher. Para salvar o relacionamento, ela vê 
apenas uma saída: que ele tenha de fato um caso com 
essa mulher de seus sonhos, Elisabeth. Desta forma, sa-
ciaria seu desejo e voltaria à normalidade de sua vida de 
casal. Jean-Jacques parte, então, ao encontro de Elisabe-
th. O que ele não sabe é que sua futura amante é filha do 
presidente da França...

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEX (2/10) 14:00 Roxy 3 [RX329]
SEX (2/10) 19:00 Roxy 3 [RX331]
DOM (4/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW137]
DOM (4/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW139]
SEG (5/10) 14:00 Leblon 1 [LB141]
SEG (5/10) 19:00 Leblon 1 [LB143]
QUA (7/10) 15:30 Est Vivo Gávea 5 [GV562]
QUA (7/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV565]
QUI (8/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB192]
QUI (8/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB195]

a FaLta Que nos moVe
(a Falta Que nos move)
de Christiane Jatahy. Brasil, 2007. 95min.

13 horas de filmagem. 3 câmeras na mão. 5 atores diri-
gidos durante a filmagem por torpedo de celular. No dia 
23 de dezembro de 2007, depois de 4 anos de trabalho 
contínuo de pesquisa de linguagem, os atores chegaram 
na casa da diretora do filme para viverem uma experiência 
cinematográfica única. Serem filmados ininterruptamente 
sem deixar de seguir roteiros e cenas. Ficção e realidade 
se entrelaçaram no limite máximo da tensão.  Por trás de 
tudo são contadas histórias de uma geração que viveu à 
deriva, e que agora se defronta com a falta que os move.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 16 anos
SEX (25/9) 19:15 Odeon Petrobras  [OD002]
SAB (26/9) 17:30 Est Vivo Gávea 3 [GV308]
SAB (26/9) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV110]
SEG (28/9) 17:00 Cinema Nosso
SEX (2/10) 14:00 Ponto Cine

os Famosos e os duendes da morte
(os Famosos e os duendes da morte)
de Esmir Filho. Brasil / França, 2009. 101min.

Um garoto de dezesseis anos, fã de Bob Dylan, acessa o 
mundo através da Internet, enquanto vê seus dias pas-
sarem em uma pequena cidade alemã no interior do Rio 
Grande do Sul. A chegada de figuras misteriosas na cidade 
traz lembranças do passado e o leva para um mundo além 
da realidade. Exibido em Competição no Festival de Lo-
carno em 2009.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 16 anos
DOM (27/9) 21:30 Odeon Petrobras  [OD015]
SEG (28/9) 13:00 Odeon Petrobras  [OD016]
TER (29/9) 15:50 Est Vivo Gávea 3 [GV322]
TER (29/9) 22:20 Est Vivo Gávea 3 [GV325]

Fantasma
(Ghosted)
de Monika Treut. Alemanha / Taiwan, 2009. 89min.

A artista alemã Sophie vê seu mundo balançar com a mor-
te de Ai-ling, sua namorada taiwanesa. Para lidar com sua 

dor realiza uma vídeo-instalação dedicada a Ai-ling e viaja 
para Taipei para exibi-la. Lá é abordada por Mei-li, jorna-
lista inconveniente que a leva para uma volta pela noite e 
tenta seduzi-la, sem sucesso. De volta à Alemanha, Sophie 
é um dia surpreendida por Mei-li, que bate à sua porta. 
Cedendo ao charme da jornalista, ela logo descobre que a 
moça na realidade não trabalha para veículo algum e está 
investigando a morte de Ai-ling por conta própria.

mundo Gay - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 22:50 Estação Ipanema 2  [IP210]
DOM (27/9) 20:15 Est Barra Point 2  [BP213]
SEG (28/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB128]
QUA (30/9) 14:00 Cine Glória
QUA (30/9) 18:00 Cine Glória

as FÉrias do Lord LuCas
(as férias do Lord Lucas)
de Tatiana Nequete. Brasil, 2008. 15min.

Lucas, um menino de 8 anos, se impressiona com histórias 
em quadrinhos sobre vampiros. Quando a irmã adolescen-
te aparece com uma marca roxa no pescoço, Lucas resolve 
agir e acabar com o Vampiro Mestre. Vencedor do troféu 
Histórias Curtas 2008 nas categorias Melhor Roteiro, Me-
lhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, além de ter vencido o 
prêmio de Melhor Filme na Mostra Internacional de Cinema 
Infantil de Florianópolis em 2009.

mostra Geração - (Vo) - 16 anos
QUA (30/9) 14:15 Espaço de Cinema 1 
TER (6/10) 9:00 Espaço de Cinema 1 

o Fim do amor
(the end of Love)
de Simon Chung. Hong Kong / China, 2009. 95min.

Ming é um jovem gay cuja mãe cometeu suicídio após 
pegá-lo na cama com o namorado Yan. Ao deixar o aparta-
mento em que morava com ela, Ming aluga um quarto na 
casa de Cyrus, que vive entregue a festas e drogas. Embar-
cando no estilo de vida do companheiro, ele passa também 
a se prostituir. Quando Yan descobre, ameaça romper com 
ele, mas termina voltando atrás. Seu impulso de salvar o 
jovem amante o leva a chamar a polícia, fazendo com que 
Ming seja preso e levado a um centro de reabilitação cris-
tão. Lá ele conhece Keung, ex-viciado em heroína, e os 
dois iniciam uma forte amizade.

mundo Gay - (Lep) - 18 anos
SEX (25/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB107]
DOM (27/9) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP215]
TER (29/9) 14:00 Cine Glória
TER (29/9) 18:00 Cine Glória
QUA (30/9) 20:15 Est Barra Point 2  [BP228]

Fine di un amore
(Fine di un amore)
de Giacomo Trovati. Itália, . 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

a FísiCa da áGua
(La fisica dell’acqua)
de Felice Farina. Itália, 2009. 76min.

Alessandro, de sete anos, perdeu o pai quando ainda era 
bem pequeno. Hoje, vive com a mãe Giulia em uma casa 
antiga num subúrbio tranquilo. Sua vida começou a mudar 
quando o tio Claudio, de quem ele não gosta, apareceu 
inesperadamente após anos, mostrando interesse por sua 
mãe. Um dia, Alessandro decide mexer no freio do carro 
do tio, sem prever as consequências de seu ato. Um grave 
acidente resulta na morte de Claudio e Giulia, e o menino 
é levado à delegacia. Ele conta sua história ao comissário 
e aos poucos começa a entender as razões que o levaram 
a odiar seu tio.

panorama do Cinema mundial -  - 16 anos
SEG (28/9) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP116]
SEG (28/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP118]
TER (29/9) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC330]
TER (29/9) 19:45 Espaço de Cinema 3 [EC334]

FiVe minutes oF heaVen
(Five minutes of heaven)
de Oliver Hirschbiegel. Reino Unido / Irlanda, 2009. 
90min.

Em 1975, Alistair Little, voluntário de 17 anos da guerrilha 
protestante na Irlanda do Norte, assassina Jim Griffin, cató-
lico de 19 anos. Joe, irmão mais novo de Jim, testemunhou 
a execução. Trinta anos depois, Joe vive uma vida marcada 
pela dor da perda. Já Alistair cumpriu sua pena na prisão e 
agora se dedica a palestras sobre a resolução dos conflitos 
e o controle da violência. Um programa de televisão planeja 
reunir os dois e propor uma reconciliação. Mas para Joe a 
chance de vingar a morte do irmão seria como passar “cin-
co minutos no paraíso”. Vencedor dos prêmios de Melhor 
Direção e Melhor Roteiro em Sundance 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
DOM (27/9) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV213]
DOM (27/9) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV215]
SEG (28/9) 20:15 Est Barra Point 1  [BP118]
TER (29/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB129]
TER (29/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB132]

Fixer: o seQuestro de aJmaL naQshBandi
(Fixer: the taking of ajmal naqshbandi)
de Ian Olds. Estados Unidos, 2009. 84min.

Em países como o Afeganistão, o trabalho dos jornalistas 
ocidentais depende de nativos que servem de intérprete, 
motorista e guia, os “fixers”. Christian Parenti, jornalista 
americano, trabalhava em parceria com o afegão Ajmal 
Naqshbandi, jovem jornalista, culto e inteligente, de 24 
anos. O filme acompanha a parceria e cumplicidade dos 
dois até o sequestro de Ajmal e de um jornalista italiano 
pelos talibãs em 2007. Devido à pressão internacional, são 
soltos em troca de prisoneiros, mas com a desatenção do 
italiano, Ajmal é novamente sequestrado. Melhor Novo Do-
cumentarista no Festival de Tribeca 2009.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC304]
SAB (26/9) 17:20 Est Vivo Gávea 4 [GV408]
DOM (27/9) 20:00 Instituto Moreira Salles
TER (29/9) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB326]
TER (29/9) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB328]
QUA (30/9) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF013]

FLordeLis - Basta uma paLaVra pra mu-
dar
(Flordelis - basta uma palavra pra mudar)
de Marco Antonio Ferraz & Anderson Correa . Brasil, 2009. 
90min.
panorama do Cinema mundial -  - 10 anos
TER (6/10) 21:45 Odeon Petrobras  [OD062]

FLuidos
(Fluidos)
de Alexandre Carvalho. Brasil, 2009. 90min.

Enquanto um casal torna-se escravo de seus próprios 
fetiches, uma mulher de meia-idade encontra seu mari-
do apenas pela Internet e um garoto expõe sua vida num 
programa de televisão sensacionalista. Filmado ao vivo, em 
apresentações com captação, edição e exibição simultâne-
as na cidade de São Paulo.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 14 anos
SEX (2/10) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF019]
SAB (3/10) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV343]
SAB (3/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV145]
DOM (4/10) 19:00 Cinema Nosso
SEG (5/10) 20:00 Ponto Cine



26 Festival do Rio 2009 - Programação Oficial 27Festival do Rio 2009 - Programação Oficial

o FoGo soB a neVe
(Fire under the snow)
de Makoto Sasa. Estados Unidos / Japão, 2008. 75min.

O monge budista Palden Gyatso nasceu em 1933, e assis-
tiu ainda jovem à invasão da China ao Tibet. Na época, foi 
preso junto com muitos outros monges em manifestações 
pacíficas de protesto. Durante os 33 anos em que esteve 
detido pelo governo chinês, viveu em prisões e campos de 
trabalho forçado. Sua fé no budismo permitiu sua sobrevi-
vência após décadas de tortura. Em 1992 foi solto e fugiu 
para a Índia, onde encontrou com o Dalai Lama. Hoje vive 
lá com outros exilados tibetanos e é ativista na luta pela 
libertação do Tibet. O filme conta com farto material de 
arquivo da invasão do Tibet.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC250]
SAB (3/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC253]
DOM (4/10) 17:15 C.C. Justiça Federal [JF025]
SEG (5/10) 16:30 Est Barra Point 2  [BP251]
QUA (7/10) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV563]
QUI (8/10) 22:40 Est Vivo Gávea 2 [GV270]

FÚria
(outrage)
de Kirby Dick. Estados Unidos, 2009. 90min.

Nos EUA não são poucos os políticos que, sendo homos-
sexuais e integrando secretamente a comunidade, votam 
contra políticas em favor dos direitos gays, ou se engajam 
ativamente em campanhas contra a comunidade LGBT. 
Examinando o papel da mídia, que colabora para acobertar 
o fato, o documentário expõe o mal que estes homens de 
estado infligem à população por sua desonestidade públi-
ca. Lança luz ainda em questões como a psicologia por trás 
desta vida dupla, a ética envolvida em “sair do armário” 
diante de toda a sociedade e o tratamento dado pela mídia 
a personalidades que se assumem.

mundo Gay - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP205]
SAB (26/9) 14:00 Cine Glória
SAB (26/9) 18:00 Cine Glória
DOM (27/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB121]
TER (29/9) 20:15 Est Barra Point 2  [BP223]

GoL a GoL
(Gol a gol)
de Bruno Carvalho. Brasil, 2008. 15min.

Gus é o melhor jogador da escola. No seu último dia de 
colégio, é desafiado pelo irmão menor e deverá escolher 
entre ganhar o jogo ou perder do irmão. Vencedor do troféu 
Histórias Curtas para melhor ator coadjuvante.

mostra Geração - (Vo) - 16 anos
SEX (2/10) 14:30 Espaço de Cinema 1 
QUA (7/10) 9:00 Espaço de Cinema 1 

os GraCies e o nasCimento do VaLe tudo
(os Gracies e o nascimento do Vale tudo)
de Victor Cesar Bota. Brasil / Estados Unidos, 2009. 
90min.

Um paralelo entre trajetória do clã dos Gracie e o surgi-
mento do Vale Tudo. 

o Brasil do outro - (Lep) - 10 anos
SEG (5/10) 14:45 Espaço de Cinema 2 [EC262]
SEG (5/10) 21:45 Espaço de Cinema 2 [EC265]
TER (6/10) 16:30 C.C. Justiça Federal [JF028]
QUI (8/10) 18:15 Est Barra Point 2  [BP267]

GroeLÂndia
(Groelândia)
de Rafael Figueiredo. Brasil, 2009. 17min.

Franco volta para casa depois de dez anos. Ao atravessar a 
porta, ele encontra a mãe e um passado indesejado. 

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 12 anos
TER (29/9) 17:00 Odeon Petrobras 

QUA (30/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3
QUA (30/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3
QUI (1/10) 15:00 Odeon Petrobras 

a Gruta
(a Gruta)
de Filipe Gontijo. Brasil, 2008. 60min.

O jovem casal Luisa e Tomás decide passar uns dias na 
fazenda da família dela, onde mora o caseiro Tião. Quando 
encontram um filhote de porco na gruta do terreno, a tran-
quilidade se aproxima do fim. Um deles passa a apresen-
tar comportamentos estranhos, e Tião acredita que estão 
possuídos por demônios. Aos poucos, desconfiam que a 
resposta pode estar nas sombras da gruta. Filme interativo, 
no qual o espectador, através de um controle, participa da 
história, alterando seu desdobramento. A Gruta pode durar 
de 5 a 45 minutos, de acordo com as escolhas do público.

midnight movies - (Vo) - 16 anos
SEX (2/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC245]
SEX (2/10) 23:00 Espaço de Cinema 2 [EC248]

Guido e Gaspar
(Guido e Gaspar)
de Marcio Schoenardie. Brasil, 2008. 14min.

A relação entre dois irmãos que moram e trabalham no 
campo, com a amizade e os conflitos de interesses reais 
ou imaginários comuns na infância.

mostra Geração - (Vo) - 16 anos
SEX (25/9) 14:30 Espaço de Cinema 1 
TER (29/9) 9:00 Espaço de Cinema 1 

haChiko: a doG’s story
(hachiko: a dog’s story)
de Lasse Hallstrom. Estados Unidos, 2009. 104min.

Hachiko era um cão de rua abandonado até ser adotado 
por um professor universitário. Os dois criam laços tão 
fortes que o cachorro o acompanha ao metrô quando ele 
sai para trabalhar, e volta para buscá-lo na hora de seu re-
torno. Um dia, o professor morre, e não mais retorna. Mas 
Hachiko não desiste. Durante nove anos, volta diariamente 
à estação, na esperança de que seu dono apareça. Sua 
lealdade e perseverança acabam comovendo a todos que 
por ali transitam. Baseado na história real do cão Hachiko, 
em cuja homenagem foi construída uma estátua de bronze 
na estação Shibuya em Tóquio.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW102]
SEX (25/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW104]
DOM (27/9) 16:30 Roxy 3 [RX310]
DOM (27/9) 21:30 Roxy 3 [RX312]
TER (29/9) 14:00 Leblon 1 [LB117]
TER (29/9) 19:00 Leblon 1 [LB119]
QUI (1/10) 15:20 Est Vivo Gávea 5 [GV532]
QUI (1/10) 22:20 Est Vivo Gávea 5 [GV535]

hair india
(hair india)
de Raffaele Brunetti, Marco Leopardi. Itália, 2008. 
75min.

A globalização dos padrões de beleza chega à índia. A me-
nina Gita vive em uma pequena cidade na região de Ben-
gala, na Índia Oriental. Ao doar seus cabelos para o Templo, 
ajuda sua família a pagar promessa aos deuses para pedir 
a operação de olhos de seu irmão mais novo. O templo 
recolhe os cabelos de milhões de fiéis e vende em leilão 
para uma empresa italiana que faz apliques para vender 
aos salões de beleza de todo o mundo. De volta à Índia, os 
cabelos são acessórios à vaidade das ricas frequentadoras 
de passarelas de moda como a Sangeeta, bem-sucedida 
editora de uma revista de fofocas em Mumbai.

midnight movies - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 16:00 Cine Glória
SEX (25/9) 20:00 Cine Glória
SAB (26/9) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV210]
DOM (27/9) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV211]

SEG (28/9) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB321]
SEG (28/9) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB323]
SAB (3/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB354]

happy sLappinG
(happy slapping)
França, 2009. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

head on
(head on)
de David Elliott. Estados Unidos, 2007. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

herBert de perto
(herbert de perto)
de Roberto Berliner e Pedro Bronz. Brasil / RJ, 2009. 
97min.

A história da vida e da carreira de Herbert Vianna, líder dos 
Paralamas do Sucesso, uma das principais bandas do rock 
brasileiro. Em 2001, no auge da vida, Herbert teve sua car-
reira interrompida por um fatídico acidente que matou sua 
mulher e o deixou paraplégico. Sentado numa cadeira de 
rodas, Herbert confronta-se com imagens de sua vida para 
recontar uma história de luta, persistência e superação. 
Um mergulho na vida de um dos mais talentosos músicos 
da musica pop brasileira.

première Brasil música - (Lei) - 10 anos
SEG (5/10) 19:15 Odeon Petrobras  [OD056]
TER (6/10) 15:20 Est Vivo Gávea 5 [GV557]
TER (6/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV560]
QUA (7/10) 14:00 Roxy 3 [RX349]
QUA (7/10) 19:00 Roxy 3 [RX351]
QUI (8/10) 14:00 Leblon 1 [LB153]
QUI (8/10) 19:00 Leblon 1 [LB155]

Les herBes FoLLes
(Les herbes Folles)
de Alain Resnais. França / Itália, 2009. 104min.

Marguerite, dentista solteira, tem sua bolsa roubada na 
saída de uma loja. Sem que ela saiba, a carteira vai pa-
rar no chão de um estacionamento, onde é encontrada ao 
acaso por Georges, casado e pai de dois filhos. Movido 
pela curiosidade, ele examina os documentos no interior 
e encontra uma foto da proprietária. Intrigado, ao invés de 
ir à policia devolver a carteira perdida, ele decide guardá-
la consigo. Inicia-se assim uma grande aventura amorosa 
para ele e Marguerite. Baseado no romance L’incident, de 
Christian Gailly. Prêmio pelo conjunto da obra no Festival 
de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 12 anos
QUA (7/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV261]
QUA (7/10) 17:50 Est Vivo Gávea 2 [GV263]
QUI (8/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB193]
QUI (8/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB196]

heroes 313
(heroes 313)
de Marzia Turcato. Itália, . 2min.

Pocket Films -  - 16 anos

SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

histórias de amor duram apenas 90 mi-
nutos
(histórias de amor duram apenas 90 minutos)
de Paulo Halm. Brasil / Argentina, 2009. 90min.

Zeca, jovem escritor, às voltas com romance que não con-
segue escrever, vive no mais profundo ócio. Tem 30 anos, 
mas age como se fosse um adolescente. É talentoso, mas 
dispersivo: escreve duas frases e logo desiste. Casado com 
Julia, vive crise de relacionamento, provocada pela forma 
antagônica com que vêem a vida: Zeca não quer nada, Ju-
lia sabe o que quer. Zeca é infeliz, porém conformado. Até o 
dia que começa a acreditar que Julia o está traindo. E para 
seu espanto, com outra mulher.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 16 anos
SAB (3/10) 21:30 Odeon Petrobras  [OD046]
DOM (4/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD048]
SEG (5/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV352]
SEG (5/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV355]

histórias extraordinárias
(historias extraordinarias)
de Mariano Llinás. Argentina, 2008. 245min.

Nos Pampas Argentinos, três homens anônimos, X, H e Z, 
enfrentam seus medos, obsessões e idiossincrasias. X , 
única testemunha de um assassinato, foge e se esconde 
com receio de que os assassinos o tenham visto. Z conse-
gue um trabalho enfadonho em uma pequena cidade rural 
e, para espantar o tédio decide investigar o misterioso pas-
sado de seu antecessor no emprego. Já H ocupa-se de 
uma estranha tarefa: percorrer todo o Rio Salado a bordo 
de um pequeno barco em busca dos monolitos de um pro-
jeto de clube aquático abandonado. Vencedor de 2 prêmios 
no Festival BAFICI 2008.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
SEG (28/9) 14:00 Cine Glória
SAB (3/10) 18:00 Instituto Moreira Salles
QUA (7/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB375]
QUI (8/10) 18:00 Cine Santa

o homem Que Comeu as CereJas
(mardi ke gilass hayash ra khord)
de Payman Haghani . Irã, 2009. 77min.

Rezo é um sujeito simples e trabalhador, porém incapaz de 
satisfazer sua mulher sexualmente. Em um tribunal fami-
liar, ele é condenado a pagar uma quantia relativa ao seu 
casamento à esposa, que quer o divórcio. Determinado a 
cumprir a sentença e preservar sua dignidade, ele pensa 
em todas as maneiras possíveis de juntar tanto dinheiro 
em tão pouco tempo. Ao se lembrar de um colega da fá-
brica que perdeu seus dedos durante o trabalho e recebeu 
uma considerável indenização por isso, Rezo começa a 
preparar seu plano.

expectativa 2009 - (Lep) - 12 anos
QUI (1/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP131]
QUI (1/10) 17:15 Estação Ipanema 1  [IP133]
SAB (3/10) 16:00 Est Barra Point 1  [BP141]
TER (6/10) 18:00 Cine Glória
QUI (8/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC187]
QUI (8/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC190]

homens
(homens)
de Lucia Caus e Bertrand Lira. Brasil, 2008. 22min.

Histórias de coragem revelam desencontros e alegrias vi-
vidos por homossexuais em pequenas cidades do nordeste 
do Brasil.

mundo Gay - (Vo) - 16 anos
SAB (3/10) 23:59 Estação Botafogo 1
TER (6/10) 22:30 Estação Ipanema 2 
QUI (8/10) 16:15 Est Barra Point 2 

a hora da estreLa
(a hora da estrela)
de Suzana Amaral. Brasil, 1985. 96min.

Baseado no romance de Clarice Lispector, o filme conta a 
história de Macabéa, uma migrante nordestina semianal-
fabeta que vai viver em São Paulo, onde trabalha numa 
pequena firma e vive numa pensão miserável. Sua rotina 
se divide entre o trabalho, a amizade com uma colega e 
o relacionamento com um desengonçado conterrâneo. O 
filme expõe a solidão das grandes metrópoles e as cir-
cunstâncias perversas a que muitas vezes são submetidas 
pessoas ingênuas e sonhadoras. Melhor Filme e Melhor 
Direção no Festival de Brasília e Urso de Prata de Melhor 
Atriz no Festival de Berlim.

tesouros da Cinemateca - (Vo) - 16 anos
SEX (2/10) 17:00 Odeon Petrobras  [OD038]

hoteL atLantiCo
(hotel atlantico)
de Suzana Amaral. Brasil, 2009. 107min.

Um ator desempregado embarca numa viagem sem desti-
no, um voo cego sem instrumentos. Durante a jornada, se 
depara com situações absurdas, contraditórias e inespe-
radas, sem relações de causa e efeito. Encontra pessoas 
bizarras, amores suspeitos e quase a morte. Sempre no 
fio da navalha, a realidade é apresentada como uma far-
sa e o absurdo da vida se instala, com eventos ocorrendo 
inesperadamente, muitas vezes sem explicações lógicas. 
Eles se desdobram fragmentados, desconectados entre si, 
culminando num final inesperado e instigante. Baseado no 
livro de João Gilberto Noll.

première Brasil em competição - longa ficção   - (Li) 
- 14 anos
SAB (26/9) 21:30 Odeon Petrobras  [OD009]
DOM (27/9) 13:00 Odeon Petrobras  [OD011]
SEG (28/9) 15:30 Est Vivo Gávea 3 [GV317]
SEG (28/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV320]

huGo
(hugo)
de Paul Lovelace. Estados Unidos, 2008. 3min.

Pocket Films -  - 16 anos

SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

human Zoo
(human Zoo)
de Rie Rasmussen. França, 2008. 110min.

Adria é uma jovem metade servia, metade albanesa. Sua 
vida é narrada em dois tempos: de um lado, o passado em 
plena Guerra do Kosovo; de outro, o presente em Marseille, 
onde vive como imigrante ilegal. Os horrores de sua juven-
tude em um verdadeiro zoológico humano são entrecor-
tados pelas dificuldades do cotidiano de imigrante ilegal 
no submundo euro-peu, passando pela experiência de um 
romance. Aos poucos, Adria busca descobrir sua própria 
identidade em meio a um mundo confuso, onde o que é 
certo e o que é errado só se define a partir da própria ex-
periência. Panorama no Festival de Berlim 2009.

midnight movies - (Lep) - 18 anos
DOM (4/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV147]
DOM (4/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV149]
TER (6/10) 18:00 Est Barra Point 1  [BP157]
QUI (8/10) 14:30 Espaço de Cinema 3 [EC394]
QUI (8/10) 21:45 Espaço de Cinema 3 [EC398]

i am happy
(i am happy)
de Soraya Umewaka. Japão / Brasil, 2009. 66min.

A luta dos cariocas de baixa renda para manter a alegria 
apesar das mazelas. 

o Brasil do outro - (Li) - 14 anos
DOM (27/9) 19:00 Cinema Nosso
TER (29/9) 16:00 Instituto Moreira Salles
DOM (4/10) 14:15 C.C. Justiça Federal [JF023]
TER (6/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB369]
TER (6/10) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB371]
QUA (7/10) 23:45 Estação Botafogo 3  [EB377]

idoru
(idoru)
de João de Mendonça. Brasil / China, 2009. 22min.

Soledad Miranda fez sua fama na década de 1970 como 
estrela de filmes trash. Após falecer, se descobre presa 
dentro de um filme, onde se torna vítima dos jogos ma-
nipulatórios de seu autor, o personagem principal. O título 
do filme vem da palavra ídolo, quando pronunciada em 
japonês, ela vira idoru.

midnight movies - (Lp) - 16 anos
DOM (27/9) 17:30 Est Vivo Gávea 4
QUA (30/9) 21:30 Espaço de Cinema 1 
SEX (2/10) 14:00 Cine Glória
SEX (2/10) 18:00 Cine Glória

a iLha
(a ilha)
de Alê Camargo. Brasil, 2008. 9min.

A ilha conta a historia de Edu, que fica ilhado em uma 
metrópole. O filme aborda de maneira bem humorada as 
dificuldades de se viver em uma cidade grande.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- Livre
SEX (25/9) 19:15 Odeon Petrobras 
SAB (26/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3
SAB (26/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3
SEG (28/9) 15:15 Odeon Petrobras 

inCident
(incident)
de Michael Szpakowski. Reino Unido, 2008. 1min.

pocket Films - (sd) - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

os inQuiLinos (os inComodados Que se 
mudem)
(os inquilinos (os incomodados que se 
mudem))
de Sérgio Bianchi. Brasil / SP, 2009. 103min.

“Os novos inquilinos dormem à tarde. Acho que não traba-
lham.” (Iara, mulher de Valter). “A paz é uma palavra muito 
curta para fazer efeito. A sensação de ter asas não me 
agrada mais, quero rastejar”. (professora de português). 
“Eu não te conheço, você não me conhece, o problema é o 
barulho.” (Valter sangrando). “O tiozinho está certo, abaixa 
o som.” (Inquilino 1 com faca de churrasco na mão). “Ele 
estava bêbado, mordeu, arrancou um pedaço da minha ca-
nela.” (Vizinho). “Não vejo nada, estudo de noite. Você tem 
uma arma?” (Valter). “Alô. Quem morreu?” (Valter).

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 16 anos
TER (29/9) 21:45 Odeon Petrobras  [OD025]
QUA (30/9) 13:00 Odeon Petrobras  [OD026]
QUI (1/10) 15:30 Est Vivo Gávea 3 [GV332]
QUI (1/10) 22:30 Est Vivo Gávea 3 [GV335]

insoLação
(insolação)
de Daniela Thomas e Felipe Hirsch. Brasil / Brasil / SP, 
2009. 100min.

Quatro jovens, executam duras tarefas ao mesmo tempo em 
que encontram amor, luxúria e possivelmente ruína nas ruas 
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e casas da cidade. Desejo, perda, traição, e amor não corres-
pondido, estes símbolos das histórias de amor tradicionais, to-
mam estranhas formas modernas e pós-modernas, cheias de 
ritmos surpreendentes e humor negro. No clímax as histórias 
desses personagens principais são forçadas para suas trans-
formativas conclusões, por eventos que parecem fazer parte 
da beleza e dor da História e da solidão e incerteza do futuro. 
Em comum, todos sofrem de algum tipo de insolação.

première Brasil hors-concours - longa ficção   - (Lei) 
- 14 anos
SEG (28/9) 19:15 Odeon Petrobras  [OD019]
TER (29/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV321]
TER (29/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV324]

intruso
(intruso)
de Paulo Fontenelle. Brasil, 2009. 80min.

Uma família é obrigada a receber em casa um visitante 
desconhecido. Todos tentam seguir suas vidas normal-
mente, mas a chegada desse hóspede exige que certas 
regras sejam seguidas. Ninguém pode deixar a casa. Os 
membros da família que quebram as regras são punidos e 
ninguém pode ajudá-los.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 12 anos
TER (6/10) 19:45 Odeon Petrobras  [OD061]
QUA (7/10) 19:00 Cinema Nosso
QUI (8/10) 15:20 Est Vivo Gávea 3 [GV367]
QUI (8/10) 22:00 Est Vivo Gávea 3 [GV370]

inVersão
(inversão)
de Edu Felistoque. Brasil, 2009. 90min.

12/05/06: o “onze de setembro” brasileiro. Várias cidades 
brasileiras foram atacadas por uma organização criminosa. 
Paralelo a isso, outra violência acontecia, agora por uma 
classe acima de qualquer suspeita, a classe média. Uma 
delegada recém formada tenta resolver o desaparecimento 
de um empresário. Mergulhada em um mundo liderado por 
homens, a jovem delicada vai ter que aprender a conviver 
com o mundo do crime e a inversão de valores.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 14 anos
QUI (1/10) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF016]
SEX (2/10) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV338]
SEX (2/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV140]
SAB (3/10) 17:00 Cinema Nosso
DOM (4/10) 20:00 Ponto Cine

it miGht Get Loud
(it might Get Loud)
de Davis Guggenheim. Estados Unidos, 2008. 97min.

Despindo-se de sua imagem de rock star, Jimmy Page (Led 
Zeppelin), The Edge (U2) e Jack White (The White Stripes), 
guitarristas emblemáticos de três gerações diferentes, 
apresentam sua história, sua filosofia musical, seu estilo e 
sua relação com o instrumento que tornou-se a essência da 
música pop. Através de visitas a locais marcantes de suas 
carreiras, os artistas falam de sua rebelião musical e de 
como forjaram seus sons particulares. O encontro entre os 
três proporciona a troca de experiências, riffs, canções e, 
principalmente, a oportunidade única de tocarem juntos.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEG (28/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW114]
SEG (28/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW116]
QUA (30/9) 14:00 Leblon 1 [LB121]
QUA (30/9) 19:00 Leblon 1 [LB123]
SEX (2/10) 16:30 Roxy 3 [RX330]
SEX (2/10) 21:30 Roxy 3 [RX332]

J’aimerais partaGer Le printemps aVeC 
QueLQu’un
(J’aimerais partager le printemps avec 
quelqu’un)
de Joseph Morder. França, 2007. 75min.

Sob pedido do Festival Pocket Films, o diretor gravou este 
diário filmado com um celular com câmera. No período 
de gravação, de fevereiro até maio de 2007, acontecem 

eventos significativos: datas comemorativas, mudanças, 
viagens, a campanha presidencial, o encontro com Sa-
cha... Mas a pergunta de fundo consiste em descobrir o 
que poder se tornar uma nova linguagem cinematográfica. 
Exibido no Doclisboa 2008 - New Vision.

pocket Films - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 16:00 Oi Futuro
TER (29/9) 14:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 14:00 Oi Futuro

JaFFa
(Jaffa)
de Keren Yedaya. França / Israel / Alemanha, 2009. 
105min.

O jovem Toufik e seu pai Hassan fazem parte de um nú-
mero considerável de árabes que vive em meio aos judeus 
na cidade marítima de Jaffa, em Israel. Eles trabalham na 
garagem de Reuven, que também emprega seu filho Meir 
e sua filha Mali no negócio familiar. Mali e Toufik alimentam 
há anos um romance insuspeito e planejam em segredo 
seu casamento, mas as coisas se complicam para o casal 
quando tensões emergem entre Meir e Toufik. Seleção Ofi-
cial no Festival de Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 12 anos
QUI (1/10) 22:30 Est Barra Point 1  [BP134]
SEX (2/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP137]
SEX (2/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP139]
SAB (3/10) 11:45 Espaço de Cinema 3 [EC358]
SAB (3/10) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC362]

JaLainur
(Zha Lai nuo er)
de Zhao Ye. China, 2008. 92min.

Em Jalainur, mina de carvão no interior da Mongólia, trens a 
vapor circulam até hoje. No entanto, como a mina está qua-
se vazia, diversos trabalhadores enfrentam o desemprego. O 
condutor Zhu e seu aprendiz Li Zhizhong, um sinalizador, tra-
balham juntos e são inseparáveis, mesmo após o expedien-
te. Um dia, ao chegar à mina, Zhizhong descobre que Zhu 
não está mais lá. Ao que tudo indica, ele teria se aposentado, 
após trinta anos de trabalho, e partido ao encontro da filha 
perto da fronteira. Zhizhong decide então pegar a estrada e 
seguir os passos do mestre até encontrá-lo.

expectativa 2009 - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC302]
SEX (25/9) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC306]
DOM (27/9) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV112]
DOM (27/9) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV114]
SEG (28/9) 18:15 Cine Glória
TER (29/9) 16:15 Est Barra Point 2  [BP221]

Janine, Let me Be Lord
(Janine, Let me be Lord)
de O. J. Briggs. Estados Unidos, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

Jeanne moreau - um retrato íntimo
(Jeanne m. Côté Cour, Côté Coeur)
de Josée Dayan, Pierre-André Boutang, Annie Che-
vallay. França, 2007. 94min.

Registro da trajetória de Jeanne Moreau, atriz que traba-
lhou com Antonioni, Truffaut, Buñuel e Orson Welles  e virou 
um dos rostos mais conhecidos da Nouvelle Vague. 

Jeanne moreau - a grande dama do cinema - (Lep) 
- 16 anos
SEG (28/9) 18:00 Cinemaison de France
QUI (1/10) 17:30 Est Barra Point 2  [BP232]
DOM (4/10) 15:00 Estação Botafogo 3  [EB356]
DOM (4/10) 19:15 Estação Botafogo 3  [EB358]
QUI (8/10) 15:00 Estação Botafogo 3  [EB379]

Jeanne moreau, ConVersas
(Jeanne m. Conversations)
de Josée Dayan. França, . 38min.

Ao comemorar 60 anos de carreira, Jeanne Moreau faz um 
balanço sobre sua carreira e fala de vida, morte, amizade 
e passagem do tempo. 

Jeanne moreau - a grande dama do cinema - (Lep) 
- 16 anos
QUI (1/10) 17:30 Est Barra Point 2 
DOM (4/10) 15:00 Estação Botafogo 3 
DOM (4/10) 19:15 Estação Botafogo 3 
QUI (8/10) 15:00 Estação Botafogo 3 

JeriCó
(Jerichow)
de Christian Petzold. Alemanha, 2008. 93min.

Após ser desonrosamente dispensado de seu serviço no 
Afeganistão, o soldado Tomas volta a Jerichow, vilarejo no 
norte da Alemanha onde morava. Lá consegue emprego 
como motorista do dono de uma rede de lanchonetes, o 
turco Ali. Rude e de atitudes suspeitas, o comerciante é 
casado com Laura, alemã jovem e atraente. Tomas sente-
se atraído por Laura, e os dois logo iniciam um romance 
proibido. Ao saber que Laura sofre abusos do marido, To-
mas decide que deve tomar uma atitude, e mergulha num 
grande dilema moral. Adaptação do livro O Destino Bate à 
Sua Porta, de James M. Cain.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 22:00 Est Barra Point 1  [BP104]
TER (29/9) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV221]
TER (29/9) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV223]
QUI (1/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB144]
QUI (1/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB147]

John raBe
(John rabe)
de Florian Gallenberger. Alemanha / França / China, 
2009. 130min.

Nanking, 1937. John Rabe, comerciante alemão, vive na 
China há quase trinta anos, trabalhando como gerente 
da filial local da Siemens. Embora ame o país, chegou o 
momento de passar seu cargo a outra pessoa e voltar à 
Alemanha. Durante sua festa de despedida, é surpreendido 
por um bombardeio do Império Japonês, num ataque que 
ficaria conhecido como o “Massacre de Nanking”. Em vista 
disso, Rabe decide ficar, e cria com outros estrangeiros 
uma zona de segurança para civis, onde milhares de pes-
soas se refugiam. Mas os japoneses armam um plano para 
destruir o abrigo. Baseado em fatos reais.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC225]
TER (29/9) 18:45 Espaço de Cinema 2 [EC228]
QUI (1/10) 14:45 Estação Ipanema 1  [IP132]
QUI (1/10) 21:30 Estação Ipanema 1  [IP135]

JuLie & JuLia
(Julie & Julia)
de Nora Ephron. Estados Unidos, 2009. 123min.

Em 1948, Julia Child mudou-se para Paris na companhia 
do marido, nomeado adido cultural dos EUA. Apaixonada 
pela cultura francesa, ingressou em uma famosa escola 
de gastronomia e lançou o livro Mastering the Art of Fren-
ch Cooking, tornando-se extremamente popular nos EUA. 
Décadas mais tarde, em Nova York, Julie Powell acaba de 
fazer 30 anos e vive frustrada com sua vida de funcionária 
pública. Com o apoio do marido, resolve que testará todas 
as receitas do livro de Child por um ano e publicará os 
resultados em um blogue. Baseado nas vidas de Julia Child 
e Julie Powell.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SEG (28/9) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC219]
SEG (28/9) 19:20 Espaço de Cinema 2 [EC222]
QUA (30/9) 15:00 Est Vivo Gávea 5 [GV527]
QUA (30/9) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV530]
SEX (2/10) 14:00 Leblon 1 [LB129]
SEX (2/10) 19:00 Leblon 1 [LB131]

kaFka
(kafka)
de Steven Jouwersma. Holanda, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

kata
(kata)
de Marcio Schoenardie. Brasil, 2008. 16min.

Quando o circo chega à cidade, Kata, menina trapezista e 
filha de artistas, começa a frequentar a escola. É recebida 
com preconceito pelos outros alunos, mas um menino in-
dígena torna-se seu amigo.

mostra Geração - (Vo) - 16 anos
SEX (2/10) 9:00 Espaço de Cinema 1 
QUA (7/10) 14:45 Espaço de Cinema 1 

kataLin VarGa
(katalin Varga)
de Peter Strickland. Romênia / Hungria / Reino Unido, 
2009. 84min.

Katalin Varga, mãe de Órban, é expulsa de casa pelo ma-
rido quando este descobre que não é o pai verdadeiro da 
criança. Ela parte então numa jornada pelos Cárpatos, de-
cidida a encontrar o pai de seu filho. No caminho acaba 
retornando a um lugar onde jurou nunca mais por os pés, 
a clareira onde foi estuprada 11 anos antes. Com essas 
memórias novamente no espírito decide se vingar dos cri-
minosos. Katalin consegue matar o primeiro homem, mas 
quando encontra o segundo as coisas se complicam. Ele se 
mostra amigável e acolhedor, e não se parece nada com o 
sujeito em suas lembranças.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV132]
QUI (1/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV134]
SEX (2/10) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB344]
SEX (2/10) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB346]
SAB (3/10) 14:00 Est Barra Point 2  [BP240]
DOM (4/10) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC368]

katanGa Business
(katanga Business)
de Thierry Michel. França / Bélgica, 2009. 120min.

Em Katanga, no Congo, grandes corporações multinacio-
nais controlam enormes minas de extração de pedras pre-
ciosas. Centenas de garimpeiros ilegais buscam sustento 
ocupando terrenos dentro destas minas, onde trabalham 
sob condições de extremo risco. Os trabalhadores legaliza-
dos, por sua vez, lutam por melhores salários e condições 
de trabalho, mas seguem ignorados pelos políticos locais, 
mais preocupados com as oportunidades de assinar con-
tratos milionários com empresários estrangeiros do que 
com o futuro de seu povo e de sua terra.

meio ambiente - (Lep) - 12 anos
TER (29/9) 17:20 Est Vivo Gávea 4 [GV423]
QUA (30/9) 17:30 Instituto Moreira Salles
QUI (1/10) 17:15 Estação Botafogo 3  [EB339]
QUI (1/10) 21:15 Estação Botafogo 3  [EB341]
DOM (4/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB360]
TER (6/10) 14:00 C.C. Justiça Federal [JF027]

kawaLek hepi
(kawalek hepi)
de Ludwik Lis. Polônia, 2009. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

khamsa
(khamsa)
de Karim Dridi. França, 2008. 100min.

Aos 13 anos, Marco consegue fugir do abrigo para meno-
res onde estava, e volta para o acampamento cigano onde 
nasceu e cresceu, nos subúrbios de Marseille. Sua amada 
avó está morrendo e ele quer ficar junto dela. Mas sua mãe 
não está disposta a recebê-lo de volta, e seu pai está mais 
interessado em se dedicar a sua nova namorada. Marco 
junta-se então a seu primo Tony, que enriquece com brigas 
de galo, e seu melhor amigo Coyote, que pratica pequenos 
roubos. Tomando parte em suas contravenções, ele torna-
se rapidamente um delinquente, envolvendo-se em crimes 
cada vez mais sérios.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEX (2/10) 21:45 Espaço de Cinema 1  [EC151]
SAB (3/10) 20:00 Est Barra Point 1  [BP143]
DOM (4/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV246]
DOM (4/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV248]
QUA (7/10) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC389]

LaisseZ Faire Les temps
(Laissez faire les temps)
de Régis Jauffret. França, 2009. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

Lake tahoe
(Lake tahoe)
de Fernando Eimbcke. México, 2008. 85min.

Juan tem 16 anos e mora com a mãe e o irmão mais novo. 
Cansado dos problemas que enfrenta em casa, ele pega 
o carro da família e parte. Sua fuga, no entanto, é curta, 
uma vez que ele bate num poste logo na saída da cidade. 
Na tentativa desesperada de consertar o carro, Juan cruza 
com Don Heber, um velho mecânico paranóico, Lucía, uma 
jovem mãe que deseja ser vocalista de uma banda punk, e 
David, um adolescente viciado em artes marciais. No curso 
de um dia, a aventura de Juan irá ajudá-lo a lidar com o 
doloroso segredo que carrega. Prêmio FIPRESCI no Festival 
de Berlim de 2008.

premiere Latina - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP102]
SEX (25/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP104]
SAB (26/9) 14:00 Est Barra Point 1  [BP105]
DOM (27/9) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC214]
DOM (27/9) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC217]
SEG (28/9) 19:00 Cine Santa

o Lar das BorBoLetas esCuras
(tummien perhosten koti)
de Dome Karukoski. Finlândia, 2008. 105min.

Na pequena ilha de um lago, existe uma escola para a 
correção do comportamento de jovens problemáticos. 
Com 14 anos, Juhani, após pular de um orfanato a outro, 
é levado para lá numa nova tentativa de re-educação. Os 
únicos habitantes da ilha são sete internos adolescentes, o 
diretor Olavi Harjula com sua família, e Tinny, a responsá-
vel pela cozinha e que mantém o espaço em ordem. Iso-
lado do mundo, nesta pequena comunidade de ambiente 
opressivo, tentando se integrar em meio às situações de 
conflito, o rapaz tem de lidar com um passado de culpa e 
de memórias fragmentadas. Baseado na premiada novela 
homônima da escritora finlandesa Leena Landers.

mostra Geração - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 9:30 Espaço de Cinema 3 [EC308]
QUA (30/9) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC132]
TER (6/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC173]

a Lei de Quem tem poder
(Coup de torchon)
de Bertrand Tavernier. França, 1981. 128min.

Desmoralizado pela mulher, pelos marginais e pelos po-
liciais, o chefe de policia Lucien embarca num impulso 
assassino, dando cabo de todos que lhe fizeram mal. 

retro isabelle huppert  - (Lep) - 16 anos
TER (6/10) 20:00 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 12:30 Estação Botafogo 3  [EB378]

Leite
(süt)
de Semih Kaplanoglu. Turquia / França / Alemanha, 
2008. 102min.

Yusuf é filho único e vive com sua mãe, Zehra, em uma 
pequena cidade do interior da Turquia. Juntos os dois 
trabalham vendendo leite, única fonte de renda da famí-
lia desde que o pai de Yusuf desapareceu. Zehra mantém 
um relacionamento discreto com o chefe da estação de 
trem local, enquanto Yusuf, recém-formado da escola, se 
divide entre o trabalho no negócio familiar e a paixão pela 
poesia, conseguindo publicar seus poemas em revistas de 
literatura obscuras. Entretanto, a venda de leite e de poesia 
não parecem suficientes para garantir o futuro da família. 
Competição do Festival de Veneza 2008.

imagens da turquia - (Lep) - 14 anos
TER (6/10) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC379]
TER (6/10) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC383]
QUA (7/10) 15:45 Est Barra Point 1  [BP161]
QUI (8/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV168]
QUI (8/10) 22:10 Est Vivo Gávea 1 [GV170]

Lentes aBertas: iraQue
(our emotions take the pictures: open shut-
ters iraq)
de Maysoon Pachachi . Reino Unido / Síria / Iraque, 
2008. 102min.

Em dezembro de 2006 um grupo de mulheres iraquianas 
viaja a Damasco para participar de uma oficina de fotogra-
fia conduzida por uma jovem mulher inglesa. Vivendo por 
um mês juntas, elas aprendem o processo básico da foto-
grafia e como utilizá-la para criar um projeto bem pessoal 
ligado as suas vidas traumatizadas por anos de sanções 
e de guerras. De volta ao Iraque ocupado, elas colocam 
em prática todos os conhecimentos adquiridos durante a 
viagem. Expondo-se a situações perigosas, registram com 
suas câmeras uma visão profundamente pessoal sobre o 
estado em que seu país se encontra.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 14:15 C.C. Justiça Federal [JF001]
SAB (3/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV443]
DOM (4/10) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV446]
QUA (7/10) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB374]
QUA (7/10) 21:45 Estação Botafogo 3  [EB376]
QUI (8/10) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB381]

Let’s not keep sCore
(Let’s not keep score)
de Ellen Lake. Estados Unidos, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

LiLi et pierrot
(Lili et pierrot)
de Cécile Vuaillat. França, 2009. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro
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Loki, arnaLdo Baptista
(Loki, arnaldo Baptista)
de Paulo Henrique Fontenelle. Brasil, 2008. 120min.

Cinebiografia do músico Arnaldo Baptista, ex-integrante 
dos Mutantes, contada através de um quadro traçado pelo 
próprio artista. A pintura é intercalada com imagens histó-
ricas que remetem aos principais momentos de sua tra-
jetória artística, que fizeram dele um dos grandes nomes 
do rock brasileiro. Depoimentos de Tom Zé, Nelson Motta, 
Gilberto Gil, Sean Lennon, entre outros.

tela Brasil de música - (Vo) - Livre
TER (29/9) 19:00 Auditório do BNDES

London riVer
(London river)
de Rachid Bouchareb. França / Reino Unido / Algéria, 
2008. 83min.

Elisabeth Sommers vive em uma ilha do Canal da Mancha. 
Ousmane é africano e mora no interior da França, onde tra-
balha como guarda florestal. Ele, mulçumano, ela, cristã. Em 
comum, apenas o fato de seus filhos estudarem em Londres. 
Em julho de 2005, as notícias de atentados terroristas na 
capital britânica correm o mundo, e Ousmane e Elisabeth 
perdem contato com os filhos, e decidem ir atrás deles. Sua 
busca irá aproximá-los e, apesar das diferenças religiosas, 
os dois se unirão pela fé de encontrar seus filhos vivos. Urso 
de Prata de Melhor Ator no Festival de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
QUI (1/10) 19:15 Odeon Petrobras  [OD034]
SEX (2/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW130]
SEX (2/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW132]
DOM (4/10) 14:00 Leblon 1 [LB137]
DOM (4/10) 19:00 Leblon 1 [LB139]
TER (6/10) 16:30 Roxy 3 [RX346]
TER (6/10) 21:30 Roxy 3 [RX348]

Luisa
(Luisa)
de Gonzalo Calzada. Argentina / Espanha, 2008. 
110min.

Luisa vive sozinha em um apartamento com seu gato, Tino. 
Devido a um acontecimento traumático em seu passado, 
se relaciona com as pessoas e o mundo com certa dificul-
dade. Há 30 anos é funcionária do cemitério Descanso da 
Alma, além de trabalhar ocasionalmente para a Senhora 
González. No mesmo dia, Luisa perde o gato e os dois em-
pregos. Mais solitária do que nunca, decide cremar Tino, 
mas falta-lhe dinheiro para isso. É quando ela descobre no 
metrô um mundo que até então lhe era desconhecido. Lá 
faz amigos e vê a chance de juntar o dinheiro que precisa.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
SAB (3/10) 13:45 Espaço de Cinema 3 [EC359]
SAB (3/10) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC363]
DOM (4/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP147]
DOM (4/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP149]
SEG (5/10) 19:00 Cine Santa
QUA (7/10) 17:45 Est Barra Point 1  [BP162]

LuLu & Jimi
(Lulu & Jimi)
de Oskar Roehler. Alemanha, 2009. 94min.

Na Alemanha da década de 50, Jimi e Lulu se conhecem 
em um parque de diversões numa tarde de verão, e se 
apaixonam perdidamente. O problema é que ele é negro, 
e ela é branca, filha de uma família alemã tradicional. 
Aos olhos dos parentes e amigos de Lulu, ela não pode-
ria estar em pior companhia, e eles tentam de tudo para 
separar o casal. Mas Lulu e Jimi estão dispostos a não 
deixar ninguém se colocar em seu caminho. Resistindo à 
perseguição da sociedade conservadora, os dois se amam 
cada vez mais, e se tornam absolutamente inseparáveis. 
Competição no Festival de Sundance 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (2/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP236]
SEX (2/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP238]

SAB (3/10) 22:00 Est Barra Point 1  [BP144]
QUA (7/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB186]
QUA (7/10) 20:30 Estação Botafogo 1 [EB189]

Luto Como mãe
(Luto como mãe)
de Luis Carlos Nascimento. Brasil, 2009. 70min.

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil é palco de execuções 
sumarias e arbitrarias cometidas por agentes do Estado. 
Cada morte arrasta consigo a dor de quem fica, afetando 
todo o seu círculo social, especialmente a família e amigos. 
O documentário centra-se nas histórias destes sobreviven-
tes, mulheres em grande maioria, que lutam por justiça e 
para saírem da invisibilidade.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 16 anos
TER (29/9) 17:00 Odeon Petrobras  [OD023]
QUA (30/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV326]
QUA (30/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV329]
QUI (1/10) 15:00 Odeon Petrobras  [OD032]

as LuZes de um Verão
(mùa hè chieu thang dung)
de Tran Anh Hùng. França / Vietnã, 2000. 107min.

Três irmãs se reúnem para celebrar a memória da mãe 
falecida e passam o dia juntas, em clima de cumplicidade, 
embora cada uma delas, tenha um segredo. Depois um 
turbulento período, no entanto, seus segredos serão des-
velados, mesmo que sem querer. 

homenagem a arte - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB301]
SAB (26/9) 15:15 Instituto Moreira Salles

maChan
(machan)
de Uberto Pasolini. Itália / Alemanha / Sri Lanka, 2008. 
109min.

Manoj e Stanley são dois amigos que vivem em um bairro 
pobre no Sri Lanka. Para eles, mudar-se para o Ocidente é a 
única solução, mas infelizmente o pedido de visto dos dois é 
rejeitado mais uma vez. Ao verem o anúncio de um torneio 
de handebol na Alemanha eles têm uma grande idéia. Mes-
mo sem saber absolutamente nada sobre o esporte, reúnem 
vários conhecidos para formar o time nacional do Sri Lanka, 
e inscrevem-se no torneio. Surpreendentemente, são aceitos 
e conseguem viajar para a Alemanha, mas jogar handebol é 
a última coisa que passa pela cabeça dos jogadores.

expectativa 2009 - (Lep) - 12 anos
QUA (7/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC275]
QUA (7/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC278]

a madruGada do mundo
(L’aube du monde)
de Abbas Fahdel. França / Alemanha, 2008. 96min.

Os primos Mastour e Zahra crescem juntos e se casam 
muito jovens no sul do Iraque, mas logo ele é convocado 
para a Guerra do Golfo e a separação é inevitável. No cam-
po de batalha, Mastour se aproxima de Riad, um jovem 
soldado de Bagdá. Mortalmente ferido, faz o amigo pro-
meter que cuidará de sua mulher quando a guerra acabar. 
Riad chega à vila e se apaixona por Zahra, que ainda não 
conseguiu superar a perda do marido. Com a iminência de 
um novo conflito, e tentando se adaptar à vida no interior, 
Riad busca de todas as formas encontrar o seu lugar na 
comunidade.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 10 anos
SEG (28/9) 16:15 Est Barra Point 2  [BP216]
TER (29/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB130]
TER (29/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB133]
QUA (30/9) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV128]
QUA (30/9) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV130]

mais tarde, VoCê Vai entender...
(plus tard, tu comprendras...)
de Amos Gitaï. França / Alemanha, 2008. 89min.

Rivka, senhora judia que vive rodeada de objetos do 
passado, prepara o jantar para seu filho Victor, enquanto 
acompanha na televisão o julgamento de Klaus Barbie. O 
ano é 1987, e o ex-líder da Gestapo, conhecido como o 
“açougueiro de Lyon”, finalmente enfrenta a justiça por 
seus crimes no Holocausto. Em seu escritório, Victor tra-
balha organizando os documentos e cartas que contam a 
história de sua família e também assiste o julgamento. É 
quando Rivka reconhece na TV a voz de uma das testemu-
nhas, a voz de um sobrevivente, que despertará emoções 
profundas entre mãe e filho.

Jeanne moreau - a grande dama do cinema - (Lep) 
- 14 anos
SEX (2/10) 18:15 Est Barra Point 2  [BP237]
DOM (4/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP146]
DOM (4/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP148]
QUA (7/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC179]
QUA (7/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC182]

mamãe Foi ao saLão
(maman est chez le coiffeur)
de Léa Pool. Canadá, 2008. 97min.

No verão de 1966, enquanto a adolescente Elise aguarda 
ansiosamente a diversão das férias, mas uma crise se aba-
te sobre sua família. Suspeitando da traição do marido, sua 
mãe decide abandoná-los e partir para Londres para se 
tornar âncora televisiva. O pai de Elise fica simplesmente 
sem reação; seu irmão Coco tenta esquecer a ausência 
da mãe construindo um carro de corrida, e Benoît, o mais 
novo, se isola no porão da casa. Tomando consciência de 
seu papel, a menina decide tomar as rédeas de sua família, 
e para isso conta com a ajuda de um novo amigo, o recluso 
Sr. Mouche.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEG (5/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB173]
SEG (5/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB176]
QUA (7/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV262]
QUA (7/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV264]
QUI (8/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP166]
QUI (8/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP168]

maradona
(maradona by kusturica)
de Emir Kusturica. Espanha / França, 2008. 95min.

Saído da pobreza, Diego Maradona tornou-se o maior ídolo 
do esporte argentino: um artista em campo e inspiração 
para milhões de pessoas. A esta ascensão espetacular, 
sucedeu-se uma trágica queda, marcada pelas drogas. A 
vida deste homem, que conquistou o mundo, desceu aos 
infernos e ressurgiu brilhantemente, é contada sob a ótica 
de um de seus mais fervorosos fãs, Emir Kusturica. Esta-
belecendo um elo íntimo com o jogador, o cineasta traça 
sua homenagem percorrendo os lugares mais importantes 
da vida do craque, conversando com amigos próximos e 
explorando materiais de arquivo.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 10 anos
TER (29/9) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV523]
DOM (4/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB164]
DOM (4/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB167]
TER (6/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP257]
TER (6/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP259]
QUI (8/10) 22:15 Est Barra Point 1  [BP169]

marChinG Band
(marching Band)
de Claude Miller. França, 2009. 95min.

Outono de 2008. A campanha eleitoral para escolha do 
novo presidente americano vai de vento em popa. Nos 
campi das universidades, as bandas de fanfarra se revelam 
profundamente envolvidas na disputa política, sobretudo 
com o sucesso de Barack Obama. Com sua energia con-
tagiante, as músicas traduzem valores de todos os setores 

da sociedade, inclusive a expressão cultural Afro-america-
na. Emblemáticas da juventude americana, as bandas se 
convertem no retrato de uma geração em vias de realizar 
uma decisão política que transformará não apenas suas 
próprias vidas, mas o mundo inteiro.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 20:00 Est Barra Point 1  [BP103]
DOM (27/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB117]
DOM (27/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB120]
TER (29/9) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP221]
TER (29/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP223]

matadores de Vampiras LÉsBiCas
(Lesbian Vampire killers)
de Phil Claydon. Reino Unido, 2009. 88min.

Os amigos Fletcher e Jimmy, dois azarados, decidem 
passar um feriado no campo para fugir de seus proble-
mas. Chegando a um remoto vilarejo, são conduzidos pelo 
povo local a um lugar afastado, para servirem de sacrifí-
cio humano. A cidade sofre de uma maldição lançada por 
Carmilla, a Rainha Vampira Lésbica, que acomete as belas 
meninas de 18 anos que passam por ali. Ao cair da noite, 
as beldades revelam seu gosto por sangue, e pela carne 
uma das outras. Para salvar suas vidas, os dois amigos 
terão que superar seus medos e suas fantasias para se 
tornarem matadores de vampiras.

midnight movies - (Lp) - 14 anos
SEX (25/9) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV302]
SEX (25/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV305]
DOM (27/9) 14:00 Leblon 1 [LB109]
DOM (27/9) 19:00 Leblon 1 [LB111]
QUI (1/10) 17:00 Espaço de Cinema 2 [EC239]
QUI (1/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC242]
SAB (3/10) 16:30 Roxy 3 [RX334]
SAB (3/10) 21:30 Roxy 3 [RX336]
SEG (5/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW142]
SEG (5/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW144]

o menino e o CaVaLo
(the horse Boy)
de Michel Orion Scott. Estados Unidos, 2009. 93min.

O jornalista britânico Rupert Isaacson se apaixonou pela 
americana Kristin Neff, professora de psicologia, quando 
viajava pela Índia. Sete anos depois, em 2001, nasceu seu 
filho Rowan. O mundo parecia perfeito até o menino ser 
diagnosticado com autismo. Tendo recorrido a todo tipo de 
terapia, sem sucesso, Rupert decide apostar numa jorna-
da espiritual. Percebendo o amor do filho por cavalos, ele 
pesquisa como conciliar este fato com a busca por uma 
técnica de cura ancestral. A família parte assim para a 
Mongólia, onde, cavalgando por milhas, irão atrás do xamã 
mais poderoso da região.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 12 anos
DOM (27/9) 16:45 C.C. Justiça Federal [JF006]
QUA (30/9) 15:15 Instituto Moreira Salles
QUI (1/10) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC347]
SAB (3/10) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB350]
SAB (3/10) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB352]
SEG (5/10) 22:40 Est Vivo Gávea 4 [GV455]

o menino peixe
(el niño pez)
de Lucía Puenzo. Argentina / Espanha / França, 2009. 
96min.

Lala, moradora de um dos bairros mais ricos de Buenos 
Aires, se apaixona loucamente pela jovem empregada de 
seus pais, a paraguaia Guayi. Juntas elas fazem planos de 
ir morar no Paraguai, à beira do lago Ypoá, e começam a 
roubar tudo o que veem pela frente, guardando as econo-
mias numa caixa de sapatos. Quando a caixa enche, sen-
timentos desagradáveis como a raiva, a inveja e o ciúme 
começam a aflorar. Mas este é apenas o ponto de partida 
para uma fuga que as leva para a grande estrada que liga 
o norte da Argentina ao Paraguai, onde acontecimentos 
inesperados as aguardam.

premiere Latina - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC255]
DOM (4/10) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC258]
SEG (5/10) 22:30 Est Barra Point 1  [BP154]
TER (6/10) 21:00 Cine Santa
QUA (7/10) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP162]
QUA (7/10) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP164]

o merCado
(pazar - Bir ticaret masali )
de Ben Hopkins. Turquia / Alemanha / Reino Unido / 
Casaquistão, 2008. 93min.

Em 1995, Mihram é um comerciante que vive em uma 
cidadezinha no oeste da Turquia e sobrevive fazendo ne-
gócios no mercado negro. Ambicioso, sonha em investir no 
mercado de telefones celulares, então em rápida ascen-
são, mas lhe falta capital inicial. Quando um caminhão le-
vando medicamentos ao hospital local é roubado, Mirham 
é chamado para buscar a reposição destes no mercado 
negro. Ele vê nesta negociação a oportunidade de final-
mente obter algum lucro, mas para isso terá de enfrentar 
as leis do mercado e pôr em risco dinheiro público. Melhor 
Ator no Festival de Locarno 2008.

imagens da turquia - (Lep) - 14 anos
SAB (3/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC249]
SAB (3/10) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC252]
DOM (4/10) 22:15 Est Barra Point 1  [BP149]
TER (6/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV157]
TER (6/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV159]

the messenGer
(the messenger)
de Oren Moverman. Estados Unidos, 2009. 105min.

O soldado americano Will é mandado para casa após fe-
rir-se no Iraque. Ele tem ainda três meses de serviço, e 
é remanejado para a divisão de notificação de falecimen-
to de militares no front a familiares. Para enfrentar este 
trabalho doloroso, ele conta com um parceiro mais velho 
e mais experiente, Tony, com quem acaba desenvolvendo 
uma grande amizade. Contudo, um dia Will quebra o código 
de conduta e se apaixona por uma das viúvas que encon-
tra em serviço, Olívia, e a paixão o coloca em um terrível 
dilema moral. Urso de Prata de Melhor Roteiro no Festival 
de Berlim de 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUI (1/10) 16:30 Roxy 3 [RX326]
QUI (1/10) 21:30 Roxy 3 [RX328]
SAB (3/10) 14:00 Leblon 1 [LB133]
SAB (3/10) 19:00 Leblon 1 [LB135]
DOM (4/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW138]
DOM (4/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW140]
TER (6/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB179]
TER (6/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB182]

meu raio de soL
(hayat Va)
de Reha Erdem. Turquia / Grécia / Bulgária, 2008. 
121min.

Hayat tem 14 anos e vive com o pai e o avô numa cabana 
à beira do rio Bósforo, em Istambul. O avô sofre de uma 
doença pulmonar crônica e exige cuidados constantes, 
mas está sempre reclamando e resiste em abandonar o 
cigarro. Seu pai garante o sustento da família trabalhando 
em um pequeno barco pesqueiro, e fazendo serviços por 
fora para navios envolvidos com o tráfico de prostitutas e 
de cargas ilícitas. Experimentando as transformações da 
adolescência, a menina enfrenta a sociedade tradicional e 
machista com graça a coragem. Sua alegria, mesmo diante 
das dificuldades, parece inabalável.

imagens da turquia - (Lep) - 16 anos
SEG (5/10) 13:00 Est Vivo Gávea 4 [GV451]
SEG (5/10) 17:50 Est Vivo Gávea 4 [GV453]
TER (6/10) 12:10 Espaço de Cinema 2 [EC267]
TER (6/10) 18:45 Espaço de Cinema 2 [EC270]
QUI (8/10) 16:10 Est Barra Point 1  [BP166]

mia et Le miGou
(mia et le migou)
de Jacques-Rémy Girerd. França / Itália, 2008. 92min.

Mia tem dez anos e mora numa vila pobre na América 
do Sul. Seu pai, Pedro, teve de deixá-la para trabalhar na 
construção de um luxuoso hotel no meio da floresta Ama-
zônica. Mas forças ocultas da natureza reagem contra o 
projeto, e Pedro fica preso em um túnel subterrâneo. Mia 
tem uma premonição, e decide partir em uma longa e pe-
rigosa jornada para salvar seu pai. Para isso, deve atraves-
sar uma floresta amaldiçoada, povoada por diversos seres 
misteriosos. Enquanto passeia por esse mundo mágico, a 
menina se depara com as forças da natureza e descobre 
uma árvore extraordinária.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB157]
SAB (3/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB160]
SEG (5/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP252]
SEG (5/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP254]
TER (6/10) 16:15 Est Barra Point 2  [BP256]

miCroFiLm
(microfilm)
de Hugo jouxtel. França, 2009. 5min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

uma moda transGressora
(ein traum in erdbeerfolie)
de Marco Wilms. Alemanha, 2009. 84min.

Na extinta Berlim Oriental, os estilistas de moda eram es-
sencialmente movidos pelo desejo de experimentação e de 
criação de um estilo singular, uma vez que nada do que 
era produzido poderia ser vendido. Neste universo artístico 
paralelo, a transgressão era marcada pela construção de 
uma imagem pessoal provocadora. O diretor, ele próprio 
ex-modelo do Instituto de Moda da RDA, busca resgatar 
este ambiente boêmio promovendo um encontro entre as 
principais figuras do movimento: uma estilista, um fotógra-
fo e um cabelereiro que não se viam há 20 anos. Exibido no 
Festival de Berlim 2009.

midnight movies - (Lep) - 10 anos
DOM (4/10) 16:00 Cine Glória
DOM (4/10) 20:00 Cine Glória
SEG (5/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP155]
TER (6/10) 20:30 Est Barra Point 2  [BP258]
QUA (7/10) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC181]
QUA (7/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC184]

mommo
(mommo)
de Atalay Tasdiken. Turquia, 2008. 91min.

Ahmet, de nove anos, e Ayse, sua irmã mais nova, são in-
separáveis. Após a morte da mãe, seu pai casa com outra 
e vai embora, abandonando-os na casa do avô, Hasan. 
Embora dê todo o carinho aos netos, Hasan tem a saúde 
frágil e não consegue cuidar bem deles. Ahmet torna-se 
então mais do que um irmão para Ayse: é pai, mãe e ídolo. 
Sempre que ela fica com medo do bicho-papão, ele tenta 
acalmá-la. Mas, no fundo, Ahmet também é uma criança 
com seus próprios medos. Quando o vizinho sugere que 
Ayse vá trabalhar para uma rica família, cabe a Hasan in-
tervir para manter os netos juntos.

imagens da turquia - (Lep) - 14 anos
QUI (1/10) 18:10 Est Barra Point 1  [BP132]
SEX (2/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV136]
SEX (2/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV138]
DOM (4/10) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC365]
DOM (4/10) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC369]
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mon Lieu de Vie, mon Quartier, L’aurenCe
(mon lieu de vie, mon quartier, l’aurence)
de Secours populaire. França, 2009. 12min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

mon Quart d’heure
(mon quart d’heure)
de Yohann Delozier. França, 2009. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

a montanha máGiCa
(a montanha mágica,)
de Petrus Cariry. Brasil, 2009. 13min.

De tanto se divertir lá em cima, ele caiu, quinze metros, 
faltou ar! Quais são os limites entre a realidade e ficção? 
Eu gostaria de lembrar um pouco mais. Um filme sobre 
a infância.

première Brasil em competição - curta documentário 
- (Lei) - Livre
SAB (26/9) 17:00 Odeon Petrobras 
SEG (28/9) 13:40 Est Vivo Gávea 3
SEG (28/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3
TER (29/9) 15:00 Odeon Petrobras 

morGue story - sanGue, BaiaCu & Quadri-
nhos
(morgue story - sangue, Baiacu & Quadri-
nhos)
de Paulo Biscaia Filho. Brasil, 2009. 78min.

A bem-sucedida cartunista Ana Argento, que anda frustra-
da com sua vida amorosa, conhece dois sujeitos estranhos 
com vidas bastante peculiares. O cataléptico crônico Tom 
ironicamente vende seguros de vida, e o médico legista 
Daniel Torres, sociopata e estuprador, tem um método de 
crime peculiar. Ele induz a catalepsia ao versar uma poção 
vodu nos drinks das garotas, que são levadas para o necro-
tério. Lá, ele as espera para estuprá-las e estrangulá-las. 
Seus planos começam a dar errado quando Tom desperta 
na mesa de autópsia.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 14 anos
DOM (27/9) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF007]
SEG (28/9) 19:00 Cinema Nosso
TER (29/9) 17:50 Est Vivo Gávea 1 [GV123]
TER (29/9) 22:10 Est Vivo Gávea 1 [GV125]
DOM (4/10) 18:00 Ponto Cine

morrer Como um homem
(morrer como um homem)
de João Pedro Rodrigues. Portugal / França, 2009. 
134min.

Tonia, transexual veterana de Lisboa, vê seu mundo des-
moronar. Seu posto de estrela na boate onde se apresenta 
é ameaçado por uma drag queen mais jovem, e seu namo-
rado tenta convencê-la a fazer a cirurgia de mudança de 
sexo, que ela sempre negou por  crenças religiosas. Para 
piorar, o filho que ela abandonou deserta o exército para 
procurá-la. Ao descobrir que seu corpo está doente devido 
a hormônios e silicone, Tonia decide viajar para o interior 
na companhia do namorado. Lá, acabam se perdendo, e 
vão parar em uma floresta mágica. Um Certo Olhar do Fes-
tival de Cannes 2009.

mundo Gay - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 15:40 Est Barra Point 1  [BP131]
SAB (3/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP245]
DOM (4/10) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB170]

SEG (5/10) 15:20 Est Vivo Gávea 4 [GV452]
SEG (5/10) 20:10 Est Vivo Gávea 4 [GV454]

mother
(madeo)
de Bong Joon-ho. Coréia do Sul, 2009. 129min.

Hye-ja é viúva e dedica a vida a seu único filho Do-joon 
que, apesar de ter 28 anos, é totalmente dependente dela. 
Quando o corpo de uma meninaé encontrado num prédio 
abandonado próximo à sua residência, o tímido Do-joon 
passa a ser considerado o principal suspeito. Mesmo sem 
evidências incriminatórias, a vontade da polícia em fechar 
o caso, e a incompetência do advogado de defesa, fazem a 
condenação parecer inevitável. Sem escolha, e determina-
da a provar a inocência do filho, Hye-ja decide encontrar o 
assassino sozinha. Quinzena dos Realizadores do Festival 
de Cannes de 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 18 anos
SEG (28/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW113]
SEG (28/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW115]
TER (29/9) 16:30 Leblon 1 [LB118]
TER (29/9) 21:30 Leblon 1 [LB120]
QUA (30/9) 14:00 Roxy 3 [RX321]
QUA (30/9) 19:00 Roxy 3 [RX323]
QUI (1/10) 16:45 Espaço de Cinema 1  [EC142]
QUI (1/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC145]

muLheres diaBóLiCas
(La Cérémonie)
de Claude Chabrol. França / Alemanha, 1995. 112min.

Sophie é contratada para ser governanta de uma família 
mas com o passar do tempo a relação com os patrões se 
revela difícil. César de Melhor Atriz para Isabelle Huppert 
em 1996.

retro isabelle huppert  - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 15:30 Instituto Moreira Salles
SEG (5/10) 13:15 Estação Botafogo 3  [EB361]

o maraViLhoso mundo da LaVanderia
(die wundersame welt der waschkraft)
de Hans-Christian Schmid. Alemanha, 2009. 97min.

Uma empresa polonesa é responsável por limpar todas as 
roupas de cama e toalhas dos melhores hotéis de Berlim. 
Diariamente, a roupa suja vai e volta 140 quilômetros entre 
a capital alemã e a Polônia,um país com salários menores 
e leis trabalhistas mais flexíveis. Dentro da fábrica Fliegel, 
400 lava-dores trabalham dia e noite para manter as toa-
lhas fofas e os lençóis brancos. Entre eles, Beata, que luta 
para criar três filhos com seu módico salário, e Monika, 
que vê de longe a sobrinha repetir sua história pessoal, 
abdicando do sonho de ser médica para se tornar mais 
uma na fábrica.
panorama do Cinema mundial - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV102]
SEX (25/9) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV104]
DOM (27/9) 15:15 Estação Botafogo 3  [EB314]
DOM (27/9) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB316]
SEG (28/9) 22:15 Est Barra Point 1  [BP119]
QUA (30/9) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB336]

o mundo seGundo a monsanto
(Le monde selon monsanto)
de Marie Monique Robinf. França / Canadá / Alemanha, 
2007. 109min.

Investigação sobre a Monsanto, líder mundial na produção 
de organismos geneticamente modificados, conhecida pela 
toxidade de seus produtos que reinventou sua imagem 
como uma companhia preocupada com a implantação do 
desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP126]
QUI (1/10) 15:20 Est Barra Point 2  [BP231]
SEX (2/10) 20:00 Instituto Moreira Salles
SEG (5/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB363]
SEG (5/10) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB365]
QUI (8/10) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB383]

nada pessoaL
(rien de personnel)
de Mathias Gokalp. França, 2009. 90min.

Para o lançamento de seu mais novo produto, a companhia 
farmacêutica Muller promove uma grandiosa confraterni-
zação, convidando todos os seus funcionários. No entanto, 
conforme a noite avança, as comemorações são interrom-
pidas por um exercício de dinâmica de grupo ao qual todos 
os presentes são convocados a participar, e o verdadeiro 
objetivo do evento é revelado: trata-se de um treinamento 
para o novo quadro de pessoal da empresa. Os boatos de 
que a companhia está para ser vendida em breve se con-
firmam, levando todos ao desespero. Semana da Critica do 
Festival de Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
QUI (1/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB143]
QUI (1/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB146]
SAB (3/10) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP242]
SAB (3/10) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP244]
SEG (5/10) 22:15 Est Barra Point 2  [BP254]
TER (6/10) 14:00 Cine Glória

um namorado para minha esposa
(un novio para mi mujer)
de Juan Taratuto. Argentina, 2008. 100min.

Tenso não aguenta mais sua esposa, Tana. Ela está sempre 
de mau humor, e reclama sem parar do tempo, do governo, 
dos vizinhos, da juventude, da velhice, de tudo! A relação 
dos dois está insustentável há tempos, mas Tenso não tem 
a menor idéia de como dizer a Tana que quer se separar. 
Seu amigo Carlos propõe uma solução perfeita: recorrer 
a Cuervo Flores, um velho galanteador irresistível, e pedir 
que ele seduza sua mulher. Assim, quem irá pedir o divór-
cio será ela. O que Tenso não espera é que sua solução 
traga ainda mais problemas.

premiere Latina - (Lp) - 10 anos
SAB (26/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP107]
SAB (26/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP109]
SEG (28/9) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV220]
QUI (1/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC237]
QUI (1/10) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC240]
SEX (2/10) 21:00 Cine Santa

natimorto
(natimorto)
de Paulo Machline. Brasil, 2009. 92min.

Um caça talentos traz uma jovem cantora a São Paulo a 
fim de apresentá-la a um renomado maestro. Enquanto 
esperam o dia da audição permanecem num quarto de 
hotel onde, entre cigarros e cafezinhos, ele lê o futuro da 
cantora nas advertências dos maços de cigarro como se 
fossem cartas de tarô. É durante essa espera que serão 
reveladas suas verdadeiras intenções. Baseado em livro de 
Lourenço Mutarelli.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 18 anos
QUI (1/10) 21:45 Odeon Petrobras  [OD035]
SEX (2/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD036]
SAB (3/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV342]
SAB (3/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV345]

naVidad
(navidad)
de Sebastian Lelio. Chile / França, 2009. 103min.

Alejandro tem 17 anos e namora Aurora, de 18. Eles deci-
dem passar o Natal juntos na casa abandonada da família 
de Aurora, no sopé dos Andes. Mas o relacionamento dos 
dois tem sido perturbado por constantes desentendimen-
tos. Alejandro se sente frustrado em relação à própria vida, 
e Aurora está em crise com sua sexualidade. Quando o 
rompimento parece a única solução, o casal é surpreendi-
do por Alicia, adolescente de 16 anos que fugiu de casa. Si-
multaneamente, Alejandro e Aurora se veem atraídos pela 
intrusa. Quinzena dos Realizadores de Cannes 2009.

premiere Latina - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 21:15 Espaço de Cinema 1  [EC105]
DOM (27/9) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV411]
DOM (27/9) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV414]
TER (29/9) 16:00 Est Barra Point 1  [BP121]
QUI (1/10) 19:15 Estação Ipanema 1  [IP134]
SAB (3/10) 19:00 Cine Santa

new year’s kite
(new year’s kite)
de Ryosuke Shirai. Japão, 2009. 13min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

no impaCt man
(no impact man)
de Laura Gabbert, Justin Schein. Estados Unidos, 2008. 
93min.

O escritor Colin Beavan, liberal e praticante do bom e velho 
consumismo americano, não dá a mínima para os alertas 
em relação ao meio ambiente. Mas para seu próximo li-
vro, ele lança o projeto “Sem Impacto”, no qual ele e sua 
família deverão causar o mínimo impacto possível para o 
meio-ambiente durante um ano. Sem transporte motori-
zado, sem eletricidade e só comendo produtos orgânicos 
sem embalagens, ele, a esposa e a filha de dois anos se 
convertem em cobaias para testar este outro estilo de vida 
no meio de Nova York, e investigar se a felicidade do ho-
mem moderno seria afetada.

meio ambiente - (Lep) - Livre
SEX (2/10) 16:45 C.C. Justiça Federal [JF018]
SEG (5/10) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC375]
TER (6/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV256]
QUA (7/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV464]
QUI (8/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB380]
QUI (8/10) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB382]

a noiVa síria
(La Fiancée syrienne)
de Eran Riklis. Israel / França / Alemanha, 2004. 
98min.

Mona, vive numa região sob o domínio de Israel mas está 
prestes a se casar com um sírio e mudar-se para o país de 
onde não poderá voltar. No dia do casamento, essas dife-
renças culturais geram tensão entre os familiares. 

homenagem a arte - (Lp) - 16 anos
SEX (25/9) 15:30 Instituto Moreira Salles
SEG (28/9) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB319]

noLLywood BaBiLÔnia
(nollywood Babylon)
de Ben Addelman, Samir Mallal. Canadá, 2008. 74min.

O filme apresenta Nollywood, a de cinema nigeriana que já 
é a terceira maior do mundo, atrás apenas da americana 
e da indiana. 

Dox - (LEP) - 10 anos
SAB (26/9) 20:00 Instituto Moreira Salles
QUA (30/9) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC339]
QUA (30/9) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC343]
QUI (1/10) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV431]
QUI (1/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV433]
SEX (2/10) 22:15 Est Barra Point 2  [BP239]

o nome do Gato
(o nome do Gato)
de Pedro Ribeiro Coutinho. Brasil, 2009. 20min.

Bruna, uma jovem tímida de personalidade romântica, de-
cide morar sozinha. À procura de um apartamento, ela é 
levada até um prédio soturno de aparência vulgar. A partir 
daí, coisas estranhas começam a acontecer.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 16 anos
TER (29/9) 21:45 Odeon Petrobras 
QUA (30/9) 13:00 Odeon Petrobras 
QUI (1/10) 15:30 Est Vivo Gávea 3
QUI (1/10) 22:30 Est Vivo Gávea 3

nossos FiLhos nos aCusarão
(nos enfants nous accuseront)
de Jean Paul Jaud. França, 2008. 112min.

Hoje as crianças são as principais vitimas da ação destru-
tiva do homem sobre a natureza. Pesquisas mostram que 
70% dos casos de câncer estão relacionados ao ambiente, 
dos quais 40% derivam da poluição e 30% da alimenta-
ção. A cada ano, a incidência de câncer na infância au-
menta 1,1% na França. Para mudar este quadro, e salvar 
as crianças do futuro incerto que as espera, as iniciativas 
infelizmente ainda são poucas. Mas numa pequena cidade 
no sul da França, o prefeito decide resistir à indústria agro-
química e instituir na cantina da escola a alimentação à 
base de alimentos orgânicos.

meio ambiente - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 16:15 C.C. Justiça Federal [JF002]
SAB (26/9) 17:15 Estação Botafogo 3  [EB309]
SAB (26/9) 21:15 Estação Botafogo 3  [EB311]
DOM (27/9) 17:45 Espaço de Cinema 3 [EC319]
QUA (30/9) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV127]
QUA (30/9) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV129]

nossos FiLhos ponto Com
(nossos filhos ponto com)
de Eduardo Wotzik. Brasil, 2008. 8min.

A linguagem usada pelos adolescentes na Internet é mos-
trada através da correspondência entre dois jovens que 
discutem seu relacionamento on line.

mostra Geração - (Vo) - 16 anos
SAB (26/9) 9:30 Espaço de Cinema 3
QUA (30/9) 9:00 Espaço de Cinema 1 
TER (6/10) 14:45 Espaço de Cinema 1 

notas soLtas soBre um homem só
(notas soltas sobre um homem só)
de Carlos de Moura Ribeiro Mendes. Brasil, 2009. 
81min.

A obra e o método de criação de Camargo Guarnieri, a 
partir de entrevistas com alguns dos compositores mais 
expressivos da atualidade, de depoimentos históricos do 
próprio (acervo da família), de verdadeiras aulas ao pia-
no sobre as principais características de sua criação, da 
execução integral do concerto nº1 para violino e orquestra 
(que não era tocado há 60 anos), e de uma conversa fran-
ca, sensível e didática entre o regente Lutero Rodrigues e o 
violinista Luiz Filipe sobre a música do artista.

première Brasil retratos - (Lei) - Livre
DOM (27/9) 15:15 Odeon Petrobras  [OD012]
SEG (28/9) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV116]
SEG (28/9) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV318]
TER (29/9) 17:00 Cinema Nosso
SEG (5/10) 18:00 Ponto Cine

notturno
(notturno)
de Darop Apostoli. Itália, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

noVa york, eu te amo
(new york, i Love you)
de Mira Nair, Fatih Akin, Yvan Attal, Allen Hughes, 
Shekhar Kapur, Shunji Iwai, Joshua Marston, Natalie 

Portman, Brett Ratner, Wen Jiang, Randall Balsmeyer. 
França / Estados Unidos, 2009. 110min.

Na cidade que nunca dorme, o amor está sempre presente. 
Conexões humanas espontâneas, surpreendentes e ele-
trizantes criam um caleidoscópio que bombeia o coração 
da cidade. De Tribeca ao Brooklyn, passando pelo Central 
Park, pequenos contos dirigidos por dez realizadores de 
todas as partes do mundo exploram os cinco cantos de 
Nova York, compondo um retrato complexo e apaixonante 
de seu rico universo urbano.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUA (30/9) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC232]
QUA (30/9) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC235]
SEX (2/10) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV436]
SEX (2/10) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV439]
QUA (7/10) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW150]
QUA (7/10) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW152]
QUI (8/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP268]
QUI (8/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP270]

oLhos aZuis
(olhos azuis)
de José Joffily. Brasil / Argentina / RJ, 2009. 105min.

Em seu último dia de trabalho antes da aposentadoria 
compulsória, Marshall, oficial da imigração americana, 
detém arbitrariamente passageiros latinos dentro de uma 
sala de um aeroporto de Nova York. Ali, conduz interroga-
tórios que os expõem a diversas humilhações, que tomam 
um trágico rumo. O alvo principal é Nonato, brasileiro radi-
cado nos EUA. Dois anos depois deste episódio, o ex-oficial 
cruza o sertão do estado de Pernambuco, na expectativa 
de encontrar a paz de espírito. Porém, ele percebe que a 
desilusão e o desamparo são os únicos sentimentos que 
o acompanham.

première Brasil hors-concours - longa ficção   - (Lei) 
- 18 anos
SAB (26/9) 19:00 Odeon Petrobras  [OD008]
DOM (27/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV311]
DOM (27/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV314]

oLhos de ressaCa
(olhos de ressaca)
de Petra Costa. Brasil, 2009. 17min.

Um casal de idosos divaga sobre sua própria história. Nes-
te rememorar, imagens de arquivo familiar se confundem 
com imagens do presente, sugerindo um diário onírico 
acerca do amor e da morte.

première Brasil em competição - curta documentário 
- (Lei) - Livre
QUI (1/10) 17:00 Odeon Petrobras 
SEX (2/10) 15:00 Odeon Petrobras 
SAB (3/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3
SAB (3/10) 19:40 Est Vivo Gávea 3

Les onGLes
(Les ongles)
de Clement Deneux. França, 2008. 7min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

um outro homem
(un autre homme)
de Lionel Baier. Suíça, 2008. 89min.

François e sua namorada Christine acabam de se mudar 
para um vilarejo no interior da Suíça. Mesmo não sendo 
jornalista, ele arranja um emprego num pequeno semanário 
local, onde escreve críticas sobre os filmes exibidos no único 
cinema da cidade. Sem saber o que dizer dos filmes, copia 
os textos de uma revista especializada publicada em Paris. 
Numa viagem de trabalho François conhece Rosa, crítica de 
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cinema bem-sucedida. Ela logo se interessa pelo novato, e 
um jogo de erotismo e poder se inicia entre os dois, mas os 
plágios e a traição de François têm os dias contados.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
TER (6/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB180]
TER (6/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB183]
QUA (7/10) 14:00 Est Barra Point 1  [BP160]
QUI (8/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV167]
QUI (8/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV169]

o pai dos meus FiLhos
(Le père de mes enfants)
de Mia Hansen-Love. Alemanha / França, 2009. 
106min.

Grégoire Canvel é casado, pai de três filhas e produtor de 
cinema. Entre um telefonema e outro, ele fuma um cigarro 
e tenta conciliar projetos difíceis, apaziguar egos inflados 
e resolver problemas financeiros de sua produtora, que 
não pára de acumular riscos. Em meio a tudo isso, ainda 
precisa arranjar tempo para dedicar à família. Sua mulher 
o convence a passar o feriado na Itália, mas ao voltar a 
Paris, Grégoire se depara com a situação mais difícil de sua 
carreira, e se vê ameaçado pelo cansaço. Prêmio Especial 
do Júri na Mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 
2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 13:00 Estação Ipanema 2  [IP206]
SAB (26/9) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP208]
TER (29/9) 14:45 Espaço de Cinema 2 [EC226]
TER (29/9) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC229]
QUA (30/9) 22:00 Est Barra Point 1  [BP129]

paLaVra (en)Cantada
(palavra (en)cantada)
de Helena Solberg. Brasil, 2008. 82min.

Em um país com forte cultura oral como o Brasil, a mú-
sica popular pode ser a grande ponte para a poesia e a 
literatura. A reflexão sobre esse tema é o ponto de parti-
da do novo filme de Helena Solberg. Palavra (En)cantada 
tem a sua narrativa construída na costura de depoimen-
tos, performances musicais e bela trilha sonora. O filme 
conta com a participação de Adriana Calcanhoto, Arnaldo 
Antunes, Chico Buarque, Lirinha, Lenine, Maria Bethânia, 
Martinho da Vila, Tom Zé, entre outros, que cantaram e 
tocaram suas canções. O filme também apresenta rico 
material de arquivo.

tela Brasil de música - (Vo) - Livre
QUA (30/9) 19:00 Auditório do BNDES

Les papiers
(Les papiers)
de Shu Lea Cheang. França, 2009. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

para Quem VoCê LiGaria?
(a Quien Llamarias?)
de Martin Viaggio. Argentina, 2009. 84min.

Um solitário homem de quarenta anos vive uma grande 
crise. Andando na rua, encontra sua namorada jantando 
com o ex-noivo. Apesar de pressentir que o namoro está 
próximo do fim, permanece imóvel, sem reagir. Sua exis-
tência letárgica contrasta com a vida de seu melhor amigo, 
que tornou-se um advogado de respeito. O relacionamento 
que mantém com a ex-mulher, por sua vez, é um tanto 
complicado, e a única coisa que os une é um filho peque-
no. Diante da dificuldade em lidar com as pessoas, ele se 
pergunta: em um momento de emergência, se precisasse 
ligar para alguém, quem seria?

premiere Latina - (Lp) - 16 anos
TER (6/10) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC381]
TER (6/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC176]

QUA (7/10) 21:00 Cine Santa
QUI (8/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV266]
QUI (8/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV268]

parada
(parada)
de Marco Pontecorvo. Itália / França / Romênia, 2008. 
100min.

Em 1993, logo após a dissolução do regime comunista, a 
Romênia vive um período de  fragilidade econômica. Inú-
meras crianças de rua, conhecidas como “boskettari”, vi-
vem de esmolas, roubos e prostituição. Ao ouvir tal notícia, 
o jovem palhaço parisiense Miloud Oukili decide partir a 
Bucareste para ajudá-los. Entretendo-os com suas per-
formances, ele ganha aos poucos a confiança de diversos 
deles. Após um ano, eles formam juntos um espetáculo de 
rua e, em 1996, Oukili cria a organização Fundatia Parada 
para ajudar crianças carentes em toda a Europa. Festival 
de Veneza 2008.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEX (2/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV236]
SEX (2/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV238]
DOM (4/10) 13:50 Estação Botafogo 1 [EB165]
DOM (4/10) 19:50 Estação Botafogo 1 [EB168]
TER (6/10) 16:00 Est Barra Point 1  [BP156]

o paraíBa
(o paraíba)
de Samir Abujamra. Brasil, 2009. 71min.

Documentário em primeira pessoa que mostra a viagem 
solitária do diretor rumo à sua terra natal. Seu pai, enge-
nheiro, foi transferido para Campina Grande, no estado da 
Paraíba, para construir uma rodovia. Levou consigo sua 
mulher, que logo engravidou. Samir nasceu lá, portanto, 
por acaso. Era o ano de 1970, o auge do “Milagre Bra-
sileiro”, um tempo de realizações ufanistas da ditadura 
vigente. Pouco depois, a família saiu da Paraíba sem deixar 
qualquer laço de amizade ou parentesco.

première Brasil novos rumos - (Lei) - Livre
QUA (7/10) 19:15 Odeon Petrobras  [OD066]
QUI (8/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV366]
QUI (8/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV369]

paraJuru
(une semaine a parajuru)
de José Huerta. Brasil, 2009. 52min.

A luta dos pescadores de Parajuru, no Ceará, para defender 
os interesses da comunidade contra a as consequências 
indesejáveis do turismo e da especulação imobiliária na 
região.

o Brasil do outro - (Vo) - 12 anos
SEX (25/9) 18:30 C.C. Justiça Federal
DOM (27/9) 17:00 Cinema Nosso
TER (29/9) 17:30 Estação Botafogo 3 
TER (29/9) 21:30 Estação Botafogo 3 
QUA (30/9) 20:00 Instituto Moreira Salles

partir
(partir)
de Catherine Corsini. França, 2009. 85min.

Suzanne tem cerca de quarenta anos e é casada com um 
médico. O casal vive com os dois filhos adolescentes no sul 
da França. Cansada de sua vida burguesa, decide voltar a 
trabalhar como fisioterapeuta, ofício que abandonou para 
criar os filhos. Seu marido concorda com a idéia e ajuda a 
construir um consultório no quintal da casa. O responsável 
pelas obras é Ivan, homem rústico que já esteve na prisão. 
Em pouco tempo, as barreiras entre Ivan e Suzanne trans-
formam-se em atração mútua, e ela decide largar tudo e 
partir com ele, disposta a se entregar totalmente à paixão.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUI (1/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV231]
QUI (1/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV233]
SAB (3/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB158]
SAB (3/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB161]

peLo amor À áGua
(Flow: For Love of water)
de Irena Salina. Estados Unidos, 2008. 84min.

No início do século XXI, o mundo vive uma crise de água 
sem precedentes. Nosso bem natural mais valioso está 
sendo constantemente poluído, e a água potável privati-
zada por um emergente cartel internacional. Cientistas e 
ativistas analisam o crescimento vertiginoso da crise, indi-
cando suas questões políticas e econômicas e apontando 
os principais responsáveis, entre empresas e governos. 
Mas nem tudo está perdido: um grupo de pessoas e insti-
tuições dedica-se a encontrar soluções práticas, desenvol-
vendo novas tecnologias e transformando-se em exemplo 
para uma possível virada global.

meio ambiente - (Lep) - 10 anos
SAB (26/9) 18:15 Espaço de Cinema 3 [EC312]
QUA (30/9) 17:15 Estação Botafogo 3  [EB333]
QUA (30/9) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB335]
SAB (3/10) 14:15 C.C. Justiça Federal [JF020]
TER (6/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV158]
TER (6/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV160]

penas aLternatiVas
(penas alternativas)
de Lucas Margutti e Joao Valle. Brasil, 2008. 71min.

O documentário busca refletir sobre o fracasso do sistema 
penitenciário brasileiro. Tendo como foco um Centro de De-
tenção, um presídio e uma ONG no estado de São Paulo, o 
filme percorre vidas que seguiram destinos diferentes. Pe-
los depoimentos de indivíduos que foram sentenciados ao 
regime fechado de encarceramento e dos que realizaram 
as penas alternativas, mais precisamente a prestação de 
serviços a comunidade, o documentário apresenta solu-
ções para a superlotação carcerária e investiga as finalida-
des da pena de prisão.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 14 anos
SAB (26/9) 17:00 Odeon Petrobras  [OD007]
SEG (28/9) 13:40 Est Vivo Gávea 3 [GV316]
SEG (28/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV319]
TER (29/9) 15:00 Odeon Petrobras  [OD022]

a pensão dos CaranGueJos
(a pensão dos Caranguejos)
de Marcelo Presotto. Brasil, 2008. 16min.

Um jovem  Punk de 17 anos é expulso de casa pela mãe. 
Para sobreviver, arruma um emprego de segurança numa 
boate.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Li) 
- 16 anos
SEX (25/9) 21:30 Odeon Petrobras 
SAB (26/9) 13:00 Odeon Petrobras 
DOM (27/9) 15:40 Est Vivo Gávea 3
DOM (27/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3

a peQuenina
(La pivellina)
de Tizza Covi, Rainer Frimmel. Itália / Áustria, 2009. 
100min.

Patti é uma artista de circo que vive com seu marido, o 
palhaço Walter, em um trailer na periferia de Roma. Ao 
encontrar a pequena Asia, de apenas 2 anos, sozinha em 
um parque, decide levá-la temporariamente para casa. Lá, 
descobre um bilhete da mãe da menina prometendo vol-
tar para buscá-la. O adolescente Tairo, vizinho do trailer 
ao lado, passa a ajudar Patti a cuidar da “pequenina” e 
a encontrar sua mãe. Mas Asia logo se familiariza com o 
ambiente marginal do circo e com o carinho com que lhe é 
dispensado. Melhor Filme Europeu da Quinzena dos Reali-
zadores de Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV205]
SAB (26/9) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV506]
DOM (27/9) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC113]
DOM (27/9) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC116]

TER (29/9) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP121]
TER (29/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP123]

o peQueno BurGuês - FiLosoFia de Vida
(o pequeno Burguês - Filosofia de Vida)
de Edu Mansur. Brasil, 2008. 70min.

Se eu tivesse de reduzir o Brasil que dá certo a um único 
ser humano, este seria Martinho da Vila. Afinal, quem pode 
explicar melhor o Brasil dos nossos sonhos do que um ho-
mem do povo, nascido em uma fazenda do interior do Rio 
de Janeiro, que passou sua infância em uma favela pau-
pérrima e hoje é um dos brasileiros mais queridos? Para 
que não terminasse a sua vida como a de tantos brasileiros 
condenados à miséria, Martinho da Vila usou apenas um 
instrumento: o seu talento.

première Brasil retratos - (Lei) - Livre
DOM (27/9) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV313]
SAB (26/9) 15:00 Odeon Petrobras  [OD006]
DOM (27/9) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV111]
TER (29/9) 19:00 Cinema Nosso
SEX (2/10) 18:00 Ponto Cine

peQueno soLdado
(Lille soldat)
de Annette K. Olesen. Dinamarca, 2008. 100min.

Após abandonar o exército, a soldado Lotte volta para sua 
cidade na Dinamarca e se entrega à bebida. Sem conse-
guir emprego, aceita a oferta de seu pai de trabalhar como 
motorista para uma das prostitutas que ele agencia, Lily, 
que é também sua amante. Embora a princípio desconfia-
das uma em relação à outra, as duas mulheres embarcam 
numa estranha rotina e logo passam a se conhecer melhor. 
Lotte descobre que Lily se prostitui para sustentar a filha 
na Nigéria, que não vê há cinco anos, e decide tentar li-
bertá-la. O que ela não sabe, no entanto, é que Lily não 
deseja ser salva.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
SEG (28/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP119]
SEG (28/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP120]
QUA (30/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB136]
QUA (30/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB139]

petróLeo Bruto
(Crude)
de Joe Berlinger. Estados Unidos, 2009. 104min.

Na Floresta Amazônica equatoriana, um processo coloca 
um grupo de 30.000 indígenas contra a gigante petrolífera 
Chevron. O caso, conhecido como a Chernobyl Amazônica, 
trata do despejo de 18 bilhões de galões de detritos tóxicos 
de petróleo. Os índios alegam que as operações petrolífe-
ras dizimaram parte da população indígena e modificaram 
irremediavelmente a vida local através de três décadas de 
contaminação sistemática. Joe Berlinger acompanha, du-
rante 3 anos, a história da luta brilhante entre os advoga-
dos equatorianos e americanos. Entretanto, com a eleição 
do presidente Rafael Correa começa uma mudança.

meio ambiente - (Lep) - 12 anos
SEG (28/9) 18:15 Espaço de Cinema 3 [EC326]
QUA (30/9) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV427]
QUA (30/9) 19:30 Est Vivo Gávea 4 [GV429]
SEX (2/10) 14:30 C.C. Justiça Federal [JF017]
SAB (3/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB351]
SAB (3/10) 21:30 Estação Botafogo 3  [EB353]

piQueniQue
(pescuit sportiv)
de Adrian Sitaru. Romênia / França, 2008. 84min.

Mihai e Lubi decidem passar um domingo no campo, 
pescando e fazendo um bom piquenique. Mas na estra-
da, atropelam uma prostituta de rua, que cai desacordada. 
Concluindo que a mulher está morta, decidem esconder 
seu corpo na floresta, mas a moça acorda do trauma, di-
zendo não se lembrar de nada. O casal, então, inventa que 
ela desmaiou e que eles foram ajudá-la, e a convidam para 
o piquenique. Ela aceita e embarca com eles na viagem, 
mas talvez suas lembranças não sejam tão vagas assim.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 14:00 Est Barra Point 1  [BP120]
QUA (30/9) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV228]
QUI (1/10) 22:10 Est Vivo Gávea 2 [GV235]
SEX (2/10) 16:10 Espaço de Cinema 3 [EC353]
SEX (2/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC357]

pLastiC pLanet
(plastic planet)
de Werner Boote. Áustria / Alemanha, 2009. 95min.

O planeta vive a era do plástico, um produto prático e 
barato que está presente em todos os aspectos da vida 
quotidiana e se tornou também uma ameaça global. Mate-
riais plásticos podem durar até 500 anos para se dissolver, 
poluindo assim o solo e a água. Além disso, os aditivos 
usados para fabricá-lo podem parar em nosso sistema 
sanguíneo. Algumas perguntas, então, se impõem: por que 
mantemos o comportamento consumista? Por que a indús-
tria não reage aos perigos? Quem é o responsável pelas 
montanhas de lixo? Afinal, quem ganha e quem perde com 
este glorioso triunfo do plástico?

meio ambiente - (Lep) - 10 anos
SEX (2/10) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB151]
SEX (2/10) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB154]
DOM (4/10) 15:30 Est Barra Point 2  [BP246]
SEG (5/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV255]
TER (6/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV458]
QUI (8/10) 17:00 C.C. Justiça Federal [JF034]

pLayGround
(playground)
de Libby Spears. Estados Unidos, 2008. 87min.

A exploração sexual infantil está longe de ser uma prá-
tica criminosa exclusiva dos países em desenvolvimento. 
Há mais de dez anos, a pequena Michelle, de cinco anos, 
fugiu do abrigo onde morava nos Estados Unidos e tornou-
se uma vítima de abuso sexual. Hoje faz uma década que 
está desaparecida. A diretora reanima as buscas por ela e, 
no processo, revela o tráfico sexual de crianças que cresce 
silenciosamente em território americano. A maneira como 
o sexo é abordado nas escolas e algumas falhas fatais no 
sistema legal mostram-se apenas parte da base deste 
vasto problema.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 16:20 Est Barra Point 1  [BP146]
TER (6/10) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC380]
TER (6/10) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC384]
QUA (7/10) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF032]
QUI (8/10) 18:00 Instituto Moreira Salles

o poder do souL
(soul power)
de Jeffrey Levy-Hinte. Estados Unidos, 2008. 93min.

Em 1974, o produtor Hugh Masekela e o músico Stewart 
Levine convenceram o empresário esportivo Don King a 
produzir no Zaire, em paralelo à luta pelo título mundial 
dos pesos pesados entre Muhammad Ali e George Fore-
man, um festival musical centrado no orgulho negro e na 
ligação da “soul music” com a África. Assim nasceu o Zaire 
‘74, três dias de concertos em Kinshasa, reunindo nomes 
como James Brown, BB King e Miriam Makeba no auge 
de suas carreiras. Mais de trinta anos depois, o conjunto 
de imagens inéditas traz as apresentações e os bastidores 
dessa história.

expectativa 2009 - (Lp) - 14 anos
DOM (27/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW110]
DOM (27/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW112]
TER (29/9) 16:30 Roxy 3 [RX318]
TER (29/9) 21:30 Roxy 3 [RX320]
QUI (1/10) 14:00 Leblon 1 [LB125]
QUI (1/10) 19:00 Leblon 1 [LB127]

poLitist, adJeCtiV
(politist, adjectiv)
de Corneliu Porumboiu. Romênia, 2009. 113min.

O policial Cristi tem como missão investigar Victor, jovem 
suspeito de tráfico. Ao constatar que se trata apenas de um 
usuário de haxixe que ofereceu a droga a dois colegas, se 
recusa a prendê-lo. Embora “oferecer” seja considerado cri-
me na Romênia, Cristi não quer arruinar a vida de alguém tão 
novo, que ele considera apenas irresponsável. Além disso, 
sabe que as leis no país devem mudar logo, devido à adoção 
de leis comuns da União Européia. Mas para seu chefe, a lei 
vigente precisa ser aplicada a todo custo. Prêmio do Júri na 
mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
QUI (1/10) 14:30 Espaço de Cinema 2 [EC238]
QUI (1/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC241]
SAB (3/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV241]
SAB (3/10) 18:00 Est Vivo Gávea 2 [GV243]

poLyetheyLene BaG
(polyetheylene Bag)
de Alex Itin. Estados Unidos, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

poLyteChniQue
(polytechnique)
de Denis Villeneuve. Canadá, 2009. 77min.

Valérie e Jean-François estudam na Escola Politécnica de 
Montreal, em 1989. Em um dia do mês de dezembro, um 
acontecimento brutal provoca mudanças irreversíveis em 
suas vidas. Um jovem de 25 anos entra na escola com um 
rifle em mãos e o objetivo de assassinar todas as mulheres 
que cruzarem seu caminho. Motivado pelo estrago que as 
feministas teriam feito à sua vida, opera um massacre que 
faz mais de uma dúzia de vítimas e se suicida em segui-
da. Baseado em fatos reais. Quinzena dos Realizadores do 
Festival de Cannes 2009.

expectativa 2009 -  - 16 anos
SAB (3/10) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV541]
SAB (3/10) 20:00 Est Vivo Gávea 5 [GV544]
QUI (8/10) 15:00 Espaço de Cinema 2 [EC280]
QUI (8/10) 21:15 Espaço de Cinema 2 [EC283]

por um instante, a LiBerdade
(pour un instant, la liberte)
de Arash T. Riahi. França / Áustria, 2009. 110min.

Diariamente, na fronteira entre a Turquia e a Europa, refu-
giados e imigrantes do Oriente Médio lutam contra a buro-
cracia para concretizar seus sonhos de liberdade. É o caso 
de Ali e Merdad, que partiram do Irã para levar seus primos 
pequenos Arman e Asy ao encontro dos pais na Áustria. Em 
Ankara, esperam indefinidamente pelo visto para cruzar a 
fronteira. Lá, compartilham suas dificuldades com outros 
refugiados iranianos: um casal que tenta provar ao governo 
que são perseguidos politicamente, e um professor persa e 
seu amigo curdo, que sobrevivem através de um extraordi-
nário senso de humor.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV421]
TER (29/9) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV424]
QUA (30/9) 13:50 Espaço de Cinema 3 [EC338]
QUA (30/9) 21:45 Espaço de Cinema 3 [EC342]

porCo CeGo Quer Voar
(Babi buta yang ingin terbang)
de Edwin. Indonésia, 2009. 77min.

Linda pertence à quarta geração de chineses nascidos na 
Indonésia e sofre precocemente uma crise de identidade 
cultural. A mãe de seu melhor amigo, o japonês Cahyo-
no, decidiu se mudar com a família para longe do bairro 
chinês, separando os dois. Sua mãe, campeã nacional de 
badminton, abandonou o esporte após sofrer provocações 
por conta de sua origem estrangeira. Já o pai de Linda, 
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um dentista cego, pensa apenas em conseguir a cidadania 
americana e se mudar do país. A menina, então, encontra 
refúgio na alegria de seu avô, que lhe ensinou a admirar a 
beleza dos fogos de artifício.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (2/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV137]
SEX (2/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV139]
SAB (3/10) 14:15 Est Barra Point 1  [BP140]
DOM (4/10) 17:30 Estação Botafogo 3  [EB357]
DOM (4/10) 21:45 Estação Botafogo 3  [EB359]

pour Ceux
(pour ceux)
de Simon Bouisson. França, 2009. 2min.

Pocket Films - (SD) - 16 anos

SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

power FLowers 2
(power Flowers 2)
de Cezary Ciszewski. Polônia, 2009. 14min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

as praias de aGnes 
(Les plages d’agnès)
de Agnès Varda. França, 2008. 100min.

“Se você abrir uma pessoa, irá achar paisagens. Se me 
abrir, irá achar praias”. É assim que a cineasta Agnès Var-
da apresenta sua autobiografia documental. Através das 
praias, que tanto marcaram sua vida, ela revisita seu pas-
sado, da infância aos dias atuais, passando por seu período 
como fotógrafa, o casamento com Jacques Demy, o femi-
nismo, as viagens, a família e os filmes. Com entrevistas, 
fotografias, reportagens e trechos de suas obras, Varda nos 
leva a um afetivo passeio pela história de uma cineasta 
que, aos oitenta anos, mantém sua curiosidade de jovem 
em relação ao mundo.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 10 anos
SEX (25/9) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC101]
SEX (25/9) 19:00 Espaço de Cinema 1  [EC104]
DOM (27/9) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV212]
DOM (27/9) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV214]
SEG (28/9) 16:00 Est Barra Point 1  [BP116]

prediLeção
(predileção)
de Marcio Garcia. Brasil / RJ, 2009. 17min.

Sete homens, uma mulher e um plano, assaltar um banco.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 16 anos
QUI (1/10) 21:45 Odeon Petrobras 
SEX (2/10) 13:00 Odeon Petrobras 
SAB (3/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3
SAB (3/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3

o presente de paChamama
(el regalo de la pachamama)
de Toshifumi  Matsushita. Japão / Bolívia, 2008. 
104min.

Kunturi tem 13 anos e vive segundo as tradições do povo 
Quechua, próximo à grande salina de Uyuni na Bolívia. 
Quando a avó cai doente, seu pai decide levá-lo consigo 
na Rota do Sal. Eles preparam suas lhamas e partem em 
um trajeto de quatro meses, no qual o sal coletado no lago 
é trocado por outros produtos dos Andes. Ao longo da via-
gem, Kunturi passa por muitos encontros e experiências, 
e é obrigado a enfrentar as complexidades da vida adulta, 

entre elas a morte e o sofrimento. Em seu destino final, o 
Festival Tinku, ele conhece uma bela menina e descobre 
também o amor.

premiere Latina - (Lep) - 12 anos
SAB (26/9) 13:40 Est Vivo Gávea 1 [GV106]
SAB (26/9) 18:00 Est Vivo Gávea 1 [GV108]
DOM (27/9) 23:45 Estação Botafogo 3  [EB318]
SEG (28/9) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB320]
SEG (28/9) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB322]
QUI (1/10) 21:00 Cine Santa

o prínCipe enCantado
(o príncipe encantado)
de Sérgio Machado e Fátima Toledo. Brasil, 2009. 
16min.

Raimundo, um matador de aluguel que sofre de uma do-
ença grave, é contratado para matar Grace, uma prostituta 
que se mudou para São Paulo para se livrar da perseguição 
do pai de seu filho.

première Brasil hors-concours - curta ficção - (Lei) 
- 16 anos
SAB (3/10) 19:00 Odeon Petrobras 
SEG (5/10) 13:20 Est Vivo Gávea 3
SEG (5/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3

a proCura de paZ
(pokoj v dusi)
de Vladimir Balko. Eslováquia, 2009. 97min.

Tono, homem de meia-idade, acaba de sair da prisão de-
pois de cumprir pena por roubo. Ele retorna ao seu vilarejo 
no interior da Eslováquia para tentar recomeçar a vida. Mas 
sua mulher está distante, e ele mal conhece seu filho de 
cinco anos. Para piorar, tem dificuldades para conseguir 
emprego por ser ex-presidiário. Seus amigos de infância, 
Marek e Peter, tentam ajudá-lo a recuperar sua vida. Mas 
as dificuldades financeiras e o preconceito local acabam 
levando-o a considerar uma proposta suspeita de Štefan, 
empresário influente que costumava ser seu melhor 
amigo.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
SAB (26/9) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC309]
SAB (26/9) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC313]
DOM (27/9) 15:20 Est Vivo Gávea 4 [GV412]
DOM (27/9) 21:50 Est Vivo Gávea 4 [GV415]
TER (29/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP122]

a próxima estação
(La próxima estación)
de Fernando E. Solanas. Argentina, 2008. 115min.

Desde a criação das estradas de ferro argentinas em 1857, 
o trem é uma das principais formas de transporte para a 
população. Porém, no início dos anos 90 as companhias 
ferroviárias foram privatizadas, sob a promessa da me-
lhoria e modernização de seus serviços. Os interurbanos 
foram suprimidos e oitenta mil trabalhadores foram demi-
tidos. Como consequência, oitocentos povoados ficaram 
isolados e mais de um milhão de pessoas emigrou para 
as capitais. Os roubos e acidentes se multiplicaram e o 
maltrato aos passageiros virou norma, gerando uma crise 
de transportes sem precedentes.

premiere Latina - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 17:45 Est Barra Point 1  [BP142]
DOM (4/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC159]
DOM (4/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC162]
SEG (5/10) 21:00 Cine Santa
TER (6/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV257]
TER (6/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV259]

purGatório
(purgatorio)
de Roberto Rochin. México, 2008. 90min.

No México dos anos 50, em rápida transformação com a 
chegada da modernidade, três pessoas enfrentam momen-
tos definidores em suas vidas. Bonfilio, homem do campo, 
decide migrar para o norte em busca de riqueza, deixan-

do a família sob a guarda de seu pai e provocando um 
grande conflito. A prostituta Lúcia, que se apaixona numa 
noite pelo coveiro Demetrio, vê sua vida passar em flashes 
quando a morte se aproxima. E Don Julio, velho fazendeiro, 
sofre de remorsos pela morte de sua jovem esposa Cle-
otilde, com quem casara por conveniência. Baseado em 
contos de Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
DOM (4/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV448]
DOM (4/10) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV450]
TER (6/10) 19:00 Cine Santa
QUA (7/10) 14:15 Espaço de Cinema 3 [EC387]
QUA (7/10) 22:15 Espaço de Cinema 3 [EC391]
QUI (8/10) 20:15 Est Barra Point 1  [BP168]

Quase todo dia
(Quase todo dia)
de Gandja Monteiro. Brasil / Estados Unidos da Amé-
rica, 2009. 17min.

Ao longo de um dia, vemos Priscilla e sua filha viverem mo-
mentos alternados entre realidade e ficção. Momentos em 
que as tentações da cidade grande e o despreparo inerente 
da jovem mãe se tornam evidentes.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 14 anos
QUA (30/9) 21:45 Odeon Petrobras 
QUI (1/10) 13:00 Odeon Petrobras 
SEX (2/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3
SEX (2/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3

QueLQue Chose a te dire
(Quelque chose a te dire)
de Cécile Telerman. França, 2009. 100min.

Os Celliers, como qualquer família normal, são um grupo 
de desjustados. Mady é a dona-de-casa que dedica boa 
parte de sua energia para criticar os filhos e o marido Hen-
ry, que parece regredir desde que se aposentou. Antoine, 
o irmão mais velho, é um empresário sem habilidade para 
gerir negócios, enquanto sua irmã, Alice, pinta obses-
sivamente madonas deprimidas ou drogadas. A caçula, 
Annabelle, esforça-se para apaziguar os ânimos através 
das predições de tarô. Tudo corre relativamente bem até 
o dia em que Alice conhece o charmoso Jacques, policial 
solitário e desiludido.

expectativa 2009 - (Lp) - 16 anos
SAB (3/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB159]
SAB (3/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB162]
SEG (5/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP251]
SEG (5/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP253]

Quem tem medo do LoBo?
(kdopak by se vlka Bál)
de Maria Procházková. República Tcheca, 2008. 
90min.

Chapeuzinho Vermelho é a personagem favorita de Te-
reska, que tem de seis anos. Nas mais diversas situações, 
ela se imagina o personagem. Um dia ela percebe que 
coisas estranhas estão acontecendo. Sua mãe esquece de 
buscá-la na escola, briga com seu pai, e anda sempre com 
um desconhecido. O que esta acontecendo? As respostas 
dos adultos são incompreensíveis. Simon, seu melhor ami-
go, tem uma explicação: sua mãe, na verdade, foi substitu-
ída por um alien. Sem compreender o que anda abalando 
a relação familiar, o lobo da história acaba simbolizando os 
desafios que Tereska terá de enfrentar.

mostra Geração - (daV) - Livre
SEX (25/9) 14:30 Espaço de Cinema 1  [EC102]
TER (29/9) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC125]

Queridinho da mamãe
(momma’s man)
de Azazel Jacobs. Estados Unidos, 2008. 94min.

Mikey nasceu e cresceu em Nova York, mas atualmente 
vive em Los Angeles com a mulher e o filho. De retorno 
à sua cidade natal para uma viagem de trabalho, ele se 

hospeda no loft de seus pais, onde foi criado. Tentado pelos 
constantes agrados de sua mãe e pelos prazeres nostálgi-
cos de seu antigo quarto, Mikey adia indefinidamente sua 
volta, inventando diversas desculpas. Ignorando as liga-
ções da mulher e os olhares reprovadores do pai, mergulha 
no universo de sua infância e adolescência, recuperando 
antigos brinquedos, gibis e amizades. Competição do Fes-
tival de Sundance 2008.

expectativa 2009 - (Lp) - 16 anos
SEX (2/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP136]
SEX (2/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP138]
SAB (3/10) 15:50 Espaço de Cinema 3 [EC360]
SAB (3/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC364]
SEG (5/10) 18:15 Est Barra Point 2  [BP252]
QUA (7/10) 18:00 Cine Glória

a raça síntese de Joãosinho trinta
(a raça síntese de Joãosinho trinta)
de Paulo Machline e Giuliano Cedroni. Brasil, 2009. 
72min.

Mergulho na anatomia criativa de um dos artistas popula-
res mais importantes do Brasil. O documentário revela  a 
trajetória de Joãosinho Trinta, mostrando suas inspirações 
e referências essenciais, durante a construção de um en-
redo para uma das escolas de samba em que trabalhou.

première Brasil retratos - (Lei) - 14 anos
DOM (4/10) 15:00 Odeon Petrobras  [OD049]
SEG (5/10) 17:00 Cinema Nosso
TER (6/10) 13:50 Est Vivo Gávea 1 [GV156]
TER (6/10) 18:20 Est Vivo Gávea 3 [GV358]
QUI (8/10) 18:00 Ponto Cine

raCheL 
(rachel)
de Simone Bitton. França / Bélgica, 2008. 100min.

Em 2003, a pacifista americana Rachel Corrie, de 23 anos, 
foi morta na Faixa de Gaza ao tentar impedir a destruição 
de casas palestinas por uma escavadeira do exército isra-
elense. A investigação da polícia militar de Israel concluiu 
que a morte foi acidental, mesmo havendo testemunhas 
que afirmassem o contrário, e o caso foi encerrado. En-
trevistando diversos envolvidos, o documentário investiga 
o acontecido, e busca revelar as motivações de Rachel 
através da leitura de seu diário virtual, resultando numa 
meditação sobre o idealismo e as utopias políticas da ju-
ventude hoje.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC301]
SEX (25/9) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC305]
SEG (28/9) 20:00 Cine Glória
QUA (30/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP127]
QUA (30/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP129]
QUI (1/10) 14:30 C.C. Justiça Federal [JF014]

Le reGard de mÉduse
(Le regard de méduse)
de Dominique Aru. França, 2009. 7min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

o rei da FuGa
(Le roi de l’evasion)
de Alain Guiraudie. França, 2009. 97min.

Armand é um sujeito grande e delicado que trabalha na 
venda de produtos agrícolas. Atualmente, ele vive em cri-
se com sua vida de homossexual solitário, agravada pela 
chegada da meia-idade. Quando conhece Curly, uma ado-
lescente apaixonante, ele decide dar uma chance à hete-
rossexualidade. Os dois formarão um casal fora do comum, 
atraindo os olhares reprovadores da sociedade convencio-
nal à sua volta. Perseguidos por todos os lados, iniciam 
a uma fuga incessante pelo interior do país. Mas, mesmo 

após tantos esforços, Armand ainda não consegue decidir 
o que verdadeiramente quer para sua vida. 

midnight movies - (Lep) - 18 anos
SAB (26/9) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP108]
SAB (26/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP110]
SEG (28/9) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC121]
SEG (28/9) 23:59 Espaço de Cinema 1  [EC124]
QUA (30/9) 16:30 Est Barra Point 2  [BP226]

reidy, a Construção da utopia
(reidy, a Construção da utopia)
de Ana Maria Magalhães. Brasil, 2008. 77min.

O documentário aborda a trajetória do arquiteto e urba-
nista Affonso Eduardo Reidy através de sua proposta de 
transformação do Rio de Janeiro em cidade moderna, e a 
repercussão de sua obra na atualidade. Em projetos como 
o Museu de Arte Moderna e o Aterro e parque do Flamengo, 
o mais querido pelos habitantes da cidade, o arquiteto pro-
move a construção da paisagem urbana sob a perspectiva 
de uma utopia com capacidade de ação no mundo real.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - Livre
QUI (1/10) 17:00 Odeon Petrobras  [OD033]
SEX (2/10) 15:00 Odeon Petrobras  [OD037]
SAB (3/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV341]
SAB (3/10) 19:40 Est Vivo Gávea 3 [GV344]

retorno a hansaLa
(retorno a hansala)
de Chus Gutierrez. Espanha, 2008. 95min.

Quando um barco com imigrantes africanos afunda na cos-
ta espanhola de Algeciras, dezessete corpos são encontra-
dos. Martín, diretor de uma casa funerária local, é chamado 
para recolher os mortos, e repara que um deles guarda 
consigo o número de um telefone. O número pertence a 
Leila, marroquina que trabalha em Málaga. Tomada de cul-
pa por ter incentivado o irmão a fugir para a Espanha, ela 
convence Martín, através de uma boa soma em dinheiro, 
a ajudá-la a repatriar o corpo do falecido. Juntos, os dois 
partem numa jornada em direção a Hansala, onde Leila 
terá de enfrentar sua família.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 16:00 Cine Glória
DOM (27/9) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC317]
DOM (27/9) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC321]
SEG (28/9) 18:15 Est Barra Point 2  [BP217]
SEX (2/10) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV437]
SEX (2/10) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV438]

riCky
(ricky)
de François Ozon. França / Itália, 2009. 90min.

Katie, é uma mulher comum, que trabalha numa fábrica 
e luta para cuidar de sua pequena filha. Quando conhece 
Paco, também um homem comum, algo mágico e mila-
groso acontece: eles se apaixonam. E do seu amor surge 
um bebê extraordinário: Ricky. Baseado no conto Moth, de 
Rose Tremain. Em Competição no Festival de Berlim 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 12 anos
DOM (27/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB115]
DOM (27/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB118]
TER (29/9) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP222]
TER (29/9) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP224]
DOM (4/10) 15:20 Est Vivo Gávea 5 [GV547]
DOM (4/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV550]

rimini
(rimini)
de Dario Apostoli. Itália, 2008. 6min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

rio Breaks
(rio Breaks)
de Justin Mitchell. Estados Unidos, 2009. 85min.

Nama e Fábio são adolescentes moradores da favela do 
Pavão que sonham em ser surfistas profissionais. Mas a 
amizade dos dois é ameaçada quando Fábio começa a ser 
cortejado pelo tráfico. 

o Brasil do outro - (Lei) - 12 anos
SEX (2/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC147]
SEX (2/10) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC150]
SAB (3/10) 19:00 Cinema Nosso
DOM (4/10) 22:30 Est Barra Point 2  [BP249]
TER (6/10) 18:00 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 20:00 Ponto Cine

rip: um maniFesto remixado
(rip: a remix manifesto)
de Brett Gaylor. Canadá, 2008. 80min.

Na era da informação, em que a distância entre produtores 
e usuários está sendo progressivamente abolida, as pode-
rosas multinacionais da indústria de entretenimento ame-
ricano fazem valer o seu direito nos tribunais. O fundador 
do Creative Commons, o crítico cultural Cory Doctorow e 
o ex-ministro Gilberto Gil são alguns dos entrevistados do 
diretor. Grande pesquisador e militante da livre circulação 
de conteúdos pela web, ele forma, junto com Girl Talk - art-
sita que faz successo com músicas realizadas a partir de 
samples - uma poderosa frente de batalha pelo remix.

dox - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC209]
SAB (26/9) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC212]
DOM (27/9) 14:15 Est Barra Point 2  [BP210]
TER (29/9) 20:00 Cine Glória
QUA (30/9) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV528]
SEX (2/10) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV240]

roCk BrasiLeiro - história em imaGens
(rock Brasileiro - história em imagens)
de Bernardo Palmeiro. Brasil / RJ, 2009. 70min.

O documentário mostra a trajetória do rock brasileiro dos 
anos 50 até os dias de hoje através de depoimentos com 
personalidades do universo da música.

première Brasil música - (Lei) - 12 anos
SEX (25/9) 23:59 Odeon Petrobras  [OD004]
SAB (26/9) 16:00 Est Vivo Gávea 3 [GV307]
SAB (26/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV310]
QUA (30/9) 17:00 Cinema Nosso
SAB (3/10) 14:00 Ponto Cine

roLeta da Fortuna
(Good Fortune)
de Landon Van Soest. Estados Unidos / Quênia, 2008. 
70min.

Silva é uma parteira na maior favela do Quênia. Um projeto 
da ONU derrubará em breve sua casa para a construção 
de moradias supostamente melhores. Mas ninguém sabe 
quando. Silva termina desabrigada e com isso perde tam-
bem o seu trabalho. Jackson, um criador de gado, vê seu 
pasto ser inundado. Uma empresa americana tem cons-
truido uma barragem para garantir a irrigação das suas 
imensas plantações de arroz dizendo que isso vai eradicar 
a pobreza local. A história dessas duas famílias mostra 
como alguns projetos supostamente humanitários estão 
de fato piorando as condições de vida dos contemplados.

meio ambiente - (Lep) - 12 anos
SEG (28/9) 17:20 Est Vivo Gávea 4 [GV418]
QUA (30/9) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV430]
QUI (1/10) 20:00 Cine Glória
SEX (2/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC243]
SEX (2/10) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC246]
DOM (4/10) 15:45 C.C. Justiça Federal [JF024]
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saLamandra
(salamandra)
de Pablo Aguero. Argentina / França / Alemanha, 2008. 
84min.

O relacionamento entre uma mãe, que acabou de sair da 
prisão após o fim da ditadura militar  Argentina, e um filho 
que ainda não a conhece. 

homenagem a arte - (Lep) - 14 anos
QUI (1/10) 15:10 Est Vivo Gávea 4 [GV432]
QUI (1/10) 19:40 Est Vivo Gávea 4 [GV434]
DOM (4/10) 20:30 Est Barra Point 1  [BP148]
TER (6/10) 18:00 Espaço de Cinema 3 [EC382]
TER (6/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC385]

sede de sanGue
(Bak-Jwi)
de Park Chan-wook. Coréia do Sul, 2009. 133min.

Sang-hyun, padre querido na cidade onde vive, se oferece 
como voluntário para os testes de uma vacina contra um 
novo vírus letal. Infectado acidentalmente com o vírus, seu 
corpo desfalece. No entanto, uma transfusão de sangue de 
última hora o traz milagrosamente de volta à vida. Trans-
formado em vampiro, ele passa a ter um grupo de devotos 
seguidores que acreditam que ele possui o dom da cura. O 
padre, no entanto, precisa lidar com outras preocupações: 
o desejo incessante por sangue, e a paixão pela mulher 
de um amigo de infância. Prêmio do Júri no Festival de 
Cannes de 2009.

midnight movies - (Lp) - 18 anos
SAB (3/10) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW133]
SAB (3/10) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW135]
DOM (4/10) 16:30 Roxy 3 [RX338]
DOM (4/10) 21:30 Roxy 3 [RX340]
TER (6/10) 16:30 Leblon 1 [LB146]
TER (6/10) 21:30 Leblon 1 [LB148]
QUI (8/10) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV566]
QUI (8/10) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV569]

o seGredo dos seus oLhos
(el secreto de sus ojos)
de Juan José Campanella. Argentina / Espanha, 2009. 
129min.

Após trabalhar a vida toda num Tribunal Penal, Benjamín 
Espósito se aposenta. Seu tempo livre o permite realizar 
um sonho longamente postergado: escrever um romance 
baseado num acontecimento que vivera anos antes. Em 
1974, foi encarregado de investigar um violento assassina-
to. A Argentina entrava num ciclo de extrema violência polí-
tica e a investigação colocou em risco sua vida. Ao escavar 
velhos traumas, Benjamín confronta o intenso romance 
que teve com sua antiga chefe, assim como decisões e 
equívocos passados. Com o tempo, as memórias terminam 
por transformar novamente sua vida.

premiere Latina - (Lep) - 16 anos
SEG (28/9) 14:30 Espaço de Cinema 1  [EC120]
SEG (28/9) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC123]
QUA (30/9) 13:20 Est Vivo Gávea 2 [GV226]
QUA (30/9) 19:50 Est Vivo Gávea 2 [GV229]
QUI (1/10) 17:20 Est Vivo Gávea 5 [GV533]
DOM (4/10) 21:00 Cine Santa

sem Fio
(sem Fio)
de Tiaraju Aronovich. Brasil, 2009. 126min.

Castro, mentiroso compulsivo viciado em cocaína arruína 
seu casamento enquanto alimenta um violento romance 
com Patrícia, garota insatisfeita com seu namorado. Helo-
ísa é uma garota rica que se apaixona por Juliano, ladrão 
de celulares e campeão de Vale-Tudo que vive para lutar, 
e luta para viver entre a pobreza e a violência. Ana e Bia, 
irmãs gêmeas perdidas na cidade grande, tem suas vidas 
mudadas por estranhos seres: elas mesmas. Todas essas 
pessoas se cruzam num filme ousado e inovador que mis-
tura drama, ação e comédia mostrando o choque inevitável 
entre mundos opostos.

première Brasil novos rumos - (Lei) - 16 anos
TER (29/9) 19:00 C.C. Justiça Federal [JF010]
QUA (30/9) 19:00 Cinema Nosso
QUI (1/10) 13:10 Est Vivo Gávea 3 [GV331]
QUI (1/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV334]

sem VoCê não sou ninGuÉm
(Bergfest)
de Florian Eichinger. Alemanha, 2009. 89min.

Hannes, ator de 25 anos, acaba de ficar noivo de Ann. Para 
comemorar, o casal programa um fim de semana no chalé 
da família dele, na Bavária. Chegando lá Hannes se de-
para com seu pai, Hans-Gert, com quem não fala há oito 
anos. Hans-Gert, que é diretor teatral, está acompanhado 
de sua jovem namorada, Lavinia. Ann e Lavinia acabam 
se aproximando uma da outra e tentam incentivar pai e 
filho a se reconciliarem. No entanto, enquanto Ann busca 
compreender as tensões pessoais e profissionais entre seu 
noivo e o pai, o passado volta a assombrar Hannes e o 
conflito parece inevitável.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV227]
QUA (30/9) 22:20 Est Vivo Gávea 2 [GV230]
QUI (1/10) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC344]
QUI (1/10) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC348]
SEX (2/10) 18:00 Est Barra Point 1  [BP137]

a separação
(La séparation)
de Christian Vincent. França, 1994. 88min.

O casamento de Pierre e Anne está desgastado quando 
Anne revela ter um amante. Quando um casal de amigos 
anuncia que vai casar, Anne e Pierre são obrigados a en-
frentar a ideia da separação.

retro isabelle huppert  - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 16:00 Instituto Moreira Salles
TER (6/10) 13:30 Estação Botafogo 3  [EB367]

seQuestro
(sequestro)
de Wolney Atalla. Brasil, 2009. 94min.

Durante quatro anos, uma equipe de filmagem acompa-
nhou pela primeira vez as investigações, táticas e ações 
até então sigilosas da Divisão Antisequestro de São Paulo. 
Nesse período, quase 400 pessoas foram sequestradas no 
Estado, e mais de 1500 no Brasil inteiro. Situações reais de 
negociação entre uma família e sequestradores, um resga-
te de uma criança de seis anos , um sequestro comandado 
de dentro da cadeia. Policiais, vítimas, sequestradores, 
todos envolvidos num drama de vida na maior e mais ater-
rorizante cidade da América Latina.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 16 anos
SEX (25/9) 17:00 Odeon Petrobras  [OD001]
SAB (26/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV306]
SAB (26/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV309]
SEG (28/9) 15:15 Odeon Petrobras  [OD017]

seraphine
(séraphine)
de Martin Provost. França / Bélgica, 2008. 125min.

Em 1913, Wilhelm Uhde, colecionador alemão de arte, alu-
ga uma casa no interior da França para fugir da agitação 
de Paris. Para cuidar da casa, contrata Séraphine, mulher 
de 48 anos sem muita instrução. Um dia, descobre que 
ela pinta nas horas vagas e constata em seus quadros um 
grande talento. Uma relação improvável e conturbada se 
instaura entre os dois, à medida que Séraphine, emocio-
nalmente instável, entra no mundo da arte e conhece o 
sucesso e a fortuna. Baseado na vida da grande pintora 
Naif, Séraphine de Senlis.Vencedor de 7 César 2009, entre 
eles o de Melhor Filme.

expectativa 2009 - (Lep) - 12 anos
SEG (5/10) 17:40 Est Vivo Gávea 1 [GV153]
SEG (5/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV155]

QUA (7/10) 20:00 Est Barra Point 1  [BP163]
QUI (8/10) 16:45 Espaço de Cinema 3 [EC395]
QUI (8/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC399]

a sereia e o merGuLhador
(La sirena y el Buzo)
de Mercedes Moncada Rodríguez. México / Espanha, 
2009. 86min.

O cadáver de Simbad, o homem do mar, aparece flutuando 
na Costa Atlântica da Nicarágua. Wangki, a sereia, conver-
te a alma de Simbad em uma tartaruga, e a tartaruga o 
leva à superfície, devolvendo-o ao mundo dos humanos. 
Ele retorna então como um índio misquito, e cresce nas 
margens do Rio Coco. Lá vive a rotina da tribo, trabalhan-
do no campo. Quando o local é atingido por um violento 
furacão, Simbad migra para a Costa Atlântica, onde vira 
um mergulhador que pesca lagostas. No fundo do mar, a 
sereia o espera.

premiere Latina - (Lep) - 10 anos
SAB (3/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV142]
SAB (3/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV144]
DOM (4/10) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC366]
DOM (4/10) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC370]
SEG (5/10) 16:15 Est Barra Point 1  [BP151]

serGio, um BrasiLeiro no mundo
(sergio, um brasileiro no mundo)
de Greg Barker. Estados Unidos, 2009. 94min.

Trajetória do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello que 
morreu em um atentado terrorista no Iraque, em 2003. 

o Brasil do outro - (Lep) - 12 anos
DOM (27/9) 19:15 Odeon Petrobras  [OD014]
SEG (28/9) 14:15 Est Barra Point 2  [BP215]
TER (29/9) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV422]
TER (29/9) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV425]

seVenth day
(seventh day)
de Danilo Marques Scaldaferri. Brasil, 2008. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

sexo, QuiaBo e manteiGa Com saL
(sexe, Gombo & Beurre salé)
de Mahamat Saleh Haroun. França, 2008. 81min.

A costa-marfinesa Hortense vive em Bordeaux, na França, 
onde trabalha como enfermeira. Casada e mãe de dois fi-
lhos, ela decide subitamente abandonar sua família para 
ir viver com o amante francês, Jean Paul. Mas Malik, seu 
marido sexagenário e machista, definitivamente não está 
preparado para aceitar tal traição e assumir as duas crian-
ças sozinho. Para completar, descobre que seu filho mais 
velho, Dani, é gay. Aos poucos, com a ajuda de três mulhe-
res, a cunhada que acaba de chegar da África, a vizinha so-
litária e a bela e misteriosa Amina, ele tenta refazer a vida.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP202]
SEX (25/9) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP204]
SAB (26/9) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV509]
SEG (28/9) 14:15 Espaço de Cinema 3 [EC324]
SEG (28/9) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC328]
TER (29/9) 18:15 Est Barra Point 2  [BP222]

shh
(shh)
de Ben Slotover. Estados Unidos, 2008. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

shirLey adams
(shirley adams)
de Oliver Hermanus. África do Sul / Estados Unidos da 
América, 2009. 92min.

Há um ano, o filho de Shirley Adams, Donovan, foi baleado 
pelas costas e ficou tetraplégico. Desde então o dinheiro 
da família é consumido pelas despesas médicas. No mês 
passado, Shirley foi abandonada pelo marido, e agora é 
obrigada a roubar e pedir esmolas para sustentar a casa. 
Quando o terapeuta Tamsin surge em suas vidas, ela busca 
se reafirmar para si mesma e alimenta esperanças de que 
ele possa curar Donovan da depressão. Mas o julgamento 
do caso é anunciado, e Shirley descobre que o tiro foi dis-
parado por um amigo de infância do filho. Competição do 
Festival de Locarno 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (2/10) 11:45 Espaço de Cinema 3 [EC351]
SEX (2/10) 19:40 Espaço de Cinema 3 [EC355]
SEG (5/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP151]
SEG (5/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP153]
QUA (7/10) 20:15 Est Barra Point 2  [BP263]
QUI (8/10) 18:00 Cine Glória

a siCiLiana reBeLde
(La siciliana ribelle)
de Marco Amenta. Itália / França, 2009. 108min.

Rita, de 17 anos, é filha de um chefe da máfia siciliana. 
Quando seu pai e seu irmão são assassinados pelo grupo 
rival, decide se vingar denunciando o crime ao promotor 
de Palermo. É a primeira vez que uma mulher de família 
mafiosa quebra o voto de silêncio e se rebela. Rita sabe, 
portanto, que seus dias estão contados. Ameaçada pelos 
vizinhos, pelo namorado e até por sua mãe, ela é obrigada 
a deixar a cidade natal e mudar-se para Roma, sob um 
novo nome. Lá, o promotor anti-máfia se encarrega de pro-
tegê-la e apoiá-la frente à perseguição sem fim. Inspirado 
em uma história real.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
SAB (3/10) 15:45 Est Barra Point 2  [BP241]
TER (6/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP156]
TER (6/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP158]
QUI (8/10) 12:30 Espaço de Cinema 2 [EC279]
QUI (8/10) 18:45 Espaço de Cinema 2 [EC282]

siLdenaFiL
(sildenafil)
de Clovis Mello. Brasil, 2008. 17min.

Em meio a uma casamento em crise, uma mulher de meia 
idade obriga seu marido à experimentar Viagra. A partir 
deste momento toda uma sequência de dramáticos acon-
tecimentos deixam o seu marido em pânico.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Li) 
- 14 anos
SAB (3/10) 21:30 Odeon Petrobras 
DOM (4/10) 13:00 Odeon Petrobras 
SEG (5/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3
SEG (5/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3

simonaL, ninGuem saBe o duro Que dei
(simonal, ninguem sabe o duro que dei)
de Claudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal. Brasil, 
2008. 86min.

Numa época de talentos eternos e revolucionários, Wilson 
Simonal brilhou como ninguém e inovou como poucos. 
Juntando qualidade, carisma, simpatia, suingue, charme, 
sensualidade e muito talento, ele se tornou a sensação 
do Brasil e ainda conquistou o público internacional. De 
repente, tudo acabou. Boatos, acusações, mistérios, patru-
lhas e perseguições. O que aconteceu com Wilson Simo-
nal? Simonal - Ninguém Sabe o Duro que Dei traça a tra-
jetória impressionante do ex-cabo do exército, que reinou 
soberano e acabou condenado ao ostracismo por um delito 
que jurava inocência.

tela Brasil de música - (Vo) - Livre
SEG (28/9) 19:00 Auditório do BNDES

sinGuLaridades de uma rapariGa Loura
(singularidades de uma rapariga loura)
de Manoel de Oliveira. Portugal / França / Espanha, 
2009. 63min.

Macário trabalha como contador no armazém de seu tio 
Francisco, em Lisboa. É o seu primeiro emprego. Do outro 
lado da rua, mora Luísa Vilaça, a rapariga loura por quem 
se apaixona no instante em que a vê. Imediatamente, de-
cide desposá-la. O tio discorda, despede-o e expulsa-o 
de casa. Macário parte de Lisboa, mas leva a certeza de 
que não desistirá da amada. Em Cabo Verde enriquece, e 
quando volta já tem a aprovação de Francisco para o casa-
mento. Que mais o jovem poderia desejar? É só então que 
descobre a singularidade do caráter da noiva. Baseado no 
conto homônimo de Eça de Queiroz.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 17:30 Est Vivo Gávea 5 [GV503]
SAB (26/9) 22:00 Est Barra Point 1  [BP109]
SEG (28/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB122]
SEG (28/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB125]
QUA (30/9) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP227]
QUA (30/9) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP229]

sinos siLenCiosos
(wu sheng Feng Ling)
de Kit Hung. Suíça / China, 2009. 110min.

O chinês Ricky e o suíço Pascal mudaram-se há pouco 
para Hong Kong, onde Ricky trabalha como garçom e Pas-
cal como artista de rua, praticando pequenos roubos oca-
sionalmente. Um dia seus caminhos se cruzam e os dois 
imediatamente se apaixonam. Quando Pascal é expulso de 
seu apartamento, eles passam a morar juntos. Anos mais 
tarde, no entanto, o relacionamento é interrompido pela 
trágica morte de Pascal. Devastado, Ricky decide viajar à 
Suíça. Lá, conhece Ueli, um homem fisicamente idêntico 
ao seu amante, mas de personalidade inteiramente dife-
rente. Festival de Berlim 2009.

mundo Gay - (Lep) - 14 anos
TER (29/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB135]
QUI (1/10) 22:15 Estação Ipanema 2  [IP235]
SEX (2/10) 16:00 Cine Glória
SEX (2/10) 20:00 Cine Glória
SAB (3/10) 20:15 Est Barra Point 2  [BP243]

situation 4.4
(situation 4.4)
de Rapahel Maze. França, 2008. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

smaLL Gap
(small gap)
de Gustavo Cochlar. Brasil, 2007. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

só Quando eu danço
(only when i dance)
de Beadie Finzi. Reino Unido, 2009. 78min.

Dois adolescentes de baixa renda enfrentam dificuldades 
para alcançar o sonho de dançar balé profissionalmente. 

o Brasil do outro - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 18:00 Cine Glória
SAB (26/9) 14:15 Est Barra Point 2  [BP205]
QUA (30/9) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC133]
QUA (30/9) 19:15 Espaço de Cinema 1  [EC136]
SEX (2/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV237]
SEX (2/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV239]

só Quero Caminhar
(sólo Quiero Caminar)
de Augustín Díaz Yanes. México / Espanha, 2008. 
129min.

Aurora, sua irmã Ana, Gloria e Paloma fracassaram em 
uma tentativa de assalto, e Aurora foi presa. Ana, que tra-
balha como prostituta, é contratada por Félix, traficante 
mexicano em visita à Espanha, e acaba aceitando ir viver 
com ele no México. Lá, os negócios escusos do marido vão 
bem e Ana arranja um emprego para Gloria. Ao reencontrar 
a amiga, Gloria percebe que apesar da vida luxuosa, Ana é 
infeliz e apanha de Félix, que é alcoólatra. Juntas, as duas 
planejam roubar uma fortuna dele, e para executar o am-
bicioso golpe contam com a ajuda das parceiras de crime 
Paloma e Aurora.

expectativa 2009 - (Lep) - 18 anos
TER (29/9) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC126]
TER (29/9) 19:30 Espaço de Cinema 1  [EC129]
QUI (1/10) 20:00 Est Barra Point 1  [BP133]
SAB (3/10) 14:50 Est Vivo Gávea 5 [GV542]
SAB (3/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV545]

o soL do meio dia
(o sol do meio dia)
de Eliane Caffé. Brasil, 2007. 106min.

Após o trágico desenlace de um crime passional, Artur par-
te das profundezas do Brasil para uma viagem em busca 
de sua redenção. No início da jornada ele conhece e une-
se a Matuim, dono de uma velha embarcação, cuja alma 
burlesca e anárquica contrasta com a sua criando uma 
amizade de situações tensas e cômicas. A viagem rio abai-
xo termina de forma abrupta e ambos seguem juntos por 
terra. É quando surge Ciara, uma mulher que parte tam-
bém do seu destino de origem indo em direção a cidade de 
Belém. Agora os três se unem num triangulo amoroso que 
trás a tona o “fantasma” do crime passional e os segredos 
e conflitos de cada um deles.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 14 anos
DOM (4/10) 21:45 Odeon Petrobras  [OD052]
SEG (5/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD053]
TER (6/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV357]
TER (6/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV360]

sometimes on a rainy day
(sometimes on a rainy day)
de Juliana Lacerda. Brasil, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

somos todos diFerentes
(taare Zameen par)
de Aamir Khan. Índia, 2007. 165min.

Ishaan tem oito anos, é cheio de imaginação e gosta muito 
de desenhar e brincar. Solitário, tem como amigos os cães 
e os peixes do aquário. Suas brincadeiras passam por po-
ças d’água e pipas. Ele não presta nenhuma atenção nas 
aulas e, antes de ser reprovado por preguiça e rebeldia, 
seus pais o transferem para uma escola interna. Num 
primeiro momento, o garoto se sente abandonado e sofre 
com a separação. Mas o professor de arte Nikumbh per-
cebe a existência de um problema e, na busca da solução, 
devolve a alegria e a auto-confiança de Ishaan. O filme foi 
aclamado pelo público na Mostra Geração 2008.

mostra Geração - (Lep) - 10 anos
QUI (1/10) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC139]
QUI (8/10) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC185]
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sonhos rouBados
(sonhos roubados)
de Sandra Werneck. Brasil / RJ, 2009. 85min.

Jéssica, Sabrina e Daiane sonham como jovens de qual-
quer lugar do mundo. Moradoras de um bairro pobre da 
periferia do Rio de Janeiro, eventualmente se prostituem 
para sobreviver e satisfazer seus desejos de consumo. 
Mas, mesmo nesse quadro de absoluta incerteza e total 
falta de horizontes, elas teimam em amar, se divertir e so-
nhar com um futuro melhor.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 16 anos
QUA (30/9) 21:45 Odeon Petrobras  [OD030]
QUI (1/10) 13:00 Odeon Petrobras  [OD031]
SEX (2/10) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV337]
SEX (2/10) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV340]

os sonhos soBreViVem ao poder?
(Le pouvoir détruit-il le rêve?)
de Jihan El-Tahri. Egito / África do Sul / França, 2008. 
124min.

História de dois importantes líderes políticos africanos que 
lutaram contra o racismo e, anos mais tarde, tornaram-se 
rivais de Nelson mandela, causando contornos dramáticos 
para as  eleições presidenciais de 2009.

dox - (Lep) - 12 anos
SAB (3/10) 16:00 C.C. Justiça Federal [JF021]
DOM (4/10) 20:00 Est Barra Point 2  [BP248]
QUA (7/10) 15:20 Est Vivo Gávea 4 [GV462]
QUA (7/10) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV465]
QUI (8/10) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC393]
QUI (8/10) 19:15 Espaço de Cinema 3 [EC397]

storm
(sturm)
de Hans-Christian Schmid. Alemanha / Dinamarca / 
Holanda, 2009. 105min.

Hannah Maynard trabalha como promotora no Tribunal de 
Haia e lidera um processo contra Goran Duric, acusado 
de deportar e assassinar cidadãos bósnios muçulmanos. 
Quando sua testemunha chave comete suicídio, o caso pa-
rece encerrado. Mas Hannah não desiste, e descobre que 
Mira, a irmã da testemunha, sabe de informações mas tem 
medo de depor. Apesar de conseguir a confiança de Mira, 
Hannah tem de enfrentar interesses políticos contrários e a 
pressão de nacionalistas bósnios. Aos poucos, ela percebe 
que seus oponentes não estão apenas do outro lado da 
corte, mas em sua própria bancada.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEX (2/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB152]
SEX (2/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB155]
DOM (4/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP246]
DOM (4/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP248]
SEG (5/10) 20:15 Est Barra Point 2  [BP253]

suJet et mouVant
(sujet et mouvant)
de Cécile Déroudile. França, 2009. 14min.

Pocket Films -  - 16 anos

SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

sussurros ao Vento
(sirta la gal ba)
de Shahram Alidi. Iraque, 2009. 77min.

No Curdistão iraquiano, região repleta de conflitos, Mam 
Baldar, o Tio Alado, trabalha como um carteiro incomum. 
Há vários anos viaja por entre as montanhas, de uma aldeia 
a outra, gravando e transmitindo mensagens entre guerri-
lheiros e suas famílias. Quando recebe a missão de um 
comandante guerrilheiro de gravar o primeiro choro do seu 
filho, ele vai até o vilarejo onde vive sua esposa. Mas, ao 

chegar, descobre que todas as crianças e a esposa grávida 
do comandante foram evacuados e sua busca ainda está 
longe do fim. Semana da Crítica de Cannes 2009.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 14 anos
DOM (27/9) 22:30 Est Barra Point 1  [BP114]
SEG (28/9) 13:10 Est Vivo Gávea 4 [GV416]
SEG (28/9) 19:50 Est Vivo Gávea 4 [GV419]
TER (29/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB131]
TER (29/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB134]

suZy, passion whaLes
(suzy, passion whales)
de Nelly Ben Hayon. França, 2009. 14min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 18:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 16:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 14:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 18:00 Oi Futuro

tamBoro
(tamboro)
de Sergio Bernardes. Brasil, 2009. 90min.

Documentário que aborda as principais questões sociais e 
ambientais do Brasil. O desmatamento da Floresta Ama-
zônica, a luta pelas terras no campo, a favelização e a 
criminalidade nos grandes centros urbanos são projetadas 
formando um panorama quase muralista de nossa civili-
zação. Do Monte Roraima aos Aparados da Serra, o filme 
percorre todo o Brasil nos revelando imagens surpreen-
dentes de nosso país.

première Brasil em competição - longa documen-
tário - (Lei) - 12 anos
SEG (5/10) 17:15 Odeon Petrobras  [OD055]
TER (6/10) 13:30 Est Vivo Gávea 3 [GV356]
TER (6/10) 20:00 Est Vivo Gávea 3 [GV359]
QUA (7/10) 15:00 Odeon Petrobras  [OD064]

tandoori LoVe - um romanCe À indiana
(tandoori Love)
de Oliver Paulus. Suíça / Alemanha / Áustria, 2008. 
92min.

Sonja é garçonete em um albergue tradicional nas mon-
tanhas suíças e está noiva de seu chefe, Markus. Ela vive 
feliz até o dia em que uma equipe de Bollywood desem-
barca para filmar na cidade. A bela moça imediatamente 
desperta a paixão do cozinheiro da equipe, Rajah. Irritado 
com os chiliques da atriz principal, este decide abandonar 
o emprego e se estabelecer na Suíça. Markus se encan-
ta com os dotes culinários do indiano e o contrata para 
trabalhar em seu albergue. Dividida entre os dois, Sonja 
enfrenta a difícil decisão entre a segurança do casamento 
e um mundo de aventuras.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 15:30 Estação Botafogo 3  [EB302]
SEX (25/9) 19:30 Estação Botafogo 3  [EB304]
SAB (26/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP107]
DOM (27/9) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV113]
DOM (27/9) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV115]
TER (29/9) 23:30 Estação Botafogo 3  [EB330]

teatro de Guerra
(theater of war)
de John Walter. Estados Unidos, 2008. 95min.

Bastidores da montagem de Mãe Coragem e Seus Filhos, 
de Bertold Brecht, adaptação pelo dramaturgo Tony Kush-
ner. No elenco Meryl Streep que, pela primeira vez, permite 
que uma câmera acompanhe seus ensaios.

dox - (Lep) - 16 anos
SEX (25/9) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP105]
SAB (26/9) 13:15 Estação Ipanema 1  [IP106]
DOM (27/9) 12:00 Espaço de Cinema 3 [EC316]
DOM (27/9) 20:00 Espaço de Cinema 3 [EC320]
QUI (1/10) 18:00 Instituto Moreira Salles
QUI (8/10) 15:00 C.C. Justiça Federal [JF033]

o tempo Que resta
(Le temps qui reste)
de François Ozon. França, 2005. 85min.

Jeanne moreau - a grande dama do cinema - (Lp) 
- 16 anos
SEG (28/9) 20:00 Cinemaison de France

os tempos de harVey miLk
(the times of harvey milk)
de Rob Epstein. Estados Unidos, 1984. 88min.

Harvey Milk foi o primeiro homem abertamente homos-
sexual a tornar-se supervisor municipal de San Francisco. 
O filme acompanha sua trajetória política, de quando era 
o simpático dono de uma loja de câmeras até tornar-se 
uma importante liderança local, porta-voz das minorias. 
Em 1978, Milk e o prefeito George Moscone foram brutal-
mente assassinados pelo colega Dan White, representante 
da classe média conservadora. Sua trágica morte revelou 
a homofobia e a intolerância da população. Com isso, Milk 
tornou-se mártir do moderno movimento homossexual. 
Oscar de Melhor Documentário em 1984.

mundo Gay - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 20:15 Est Barra Point 2  [BP203]
SAB (26/9) 23:59 Estação Botafogo 1 [EB114]
SEG (28/9) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP220]
QUI (1/10) 14:00 Cine Glória
QUI (1/10) 18:00 Cine Glória

a terCeira parte do mundo
(La troisième partie du monde)
de Eric Forestier. França, 2008. 105min.

François, jovem astrônomo que estuda o fenômeno dos 
buracos negros, conhece a bela e fascinante Emma num 
aeroporto. Eles imediatamente se apaixonam, e partem 
para uma casa de campo numa viagem romântica. Um dia, 
no entanto, François desaparece em meio a um passeio 
de bicicleta. Emma volta para Paris e, junto com Michel, 
irmão do astrônomo, tenta investigar o mistério do sumi-
ço de François. Ao encontrar Emma, no entanto, Michel 
começa a se transformar num fantasma. Emma percebe 
então que possui o estranho poder de fazer os homens 
desaparecerem.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
DOM (4/10) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC367]
DOM (4/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC371]
SEG (5/10) 18:00 Est Barra Point 1  [BP152]
QUA (7/10) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV162]
QUA (7/10) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV164]

teto de Vidro
(the Glass house)
de Hamid Rahmanian. Irã / Estados Unidos, 2008. 
92min.

Documentário sobre um centro de ajuda, em Teerã, para 
garotas adolescentes que enfrentam problemas com dro-
gas, abuso e abandono familiar. 

dox - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV105]
SAB (26/9) 18:30 C.C. Justiça Federal [JF004]
DOM (27/9) 15:15 Instituto Moreira Salles
TER (29/9) 17:30 Espaço de Cinema 3 [EC333]
SEX (2/10) 20:15 Est Barra Point 2  [BP238]

o teu sorriso, o
(o teu sorriso)
de Pedro Freire. Brasil, 2009. 15min.

Rodrigo e Suzana estão namorando há poucas semanas. 
Ele tem 72 anos, ela tem 60, e estão completamente apai-
xonados. Juntos, passam os dias na cama, namorando, 
batendo papo, comendo e rindo.

première Brasil hors-concours - curta ficção - (Lei) 
- 12 anos
SEG (28/9) 19:15 Odeon Petrobras 
TER (29/9) 13:30 Est Vivo Gávea 3
TER (29/9) 20:00 Est Vivo Gávea 3

teZa
(teza)
de Haile Gerima. Etiópia / Alemanha, 2008. 140min.

Após passar anos estudando medicina na Alemanha, o 
intelectual Anberber volta à Etiópia, sua terra natal, deci-
dido a contribuir com seus conhecimentos para a melhoria 
da população. O país, no entanto, está sob o repressivo 
regime marxista de Mengistu Haile Mariam, e os cientis-
tas são usados para os fins políticos do partido. Anberber 
não encontra refúgio contra a violência, e as memórias de 
sua infância não correspondem à realidade. Deslocado e 
impotente, precisa decidir se resiste ou se simplesmente 
tenta refazer sua vida. Melhor Roteiro e Prêmio Especial do 
Júri no Festival de Veneza 2008. Melhor filme do Fespaço 
2009.

Limites e Fronteiras - (Lep) - 14 anos
QUI (1/10) 13:00 Est Barra Point 1  [BP130]
SEX (2/10) 13:30 Espaço de Cinema 3 [EC352]
SEX (2/10) 21:30 Espaço de Cinema 3 [EC356]
SAB (3/10) 17:20 Est Vivo Gávea 5 [GV543]
DOM (4/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP150]

the time that remains
(the time that remains)
de Elia Suleiman. Palestine / França, 2009. 105min.

Em parte auto-biográfico, o filme reconstrói quatro episó-
dios que marcaram a família do diretor Elia Suleiman entre 
1948 e o tempo atual. Inspirado pelos diários de seu pai 
enquanto era combatente da resistência e pelas cartas de 
sua mãe aos familiares expatriados, Suleiman reconstitui 
o cotidiano dos intitulados “árabes-israelenses”, desde o 
momento em que escolheram permanecer em sua terra 
natal e passaram a viver como minoria. Tratam-se de me-
mórias íntimas que constantemente se confundem com a 
história coletiva de um país em desaparecimento. Compe-
tição do Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
TER (6/10) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV457]
TER (6/10) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV460]
QUI (8/10) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB191]
QUI (8/10) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB194]

tiro na CaBeça
(tiro en la Cabeza)
de Jaime Rosales. Espanha / França, 2008. 84min.

Ion parece ser um cara normal. Ele acorda de manhã, toma 
café, trabalha no escritório, encontra a irmã e o sobrinho no 
parque, toma um drinque com os amigos. À noite, vai a uma 
festa, conhece uma garota e dorme com ela. Mas esta roti-
na, feita de eventos comuns, é quebrada no dia em que ele 
entra em um carro com outras duas pessoas. Eles cruzam a 
fronteira francesa, e passam a noite na casa de um casal. Na 
manhã seguinte, matam dois policiais à paisana num encon-
tro acidental. Inspirado no assassinato real de dois guardas 
civis espanhóis por membros do ETA em 2007.

panorama do Cinema mundial - (sd) - 16 anos
SEX (25/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB101]
SEX (25/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB104]
SAB (26/9) 22:15 Est Barra Point 2  [BP209]
DOM (27/9) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP212]
DOM (27/9) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP214]

titãs - a Vida atÉ pareCe uma Festa
(titãs - a Vida até parece uma Festa)
de Branco Mello, Oscar Rodrigues . Brasil, 2008. 
100min.

Os Titãs contam sua própria história. Em ritmo de aventura, 
com cenas inéditas da vida dentro e fora dos palcos, grava-
ções de álbuns antológicos e de grandes sucessos desde 
os primórdios até hoje em dia, o filme conta com imagens 
captadas por eles e principalmente por Branco Mello, que 
em 1984 saiu gravando tudo que acontecia com o grupo na-
quele momento de explosão musical que foram os anos 80.

tela Brasil de música - (Vo) - 12 anos
SEX (2/10) 19:00 Auditório do BNDES

to Betsy From Betsy (who turns tormor-
row 6�-t) stiLL aLiVe
(to Betsy from Betsy (who turns tormorrow 
6�-t) still alive)
de Rapahel Maze. França, 2008. 8min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

tokyo!
(tokyo!)
de Bong Joon Ho, Michel Gondry, Leos Carax. França / 
Japão / Alemanha / Coréia do Sul, 2008. 110min.

Filme em três episódios. Em Design de Interiores, um jovem 
casal se muda para Tóquio, e enquanto ele tenta se tornar 
cineasta, ela se distancia do namorado, até descobrir uma 
estranha transformação em seu corpo. Já em Merda, um 
misterioso homem, chamado pela mídia de “criatura dos 
esgotos”, espalha confusão nas ruas de Tóquio com seu 
comportamento destrutivo, até ser preso e julgado. Em 
Sacudindo Tóquio, um jovem vive isolado por mais de dez 
anos em seu apartamento, sem qualquer contato com o 
mundo. Durante um terremoto, uma entregadora de pizza 
desmaia em sua porta, e ele acaba se apaixonando.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEX (25/9) 15:20 Est Vivo Gávea 5 [GV502]
SEX (25/9) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV505]
SAB (26/9) 14:00 Cinemark Downtown 1 [DW105]
SAB (26/9) 19:00 Cinemark Downtown 1 [DW107]
DOM (27/9) 16:30 Leblon 1 [LB110]
DOM (27/9) 21:30 Leblon 1 [LB112]
TER (29/9) 14:00 Roxy 3 [RX317]
TER (29/9) 19:00 Roxy 3 [RX319]
DOM (4/10) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC161]
DOM (4/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC164]

too CLose, too Far
(too close, too far)
de Katherine Meinnis. Estados Unidos, 2009. 15min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 16:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 14:00 Oi Futuro
TER (29/9) 18:00 Oi Futuro
SAB (3/10) 18:00 Oi Futuro

a town CaLLed paniC
(panique au Village)
de Stéphane Aubier, Vincent Patar. Bélgica / França / 
Luxemburgo, 2009. 76min.

Caubói e Índio querem fazer uma surpresa para Cavalo 
em seu aniversário: construir uma churrasqueira. Mas um 
descuido na hora da compra pela internet faz com que eles 
recebam milhares de tijolos a mais, que terminam por so-
terrar a casa na hora da entrega. Ao mesmo tempo, Cavalo 
está cortejando a professora de piano da cidade, mas suas 
investidas são interrompidas quando um grupo de bizarras 
criaturas marinhas começam a roubar as paredes da casa 
que seus amigos estão reconstruindo. Baseado na série 
de televisão belga Panique au village. Sessão Especial no 
Festival de Cannes 2009.

midnight movies - (Lep) - Livre
TER (29/9) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC227]
TER (29/9) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC230]
SEX (2/10) 20:00 Est Barra Point 1  [BP138]
SAB (3/10) 15:30 Est Vivo Gávea 4 [GV442]
SAB (3/10) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV445]

tráFiCo de aLmas
(Cold souls)
de Sophie Barthes. Estados Unidos, 2008. 100min.

Paul Giamatti, famoso ator americano, enfrenta uma gran-
de crise existencial e tem um colapso após um ensaio. Ao 
descobrir a empresa Soul Storage, laboratório que ofere-

ce alívio para as dores da existência, decide ter sua alma 
extraída para viver mais levemente. As dificuldades, no 
entanto, não cessam e ele decide alugar a alma de um 
suposto poeta russo, que o transporta para um estranho 
mundo onírico. Paul descobre então a existência de uma 
máfia russa de tráfico de almas, e fica sabendo que sua 
alma foi contrabandeada e vendida para uma atriz russa, 
esposa do chefe do tráfico.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 14:00 Estação Botafogo 1 [EB102]
SEX (25/9) 20:00 Estação Botafogo 1 [EB105]
DOM (27/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP112]
DOM (27/9) 19:45 Estação Ipanema 1  [IP114]
TER (29/9) 22:15 Est Barra Point 2  [BP224]

trio de damas & háBitos nupCiais
(tris di donne & abiti nuziali)
de Vincenzo Terracciano. Itália, 2009. 96min.

Franco Campanella, homem de meia-idade, casado e pai 
de dois filhos, trabalha diariamente numa empresa, mas 
sua verdadeira profissão são os jogos de azar. Há anos 
envergonha a família arranjando confusões e contraindo 
dívidas com todos. Mas, para ele, não se trata de nada irre-
mediável. Com o casamento da filha Luisa se aproximando, 
a família vê a chance de se redimir publicamente, e Franco 
promete comprar o vestido de casamento. Mas sua conta 
bancária está vazia e, para cumprir o combinado, ele só vê 
uma saída: recorrer às sempre atraentes apostas. Festival 
de Veneza 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC231]
QUA (30/9) 19:00 Espaço de Cinema 2 [EC234]
SEX (2/10) 16:15 Est Barra Point 2  [BP236]
SEG (5/10) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV551]
SEG (5/10) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV554]

o troCo
(o troco)
de André Rolim. Brasil / Brasil, 2008. 10min.

Uma atendente de tele-marketing tenta convencer um ca-
sal a adquirir mais um produto de sua empresa.

première Brasil em competição - curta ficção   - (Lei) 
- 12 anos
SAB (26/9) 21:30 Odeon Petrobras 
DOM (27/9) 13:00 Odeon Petrobras 
SEG (28/9) 15:30 Est Vivo Gávea 3
SEG (28/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3

trópiCo da saudade, CLaude LÉVi-strauss 
e a amaZÔnia
(Claude Lévi-strauss, auprès de l’amazonie)
de Marcelo Fortaleza Flores. França, 2008. 70min.

Sete décadas depois, o filme registra o impacto que ainda 
existe na tribo Nambikwaras da passagem do etnólogo 
Claude Lévi-Strauss. 

o Brasil do outro - (Lp) - 16 anos
SAB (3/10) 15:50 Est Vivo Gávea 2 [GV242]
SAB (3/10) 20:10 Est Vivo Gávea 2 [GV244]
DOM (4/10) 14:00 Est Barra Point 2  [BP245]
SEG (5/10) 12:30 Espaço de Cinema 1  [EC165]
SEG (5/10) 19:30 Espaço de Cinema 1  [EC168]

tuLpan
(tulpan)
de Sergey Dvortsevoy. Alemanha / Casaquistão / Suíça 
/ Rússia / Polônia, 2008. 100min.

Após completar o serviço militar, o jovem Asa retorna à 
sua região natal, os estepes desertos do Cazaquistão. Ele 
quer tornar-se pastor de ovelhas, mas para ter seu próprio 
rebanho precisa casar-se. A única solteira disponível em 
quilômetros de deserto é sua bela vizinha Tulpan. A moça, 
no entanto, recusa por conta das orelhas de abano de seu 
pretendente. Para piorar, Asa não demonstra nenhuma 
habilidade na lida com os animais. Porém, o jovem está 
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disposto a provar a tudo e a todos que pode se tornar um 
bom marido e pastor. Prêmio Um Certo Olhar no Festival 
de Cannes 2008.

expectativa 2009 - (Lp) - 12 anos
SEX (2/10) 16:30 Leblon 1 [LB130]
SEX (2/10) 21:30 Leblon 1 [LB132]
SAB (3/10) 14:00 Roxy 3 [RX333]
SAB (3/10) 19:00 Roxy 3 [RX335]

turBo 2088
(turbo 2088)
de Guillaume Ballandras, Aurélien Durand. França, 
2008. 2min.

pocket Films - (sd) - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

turistas
(turistas)
de Alicia Scherson. Chile, 2009. 104min.

Carla, 37 anos, é casada e talvez esteja grávida. No car-
ro com o marido, rumo às férias de verão, ela conclui, no 
entanto, que está infeliz. Depois de uma briga, é abando-
nada por ele no caminho, e decide seguir a pé. Entrando 
no Parque Nacional del Sur, conhece Ulrik, norueguês de 
20 anos que se torna seu companheiro de viagem. Perto 
das árvores e da natureza, Carla acredita que alcançará 
a paz desejada. Mas a companhia de dois adolescentes 
tagarelas e de um antigo astro de música pop, agora guar-
da florestal, sugerem que a vida na natureza não é muito 
diferente da vida na cidade.

premiere Latina - (Lep) - 12 anos
SEX (25/9) 13:20 Est Vivo Gávea 4 [GV401]
SEX (25/9) 17:40 Est Vivo Gávea 4 [GV403]
SAB (26/9) 20:15 Est Barra Point 2  [BP208]
QUI (1/10) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC345]
QUI (1/10) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC349]
SEX (2/10) 19:00 Cine Santa

tyson
(tyson)
de James Toback. Estados Unidos, 2008. 88min.

O lendário e controverso boxeador Mike Tyson olha para o 
seu passado e fala sobre sua vida e sua carreira. A infância 
pobre no Brooklyn, a entrada no boxe sob os cuidados do 
treinador Cus D’Amato, o casamento com Robin Givens e a 
tumultuada passagem pelo mundo da fama. Através de en-
trevistas inéditas e materiais de arquivo diversos, incluindo 
registros de lutas, Tyson emerge como uma figura humana 
complexa e dotada de grande sinceridade, que conjuga de 
forma radical questões de raça e de classe. Vencedor do 
Prêmio Knockout na Mostra Um Certo Olhar do Festival de 
Cannes 2008.

midnight movies - (Lep) - 12 anos
DOM (4/10) 13:10 Est Vivo Gávea 5 [GV546]
DOM (4/10) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV549]
TER (6/10) 17:00 Espaço de Cinema 1  [EC174]
TER (6/10) 23:45 Espaço de Cinema 1  [EC177]
QUI (8/10) 16:00 Cine Glória
QUI (8/10) 20:00 Cine Glória

uLisses’ meat
(ulisses’ meat)
de Marcelo Braga. Brasil, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

o ÚLtimo Verão de La Boyita
(el último verano de la Boyita)
de Julia Solomonoff. Argentina / França / Espanha, 
2009. 93min.

Jorgelina tem dez anos e testemunha a rápida mudança de 
sua família. Seus pais brigam com frequencia, e sua irmã 
mais velha, Luciana, passou a fechar a porta do banheiro 
e não quer mais brincar com ela. Nem mesmo na “boyi-
ta”, o pequeno trailer que sempre as abrigou. Para aliviar 
as tensões, seus pais decidem passar o verão separados. 
Luciana vai com a mãe para a praia, e Jorgelina segue 
com o pai para a fazenda da família. Lá reencontra Mario, 
filho de um agricultor local com quem sempre explorava a 
região. Mas agora Mario está esquivo e ocupado demais 
para lhe dar atenção.

premiere Latina - (Lep) - 14 anos
SEX (2/10) 22:00 Est Barra Point 1  [BP139]
SAB (3/10) 14:45 Espaço de Cinema 1  [EC154]
SAB (3/10) 21:30 Espaço de Cinema 1  [EC157]
DOM (4/10) 19:00 Cine Santa
SEG (5/10) 13:40 Est Vivo Gávea 2 [GV251]
SEG (5/10) 18:10 Est Vivo Gávea 2 [GV253]

VaLo
(Valo)
de Kaija Juurikkala. Finlândia, 2005. 84min.

Baseado no diário de infância do artista e filósofo Alek-
santeri Ahola-Valo (1900-1997), o filme é ambientado na 
Finlândia do começo do século XX, quando o país era parte 
do Império Russo. Aos 8 anos, Valo e o pai seguem exilados 
para uma aldeia do interior. Lá, o colégio primário é fecha-
do por autoridades que o acusam de subversivo. Motivados 
pelo desejo de estudar, Valo e seus amigos decidem abrir 
uma escola. O filme, apoiado pela UNICEF, foi premiado na 
Mostra Geração 2007 e em cinco festivais internacionais 
de filmes para o público infanto-juvenil.

mostra Geração - (daV) - 10 anos
SEX (2/10) 14:30 Espaço de Cinema 1  [EC148]
QUA (7/10) 9:00 Espaço de Cinema 1  [EC178]

Vamos Ganhar dinheiro
(Let’s make money)
de Erwin Wagenhofer. Áustria, 2008. 107min.

Por trás das campanhas coloridas dos bancos e com-
panhias de seguro, o dinheiro dos cidadãos circula em 
manobras insuspeitas. Quando uma conta é aberta, seu 
proprietário torna-se automaticamente parte do mercado 
financeiro internacional, com seus fundos sendo possivel-
mente emprestados a especuladores. Das plantações de 
algodão africanas aos centros financeiros de Londres, pas-
sando pelo boom imobiliário na Espanha, o filme analisa 
os fluxos monetários globais e como a desregulamenta-
ção dos mercados resultou num sistema que ameaça a 
sociedade e os países em desenvolvimento. Festival de 
Sundance 2009.

meio ambiente - (Lep) - 12 anos
SEG (5/10) 15:45 Espaço de Cinema 3 [EC374]
SEG (5/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC378]
QUA (7/10) 18:10 Est Vivo Gávea 1 [GV163]
QUA (7/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV165]
QUI (8/10) 14:00 Est Barra Point 1  [BP165]

VeGas: Baseado em Fatos reais
(Vegas: Based on a true story)
de Amir Naderi. Estados Unidos, 2008. 102min.

O casal Eddie e Tracy Parker, ex-viciados em jogatina, vi-
vem com o filho adolescente, Mitch, na periferia de Las 
Vegas. Atualmente, eles lutam para não voltar ao vício e 
manter o equilíbrio familiar. Eddie trabalha em uma loja de 
pneus usados, enquanto Tracy é garçonete e cultiva um 
pequeno jardim no quintal de casa. Mas os esforços para 
manter uma vida tranquila desaparecem quando um ofi-
cial da marinha bate à porta anunciando que há algo de 
muito especial em seu terreno. Encontrar a evidência por 

trás dessa revelação se torna a nova obsessão da família. 
Festival de Veneza 2008.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SAB (26/9) 12:00 Estação Botafogo 1 [EB108]
SAB (26/9) 18:00 Estação Botafogo 1 [EB111]
DOM (27/9) 14:00 Est Barra Point 1  [BP110]
SEG (28/9) 15:45 Estação Ipanema 2  [IP217]
SEG (28/9) 20:15 Estação Ipanema 2  [IP219]
TER (29/9) 22:30 Est Vivo Gávea 2 [GV225]

Venho de um aVião Que Caiu nas montanhas
(stranded: i’ve Come from a plane that 
Crashed on the mountains)
de Gonzalo Arijon. França, 2008. 111min.

História de um grupo pessoas que sobreviveu a um desas-
tre de avião na cordilheira dos andes graças  à decisão de 
comer a carne dos companheiros mortos. 

homenagem a arte - (Lep) - 16 anos
QUA (30/9) 14:15 C.C. Justiça Federal [JF011]
QUI (1/10) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC346]
QUI (1/10) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC350]
DOM (4/10) 20:00 Instituto Moreira Salles
SEG (5/10) 22:30 Estação Ipanema 2  [IP255]

La Via muerta
(La via muerta)
de Gaston Igounet. Argentina, 2009. 3min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

ViaGem aos pireneus
(Le Voyage aux pyrénées)
de Jean-Marie, Arnaud Larrieu. França, 2008. 97min.

Alexandre Dard e Aurore Lalu são um famoso casal de ato-
res que vê uma crise de meia-idade se aproximar. Sabendo 
que seu relacionamento vem sendo negligenciado há tem-
pos, Alexandre propõe uma viagem aos Pireneus, conven-
cido de que o isolamento será ideal para curar a esposa de 
seus recentes acessos de ninfomania. Disfarçados como o 
Sr. e a Sra. Go, eles partem em direção às montanhas para 
reinventar a paixão que um dia os uniu. Mas o surgimento 
de um urso búlgaro na região traz consequências inespe-
radas para o casal. Quinzena dos Realizadores no Festival 
de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB145]
QUI (1/10) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB148]
SAB (3/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP241]
SAB (3/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP243]
TER (6/10) 14:15 Est Barra Point 2  [BP255]

as ViaGens do Vento
(Los Viajes del Viento)
de Ciro Guerra. Colômbia / Alemanha / Argentina / Ho-
landa, 2009. 117min.

Após a morte da mulher, o ex-menestrel Ignacio Carrillo 
decide viajar para o norte da Colômbia uma última vez 
para devolver o acordeão que lhe foi dado pelo seu antigo 
mentor, e nunca mais tocá-lo. No caminho conhece Fermín, 
menino que sonha em rodar o país tocando acordeão como 
fez Ignacio um dia. O velho músico aceita sua companhia, 
mas tenta convencê-lo a escolher outra coisa, pois a vida 
de menestrel é marcada pela solidão. Juntos, os dois cru-
zam a região norte da Colômbia, atravessando o deserto e 
encontrando a diversidade da cultura caribenha. Um Certo 
Olhar Cannes 2008.

premiere Latina - (Lep) - Livre
SEX (25/9) 15:50 Espaço de Cinema 3 [EC303]
SEX (25/9) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC307]
SAB (26/9) 15:40 Est Vivo Gávea 1 [GV107]

SAB (26/9) 20:10 Est Vivo Gávea 1 [GV109]
SEG (28/9) 18:00 Est Barra Point 1  [BP117]
QUA (30/9) 21:00 Cine Santa

ViaJo porQue preCiso, VoLto porQue te amo
(Viajo porque preciso, Volto porque te amo)
de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz. Brasil / PE, 2009. 
71min.

José Renato, geólogo, 35 anos, é enviado para uma pes-
quisa de campo durante a qual terá que atravessar o Ser-
tão - região semi desértica, situada no Nordeste do Brasil. 
O objetivo de sua pesquisa é avaliar o possível percurso 
de um canal que será construído a partir do desvio das 
águas do único rio caudaloso da região. No decorrer da 
viagem, percebe-se que há algo comum entre José Renato 
e os lugares por onde ele passa: o vazio, uma sensação 
de abandono, de isolamento. Mas, ele decide ir em frente, 
seguir viagem, na esperança que a travessia transmute 
seus sentimentos.

première Brasil em competição - longa ficção   - 
(Lei) - 12 anos
SEX (25/9) 21:30 Odeon Petrobras  [OD003]
SAB (26/9) 13:00 Odeon Petrobras  [OD005]
DOM (27/9) 15:40 Est Vivo Gávea 3 [GV312]
DOM (27/9) 22:10 Est Vivo Gávea 3 [GV315]

Vida de BaLConista
(Vida de Balconista)
de Cavi Borges e Pedro Monteiro. Brasil, 2009. 75min.

Um dia muito louco de um balconista de uma locadora.

première Brasil novos rumos - (Lei) - Livre
SAB (3/10) 23:59 Odeon Petrobras  [OD047]
DOM (4/10) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV348]
DOM (4/10) 22:30 Est Vivo Gávea 1 [GV150]
SEG (5/10) 19:00 Cinema Nosso
TER (6/10) 18:00 Ponto Cine

uma Vida noVa em FoLha
(une Vie toute neuve)
de Ounie Lecomte. França / Coréia do Sul, 2009. 
92min.

Jin-hee tem nove anos e é levada pelo pai para um or-
fanato de freiras católicas na Seul de 1975. Ela resiste o 
quanto pode, sem acreditar que o pai que tanto ama vai 
abandoná-la. Lá as crianças esperam pela adoção e pelo 
começo de uma nova vida. Jin-hee se adapta aos poucos e 
faz amizade com Sook-hee, de 12 anos, com quem apren-
de diversas brincadeiras. Apegada ao ambiente do orfana-
to, e com esperança de que seu pai volte para pegá-la, a 
menina faz de tudo para evitar a adoção, e assim não ter 
que enfrentar outra separação. Sessão Especial no Festival 
de Cannes 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 18:15 Est Barra Point 2  [BP202]
SAB (26/9) 14:00 Espaço de Cinema 3 [EC310]
SAB (26/9) 22:00 Espaço de Cinema 3 [EC314]
TER (29/9) 16:00 Est Vivo Gávea 1 [GV122]
TER (29/9) 20:20 Est Vivo Gávea 1 [GV124]

Vida VertiGinosa
(Vida Vertiginosa)
de Luiz Carlos Lacerda. Brasil, 2009. 15min.

Na belle époque carioca, duas atrizes se preparam no 
camarim para entrar em cena. Em meio aos retoques de 
maquiagem, uma delas conta histórias sobre amor, ciúme, 
traição e crime. A dúvida é se as histórias são reais e foram 
vivenciadas por ela ou não. Inspirado em contos de João 
do Rio.

panorama do Cinema mundial - (Vo) - 16 anos
SAB (26/9) 14:45 Espaço de Cinema 1 
SAB (26/9) 21:30 Espaço de Cinema 1 

os ViGaristas 
(the Brothers Bloom)
de Rian Johnson. Estados Unidos, 2008. 113min.

Os inseparáveis irmãos Bloom perderam os pais cedo e 
sempre contaram apenas um com o outro para sobreviver. 
Ainda crianças, aprenderam uma série de truques e torna-
ram-se mestres na arte da vigarice. O mais velho, Stephen, 
especializou-se em criar os planos, e o mais novo, Bloom, 
em executá-los. Quando Bloom entra em crise e decide se 
aposentar, Stephen surge com um último e grandioso gol-
pe: atrair uma bela e excêntrica herdeira, Penelope Stamp. 
Mas ela se revela mais imprevisível do que eles poderiam 
imaginar, e Bloom põe o plano em risco ao se apaixonar de 
verdade pela presa.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Roxy 3 [RX305]
SAB (26/9) 19:00 Roxy 3 [RX307]
SEG (28/9) 16:30 Leblon 1 [LB114]
SEG (28/9) 21:30 Leblon 1 [LB116]
TER (29/9) 16:30 Cinemark Downtown 1 [DW118]
TER (29/9) 21:30 Cinemark Downtown 1 [DW120]

VinCere
(Vincere)
de Marco Bellocchio. Itália / França, 2009. 128min.

Quando Ida Dalser conhece Benito Mussolini em Milão, o 
futuro ditador é ainda um militante socialista radical. Fas-
cinada pelas idéias do líder, se desfaz de suas posses para 
contribuir com o jornal Il Popolo d’Italia e com a criação 
do Partido Fascista. Os dois chegam a ter um filho jun-
tos, mas com a chegada da I Guerra, Mussolini se alista 
ao exército e desaparece. Quando Ida o reencontra, em 
um leito de hospital, ele está ao lado de sua nova esposa, 
Rachele. Forçada a partir, Ida é levada para o hospício e 
seu filho conduzido a um orfanato. Competição do Festival 
de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
QUI (1/10) 13:15 Estação Ipanema 2  [IP231]
QUI (1/10) 17:45 Estação Ipanema 2  [IP233]
SEX (2/10) 15:00 Est Vivo Gávea 5 [GV537]
SEX (2/10) 21:50 Est Vivo Gávea 5 [GV540]
SEG (5/10) 12:15 Espaço de Cinema 2 [EC261]
SEG (5/10) 19:15 Espaço de Cinema 2 [EC264]

VisitinG the CarGo VesseL
(Visiting the Cargo Vessel)
de Jorritt Stollman. Estados Unidos, 2006. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

VoGue - a edição de setemBro
(the september issue)
de R.J. Cutler. Estados Unidos, 2009. 88min.

No mundo da moda, a edição anual de setembro da Revista 
Vogue é uma autêntica bíblia, que dita os rumos da in-
dustria. Por trás da revista, está sua editora, Anna Wintour, 
figura poderosa e polarizadora de opiniões. Em 2007, ela 
se prepara para lançar a maior edição de setembro já feita. 
Entre Fashion Weeks, takes de fotos e reuniões sigilosas e 
estressantes, a editora, a diretora artística Grace Codding-
ton e toda a equipe embarcam numa incessante jornada de 
nove meses. A relação entre Wintour e Coddington revela 
a delicada química responsável pelo sucesso inabalável da 
revista.

midnight movies - (Lep) - 14 anos
SEG (28/9) 14:45 Espaço de Cinema 2 [EC220]
SEG (28/9) 21:45 Espaço de Cinema 2 [EC223]
QUA (30/9) 16:00 Cine Glória
QUA (30/9) 20:00 Cine Glória
SAB (3/10) 13:00 Estação Ipanema 1  [IP141]
SAB (3/10) 17:30 Estação Ipanema 1  [IP143]

when you’re stranGe
(when you’re strange)
de Tom DiCillo. Estados Unidos, 2009. 85min.

Em 1965, na praia de Venice, na Califórnia, Jim Morrison 
e Ray Manzarek, então colegas da escola de cinema da 
UCLA, fundaram a banda The Doors, cujo titulo ecoava o 
romance The Doors of Perception, do poeta William Blake. 
Morrison ocuparia os vocais e Manzarek, o teclado. Pouco 
depois, conheceriam John Densmore e Robby Krieger, que 
se tornaram baterista e guitarrista da banda, respectiva-
mente. Seis anos mais tarde, os Doors já eram conside-
rados uma das bandas mais influentes do Estados Unidos. 
Mas, nesse mesmo ano, Morrison morreria tragicamente 
em Paris. Exibido nos festivais de Berlim e Sundance em 
2009.

midnight movies - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 16:45 Espaço de Cinema 2 [EC257]
DOM (4/10) 23:30 Espaço de Cinema 2 [EC260]
TER (6/10) 22:00 Estação Ipanema 1  [IP160]
QUA (7/10) 16:00 Cine Glória
QUA (7/10) 20:00 Cine Glória

whisky Com Vodka
(whisky mit Vodka)
de Andreas Dresen. Alemanha, 2009. 108min.

Otto, ator com 30 anos de fama que faz sucesso com as 
mulheres, tem uma certa queda para o álcool. O excesso 
de bebida faz com que ele perca um dia de filmagem em 
seu novo filme e, como garantia, os produtores chamam 
o jovem e desconhecido Arno como substituto para seu 
papel. Assim, todas as cenas passam a ser gravadas duas 
vezes, uma com Otto, outra com Arno, provocando um due-
lo de gerações. Mas esta não é a única preocupação de 
Otto. Ele também tem de aprender a conviver com Bettina, 
antiga amante, que é novamente seu par na tela, e par do 
diretor fora dela.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 14 anos
SEG (28/9) 15:15 Estação Ipanema 1  [IP117]
TER (29/9) 13:00 Est Vivo Gávea 5 [GV521]
TER (29/9) 19:40 Est Vivo Gávea 5 [GV524]
QUA (30/9) 16:00 Estação Botafogo 1 [EB138]
QUA (30/9) 22:00 Estação Botafogo 1 [EB141]

white materiaL
(white material)
de Claire Denis. França, 2009. 107min.

Maria, mulher branca de origem francesa, tem uma gran-
de plantação de café em uma província na África. Quando 
a guerra civil se instaura, o país transforma-se em zona 
de risco e todos os brancos são ordenados a partir. Maria, 
no entanto, recusa-se a abandonar a vida e os negócios. 
André, ex-marido e pai de seu filho, procura a ajuda do 
prefeito, de quem crê ser amigo. O que ele não sabe, con-
tudo, é que o prefeito está envolvido no conflito. E, além 
disso, ninguém suspeita que nas terras de Maria se es-
conda um velho rebelde procurado. Competição do Festival 
de Veneza 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lep) - 16 anos
DOM (4/10) 15:50 Estação Botafogo 1 [EB166]
DOM (4/10) 21:50 Estação Botafogo 1 [EB169]
TER (6/10) 13:30 Estação Ipanema 2  [IP256]
TER (6/10) 18:00 Estação Ipanema 2  [IP258]
QUA (7/10) 14:15 Est Barra Point 2  [BP260]

the white riBBon
(das weiße Band)
de Michael Haneke. Alemanha / França / Áustria / Itá-
lia, 2009. 145min.

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, estranhos even-
tos perturbam a calma de uma pequena cidade na Alema-
nha. Uma corda é colocada como armadilha para derrubar 
o cavalo do médico, um celeiro é incendiado, duas crianças 
são sequestradas e torturadas. Gradualmente, estes inci-
dentes isolados tomam a forma de um sinistro ritual de 
punição, deixando a cidade em pânico. O professor do coro 
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de crianças e jovens da escola local investiga os aconteci-
mentos para encontrar o responsável, e aos poucos desve-
la a perturbadora verdade. Palma de Ouro de Melhor Filme 
no Festival de Cannes 2009.

panorama do Cinema mundial - (Lp) - 14 anos
SEX (2/10) 19:15 Odeon Petrobras  [OD039]
SEG (5/10) 16:30 Espaço de Cinema 1  [EC167]v
SEG (5/10) 23:15 Espaço de Cinema 1  [EC170]

worLd in CoLour
(world in colour)
de Julien Dutrieux. Bélgica, 2008. 1min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

wranGLinG iCe
(wrangling ice)
de Christopher Prouse. Estados Unidos, 2008. 2min.

pocket Films -  - 16 anos
SAB (26/9) 14:00 Oi Futuro
DOM (27/9) 18:00 Oi Futuro
QUA (30/9) 16:00 Oi Futuro
QUI (1/10) 14:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 14:00 Oi Futuro

yanG yanG 
(yang yang)
de Cheng Yu-Chieh. China, 2009. 112min.

A euro-asiática Yang Yang tem 20 anos, é filha de um fran-
cês que ela nunca conheceu e nada sabe sobre a língua 
paterna. Seu desejo mais profundo é que a mãe, taiwane-
sa, forme uma nova família. Quando o casamento acontece 

com o pai de Xiao-Ru, sua melhor amiga, tudo parece per-
feito, mas logo a relação entre as duas se desgasta e Yang 
Yang, decepcionada, decide sair de casa. Para sustentar-se 
ela começa a trabalhar como modelo e, por causa do seu 
tipo caucasiano, começa a ser escalada constantemente 
no papel de francesa. Yang Yang, então, passa por um dile-
ma sobre a sua identidade.

expectativa 2009 - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 17:50 Est Vivo Gávea 3 [GV303]
SEX (25/9) 22:00 Est Vivo Gávea 4 [GV405]
SAB (26/9) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC311]
SAB (26/9) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC315]
DOM (27/9) 14:00 Cine Glória
SEG (28/9) 22:30 Est Barra Point 2  [BP218]

os yes men Consertam o mundo
(the yes men Fix the world)
de Andy Bichlbaum , Mike Bonanno, Kurt Engfehr. Esta-
dos Unidos, 2009. 90min.

Andy Bichlbaum e Mike Bonanno, The Yes Men, disfarçam-
se de executivos para se infiltrarem em eventos para des-
mascarar autênticos criminosos corporativos. Seu ativismo 
cômico consiste em criar oportunidades para expor ao ri-
dículo, diante da grande mídia, os responsáveis por crimes 
contra o planeta. Revelando os princípios de mercado que 
orientam os poderosos, tornam visíveis ao mundo os bas-
tidores de grandes empresas e suas diretorias, capazes de 
provocar tragédias sociais e ambientais sem tamanho em 
nome do capital. Prêmio de público no Festival de Berlim 
2009.

midnight movies - (Lep) - 14 anos
SEX (25/9) 17:00 Espaço de Cinema 2 [EC203]
SEX (25/9) 23:45 Espaço de Cinema 2 [EC206]
SAB (26/9) 17:50 Est Vivo Gávea 5 [GV508]
DOM (27/9) 16:15 Cine Glória
DOM (27/9) 20:00 Cine Glória
SEG (28/9) 22:30 Est Barra Point 2  [BP219]

2� de setembro, sexta-feira
Largo do Machado: 
18h30 - Se eu fosse você 2

26 de setembro, sábado
Providência (Quadra da comunidade): 
18h30 - O Guerreiro Didi e a ninja Lili 
Praça Seca: 
18h30 - Se eu fosse você 2

27 de setembro, domingo
Mangueira (Quadra da mangueira): 
18h30 - O Guerreiro Didi e a ninja Lili 
Praça do Leme  
(Praça Almirante Julio de Noronha): 
18h30 - Se eu fosse você 2
Unidade SESC Tijuca  
(Rua Barão de Mesquita 539): 
18h30 - Branca de Neve

28 de setembro, segunda-feira
Acari (Praça da Rua Olaria): 
18h30 - O grilo feliz 2
20h - Asterix nos jogos olímpicos
 
29 de setembro, terça-feira
Rocinha (Rua Beta Lutz 80): 
18h30 - O grilo feliz 2
20h - Asterix nos jogos olímpicos

01 de outubro, quinta-feira
Lapa (Praça Monsenhor Francisco Pinto): 
18h30 - Se eu fosse você 2
Cantagalo (Espaço Criança Esperança): 
18h30 - O grilo feliz 2
20h - Asterix nos jogos olímpicos

02 de outubro, sexta feira
Unidade SESC Engenho de Dentro (Av. Amaro 
Cavalcante 1661): 
Branca de Neve – 14h
Unidade SESC Madureira Ramos (Rua Ew-
bank da Câmara 90): 
Branca de Neve -14h
Pele de asno - 19h30
Paquetá (Praça São Roque): 
18h30 - O guerreiro Didi e a ninja Lili
20h - Se eu fosse você 2 

03 de outubro, sábado
Unidade SESC Tijuca 
(Rua Barão de Mesquita 539): 
13h30 - Pele de AsnoO

O Festival do Rio 2009 se espalha por toda 
a cidade, levando o mundo do cinema a 
novos públicos. Em parceria com a Pre-
feitura do Rio de Janeiro - inaugurando 
o projeto CINEMA NA PRAÇA -, e com a 
colaboracao da CUFA e do SESC, o Festi-
val preparou uma programação especial 
para cerca de 20 locais de exibição en-
tre praças, comunidades e unidades do 
SESC.  

Com entrada gratuita, vários novos pontos 
da cidade farão parte do circuito do Festi-
val: Acari, Asa Branca, passando pela Pra-
ca Seca, Mangueira, Largo do Machado. 
O público poderá assistir a um programa 
especial de campeões de bilheteria, tor-
nando a cidade do Rio de Janeiro integral-
mente parte da magia do cinema.

E mais uma vez, o Festival do Rio estará 
presente no Espaço Criança Esperança, 
com uma programação para crianças 
moradoras das cominidades do Cantaga-
lo e Pavão/Pavãozinho.

O SESC também faz parte desta festa, 
em mais um ano de filmes do Festival do 
Rio em várias de suas unidades.

Cinema LiVre

04 de outubro, domingo
Tavares Bastos 
(Quadra da comunidade): 
18h30 - Se eu fosse você 2
Uricania (CIEP Alberto Pasqualine - Rua Clion 
Cunha Brum): 
18h30 - Se eu fosse você 2

0� de outubro, segunda-feira
Cajueiro (Campo do Cajueiro): 
18h30 - O grilo feliz
20h - Asterix nos jogos olímpicos

06 de outubro, terça-feira
Vidigal (Praça do Vidigal): 
18h30 - O grilo feliz
20h - Asterix e Obelix contra Cesar

07 de outubro, quarta-feira
Asa Branca (Av. Salvador Allende): 
18h30 - O grilo feliz
20h - Asterix nos jogos olímpicos
Unidade SESC Ramos 
(Rua Teixeira Franco 38): 
18h30 - Branca de Neve
Pele de Asno - 20h

your piCture with me
(your picture with me)
de Jocelyne Rivière. França, 2009. 4min.

pocket Films -  - 16 anos
SEX (25/9) 14:00 Oi Futuro
SAB (26/9) 18:00 Oi Futuro
TER (29/9) 16:00 Oi Futuro
SEX (2/10) 16:00 Oi Futuro
DOM (4/10) 16:00 Oi Futuro

Zion e seu irmão
(Zion and his Brother)
de Eran Merav. Israel / França, 2009. 90min.

Os irmãos Zion, de 14 anos, e Meir, de 17, vivem no subúr-
bio de Haifa, em Israel, e são inseparáveis. Diante do pai 
ausente e da mãe constantemente endividada e mais pre-
ocupada com o namorado, Meir assume para si a respon-
sabilidade de cuidar do irmão mais novo. Mas quando os 
dois se envolvem num acidente com um colega de classe 
de Zion, a relação de lealdade que sempre tiveram é aba-
lada. A pressão moral de ser cúmplice de um segredo e os 
confrontos entre Meir e o namorado da mãe fazem Zion se 
afastar do irmão e buscar um caminho próprio. Competição 
do Festival de Sundance 2009.

expectativa 2009 - (Lep) - 16 anos
DOM (27/9) 16:00 Espaço de Cinema 3 [EC318]
DOM (27/9) 23:59 Espaço de Cinema 3 [EC322]
SEG (28/9) 13:30 Est Vivo Gávea 2 [GV216]
SEG (28/9) 17:40 Est Vivo Gávea 2 [GV218]
QUA (30/9) 22:15 Est Barra Point 2  [BP229]
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sábado, 26 de setembro
10h às 13h – Workshop - Pavilhão do Festival - Sala 1
workshop Cel. u. Cine de Capacitação em Filmes de 
micrometragem

15h às 16:45h – Debate - Pavilhão do Festival - Sala 1
“o desafio de Fazer sucessos no Brasil”
Mediador: Walkiria Barbosa (Diretora do Festival do Rio) 

Debatedores: Paula Lavigne (Natasha - Produtora) e 
Leo Monteiro de Barros (Conspiração – Presidente)

17h às 18:45h- Debate - Pavilhão do Festival - Sala 1
“o desafio de escrever Filmes de sucesso no Brasil”
Mediador: Mariza Leão (produtora)

Debatedor: René Belmonte (roteirista)

domingo, 27 de setembro
15h às 16:45h – Debate - Pavilhão do Festival - Sala 1
“escrevendo o Que o espectador Quer Ver”
Debatedores: Maria Carmem Barbosa (autora) e  
Claudio Manoel (Casseta e Planeta)

17h às 18:45h – Debate - Pavilhão do Festival - Sala 1
“Fazendo o Que o espectador Quer Ver”
Mediador: Marcos Paulo (ator e diretor)

Debatedor: Cininha de Paula (diretora)

première BrasiL FiCção
sábado, 26 de setembro
Viajo porque preciso, Volto porque te amo
(71min/ 12 anos), de Karim Ainouz e Marcelo Gomes

13h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme - Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedores: Karim Ainouz e Marcelo Gomes (diretores)

domingo, 27 de setembro
hotel atlântico 
(107min/ 14 anos), de Suzana Amaral

13h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme - Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedores::Suzana Amaral9diretora), Julio Andrade(ator) 
Tomas Gurgel e Jose Telles(produtores associados)  

segunda-feira, 28 de setembro
os Famosos e os duendes da morte 
(101min/ 16 anos), de Esmir Filho

13h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme  - Pavilhão do Festival
mediador: marcos didonet 
(Diretor do Festival do Rio)
Debatedores: Esmir Filho (diretor) e Sara Silveira (produtora)

terça-feira, 29 de setembro
Bellini e o demônio 
(90min/ 14 anos), de Marcelo Galvão

13h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: rodrigo Fonseca (jornalista - o Globo)
Debatedores: Tony Belloto (autor do livro) e Fábio Assunção (ator)

première BrasiL 
doCumentário

mostra internaCionaL

segunda-feira, 28 de setembro
sequestro 
(94 min/ 16 anos), de Wolney Atalla

15h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
17h: Debate sobre o filme - Pavilhão do Festival
mediador: marcos didonet 
(Diretor do Festival do Rio)
Debatedores: Wolney Atalla (diretor) e Carlos Castiglione 
(Del. Titular da 1°delegacia DAS)

terça-feira, 29 de setembro
penas alternativas 
(71min/ 14 anos), de Lucas Margutti e João Valle

15h: Exibição do Filme - Cine Odeon Petrobras
16:30h: Debate sobre o filme - Pavilhão do Festival
mediador: Lucio aguiar 
(produtor)
Debatedores: João Valle, Lucas Margutti (diretores) e 
Damásio de Jesus (Dir. do Complexo Jurídico Damásio de Jesus)

sábado, 03 de outubro
a Batalha para o tribunal
The Reckonig USA (100min), de Pamella Yates

18h: Exibição do filme– Centro Cultural Justiça Federal
19:50h: Debate - Centro Cultural Justiça Federal
tema do debate: a Luta Global para Fazer Valer a 
Justiça internacional
mediador: pedro dantas 
(jornalista – O Estado de São Paulo)
Debatedores: Pamella Yates (diretora), 
Paco de Onis (produtor) e Francisco Teixeira da Silva.

deBates extras

Quarta-feira, 30 de setembro
os inquilinos 
(103min/ 16 anos), de Sergio Bianchi

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: João Luis Vieira (crítico)
Debatedores: Sergio Bianchi (diretor) e 
Beatriz Bracher (roteirista)

Quinta-feira, 01 de outubro
sonhos roubados 
(85min/ 16 anos), de Sandra Werneck

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
14:45h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten, 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedores: Sandra Werneck (diretora), Eliane Trinda-
de (autora do livro que originou o filme), Nilcéa Freire 
(Ministra da Secretaria Especial de Políticas Públicas 
para Mulheres), Ana Maria Drummond (Child Roots 
Brasil) e elenco.

sexta-feira, 02 de outubro
natimorto 
(92min/ 18 anos), de Paulo Machline

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedores: Paulo Machline (diretor), 
Rodrigo Teixeira (produtor), Lourenço Mutarelli (autor do 
livro e ator) e Simone Spoladore (atriz) 

Quinta-feira, 01 de outubro
Luto Como mãe 
(70min/16 anos), de Luis Carlos Nascimento

15h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
16:30h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: Junior perim 
(produtor cultural e idealizador do movimento RECULTURA)
Debatedores: Luis Carlos Nascimento (diretor), Marilene 
Lima (Movimento Mãe de Acari), Sandra Carvalho (Justiça 
Global), Julita Lemgruber (CESC – Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania)

sexta-feira, 02 de outubro
reidy, a Construção da utopia 
(77min/ Livre), de Ana Maria Magalhães

15h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
16:30h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: rodrigo Fonseca 
(jornalista - O Globo)
Debatedores: Marcelo Escorel (locutor). Ana Maria Maga-
lhães (diretora) e Inês Magalhães (fotógrafa)

sábado, 03 de outubro
o amor segundo B. schianberg 
(80min/ 14 anos), de Beto Brant

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
14:45h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: marcelo Janot (critico) 
Debatedores: Beto Brant (diretor), Marina Previa-
to (atriz), Gustavo Machado (ator), Renato Ciasca e  
Bianca Villar (produtores)

domingo, 04 de outubro
histórias de amor duram apenas 90 minutos 
(104min/ 16 anos), de Paulo Halm

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
15h Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedores: Caio Blat (ator), Maria Ribeiro (atriz),  
Paulo Halm (diretor), Heloisa Rezende (produtora)

segunda-feira, 0� de outubro
o sol do meio-dia 
(100min/ 14 anos), de Eliane Caffé

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: rodrigo Fonseca 
(jornalista – O Globo)
Debatedores: Eliane Caffé (diretora), Van Fresnot (produto-
ra), Fernando Cardoso (produtor de elenco), Chico Diaz, Luis  
Carlos Vasconcelos, Cláudia Assunção, Ary Fontoura (atores)

terça-feira, 06 de outubro
Cabeça a prêmio (9�min/ 14 anos), 
de Marco Ricca

13h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
15h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: Luiz Carlos merten 
(jornalista - O Estado de São Paulo)
Debatedor: Marco Ricca (diretor) e elenco

segunda-feira, 0� de outubro
Belair 
(80min/ 12 anos), de Noa Bressane e Bruno Safadi

15h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
16:40h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: eduardo Valente 
(crítico e cineasta)
Debatedores: Noa Bressane, Bruno Safadi (diretores) e  
Rodrigo Lima (montador)

terça-feira, 06 de outubro
dzi Croquettes 
(110min/ 14 anos), de Tatiana Issa e Raphael Alvarez

15h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
17h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
debatedor: nelson Gobbi 
(jornalista-Jornal do Brasil)
Debatedores: Raphael Alvarez e Tatiana Issa (diretores), 
Ciro Barcelos e Bayard Tonelli (Dzi Croquettes)

Quarta-feira, 07 de outubro 
tamboro 
(90min/ 12 anos), de Sergio Bernardes

15h: Exibição do Filme – Cine Odeon Petrobras
17h: Debate sobre o filme – Pavilhão do Festival
mediador: daniel schenker 
(jornalista – JB e Jornal do Comercio)
Debatedores: Rosa Bernardes, Renato Martins, Leonardo 
Edde (produtores) e Guilherme Vaz (trilha sonora)Ci
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sexta-feira, 2 de outubro 
10:30h: Debate – Pavilhão do Festival 
painel “restaurando nossos filmes, preservando 
nossa memória” – “a hora da estrela”
Abertura: Ilda Santiago (Diretora do Festival do Rio) e 

Myrna Brandão (Presidente do CPCB e membro da Asso-
ciação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro)

Mediador: Solange Stecz (Diretora do CPCB e Coordena-
dora da Cinemateca de Curitiba)

Debatedores: Silvio Da-Rin (Secretário do Audiovisual do 
MinC ), Suzana Amaral (Diretora do filme), João Luiz Vieira 
(professor e pesquisador) e Francisco Moreira (Restaurador 
do filme da equipe do Labocine)

 

sábado, 3 de outubro
16h – Debate - Pavilhão do Festival 
debate sobre o livro “os melhores Filmes novos”, de 
Luciano ramos
O jornalista, sociólogo e escritor paulista Luciano Ramos 
lança o livro “Os Melhores Filmes Novos” e debate os ru-
mos do cinema contemporâneo.

terça-feira, 06 de outubro
estado de emergência
Living In Emergency (93min), de Mark Hopkins

18h: Exibição do filme - Centro Cultural Justiça Federal
19:30h: Debate - Centro Cultural Justiça Federal
tema do debate: a adrenalina da emergência  – 
medicina no Limite
mediador: Vik Birkbeck 
(Curadora da Mostra Fronteiras)
Debatedores: Mark Hopkins (diretor) e 
Dr.Jose Alfredo Padilha (cirurgião do Hospital Souza Aguiar)

Ci
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paViLhão do FestiVaL 
Centro CuLturaL da ação da Cidadania: rua Barão , 7� - Centro
debates nacionais, mercado internacional e Lounge de Games

Centro CuLturaL da Justiça FederaL 
aV. rio BranCo, 241 - Centro
debates internacionais
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Distante Nós Vamos, 
de Sam Mendes

Dançando com o diabo,
de Jon Blair

Black Dynamite, de Scott Sanders
Fais-moi Plaisir, de Emmanuel Mouret

Mia et le Migou, 
de Jacques-Rémy Girerd

Julie & Julia, de Nora Ephron

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, 
de Werner Herzog

Uma moda transgressora

Gerárd Depardieu como Obelix

A Pequenina

The White Ribbon

Pachamama

Piquenique
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première BrasiL
A Première Brasil é a mais concor-
rida e prestigiada mostra do Festival 
do Rio. Única mostra competitiva do 
evento, é também a mais abrangen-
te vitrine anual da produção cinema-
tográfica brasileira contemporânea. 

A mostra competitiva é divida em 
três categorias: longa-metragem 
ficção, longa-metragem documentá-
rio e curta-metragem. 

Entre os longas-metragens de ficção candidatos 
ao Prêmio Redentor deste ano estão: Bellini e o 
demônio (1), a segunda aventura do detetive Remo 
Bellini criado pelo músico e escritor Tony Bellotto e 
dirigido por Marcelo Galvão; Cabeça a prêmio (2), 

estreia do ator Marco Ricca na dire-
ção; Histórias de amor duram apenas 
90 minutos (3), de Paulo Halm, consa-
grado roteirista de Pequeno dicionário 
amoroso e Quem matou Pixote?; e 
Hotel Atlântico (4), da diretora Suzana Eduardo Hunter Moura; Caro Francis, 

de Nelson Hoineff; Cildo, de Gustavo 
Moura; Em quadro, de Luiz Antonio 
Pilar; Notas sobre um homem só, de 
Carlos de Moura Ribeiro Mendes; e O 
pequeno burguês – filosofia de vida, 
de Edu Mansur, sobre Martinho da Vila.

A mostra Novos Rumos destaca filmes de oito jo-
vens diretores: A falta que nos move, de Christia-
ne Jatahy; Fluidos, de Alexandre Carvalho, Intruso,  
de Paulo Fontenelle; Inversão, de Edu Felistoque; 
Morgue Story – sangue, baiacu e quadrinhos, de 
Pauli Biscaia Filho; O paraíba, de Samir Abujanra; 
Sem fio, de Tiaraju Aronovich e Vida de balconista, 
de Cavi Borges e Pedro Monteiro. 

Amaral, de A hora da estrela, adaptação para o ci-
nema do clássico de Clarice Lispector. 

Da mesma competição participam Natimorto (5), 
de Paulo Machline, adaptação do romance do 
quadrinista Lourenço Mutarelli para as telas; O 
amor segundo B. Schianberg (6), novo filme de 
Beto Brant; Os famosos e os duendes da morte (7), 
primeiro longa-metragem de Esmir Filho, um dos 
realizadores do curta sensação-da-internet Tapa 
na pantera; Os inquilinos (8), de Sérgio Bianchi, de 
Cronicamente Inviável; Sonhos roubados (9), filme 
de Sandra Werneck sobre prostituição infantil; O 
Sol do Meio Dia (10), de Eliane Caffé, de Narrado-
res de Javé; e Viajo porque preciso, volto porque 
te amo (11), de Karim Aïnouz, diretor de Madame 

Satã e Marcelo Gomes, de Cine-
ma, Aspirinas e Urubus. 

Entre os concorrentes de Melhor 
Documentário estão Belair (12), de 
Noa Bressane e Bruno Safadi, so-
bre a produtora de mesmo nome criada por Julio 
Bressane e Rogério Sganzerla nos anos 70; Dzi 
croquettes (13), de Tatiana Issa e Raphael Alvarez, 
com depoimentos de Liza Minnelli, Gilberto Gil, 
Miguel Falabella e Marília Pera; Reidy, a constru-
ção da utopia (14), de Ana Maria Magalhães, sobre 
o arquiteto Affonso Eduardo Reidy, responsável 
pelos projetos do MAM e do Aterro do Flamengo; 
Sequestro (15), do diretor Wolney Atalla que du-
rante 4 anos acompanhou operações sigilosas da 
Divisão Antisequestro de São Paulo; Tamboro (16), 
último filme de Sergio Bernardes, que percorre o 
Brasil discutindo questões socioambientais; Penas 
alternativas (17), de Lucas Margutti e João Valle, 
uma reflexão sobre as alternativas ao fracasso do 
sistema penitenciário brasileiro; e Luto como mãe 
(18), primeiro longa-metragem produzido pelo Ci-
nema Nosso, que relata a luta de mães que tive-
ram os seus filhos assassinados em chacinas no 
Rio de Janeiro.

Na categoria Hors Concours estão Antes que o 
mundo acabe, primeiro longa-metragem de Ana 
Luiza Azevedo, veterana da Casa de Cinema de 
Porto Alegre; Insolação, de Daniela Thomas e Fe-
lipe Hirsch, parceiros de longa data no teatro que 
estreiam a colaboração no cinema; Olhos azuis, de 
José Joffily, diretor de Dois perdidos em uma noi-
te suja; Cidadão Boilesen, de Chaim Litewski; Alô, 
alô Therezinha, documentário sobre Chacrinha, de 
Nelson Hoineff e À margem do lixo,  documentário 
de Evaldo Mocarzel sobre catadores de lixo. 

A mostra de filmes nacionais comporta ainda 
três mostras paralelas. Na seção Música estão: 
Beyond Ipanema: ondas brasileiras na música glo-
bal, de Guto Barra e Béco Dranoff; Continuação, 
de Rodrigo Pinto, sobre Lenine; Herbert de perto, 
de Roberto Berliner e Pedro Bronz, sobre o voca-
lista dos Paralamas e Rock brasileiro – história em 
imagens, de Bernardo Palmeiro. 

Já a série Retratos recebe A raça síntese de 
Joãozinho Trinta, de Paulo Machline e Giuliano Ce-
droni; B1 – Tenório em Pequim, de Felipe Braga e 

Além de fornecer um panorama da safra brasileira 
atual, a Première Brasil promove também o Cine 
Encontro, uma série de debates gratuitos onde o 
público tem a oportunidade de conversar com os 
realizadores selecionados para o Festival.* 

*Para saber mais, consulte a programação nesta revista.

Cine enContro
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panorama do 
Cinema mundiaL

que abre a homenagem a ARTE, rendeu o Urso de 
Prata de Melhor Ator para Sotigui Kouyaté.

Igualmente presentes em Berlim estiveram Eterno 
feitiço, do chinês Chen Kaige, Palma de Ouro em 
Cannes 1993 por Adeus minha concubina e A 
Doutrina de Choque. O novo documentário do in-
glês Michael Winterbottom, Urso de Prata de Melhor 
Realizador em Berlim 2006 por O caminho para 
Guantánamo, traz o depoimento da escritora cana-
dense Naomi Klein sobre o advento do capitalismo-
catástrofe, doutrina que demonstra como governos 
e grandes empresas exploram a economia de paí-
ses afetados por guerras ou desastres naturais.

Uma refilmagem russa premiada recentemente 
também está entre os selecionados. Doze Jurados 
e Uma Sentença, de Nikita Mikhalkov, baseado em 
Doze Homens e Uma Sentença (1957), de Sidney 
Lumet, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro e vencedor do Leão de Ouro Especial 
pelo conjunto da obra, no Festival de Veneza 2007.

A poética de Agnés Varda está contemplada no 
filme As praias de Agnés, sua autobiografia do-

cumental. Diz ela: “se você abrir uma 
pessoa, irá achar paisagens. Se me 
abrir, irá achar praias”. Através das 
praias que marcaram sua vida, a dire-
tora francesa revisita seu passado, da 
infância aos dias atuais, passando por 
seu período como fotógrafa, o casa-
mento com Jacques Demy, o feminis-
mo, as viagens, a família e os filmes. 

De Ang Lee, que abrirá a festival com Aconteceu 
em Woodstock, ao centenário diretor português 
Manoel de Oliveira, passando por Sam Mendes, 
Alain Resnais e Andrzej Wajda, o público vai ver 
as produções mais recentes de diretores consa-
grados e filmes que vêm fazendo sucesso nos 
principais festivais do mundo.

Este ano, o burburinho ficará por conta de, entre 
outras estreias, Abraços Partidos. O filme perpe-
tua a parceria de sucesso entre o diretor espanhol 
Pedro Almodóvar e a musa, vencedora do Oscar 
de Melhor Atriz Coadjuvante em 2009, Penélope 
Cruz. Já Bastardos Inglórios, uma história sobre 

soldados americanos encar-
regados de espalhar o ter-
ror pelo Terceiro Reich, é a 
primeira colaboração entre 
Brad Pitt e o diretor Quentin 
Tarantino, que estará no 
Brasil para a sessão de en-
cerramento do Festival.  

Outros diretores importan-
tes também estão contem-
plados. O novo filme de 
John Woo, A batalha dos 3 
reinos, é baseado na histó-
ria real da guerra que deu 

fim a Dinastia Han na China de 200 D.C. Baseado 
em uma história bem diferente - o conto Moth, de  
Rose Tremain - Ricky, de François Ozon, conta a 
história de um casal que se apaixona e, de seu 
amor, surge um bebê extraordinário. Bad lieute-
nant: port of call New Orleans, do diretor alemão 
Werner Herzog, que fala sobre as consequências 
da passagem do furacão Katrina na vida de um 
detetive, traz Nicolas Cage, Eva Mendes e Val 
Kilmer no elenco. Outro destaque fica por conta 
da interpretação de Audrey Tautou – atriz que fez 
Amélie Poulain - para a diva Coco Chanel, no fil-
me Coco antes de Chanel, de Anne Fontaine. 

A mostra traz ainda alguns dos principais pre-
miados em festivais internacionais recentes. 
O franco-alemão The white ribbon, de Michael 
Haneke, passado às vésperas da primeira guerra 
mundial, chega ao Rio com a Palma de Ouro de 
Melhor Filme no Festival de Cannes 2009. The 
Messenger, dirigido por Oren Moverman e estre-
lado por Ben Foster, Woody Harrelson e Samantha 
Morton levou o Urso de Prata de Melhor Roteiro 
no Festival de Berlim de 2009. E London river, 

Vale ainda conferir Vincere, de Marco Bellocchio, 
sobre um filho que o ditador italiano Benito 
Mussolini teve em outro casamento; Amália, de 
Carlos Coelho da Silva sobre a cantora de fado 
Amália Rodrigues, com o ator português Ricardo 
Pereira; (500) Dias com ela, primeiro longa-me-
tragem do diretor de clipes Marc Webb; Brilho 
de uma paixão, sobre o poeta inglês John Keats, 
de Jane Campion, vencedora do Oscar de rotei-
ro e direção por O piano e Fais-moi Plaisir! de 
Emmanuel Mouret.

Khamsa

Barba azul

An education

Corações em Conflito

John Rabe

London River

It might get loud

Aquário City island



�4 Festival do Rio 2009 - Programação Oficial ��Festival do Rio 2009 - Programação Oficial

restaurado
Em parceria com o Centro de Pesquisadores do 
Cinema Brasileiro (CPCB), o festival exibe o clás-
sico A hora da estrela, de Suzana Amaral, em có-
pia totalmente restaurada, com sessão de gala no 
Odeon Petrobras.

Jeanne moreau

asterix

pocket Films
A atriz francesa Isabelle Huppert, que tra-
balhou com grandes nomes do cinema 
francês como Jean Luc Godard e Claude 
Chabrol, ficou famosa por filmes como A 
professora de piano e 8 mulheres. Nesta 
retrospectiva, o público conhecerá seus 
trabalhos menos vistos no Brasil como Um 
amor tão fácil, de Claude Goretta, Entre nós, 
de Diane Kurys e A lei de quem tem poder, 
de Bertrand Tavernier.

Em 2009, o mais conhecido dos heróis franceses 
completa 50 anos em plena forma. Para come-
morar, o festival traz produções que contam as 
aventuras da simpática trupe de gauleses co-
mandada por Asterix e Obelix. 

Entre os títulos, estão Asterix & Obelix: operação 
Cleópatra, Asterix nos jogos olímpicos e Asterix e 
Obelix contra César. 

Antenado com as novas tecnologias e no-
vas formas de produção, o festival, mais 
uma vez, abre espaço para o Pocket Films, 
mostra francesa que reúne filmes realiza-
dos com telefone celular. 

ano da França 
no Cinema

homenagem a arte

isabelle huppert

Um dos maiores canais de televisão da França, 
ARTE coproduz filmes de grande qualidade den-
tro e fora de seu país de origem. A homenagem 
faz justiça à diversidade proposta pelo canal. De 
As luzes de um verão, de Tran Anh Hùng, o mes-
mo de O cheiro da papaia verde à A noiva síria, de 
Eran Riklis, passando pelo documentário De volta 
à Normandia, de Nicolas Philibert, tem filme para 
todos os gostos. 

Cuba, uma odisséia africana, do libanês Jihan El 
Tahri, fala sobre o contexto da Guerra Fria, onde 
países africanos recém independentes eram dis-
putados pelas grandes potências e acabaram 
buscando auxílio político na ilha de Fidel. Carmel 
é um documentário onde o cineasta israelense 

Amos Gitaï fala sobre o trau-
ma de ter servido na Guerra 

Uma das maiores atrizes de todos os tempos, 
Jeanne Moreau transformou-se em um dos prin-
cipais rostos da Nouvelle Vague ao protagonizar 
o clássico de François Truffaut, Jules et Jim. A 
homenagem a essa grande diva do cinema será 
marcada pela presença da atriz de 81 anos que 
vem ao Brasil.

do Yom Kippur e sobre a preocupação de ver seu 
filho envolvido em novos conflitos.  

Já A criança, dos irmãos Jean-Pierre e Luc 
Dardenne, conta a história de um jovem casal 
que resolve vender o filho para se livrar de uma 
dívida; E Bem-vindo à Europa, de Bruno Ulme, re-
trata o submundo de drogas e prostituição que 
ronda os imigrantes em situação ilegal. 

Aproveitando o clima de comemorações do ano 
da França no Brasil, o Festival do Rio optou por 
fazer uma grande homenagem ao país onde o 
cinema nasceu. 

Jeanne Moreau em 
Mais tarde, você vai entender

Axterix & Obelix: 
operação Cleópatra

Jeanne Moreau em 
Joana francesa

Isabelle Huppert em 
Um amor tão fácil

Macabéia, protagonista de A hora da estrela

A noiva síria

ABC ColômbiaBom trabalho
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Seção do Festival do Rio destinada às produções 
latino-americanas, a Première Latina é uma im-
portante janela para a cinematografia dos países 
vizinhos.

Dentre os filmes mais esperados desta mostra está 
O segredo dos seus olhos, de Juan José Campanella, 
consagrado diretor argentino de O filho da noiva, 
que volta a trabalhar com Ricardo Darín. Tem tam-
bém Deuses, do peruano Josué Mendez de Dias de 
Santiago e a superprodução Arranca-me a Vida, de 
Roberto Sneider, que conta a história de uma mu-
lher em busca da liberdade no ambiente machista do 
México dos anos 30.  

Dois outros mexicanos também merecem desta-
que. A sereia e o mergulhador, de Mercedes Mon-
cada Rodríguez e Cinco dias sem Nora. O filme, 
de Mariana Chenillo, narra o tempo em que um 
viúvo é obrigado a conviver com o cadáver de sua 
esposa que só poderá ser enterrada no fim das 

festividades da Pás-
coa Judaica. 

Vindos do Chile, Na-
vidad, de Sebastian 
Lelio e A Criada, do 
chileno Sebastian 
Silva, vencedor dos 
prêmios de melhor 
filme de ficção e 
melhor atriz no Fes-

tival de Sundance em 2009. Da Argentina, vem 
a animação policial Boogie, de Gustavo Cova, 
baseada nos quadrinhos do cartunista Roberto 
Alfredo Fontanarrosa, conhecido como El Negro 
e La próxima estación, o mais recente docu-
mentário do mestre Fernando Solanas. 

Os novos talentos femininos da produção portenha 
também estão contemplados na seleção. O Último 
Verão de La Boyita, de Julia Solomonoff, que foi 
assistente de direção de Walter Salles em Diários 
de Motocicleta, fala sobre as dificuldades do cres-
cimento sob o olhar de uma menina de dez anos. 
Já Chuva, de Paula Hérnandez, narra um surpre-
endente encontro que acontece no engarrafamen-
to de Buenos Aires durante uma tempestade.

première Latina

O segrado dos seus olhos, com Ricardo Darín

A criada: 
Melhor filme e atriz 
em Sundance 2009

Chuva

Boogie: animação argentina

Cinco dias sem Nora

expeCtatiVa

Aposta é a palavra-chave da Mostra Expectativa, 
uma seleção dos filmes que têm se destacado no 
circuito internacional.

Este ano, vale conferir os iranianos About Elly, 
vencedor do Leão de Prata de Melhor Direção no 

Festival de Berlim 2009 e O homem que 
comeu as cerejas, de Payman Haghani. 
DongBei, DongBei - uma chinesa do nor-
te é o representante da recente produção 
chinesa. O filme de Zou Peng, que gerou 
polêmica em seu país de origem, conta a 
história de uma jovem que sonha em fugir 
para Pequim. 

Da França, dois destaques: O pai dos meus fi-
lhos, de Mia Hansen-Love, vencedor do Prêmio 
Especial do Júri na Mostra Um Certo Olhar, do 
Festival de Cannes 2009 e Seraphine, baseado 
na vida da pintora naif Séraphine de Senlis que 
conquistou 7 prêmios César em 2009, incluin-
do o de Melhor Filme. 

Nomes que despontaram na Quinzena dos 
Realizadores do Festival de Cannes 2009 tam-

bém estão presentes na seleção. Eu matei a minha 
mãe, de Xavier Dolan, um canadense de apenas 
20 anos, chamou atenção ao ganhar três prêmios. 
Vencedor do prêmio da imprensa, Amreeka, da ame-
ricana de ascendência palestina Cherien Dabis, fala 
de uma palestina que migra para os EUA e encontra 
dificuldades para arrumar emprego. E o italiano A 
Pequenina, de Tizza Covi e Rainer Frimmel, vence-
dor de Melhor Filme Europeu, conta a história de uma 

Uma vida nova em folha

menina abandonada recolhida por artistas de circo. 

Os EUA também aparecem com três produções: 
O poder do soul, de Jeffrey Levy-Hinte, traz ima-
gens inéditas do festival de música Zaire ‘74 que 
reuniu nomes como James Brown, BB King e 
Miriam Makeba no auge de suas carreiras. O dia 
da transa, de Lynn Shelton, elogiado em sua pas-
sagem pelo Sundance deste ano, conta a história 
de dois amigos heterossexuais que decidem que 
o filme mais audacioso que poderiam fazer seria 
se transassem um com o outro diante da câmera. 
E Tráfico de almas, de Sophie Barthes, traz Paul 
Giamatti no papel de um ator americano que, por 
conta de uma gigantesca crise existencial, decide 
extrair sua alma. Só que ele acaba descobrindo 
que sua alma foi contrabandeada e vendida para 
uma atriz russa, esposa do chefe do tráfico. 

Vale ficar de olho ainda em: A siciliana rebelde, de 
Marco Amenta; Um outro homem, de Lionel Baier; 
o israelente Zion e seu irmão, de Eran Merav; e 
Tandoori Love - um romance à indiana, copro-
dução entre Suíça e Alemanha dirigida por Oliver 
Paulus, que narra um triângulo amoroso entre um 
cozinheiro indiano, uma garçonete e seu noivo.

Só quero caminhar

Nada pessoal



�8 Festival do Rio 2009 - Programação Oficial �9Festival do Rio 2009 - Programação Oficial

dox

Teatro de Guerra: Meryl Streep 
na montagem de um clássico de Brecht

Minuciosa seleção de documentários, a mostra 
DOX discute o panorama mundial sob a ótica polí-
tica e socioeconômica. 

Este ano, entre os destaques está Teatro de guerra que 
registra os ensaios de Meryl Streep na montagem de 
Mãe coragem e seus filhos, clássico de Bertolt Brecht. 
Ainda sob o viés político, tem Os sonhos sobrevivem 
ao poder? da diretora Jihan El-Tahri. O filme narra a 
trajetória de dois importantes líderes africanos que 
lutaram contra o Apartheid e, anos mais tarde, se tor-
naram rivais de Nelson Mandela, causando uma cisão 
na África do Sul. 

Pelo prisma econômico, estão os filmes O cerco 
neoliberal, com depoimentos de Noam Chomsky 
e Ignacio Ramonet e Nollywood babilônia, que 
apresenta a terceira maior indústria de cinema do 
mundo, a da Nigéria. 

Dentre os diretores selecionados, alguns vêm pes-
soalmente exibir e debater seus filmes. É o caso 

Limites e Fronteiras

Fogo sobre a Neve

Limites e Fronteiras abrange a diversidade da 
condição humana em histórias produzidas por 
realizadores que exploram os cantos mais re-
motos do mundo em suas muitas realidades. 

Na cidade acompanhando seus filmes estão as 
americanas Pamela Yates, de A batalha para o 
tribunal e Libby Spears, de Playground, docu-
mentário sobre pedofilia coproduzido por George 
Clooney e Steven Soderbergh. O mesmo aconte-
ce com a japonesa Makoto Sasa, de Fogo sobre 
a neve, uma belíssima coleção de imagens so-
bre a invasão do Tibete pelo governo chinês.

Estado de emergência, retrata as situações ex-
tremas vividas por voluntários dos Médicos Sem 
Fronteiras nos campos de guerra africanos. E 
o iraquiano Sussurros ao vento, de Shahram 

de Hamid Rahmanian, de Teto de vidro, 
documentário sobre um centro de ajuda, 
em Teerã, para adolescentes que enfren-
tam problemas com drogas, abuso sexu-
al e abandono familiar. Estarão por aqui 
também Silvia Bazzoli, de Amor, sexo e 
mobilete e Mark Ellam, de Rip: um ma-
nifesto remixado, sobre a circulação de 
conteúdo livre na internet.*

Nollywood Babilônia: 
indústria só fica atrás dos EUA e da Índia

Alidi, conta a história de um carteiro que 
transmite mensagens entre guerrilheiros 
e suas famílias.*

Estado de emergência: documentário 
sobre o Médicos sem fronteiras

*Os debates acontecem no Centro Cultural Justiça Federal após as sessões.     

Midnight Movies é a mostra mais eclética do fes-
tival: um cantinho para experimentalismos, trans-
gressões e toda a sorte de bizarrices. 

Dentre os mais esperados deste ano, estão Sede de 
Sangue, novo filme de Park Chan-wook que levou o 
Prêmio do Júri no Festival de Cannes deste ano e Vo-
gue - a edição de setembro, sobre o dia-a-dia da temi-
da Anna Wintour, editora de moda que inspirou a per-

sonagem de Meryl Streep em O diabo veste 
prada. Ainda no mesmo tema Uma moda 
transgressora, de Marco Wilms, fala sobre a 
cena fashion da extinta Berlim Oriental.  

 Dos selecionados, dois documentários se 
destacam: Hair Índia e Os Yes Men con-
sertam o mundo, que ganhou o prêmio de 
público este ano em Berlim.

Na linha das pérolas cult, tem o inglês 
Matadores de Vampiras Lésbicas e o ja-
ponês O clone volta para casa, produzi-

do por Win Wenders. O olhar apurado de Martin 
Scorsese aparece nos filmes Em Busca do Paraí-
so, onde atuou como produtor e American Boy: o 
retrato de Steven Prince, dirigido por ele.

Vale ainda conferir O rei da fuga, de Alain Guirau-
die, Black dynamite, de Scott Sanders, Big river 
man, de Jon Maringouin, que ganhou o prêmio 
de Melhor Fotografia no Sundance deste ano e o 
brasileiro A Gruta, de Filipe Gontijo, filme interativo 
onde os espectadores decidem o rumo da história.

midniGht moVies

Gay
Mais uma vez, o universo gay, em toda sua diversi-
dade, é representado em produções premiadas com 
poucas chances de chegarem ao circuito comercial. 

Dentre os principais destaques estão Boy, de Au-
raeus Solito que narra o relacionamento entre dois 
jovens filipinos e Fúria, de Kirby Dick, sobre os po-
líticos americanos homossexuais não assumidos 
que, muitas vezes, se engajam em campanhas 
contra a comunidade LGBT. 

An Englishman in New York, de Richard Laxton, por 
sua vez, fala sobre o tempo em que o escritor inglês 
Quentin Crisp morou em Nova York. Continuação de 
The Naked Civil Servant, de 1975, o filme rendeu ao 
ator John Hurt, que interpretou o escritor nas duas 
ocasiões, uma homenagem especial no Prêmio Te-
ddy 2009, em Berlim. Também passaram pela ca-
pital alemã este ano Ander, de Roberto Castón, da 

Matadores de Vampiras Lésbicas, 
de Phil Claydon

Uma moda transgressora, 
de Marco Wilms

Morrer como um homem

Espanha e Sinos silenciosos, copro-
dução entre China e Suiça dirigida 
por Wu Sheng Feng Ling.

Integrante da mostra Um Certo 
Olhar do Festival de Cannes 2009, 
o portugues Morrer como um homem, de 
João Pedro Rodrigues, diretor do já exibido 
O Fantasma também chama a atenção. O 
filme conta a história de Tonia, transexual 
veterana de Lisboa, que vê seu posto de 
estrela ameaçado por uma drag queen 
mais jovem. Tem ainda o canadense Ár-
vores com figos, do aclamado diretor John 
Greyson, que narra a história de dois im-
portantes ativistas do combate a AIDS, 
misturando material de arquivo com belas 
imagens surreais.

An Englishman in New York
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meio amBiente

BrasiL do outro
Vários realizadores estarão na cidade. Jon Blair, 
ganhador do Oscar de Melhor Documentário em 
1995, vem apresentar Dançando com o diabo, 
um retrato sobre a guerra do tráfico nas favelas 
cariocas. E Soraya Umewaka traz I am happy, fil-
me que sustenta que, apesar de todas as maze-
las, não há lugar no mundo onde as pessoas se-
jam mais felizes que no Rio de Janeiro. Também 
vem o chileno Sebastian Sepúlveda, de O areal e 
Justin Mitchell, de Rio breaks. 

Outros destaques são Só quando eu danço, da 
inglesa Beadie Finzi, sobre adolescentes de 
baixa renda que sonham em ser bailarinos pro-
fissionais e Parajuru, do brasileiro radicado na 
França, José Huerta. *

Novidade deste ano, esta mostra reúne fil-
mes que abordam as transformações - não 
necessariamente positivas - pelas quais o 
mundo está passando. 

Dentre os destaques, produções que dis-
cutem problemas relevantes para o mundo 
atual. Katanga business, do francês Thierry 
Michel, descortina o universo do garimpo de 
pedras preciosas no Congo enquanto o austrí-

A visão de estrangeiros e brasileiros 
residentes no exterior reunida em 
uma mostra que aborda o país em 
seus muitos ângulos. 

Duas biografias fazem parte da 
seleção. Sérgio, um brasileiro no 
mundo, do americano Greg Barker, 
premiado em Sundance este ano, 

conta a trajetória do diplomata brasileiro 
Sérgio Vieira de Mello e sua morte no ataque 
à sede da ONU em Bagdá. Já Os Gracies e o 
nascimento do Vale-Tudo, do brasileiro resi-
dente nos EUA Victor Cesar Bota, traça um 
paralelo entre a formação do clã de Carlos 
Gracie e o desenvolvimento do esporte do 
Brasil para o mundo. 

Só quando eu danço

Roda da fortuna

aco Plastic planet, de Werner Boote, alerta para 
o perigo do excesso de produção de plástico no 
mundo. Da mesma forma, Petróleo Bruto, de Joe 
Berlinger, fala da luta de índios amazônicos con-
tra a poluição do petróleo e Pelo amor à água, 
conta a história de um grupo de pessoas que se 
dedica a achar alternativas para um melhor apro-
veitamento desse recurso.

Dentre os diretores que vêm ao Brasil, está o ame-
ricano Landon Van Soest, de Roleta da fortuna. Seu 
filme, passado no Quênia, fala de projetos supos-
tamente humanitários que podem estar piorando 
as condições de vida dos habitantes. Também dos 
EUA, No impact man, de Laura Gabbert e Justin 
Schein, conta a história de um escritor que não 
dá a mínima para o meio ambiente mas resolve 
viver, durante um ano, sem os confortos da vida 
moderna para descobrir o impacto que isso teria 
na felicidade humana.*

Sérgio, um brasileiro no mundo

Pelo amor à água

*Os debates acontecem no Centro Cultural Justiça Federal após as sessões. Consulte a programação.   

mostra Geração
O ano de 2009 terá um sabor especial para a 
Mostra Geração. Comemorando 10 anos de exis-
tência, a seleção programada para crianças, jo-
vens e educadores oferece diversas atividades. 

internaCionaL
Principal programa da mostra, conjuga longas 
do mundo inteiro com curtas-metragens nacio-
nais. Este ano, além dos filmes inéditos da mos-
tra competitiva, a seleção também conta com 
uma retrospectiva dos filmes mais marcantes 
ao longo desta década. 

Video Fórum
Cerca de 50 curtas feitos por crianças e adoles-
centes que vêm ao Rio apresentar e discutir suas 
produções. O programa termina com a exibição de 
um filme que discute o efeito das mídias.

oFiCina de FiLme CeLuLar
Divididos em três grupos, os jovens elaboram 
uma das partes da história – começo, meio 
ou fim – e, juntos, criam seu próprio filme. 

enContro de eduCadores 

Este ano, o diálogo acontecerá em torno do 
filme finlandês O lar das borboletas escuras 
sobre um reformatório que abriga meninos 
com toda a sorte de problemas. O debate 
terá a participação de Lulli Milman, psicó-
loga, autora do livro Cresceram!!! Um guia 
para pais de adolescentes.

 
Mais informações e agendamento*:
Telefax: (21) 2539-6142
e-mail: mostrageracao@festivaldorio.com.br

*Reservas sujeitas à lotação das salas.

imaGens da turQuia
A Turquia é hoje uma das cinematografias mais 
surpreendentes do mundo que vêm revelando ta-
lentos e se destacando em diversos festivais inter-
nacionais. A caixa de Pandora, de Yesim Ustaoglu, 
ganhou  prêmios no Festival de San Sebastián em 
2008 e O mercado, de Ben Hopkins levou o prêmio 
de Melhor Ator em Locarno no mesmo ano.

A realidade do país é assunto de boa parte das 
obras. E a cidade de Istambul serve de cenário para 
dois dos filmes mais contundentes da mostra: Meu 
Raio de Sol, de Reha Erdem, conta a história de 
Hayat, uma adolescente que consegue manter a 
alegria mesmo enfrentando as maiores tragédias. 
E 10 para as 11, de Pelin Esmer, narra a trajetória 
de Ali, um homem que começa a trabalhar como 
zelador em um prédio e fica amigo de um solitário 
morador que coleciona antiguidades. 

Destaque ainda para Mommo, de 
Atalay Tasdiken, sobre duas irmãs 
órfãs e Leite, de Semih Kaplanoglu 
sobre um menino que se divide entre 
vender leite e escrever poesia.

10 para as 11

A caixa de Pandora

O lar das borboletas escuras.



 data hora LoCaL FiLme / eVento

monte a sua proGramação
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