
• MOSTRA CINEMA NACIONAL

PRAÇA SAENS PEÑA
De Vinicius Reis. Roteiro: Vinicius Reis. Brasil, 2008. Drama, 100`00´´. Com Chico Diaz, Maria Padilha, 
Aldir  Blanc,  Isabela Meireles,  Gustavo Falcão,  Guti  Fraga.  Paulo é professor  de literatura,  Teresa é 
comerciante e Bel, estudante. Eles vivem em um apartamento alugado na Praça Saens Peña, coração 
da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma tentadora e inesperada proposta de trabalho 
poderá abalar profundamente a rotina tranqüila dessa família.

O GRÃO
De Petrus Cariry.  Roteiro:  Rosemberg Cariry,  Firmino Holanda e Petrus Cariry.  Brasil,  2007.  Ficção, 
88`00´´. Com Leuda Bandeira, Veronica Cavalcante, Nanego Lira, Kelvya Maia e Luís Felipe Ferreira. A 
velha  Perpétua,  sentindo  a  presença  da morte,  resolve  preparar  Zeca,  o  seu  querido  neto,  para  a 
separação que se aproxima, contando-lhe a história de um rei e uma rainha, muito ricos e poderosos, 
que perderam o único filho e que querem trazê-lo de volta à vida.

CANÇÃO DE BAAL
De Helena Ignez.  Roteiro:  Helena Ignez.  Brasil,  2008. Drama 77`00´´.  Com Felipe Kannenberg,  Djin 
Sganzerla, Beth Goulart, Michele Matalon, Marcelo Lazzaratto. Baal é um poeta e cantor que recebe um 
convite de Meck para um jantar oferecido em sua homenagem. Lá ele passa a ser sarcástico com os 
demais convidados, escandalizando-os ao cortejar a mulher de Meck.

SIRI-ARÁ
De Rosemberg Cariry. Roteiro: Rosemberg Cariry. Brasil, 2008. Drama, 90´00´´. Com Adilson Magah, 
Everaldo Pontes, Erotilde Honório, Juliana Carvalho, Richele Viana. Cioran é um mestiço brasileiro que, 
depois do exílio na França, resolve voltar ao sertão, em busca da sua origem e da história do seu povo. 
Por guia, ele toma a figura misteriosa de uma velha índia.

MISTERYOS
De  Pedro  Merege  e  Beto  Carminatti.  Roteiro:  Gil  Baroni,  Beto  Carminatti,  Pedro  Merege,  Monica 
Rischbieter. Brasil, 2008. Suspense, 81`00´´. Com Stephany Brito, Samir Halabi, Leonardo Miggiorin e 
Jayme Periard. O jovem padeiro Astolfo conhece a empregada doméstica Jucélia. Apaixonado, Astolfo 
convida Jucélia para um passeio no trem fantasma de um parque de diversões. No exato momento em 
que  o  homem  pisa  na  Lua,  a  jovem  Jucélia  Ramos  desaparece  misteriosamente  dentro  do  trem 
fantasma. Astolfo torna-se o principal suspeito do desaparecimento. Quem teria sido Jucélia Ramos? 
Seria o trem fantasma um lugar assombrado e almas de outro mundo teriam carregado Jucélia Ramos? 
Teria sido vingança dos extraterrestres irritados com a chegada do homem na Lua? Realidade? Ficção? 
Mistéryos!

OS INQUILINOS
De Sérgio Bianchi.  Roteiro:  Beatriz Bracher. Brasil, 2009. Suspense, 103`00´´. Com Marat Descartes, 
Ana Carbatt, Andressa Néri, Cássia Kiss, Caio Blat, Zezeh Barbosa. Valter estuda de noite. Iara, sua 
mulher, diz que os novos inquilinos não trabalham, que devem ser bandidos. Ninguém sabe de onde 
vieram os três rapazes, Iara diz que eles levam mulheres para casa e falam palavras sujas. Os jovens da 
rua  querem ir  para  a  briga,  Valter  quer  dormir.  Ele  não  tem uma  arma,  tem uma filha  e  um filho 
pequenos, fica fora o dia inteiro, não vê o que se passa na rua, ouve o que a mulher diz, o que a rua diz,  
ouve o barulho da música e das risadas dos inquilinos, de madrugada. E não consegue dormir. Quem vai 
morrer? Valter não sabe.

EMBARQUE IMEDIATO
De Allan Fiterman. Roteiro: Marcelo Florião, Laura Malin e Aloísio de Abreu. Brasil, 2008. Comédia, 90
´00´´. Com Marília Pêra, Jonathan Haagensen e José Wilker. Wagner é um jovem sem esperança, que 
sonha em deixar o Brasil. Justina (Marília Pêra) já tentou a vida fora do país e continua sonhando com 
um futuro melhor. Ela atualmente sofre com Fulano (José Wilker), seu namorado, que é agenciador de 
modelos gordinhas. Wagner tenta fugir clandestinamente e, nesta situação, conhece Justina. O encontro 
entre eles mudará suas vidas para sempre.

OURONEGRO
De Direção de Isa Albuquerque. Brasil, 2006. Drama, 115´00``. Com Luíza Curvo, Chico Díaz, Thiago 
Fragoso e Malu Galli. João Martins funda uma companhia de petróleo em Alagoas, nos anos de 1930. 
Diante do desafio de comprovar a existência do petróleo brasileiro, enfrenta intrigas internacionais e a 
corrupção  governamental.  A  aventura  da  descoberta  do  petróleo  no  Brasil  contada  por  pioneiros 
idealistas a partir dos anos X , século passado – uma história de aventura, crimes e paixões



INSOLAÇÃO
De Felipe Hirsch  e  Daniela  Thomas. Brasil,  2009.  Drama,  93`00´´.  Com Chico Paulo  José,  Antonio 
Medeiros, Simone Spoladore, Leonardo Medeiros. Uma cidade vazia, castigada pelo sol, jovens e velhos 
confundem a sensação febril da insolação com o início delicado da paixão. Como espectros, eles vagam 
entre construções e descampados em busca do amor inalcançável.

• MOSTRA CINE DOC

A MARGEM DA LINHA
De Gisela Callas. Brasil, 2008. 96´00´´. Com Regina Silbeira, Sérgio Sister, José Spaniol. A Margem da 
Linha propõe-se a explorar os novos paradigmas da arte contemporânea e sua relação com o espaço 
através  da  percepção  do  observador  e  de  seu  deslocamento  para  dentro  da  obra.  Para  este  fim, 
escolhemos três artistas que utilizam - se de diferentes suportes em suas expressões artísticas e que 
pertencem a gerações distintas.

A MARGEM DO LIXO
De Evaldo Mocarzel. Brasil, 2008. 84´00´´. Conta o dia-a-dia e a história de vida de alguns deles e sua 
organização em uma associação própria. Com um tema relevante, o filme acaba conquistando a platéia 
muito  mais  por  seu  tom político  e  de denúncia.  Mostra  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".

ACÁCIO
De Marília  Rocha.  Brasil,  2008.  88´00´´.  Com Acácio  Videira,  Maria  da Conceição Videira,  Gambôa 
Muatximbau.  Entre  1918  e  2008,  Acácio  Videira  e  Maria  da  Conceição  dividiram  a  vida  em  três 
continentes. Nascidos em Portugal, foram estrangeiros em Angola e depois no Brasil. Nos intervalos 
entre o que é visto e vivido, entre o que se lembra e o que se esquece, imagens do presente são 
combinadas com  filmes e fotografias produzidos por Videira no passado. A partir da história do casal, o 
filme interliga os três países, seus povos, e reflete sobre as relações coloniais, a guerra e a memória.

ALÔ ALÔ TEREZINHA
De Nelson  Hoineff.  Brasil,  2008.  95´00´´.  Com Chacrinha,  Roberto  Carlos,  Gilberto  Gil,  Wanderléia, 
Wanderley  Cardoso,  Gretchen,  Sidney  Magal.  Documentário  sobre  o  maior  fenômeno  da  televisão 
brasileira, o apresentador Abelardo Barbosa, mais famoso como Chacrinha. O diretor Nelson Hoineff fez 
uma enorme pesquisa sobre o comunicador, recuperando imagens digitais, para contar a aventura de 
Chacrinha como se fosse um programa de TV. O público assistirá ao apresentador de auditório jogando 
bacalhau para  a  platéia,  soltando  seus  bordões,  buzinando calouros ou até  dando o famoso troféu 
abacaxi,  e  ainda  apresentando  os  maiores  ídolos  da  época  como  Roberto  Carlos,  Gilberto  Gil, 
Wanderléia, e muitos outros.

A HISTÓRIA DE BILLY PAUL (Am I black Enough for You)
De Göran Olsson. Suécia, 2009. 87`00´´. Com Billy Paul, Blanche Williams, Kenny Gamble, Clive Davis, 
Questlove, Schoolly D. Nos anos 70, o cantor soul Billy Paul atingiu o alto das paradas de sucesso com 
uma balada que falava de infidelidade, “Me & Mrs. Jones”. Encorajado por este sucesso, Billy lançou a 
seguir  um  single  com  uma  música  enraivecida  e  engajada,  “Am  I  Black  Enough  for  You”  –  que 
incomodou as platéias brancas, foi um fracasso e, por muito pouco, não lhe custou a própria carreira. 
Neste perfil do músico, que mora na cidade de Filadélfia, e na vida real foi casado a vida inteira com a 
mesma mulher. Blanche, revela-se um pouco de uma época em que assumir uma posição política contra 
a histórica discriminação aos negros na América tinha mais importância do que ser o artista número um.

CIDADÃO BOILESEN
De Chaim Litewski.  Brasil,  2009. 92´00´´.  Com Henning Albert Boilesen, Erasmo Dias, Paulo Egydio 
Martins,  Carlos Eugênio Sarmento da Paz,  Jacob Gorender,  Brian Walshe,  Cleisson Vidal  Linhares, 
Fernando Carvalho,  José Carlos  Asberg,  Jorge Mansur,  Paulo  Jacinto  dos Reis,  Ricardo Lobo.  Um 
capítulo sempre subterrâneo dos anos de chumbo no Brasil, o financiamento da repressão violenta à luta 
armada  por  grandes  empresários,  ganha  contornos  mais  precisos  neste  perfil  daquele  que  foi 
considerado o mais notório deles. As ligações de Henning Albert Boilesen (1916-1971), presidente do 
grupo  Ultra,  com  a  ditadura  militar,  sua  participação  na  criação  da  temível  Oban  –  Operação 
Bandeirantes – e acusações de que assistiria voluntariamente a sessões de tortura emergem de diversos 
depoimentos de personagens daquela época.

CONTINUAÇÃO
De  Rodrigo Pinto. Brasil, 2009. 71´00´´. Com Lenine, JR Tostoi, Denílson Campos, Arnaldo Antunes, 
Lula  Queiroga,  Adriana Penna,  Anna Barroso,  Bruno Giorgi.  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.

CORPO DO RIO
De Izabel Jaguaribe, Olivia Guimarães. França/Argentina/Brasil, 2008. 123´00´´. Explora as invenções 
culturais do corpo carioca no século XXI. Mais do que qualquer outra cidade, o Rio de Janeiro sintetiza o 
hibridismo e as contradições culturais brasileiras. Em todas as suas manifestações, o corpo é o suporte 
essencial das invenções culturais da cidade. Por meio de entrevistas, vinhetas urbanas e retratos de 
personagens,  o  filme enfoca  como o corpo  carioca expressa se  na miscigenação,  no consumo,  no 
sagrado e no profano, no erotismo, na violência e no êxtase da celebração coletiva.

CRÍTICO
De Kleber Mendonça Filho. Brasil, 2008. 75´00´´. 70 críticos e cineastas discutem o cinema a partir do 
sempre interessante conflito que existe entre o artista e o observador, o criador e o crítico. Entre 1998 e 
2007, Kleber Mendonça Filho registrou depoimentos sobre esta relação no Brasil,  Estados Unidos e 
Europa, a partir da sua experiencia como crítico. Com depoimentos reveladores de criadores como Gus 
Van Sant, Tom Tykwer, Eduardo Coutinho, Curtis Hanson, Carlos Reichenbach, Walter Salles e Carlos 
Saura, Crítico abre uma janela para uma arte cada vez mais julgada por mecanismos de mercado, e que 
luta para permanecer humana tanto no fazer, como no observar.

DIÁRIO DE SINTRA
De Paula Gaitán. Brasil, 2007. 90´00´´. Os últimos momentos de vida do diretor Glauber Rocha através 
do olhar de sua esposa, Paula Gaitán. Seus últimos dias foram ao lado da família na cidade de Sintra, 
em Portugal, em 1981.

EMPRESS HOTEL (Empress Hotel)
De  Irving  Saraf  and  Allie  Light.  EUA,2009.  85´00´´.  Com residentes  do  Hotel.  O  filme  contrasta  o 
despacho do hotel, uma comunidade para a vida solitária dos indivíduos que ali vivem. O filme explora a 
perspectiva  e  a  verdade  sobre  o  que  é  ser  sem-teto  e  se  a  doença  mental  é  um rótulo  aplicado 
indiscriminadamente mais prontamente as já desmoralizadas pela circunstância. Alguns assuntos são 
reenacted e fantasias interiores e descrições metafóricas são visualizadas.  Exibido no Nashville Film 
Festival, 2009 e San Francisco International Film Festival, 2009.

ESQUECIDO PAPAI (Forgetting Dad)
De Rick Minnich & Matt  Sweetwood. Alemanha, 2008.  84´00´´.  Censura:  14 anos.   Após sofrer  um 
acidente de carro, homem de 45 anos sofre amnésia total e resolve, a partir daí, construir uma nova vida, 
com uma nova família. Dezesseis anos depois, o filho do primeiro casamento resolve investigar por que 
a memória do pai nunca voltou. Premio de público em Festival de Filmes de Saúde, Kos, Grécia. 2009

HEBERT DE PERTO
De Brasil, 2009. 97´00´´. Com Herbert Vianna, Hermano Vianna, Bi Ribeiro, João Barone, Gilberto Gil, 
Dado Villa-Lobos. A história da vida e da carreira de Herbert Vianna, líder do Paralamas do Sucesso, 
uma das principais bandas do rock brasileiro. Em 2001, Herbert teve sua carreira “interrompida” por um 
trágico acidente que matou sua mulher e o deixou paraplégico. Em sua cadeira de rodas, o músico 
confronta-se com imagens de sua vida,  repassando desde o início de sua carreira,  em 1983, até o 
trabalho de reabilitação, após o acidente, no hospital Sara. Há imagens de shows, depoimentos dos 
integrantes  da banda,  Bi  Ribeiro  e  João  Barone,  da  família  Vianna,  de amigos  e  parceiros.  Cenas 
engraçadas e emocionantes misturam-se a registros de shows.

HOTXUÁ
De Letícia  Sabatella  e Gringo Cardia.  Brasil,  2009.  70´00´´.  Registro  poético  sobre a tribo indígena 
Krahô, um povo sorridente que designa um sacerdote do riso, o Hotxuá, para fortalecer e unir o grupo 
através da alegria, do abraço e da conversa. Acompanhando o dia-a-dia da aldeia no norte do Brasil, o 
filme colhe depoimentos dos índios, em sua língua nativa e em português. Eles falam sobre as crenças e 
o estilo de vida que sustentam e mantêm essa sociedade feliz, cuja concepção de mundo é o equilíbrio 
entre forças opostas e o respeito à diversidade.

MAMONAS
De Cláudio Khans.  Brasil,  2009.129´00´´.  A história da banda Mamonas Assassinas,  cuja  meteórica 
carreira – de oito meses e mais de 3 milhões de discos vendidos – foi interrompida pelo acidente aéreo 
que culminou na morte de seus cinco integrantes, chocando e comovendo o Brasil.

MORRINHO, Deus Sabe Tudo Mas Não É X9
De Fábio Gavião e Markão Oliveira. Brasil, 2009. 80´00´´. Com Nelcirlan Oliveira, Rodrigo Perepetuo, 
Renato Dias, Jose Carlos Junior. No fim dos anos 90, um grupo de crianças da comunidade do Pereirão, 
Rio  de Janeiro,  cria  um incrivel  brinquedo chamado Morrinho para não se meterem em problemas. 
Utilizando tijolos partidos e  uma centena de bonecos de Lego,  recria a vida nas favelas no Rio  de 



Janeiro, 10 anos depois o trabalho chega a 52a Bienal de Veneza. O documentário captura oito anos da 
vida destes rapazes, mostrando a incrível transformação de suas vidas e comunidade através da arte.

MORRO DO CÉU
De Gustavo Spolidoro. Brasil, 2009. 71`00´´. Com Bruno Storti, Joel Storti, Geni Storti, Raul Storti, Daian 
Lazarinni, Maquelen Falcade. Morro do Céu é uma pequena comunidade de descendentes de italianos, 
localizada no alto de uma montanha no sul do Brasil. Lá, o jovem Bruno Storti e seus amigos preenchem 
os dias de verão entre túneis de trem, a colheita da uva e a descoberta do primeiro amor.

PELA VIDA, PELO TEMPO
De Wilson Freire. Brasil, 2008. 52´00´´. Com Fernanda Soveral, Ricardo Paiva, Renato Bezerra da Silva, 
Salete Hallack, Patrícia Rachael. Conta a história de uma família de retirantes que migram do interior de 
Pernambuco  para  a  capital.  Entre  poesias,  cordéis  e  arte  de  rua,  Severina  vivencia  experiências 
cotidianas de uma grande cidade

RENÉ
De Helena Třeštíková. República Tcheca, 2008. 83´00´´. Singular observação a longo prazo da vida de 
um jovem criminoso que tenta lidar com a liberdade por 20 anos em um país mudando do socialismo 
para o capitalismo. O filme também reflete o complicado relacionamento entre cineasta e protagonista no 
documentário. Prêmios: Vencedor de PRIX ARTE, Academia Européia de Cinema, 2008; Pombo de ouro 
para melhor documentário interncaional, DOK Leipzig (Alemanha), 2008; Premio MDR para Excelente 
Documentário da Europa Leste, DOK Leipzig (Alemanha), 2008; Melhor filme no FILMMAKER Doc13 
IFFestival  em categoria  “Trabalho  e  Temas sociais”, Milão  (Itália),  2008;  Premio de público  no IFF, 
Jihlava, 2008, Premio no Festival dei Popoli, Florence (Itália), 2008.

SENTIDOS À FLOR DA PELE
De Evaldo Mocarzel. Brasil, 2008. 84´00´´. Com Antony Moraes, Ricardo Tadeu, Sérgio Faria, Elizabeth 
Dias de Sá. Sentidos á Flor da Pele acompanha a rotina de vida de deficientes visuais que atuam de 
modo nada convencional no mercado de trabalho. Vivemos num mundo cada vez mais dominado por 
imagens. A perda parcial ou total da visão promove um aprofundamento na fruição dos outros sentidos, 
que se tornam muito mais aguçado. O tema principal do filme são as capacidades, habilidades, inúmeras 
possibilidades de inclusão, também estímulos, compreensão e a luta contra todo tipo de preconceito.

SÓ DEZ PORCENTO É MENTIRA
De Pedro Cezar. Brasil, Brasil, 2008. 76´00´´. Com Manoel de Barros, Bianca Ramoneda, Joel Pizzini, 
Paulo Giannini, Adriana Falcão, Fausto Wolff. Só dez por cento é mentira é um filme longa-metragem 
concebido e realizado por uma equipe de desocupados da área áudio visual que documenta a longa 
trajetória de aquisição do ócio do poeta sul mato grossense Manoel de Barros.

TUDO ISSO ME PARECE UM SONHO
De  Geraldo  Sarno.  Brasil,  2008.  150´00´´.  Com  Wilson  Mello,  Caco  Monteiro  e  Nélia  Carvalho. 
Documentário  e  ficção  se  unem  para  realizar  pesquisa  sobre  a  vida  do  General  Abreu  e  Lima, 
pernambucano que participou, ao lado de Bolívar, de batalhas que libertaram Colômbia, Venezuela e 
Peru da coroa espanhola. O filme discute o processo dessa pesquisa e o processo de construção do 
próprio filme. Dessa maneira, um filme histórico, biográfico, se entrelaça com um filme sobre o cinema.

A RAINHA E EU (The Queen and I e Drottningen och jag)
De Nahid Persson Sarvestani. França/Suécia, 2008. 90´00´´. A diretora Nahid Persson Sarvestani é uma 
cineasta e revolucionário que ajudou a derrotar a monarquia iraquiana em 1979. Fez dois documentários 
com mensagens anti-islamista,  decidiu fazer um filme sobre a rainha anterior,  sua velha adversária. 
Ambas são mulheres que vivem no exílio. Durante dois anos, os dois se confrontam sobre seu passado, 
suas opiniões anteriores e suas mágoas.  Seu relacionamento cresce quando vêm que têm muito in 
comum como duas mulheres fortes que se levantaram acima das dificuldades para continuar a evoluir 
para um futuro positivo.

• MOSTRA MUNDO

TOKYO
De Michel Gondry, Bong Joon-Ho , Leos Carax. França/Japão/Alemanha/Korea do Sul, 2008. 112´00´´. 
Com Ayako Fujitani, Ayumi Ito, Julie Dreyfus, Denis Lavant. Direção de Michel Gondry, Leos Carax e 
Joon-ho Bong. Em TOKYO! Três dos maiores diretores do mundo examinam a natureza nada típica e 
inesquecível da megalópole japonesa que não para de crescer. Gondry, Carax e Joohn-Ho dão vida a 
personagens que vivem nessa cidade em constante movimento.



ENQUANTO O SOL NÃO VEM (Parlez moi de la Pluie)
De Agnès Jaoui. França, 2008. 110´00´´. Com Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri e Jamel Dabbouze. Uma 
jovem idealista e importante figura política da França retorna à casa da família, no sul do país, depois da 
morte da mãe, e passa a conviver com os sobrinhos, a irmã e o cunhado, durante dez dias, até que o 
filho  da  governanta  da  casa  e  um  amigo  decidem  fazer  um  documentário  sobre  mulheres  bem-
sucedidas.

BEM VINDO
De Philippe Lioret.  França,  2009.  110´00´´.  Com Vincent  Lindon,  Firat  Ayverdi,  Audrey Dana, Derya 
Ayverdi, Thierry Godard, Selim Akgul, Firat Celik. Para tentar recuperar sua esposa, nadador tenta ajudar 
um jovem refugiado curdo a através o canal da Mancha a nado.

CASAMENTO SILENCIOSO
De  Horatiu  Malaele.  Romênia,  Luxemburgo  e  França,  2008.  97´00´´.  Com  Meda  Victor,  Alexandru 
Potocean,  Valentin  Teodosiu,  Alexandru  Bindea,  Ioana  Anastasia  Anton,  Luminita  Gheorghiu,  Dan 
Condurache. Na 1953, em uma vila na Romênia, o casal Mara e Iancu decidem se casar no dia 5 de 
março, no mesmo dia em que é anunciado a morte de Estaline, mas a festa do casal continua mesmo 
depois da trágica notícia.

GAROTA DE MÔNACO (La Fille de Monaco)
De Anne Fontaine.  França,  2008.  95´00´´.  Com Fabrice Luchini,  Roschdy Zem e Stéphane Audran. 
Renomado advogado criminalista,  Bertrand é contratado para defender uma mulher em um caso de 
crime passional em Mônaco. Chegando lá, ele conhece Audrey, uma sexy garota que trabalha como 
meteorologista em um programa da televisão local. Logo ela demonstra grande interesse no advogado, e 
passa a seduzí-lo.Apesar dos conselhos de seu guarda-costas, Christophe, ele se deixa envolver cada 
vez mais pela jovem. Porém, aos poucos ele vai percebendo que A Garota de Mônaco tem planos bem 
diferentes do que ele imaginava, e que pode ser tarde demais para ele evitar estes planos.

A BATALHA DOS TRÊS REINOS (Red Cliff)
De John Woo. China, 2008. 150´00´´. Com Chow Yun-Fat, Tony Leung, Zhang Fengyi, Chang Chen, Chi-
Ling Lin. A história se baseia em eventos dos anos 220 a 280 d.C. e conta uma passagem do Romance 
dos Três Reinos, livro escrito por volta do ano 1350 por Luo Guanzhong. Nele, os três feudos existentes 
no  território  chinês  entram em conflito.  A  batalha  climática,  que  envolveu  cerca  de  um milhão  de 
combatentes, teve de um lado dois senhores, Sun Quan and Liu Bei, derrotando o superior exército 
invasor de Cao Cao. Pouco tempo depois, a dinastia Han terminou oficialmente e o país foi dividido entre 
os três reinos.

CHE 2- A GUERRILHA
De Steven Soderbergh. Espanha/EUA/França, 2008. Censura 14 anos. 133´00´´. Com Benicio Del Toro, 
Carlos Bardem, Rodrigo Santoro. Após a Revolução Cubana, Che está no auge de sua fama e poder. 
Então  ele  desapareceu,  ressurgindo  incógnito  na  Bolívia,  onde  organiza  um  pequeno  grupo  de 
camaradas cubanos e recrutas bolivianos para começar a grande revolução latino-americana. A história 
da campanha boliviana de Che é um conto de tenacidade, sacrifício, idealismo e de arte de guerrilha que 
no final das contas acabou por falhar, resultando na morte de Che. Através dessa história, nós tentamos 
entender como Che continua sendo um símbolo de idealismo e heroísmo que vive nos corações das 
pessoas ao redor do mundo.

GESTO OBSCENO (Tnuah Meguna)
De . Israel, 2006. Censura: 12 anos.  95´00´´. Michael Klienhouse é o típico homem comum, casado e pai 
de um filho. Um dia, conduzindo sua família de carro, ele fecha o seu vizinho Dreyfus no trânsito. Sua 
esposa Tamar faz um gesto obsceno para Dreyfus, que revida jogando deliberadamente seu carro contra 
o de Michael, quase acertando Tamar. Michael acredita que pode resolver o mal-entendido chamando as 
autoridades, sem saber que Dreyfus é um violento veterano de guerra com altas conexões. Recusando-
se a capitular diante do poder, Michael enfrenta um verdadeiro pesadelo.

A FOTOGRAFIA
De Nan Triveni Achnas. Indonésia, 2007. 94´00´´.  Com Indy Barends, Kay Tong Lim, Lukman Sardi, 
Shanty.  Para  ajudar  a  sustentar  seu filho,  jovem sobrevive como prostituta  num karaokê.  Após  ser 
violentada, oferece-se como ajudante de um velho fotógrafo atormentado pela perda da esposa e filho no 
passado. Uma relação de amizade, amor e afeto em que nascerá entre os antagônicos personagens. 
Raro exemplar do cinema Indonésio.

30 QUADROS POR SEGUNDO (The speed of life)
De Ed Radtke. EUA, 2007. 85´00´´. Com Jeremy Allen White, Justin Soto, Samantha Leung, - Robert 
Seymour, Blaze Foster,  Janessa TamayoGrupo de adolescentes diverte-se pelas ruas de Nova York 
roubando câmeras de vídeo de turistas e montam um filme com as imagens roubadas de suas vítimas.



ALGO QUE VOCÊ PRECISA SABER (Quelque Chose à te Dire)
De  Cécile Telerman. França, 2009. 100´00. Com  Charlotte Rampling, Patrick Chesnais, Pascal Elbé, 
Mathilde Seigner, Sophie Cattani, Olivier Marchal, Mady Celliers passa a maior parte do tempo falando 
mal  de  suas  filhas  e  de  seu  marido,  Henry,  um ex-chefe  de  empresa  que  se  transformou após  a 
aposentadoria. Antoine o irmão mais velho, não consegue obter sucesso com sua empresa. Alice, a filha 
do meio,  dedica-se à pintura para afastar a depressão.  Já Annabelle é a caçula,  trabalhando como 
enfermeira e tentando prever o futuro de sua família através das cartas. A situação da família Celliers 
permanece estável  até  o surgimento de Jacques de Parentis  um policial  solitário  que acaba com a 
aparente harmonia.

GOODBYE SOLO
De Ramin Bahrani. EUA, 2008. 91´00´´. Com Souleymane Sy Savane, Red West, Diana Franco Galindo, 
Lane 'Roc'  Williams, Mamadou Lam, Carmen Leyva. Em Winston-Salem, na Carolina do Norte, dois 
homens iniciam uma improvável amizade que irá transformar suas vidas para sempre. Solo é um taxista 
senegalês em busca de uma vida melhor para sua jovem família e William, seu passageiro, é um típico 
homem do sul, já idoso, que carrega alguns arrependimentos. Durante duas semanas, numa viagem de 
táxi pelo interior do estado, os dois homens percebem que, apesar de suas diferenças, precisam um do 
outro mais do que conseguem admitir.

BONS COSTUMES (Easy Virtue)
De Stephan Elliott.  Reino Unido/  Canadá  97´00´´,  2008 Com  Jessica Biel,  Ben Barnes,  Kristin Scott 
Thomas, Colin Firth, Kimberley Nixon, Katherine Parkinson, Kris Marshall, Christian Brassington.  John 
Whittaker  (Ben  Barnes)  é  um  jovem  aristocrata inglês  que  conhece  a  bela americana  Larita 
Huntington (Jessica Biel), durante uma viagem ao sul da França. Apaixonado, o rapaz acaba se casando 
com ela, por impulso. Ao levá-la para conhecer sua família, John dá início a uma série de confrontos, 
principalmente entre sua mãe e sua amada.

PARANÓICOS (Los paranóicos)
De  Gabriel  Medina. Argentina/Espanha,  2008.  98´00´´.  Com  Daniel  Hendler,  Jazmín  Stuart,  Walter 
Jakob, Martin Feldman, Miguel Dedovich. A comédia irônica sobre os erros de Argentina, um roteirista 
nada sucedido que trabalhe em festas de aniversários para crianças. Ele falha nas várias tentativas para 
uma vida melhor e para não dormir  com a mulher do seu melhor amigo.  Melhor  filme no Cinemex, 
México em 2009, Melhor filme no Lima Festival de Filmes em 2009 e premio para Melhor Diretor Novo no 
San Francisco Festival de Filmes, 2009.

PÉS DO MAR (Sea Legs)
De He Jianjun. China, 2008, 88’00´´. O professor de matemática recebe a mensagem sobre a morte do 
seu pai e sobre a herança de um negócio falido em Coney Isladnd. Com o poder do gesto e com mínimo 
de palavras o caráter embarca nesta aventura em uma busca de beleza indescritível do além. Filme é 
uma viagem vívida, rastelada através do pavor, força vital e um mundo colorido de Coney Island. Prémio 
de público para melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Brooklyn, 2009.

CHATURANGA (Four Chapters)
De Suman Mukhopadhyay. India, 2008. 125´00´´. Com Dhritiman Chaterji, Rituparna Sengupta, Subrata 
Dutta,  Joy  Sengupta,  Kabir.  O  único  filme  na  língua  Bengali  em  2008  foi  baseado  no  romance 
Chaturanga  do  Rabindranath Tagore, o escritor com prêmio Nobel.  É uma estória de amor que está 
presa no mundo conflito de ideias. Na sua procura do significado da vida, o protagonista Sachish flutua 
entre  positivismo  radical  e  religião  mística.  Ele  não  consegue  ajustar  seus  ideais  abstratos  com a 
presença de duas mulheres em sua vida.  Um delas é Damini,  uma viúva jovem Hindu e a outro  é 
Nanibala,  a  amante  abandonada  do  irmão  dele.  Prêmio  de  melhor  drama  estrangeira  no  Festival 
Internacional de Cinema Motorcity, Detroit, 2009; Prêmio de melhor diretor no PIFF, Filadélfia, 2009 e 
vencedor de Gran Prix no Bridge Fest, Sarajevo, 2009.

ARTEMISIA
De Hsiu-chiung  Chiang.  Taiwan,  2008.  Drama 85´00´´.  Com Li-li  Pan,  Morning Mo,  Heng-yin  Chou. 
Drama sobre a viúva Ai-tsao que deve reconciliar sua opinião tradicional com a realidade inesperada da 
sua família moderna. Vencedor de melhor narração da televisão de GGA.

POVO DO RIO (Shui shang ren jia)
De He Jianjun. China, 2008. 91´00´´. Com Shan Haoshan, Baowa, Laba. Situado no tempo de hoje, na 
margem do Rio Amarelo, na província de Sha'anxi, norte-oeste da China. É um conto sobre dois meninos 
de famílias  de  pescadores no rio,  que são as  leis  da sociedade chinesa,  sem médicos  ou  sociais. 
Seguro, qualquer subvenção social e não pagar imposto. É uma história sobre dois adolescentes, um 
quer deixar a cidade, o outro quer ficar. O filme pretende mostrar na vida daquelas pessoas que relutam 
em enfrentar os desafios. As mudanças no mundo como eles estão felizes com o que eles estão.



BREAKING UPWARDS
De Daryl Wein. EUA, 2009. Comédia romantica 88´00´´. Com Daryl Wein. Zoe Lister Jones, Julie White, 
Andrea Martin, Peter Friendeman.  Casal batalha contra dependência e decide se separar. Começar a 
descobrir as alternativas de monogamia e todas as loucuras que seguem. Um olhar nada censurado 
sobre o amor jovem, desejo, angustia de co-dependência que navega nas emoções dos ambos e busca 
a resposta na pergunta: “É possível crescer junto separado?” O filme foi baseado na estória real do 
diretor e da atriz.

DISTÂNCIA (Distanz)
De Thomas Sieben. Alemanha, 2008. Drama 84´00´´. Com Ken Duren, Franziska Weisz, Josef Heynert. 
Vivendo em isolamento do resto do mundo, Daniel Bauer fala sobre seu trabalho como jardineiro em 
jardins botânicos. Um homem bastante discreta jovens que, no entanto, regularmente sai de sua rotina 
diária imóvel e comete actos de violência indiscriminada. Quando ele começa a conhecer Jana, uma 
jovem mulher abandonada, uma relação provisória desenvolve entre os dois corpos estranhos. Ela vê 
tudo no Daniel tímido que ela sempre quis de um homem. No entanto, ela não tem qualquer noção do 
seu lado escuro. Depois de um primeiro sucesso entre Daniel e Jana, a situação se agrava. Na manhã 
após a data, ele dispara uma corredora. Prêmio no Oldenburg Festival de Cinema, Alemanha, 2009.

• MOSTRA POSSÍVEIS SEXUALIDADES

AS FILHAS DA CHIQUITA
De Priscilla Brasil, 2006. 52´00. Há 28 anos, no segundo domingo de outubro, a bicentenária procissão 
do Círio de Nazaré - maior romaria católica do Brasil  e uma das maiores do mundo - é obrigada a 
conviver com a Festa da Chiquita, o mais tradicional encontro gay da Amazônia.

AS TESTEMUNHAS (Les termois 2007)
De André Techiné. França, 2007 152´00. Com Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila e Johan 
Libéreau. O Manu,chega a Paris em meados da década de 80 para arranjar trabalho e conhece todo um 
novo estilo de vida através do amigo Adrien, cinqüentão gay e extrovertido. Numa viagem de barco, 
Manu será apresentado ao casal Mehdi e Sarah. Como pano de fundo, a drama da eclosão da AIDS, que 
sacudiu a sociedade como “a epidemia dos homossexuais” – o acontecimento do qual os personagens 
são propriamente “as testemunhas”.

A MINHA MÃE GOSTA DE MULHERES (A Mi Madre Le Gustan Las Muheres)
De Daniela Fejerman / Inés París. Espanha, 2002. 92´00´´.  Com Leonor Watling, Rosa Maria Sardà, 
María Pujalte, Silvia Abascal, Eliska Sirová. Sofia apresenta a suas três filhas - Elvira, Sol e Gimena - 
seu novo namorado. Acontece que o namorado, na verdade, é Eliska, uma pianista, da mesma idade 
delas. As três, então, se unem e tentam arranjar uma forma de colocá-la para fora da vida da mãe.

• MOSTRA CURUMIM

CASA VERDE
De  Paulo  Nascimento.  Brasil,  2008.  Com  Leonardo  Machado,  Nicola  Siri,  Zé  Victor  Castiel,  Ingra 
Liberato, Fernanda Moro. Misturando atores, animação e ecologia, este filme infanto-juvenil fala de um 
desenhista de quadrinhos criando a história de um cientista que inventa uma máquina de reciclar lixo, 
mas é perseguido por vilão poluidor que tem prejuízos por causa da invenção. Com ajuda de uma aluna, 
um alquimista e heróis imaginários, lutarão contra os malvados.

AS AVENTURAS DE GUI E ESTOPA
De Mariana  Caltabiano.  Brasil,  2009.  112´00´´.  Com Eduardo  Jardim,  Mariana  Caltabiano,  Fabiano 
Perez, Arly Cardoso. Stress e Relax são cachorros, sendo que o primeiro apenas pensa em dinheiro e o 
segundo tem espírito de artista. Eles são produtores independentes, que decidem fazer uma série de 
animação chamada "As Aventuras de Gui & Estopa". Ao longo do processo eles aprendem os percalços 
da realização de um desenho animado, desde o roteiro até seu lançamento nas salas de cinema.

• MOSTRA NOVOS HORIZONTES

FLUIDOS



De  Alexandre  Carvalho.  Brasil,  2009.  Drama  90´00´´.  Com  Amanda  Banffy,  Gus  Stevaux,  Laerte 
Késsimos, Tatiana Eivazian, Tânia Granussi, Sílvia Pecegueiro. Enquanto um casal torna-se escravo de 
seus próprios fetiches, uma mulher de meia-idade encontra seu marido apenas pela Internet e um garoto 
expõe sua vida num programa de televisão sensacionalista. Filmado ao vivo, em apresentações com 
captação, edição e exibição simultâneas na cidade de São Paulo.

INVERSÃO
De Edu Felistoque. Brasil, 2009. 90´00´´. Com Alexandre Barilari, Eduardo Silva, Francisco Carvalho, 
Gisele  Itié  Ramos,  Marisol  Ribeiro,  Rodrigo  Brassoloto,  Rubens  Caribé,  Tadeu  Di  Pietro,  Wander 
Wildner, Túlio Dek. A trama mostra Juliana, uma delegada recém-formada, pressionada para resolver o 
desaparecimento do empresário Mendonça, sequestrado por um bando de criminosos, capitaneado pela 
bela e insensível Milla. Mergulhada num universo machista, Juliana terá de descer ao mais profundo 
submundo do crime para manter seu emprego, ou enlouquecer tentando.

SEM FIO
De TIARAJU ARONOVICH. Brasil, 2009. Drama 126´00´´. Com Marcos “Nasi” Valladão, Amanda Maya, 
Tiaraju  Aronovich,  Leopoldo Pacheco,  Junior  de França,  Marília  Moreira.  O mundo visto  como uma 
intrincada rede de coincidências.  Uma ordem caótica  de acontecimentos e  histórias  regadas com o 
melhor da hipocrisia, da mentira, e da miséria humana. Acontecimentos que nos trazem alegrias e dores; 
que produzem comédias e tragédias; que nos remetem à Hollywood ou às novelas globais.

VIDA DE BALCONISTA
De Cavi  Borges  e  Pedro  Monteiro.  Brasil,  2009.   Comédia  75´00´´.  Com Mateus  Solano,  Gregório 
Duvivier, Paula Braum, Miguel Thiré, Alamo Facó, Saulo Rodrigues, Pedro Monteiro. Um dia muito louco 
de um balconista de uma locadora.

MORGUE STORY – SANGUE BAIACÚ E QUADRINHOS
De Paulo Biscaia Filho. Brasil, 117´00´´. Censura 14 anos.  Com Mariana Zanette, Anderson Faganello, 
Leandro Daniel, Rafaella Marques.   A trama, que se passa num necrotério, envolve três personagens: 
Ana Argento, uma bem sucedida desenhista de história em quadrinhos; Tom, um vendedor de seguros 
cataléptico  e Doutor Daniel Torres, um médico legista. Em Morgue Story as histórias dos personagens 
se  cruzam  de  maneira  insólita. O  Doutor  Torres  é  um  maníaco  sexual,  que  tem  como  perversão 
envenenar mulheres atraentes com uma poção secreta, baseada numa mistura de narcóticos com toxina 
do peixe baiacu, desenvolvida por sacerdotes vodus haitianos. O veneno induz as vítimas a um estado 
de catalepsia (que simula a morte) e, depois que elas vão para o necrotério, o médico legista aproveita 
para violentar e matar cada uma delas fugindo de qualquer suspeita porque, teoricamente, as mulheres 
já estavam mortas. Os planos do psicopata começam a dar errado quando numa de suas incursões ele 
se depara com o um cataléptico profissional, Tom, que está no gavetão da morgue acordando da morte 
pela oitava vez. Ironicamente, o personagem é um vendedor de seguros de vida.

• MOSTRA FRONTEIRAS

A DANÇA DO PENSAMENTO
De Marta Biavaschi. Brasil, 2008 54´. Depoentes: Roger Chartier, Robert Darnton, Marcelo Gleiser, Iván 
Izquierdo, Henri-Pierre Jeudy, Jean-Pierre Lebrun, Charles Melman, Sandra Jatahy Pesavento e Roberto 
Romano.  Sinopse:  O  cosmo,  o  homem  e  a  cidade.  Desde  os  mitos  de  criação  do  mundo  até  a 
subjetividade das narrativas contemporâneas buscamos estabelecer um diálogo entre nós e o universo.

ARROBA
De Hique Montanari.  Brasil,  2008 54´.  Depoentes: Peter Burke, Mark Dery,  Luc Ferry, Pierre Lévy e 
Camille Paglia. Sinopse: Cultura mundial em 06 temas. Fragmentos de seis vertentes de pensamento. 
Do virtual à ponta do fuzil. Cristos e pretos velhos. Fragmentos. Do concreto ao que nada se sabe. E não 
se toca. Vida e morte. Fragmentos. Links.

ARTE, ORDEM E CAOS
De Pedro Zimmermann. 2007 54´. Depoentes: Peter Greenaway, Michel Houellebecq, Michel Maffesoli, 
Antoni Muntadas e Åsne Seierstad. Sinopse: Uma visão da relação arte e ciência. Ambas pretendem 
sistematizar o mundo, criando uma lógica exata ou emocional para o caos a nossa volta. Através de 
entrevistas com artistas,  da exploração de respectivos métodos constrói-se a própria sistemática de 
“Arte, Ordem e Caos”.

DOIS ANDARES



De Márcio Schoenardie. 2008, 15´. Depoentes: Beto Brant e José Padilha . Sinopse: Entre dois andares, 
duas  maneiras  de  ver  e  fazer  cinema.  O  pensamento  de  dois  importantes  diretores  brasileiros 
contempôraneos, as suas idéias e opiniões sobre ficção e a influência da realidade em suas obras.

O PASSAGEIRO OBSCURO
De Davi de Oliveira Pinheiro 2008, 9’. Depoente: David Lynch. Sinopse: Um detetive entra em um vagão 
de trem onde encontra diferentes manifestações de uma força que assombra o lugar.

TRANSVERSAIS
De Guilherme Castro 2007, 54'. Depoentes: Guy Sorman, Jorge Castañeda, Bernard-Henri Lévy, Patrick 
Dixon, Timothy Garton Ash, Fernando Gabeira, Celso Lafer, Michelangelo Bovero, Immanuel Wallerstein, 
Nelson Boeira e Carlos Alberto Montaner.Sinopse: Grandes pensadores falam sobre os maiores 
temas da humanidade. A cidade é o cenário surpreendente e movimentado, é o ambiente forte aonde 
guerras, fundamentalismo, mercados, democracia, terrorismo, fé, política se misturam ao dia-a-dia de 
pessoas comuns.

WHAT ARE YOU LOOKING FOR
De Camila Gonzatto  2008, 8’.  Depoente: Philip Glass. Sinopse: Os caminhos, os passos e o tempo. 
Philip Glass reflete sobre a origem da música e das idéias que se transformam em cada nota de piano.

DE VOLTA AO QUARTO 666
De Gustavo Spolidoro. Brasil, 2008. 15’. Depoente: Wim Wenders. Sinopse: Qual o futuro do cinema? 
Em 1982, em Cannes, Wim Wenders convidou diversos cineastas a responderem esta pergunta. 26 anos 
depois, a pergunta continua a mesma, mas Wenders está do outro lado da câmera.

TEATRO DE TITÃS
De Fernando Belens. Brasil, 2008. 9’ Depoente: Fernando Arrabal. Sinopse: Fernando Arrabal discute 
mitologia  e  arte,  revelando  os  caminhos  do  homem  moderno,  das  ditaduras  ao  desenvolvimento 
científico, os caminhos pelos quais passaram a criação artística no século XX e o destino do teatro no 
século XXI. Versão da produção editada para a internet.

• MOSTRA ESPECIAL CINEMA ITALIANO

PARADA
De Marco Pontecorvo.  Itália / França / Romênia 2008,100´00´´.  Em 1993, logo após a dissolução do 
regime comunista,  a Romênia vive um período de fragilidade econômica.  Inúmeras crianças de rua, 
conhecidas como “boskettari”,  vivem 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 
performances, 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.

TRIO DE DAMAS & HÁBITOS NUPCIAIS (Tris di donne & abiti nuziali)
Vincenzo Terracciano. Itália / França 2009.12800´´. Quando Ida Dalser conhece Benito Mussolini em 
Milão, o futuro ditador é ainda um militante socialista radical. Fascinada 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  juntos,  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.

LA SICILIANA RIBELLE
De Marco Amenta.Itália, 2009. 110´00´´. Rita tem seu pai e irmão, assassinados e com apenas 17 anos 
denuncia os assassinos. Infelizmente a Máfia ainda é muito forte na Itália.

VINCERE
De Marco Bellocchio. Itália, 2009. 128´00´´. Com Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Corrado Invernizzi 
e Fausto Russo Alesi. Direção de Marco Bellocchio. O filme reconstrói a história trágica de Benito Albino 
Mussolini, o filho que o Duce teve com Ida Dalser e que mandou internar em um hospício, onde morreu 
em 1942.

L’ AMOUR CACHE
De Alessandro Capone.  Itália  /Bélgica 2007.  92´00´´.  Com Isabelle Huppert,  Greta Scacchi,  Melanie 
Laurent. Após uma terceira tentativa de suicídio, Danielle (Isabelle Huppert) é colocado sob observação 
psiquiátrica em uma clínica particular. Sua filha Sophie, com quem ela nunca foi capaz de construir um 
relacionamento, assombra a muito fibrosa dos seus sonhos e as horas de vigília.
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