
COMÉDIAS ANÁRQUICAS 

25 de fevereiro a 27 de março de 2019 

Sinopses 

 

 

O Diabo a Quatro, de Leo McCarey (Duck Soup, EUA, 1933) | Livre | 68’ 

Um país marcado pela corrupção está à beira de um colapso. É quando uma 

milionária decide emprestar ao país 20 milhões com a condição de que o 

presidente renuncie ao cargo. Groucho Marx assume o poder, mas acontece 

muita confusão. 

 

Uma Noite na Ópera, de Sam Wood, Edmund Goulding (A Night at the Opera, EUA, 

1933) | Livre | 96’ 

Um esperto agente de negócios e dois amigos malucos tentam ajudar dois 

cantores de ópera a alcançar o sucesso. Eles não são bem aceitos como tenores, 

e os três irmãos Marx vão tentar eliminar o concorrente através de muitas 

palhaçadas e brincadeiras, bem típicas do grupo. 

 

Levada da Breca, de Howard Hawks (Bringing Up Baby, EUA, 1938) |Livre | 102’ 

David Huxley (Cary Grant), um paleontólogo com casamento marcado, vai jogar 

golfe com o objetivo de agradar seu oponente e facilitar a doação de 1 milhão de 

dólares para o museu onde trabalha. Até que conhece Susan Vance (Katharine 

Hepburn), uma rica herdeira acostumada a ter tudo o que quer, mas 

completamente inconseqüente. Susan decide se casar com David, mas para 

mantê-lo ao seu lado ela utiliza todos os recursos possíveis, transformando a vida 

do pacato homem em uma sucessão interminável de problemas. 

 

O Guarda, de Edward F. Cline (The Bank Dick, EUA, 1940) | 10 anos | 72’  

Um homem trapalhão e beberrão, zombado pela própria filha de sete anos e 

atormentado pela esposa, vive aventuras e confusões sendo substituto de um 

diretor de cinema e confundido com herói de assalto a banco. 

 



Pandemônio, de H.C. Potter (Hellzapoppin', EUA, 1941) | 10 anos | 84’ 

Dois amigos comediantes estão fazendo um filme, mas o diretor não está 

satisfeito e traz para eles uma jovem escritora que preenche a história com fatos 

absurdos. 

 

Nem Sansão Nem Dalila, de Carlos Manga (BRA, 1953) | 10 anos | 90’  

O barbeiro Horácio sofre um insólito acidente e vai parar no Reino de Gaza, no 

século IV antes de Cristo. Lá conhece Sansão, dono de uma força descomunal que 

vem de uma milagrosa peruca. Horácio, porém, troca a peruca de Sansão por um 

isqueiro, transforma-se num homem forte e poderoso e passa a reinar em Gaza. 

 

Matar ou Correr, de Carlos Manga (BRA, 1954) | 10 anos | 87’  

Quando Kid Bolha e Ciscocada acidentalmente derrotam um temido bandido, um 

deles é nomeado xerife. Os problemas começam quando Jesse Gordon foge da 

prisão prometendo vingança contra todos da cidade, principalmente contra Kid 

Bolha. Paródia ao clássico do faroeste "Matar ou Morrer". 

 

O Terceiro Tiro, de Alfred Hitchcock (The Trouble with Harry, EUA, 1955) | 12 anos 

| 99’  

Em uma pequena cidade do estado de Vermont, nos EUA, o corpo de Harry Worp 

é encontrado morto na floresta. Na busca pelo culpado, várias pessoas da cidade 

acreditam estar relacionadas com a morte dele, mas ninguém se sente culpado. 

Apesar do desejo de enterrar Harry, o cadáver fica aparecendo e desaparecendo 

inesperadamente. 

 

Os Eternos Desconhecidos, de Mario Monicelli (I soliti ignoti, ITA, 1958| 12 anos | 

106’ 

Sátira aos filmes de assalto que acompanha as peripécias de Peppe, um ex-

boxeador que está cansado de viver de pequenos golpes e resolve fazer o assalto 

perfeito. 

 



Zazie no Metrô, de Louis Malle (Zazie dans le métro, FRA-ITA, 1960) | 12 anos |89’  

Zazie (Catherine Demongeot) é uma menina de 12 anos que vive no interior da 

França com a mãe, que a manda para Paris por 2 dias, podendo assim ficar 

sozinha com o namorado. Zazie fica hospedada na casa de um tio, uma figura um 

tanto quanto excêntrica. Ela tem o grande sonho de andar de metrô, só que para 

sua infelicidade, ele está em greve. A travessa menina resolve então conhecer 

Paris por conta própria, e se mete no meio do caos da cidade, conhecendo os 

tipos mais parisienses possíveis. 

 

O Olho do Diabo, de Ingmar Bergman (Djävulens öga, Suécia, 1960) | 14 anos | 87’ 

No inferno, o diabo convoca o lendário sedutor Don Juan para que seduza a 

virgem Britt-Marie (Bibi Andersson), filha de um pastor, às vésperas de seu 

casamento. Mas as coisas não caminham tão bem como planejado por Don Juan 

quando Britt-Marie prova ser uma conquista mais difícil do que o esperado. 

 

O Mensageiro Trapalhão, de Jerry Lewis (The Bellboy, EUA, 1960) | 12 anos | 72’  

Stanley (Jerry Lewis) é mensageiro no Hotel Fontainebleu, em Miami Beach. Lá, 

ele exerce sua função silenciosamente, sem dirigir a palavra a ninguém, tudo o 

que ele comunica se resume a expressões faciais e um estilo de comédia 

farsesca. Qualquer coisa que possa dar errado acaba dando errado quando 

Stanley está por perto. Até que um dia o astro Jerry Lewis chega ao hotel e alguns 

funcionários observam a impressionante semelhança entre ele e o mensageiro. 

Enquanto Stanley faz o seu trabalho normalmente, Jerry começa a ter problemas 

no hotel e se envolver em confusões, sem entender nada do que está 

acontecendo. 

 

Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb, RU,1964)| 14 anos |93’  

Um general americano acredita que os soviéticos estão sabotando os 

reservatórios de água dos Estados Unidos e resolve fazer um ataque 

anticomunista, bombardeando a União Soviética para se livrar dos "vermelhos". 

Com as comunicações interrompidas, ele é o único que possui os códigos para 



parar as bombas e evitar o que provavelmente seria o início da Terceira Guerra 

Mundial. 

 

A Corrida do Século, de Blake Edwards (The Great Race, EUA,1965)| Livre |160’  

O homem-espetáculo, O Grande Leslie, propõe a construtores de automóveis na 

virada do século XX, uma grande corrida entre Nova Iorque e Paris, cruzando 

todos os Estados Unidos em direção oeste, o Estreito de Bering e a Rússia, e que 

serviria para incrementar a venda de veículos. O arqui-rival de Leslie, o bigodudo 

e diabólico Professor Fate, promete derrotá-lo, cruzando a linha de chegada com 

um carro de sua própria invenção. 

 

Playtime - Tempo de Diversão, de Jacques Tati (Playtime, FRA-ITA, 1967) | Livre 

|119’  

O senhor Hulot (Jacques Tati) tem que se encontrar com um oficial americano em 

uma versão high-tech de Paris, mas acaba por se perder no meio do labirinto 

urbano que a moderna e fria arquitetura causou. Seguindo uma excursão turística 

de americanos, ele anda pela cidade procurando traços de humanidade e cor em 

uma metrópole futurista e cinzenta. 

 

Week-End à Francesa, de Jean-Luc Godard (FRA-ITA, 1967) | 18 anos |105’  

Um casal ambicioso e inescrupuloso planeja uma viagem ao interior da França, 

na tentativa de conseguir uma herança. No meio do caminho, encontra estradas 

completamente engarrafadas, acidentes automobilísticos graves, personagens 

de histórias infantis e guerrilheiros. O que se segue é uma constante e complexa 

reflexão sobre o modo de vida burguês e os contrastes sociais sublinhados pela 

sociedade de classes. 

 

M.A.S.H., de Robert Altman (EUA, 1970) | 18 anos | 116’  

Durante a Guerra da Coréia, dois cirurgiões do hospital móvel do exército vivem 

atormentados pela enorme tensão causada pelo grande número de soldados 

feridos que chegam a todo instante dos campos de batalha. Eles passam a 



recorrer a álcool, rebeldia e mulheres como forma de obter algum alívio para as 

suas preocupações. 

 

O Discreto Charme da Burguesia, de Luis Buñuel (Le Charme discret de la 

bourgeoisie, ESP-ITA-FRA, 1972) | 14 anos | 102’  

Seis pessoas da classe média burguesa se reúnem para jantar, mas são 

constantemente interrompidos por uma série de estranhos acontecimentos. 

 

O Dorminhoco, de Woody Allen (Sleeper, EUA, 1973) | 12 anos | 90’  

Um saxofonista (Woody Allen) que foi congelado em 1973 é trazido de volta 200 

anos depois por um grupo contrário ao poder vigente que tenta derrubar o 

governo opressor. No entanto, ele quer conhecer este novo mundo, totalmente 

diferente da realidade em que vivia. Com as inúmeras modificações ocorridas 

nestes dois séculos, este homem vai entrar em diversas confusões. 

 

Aconteceu Num Sábado, de Sidney Poitier (Uptown Saturday Night, EUA, 1974) | 

12 anos | 104’  

Steve Jackson (Sidney Poitier) e Bill Cosby (Wardell Franklin) são amigos e 

resolvem fugir de suas casas para irem a uma boate ilegal e encontrarem a 

Madame Zenobia. Eles são roubados. Suas carteiras são levadas. Steve lembra 

que em sua carteira havia um bilhete de loteria, que pode estar premiado. Agora, 

eles fazem de tudo para recuperem suas coisas e, sobretudo, o bilhete. 

 

Banzé no Oeste, de Mel Brooks (Blazing Saddles, EUA, 1974) | 14 anos | 93’  

Rock Ridge é uma pequena cidade do oeste americano, onde todos os seus 

moradores se chamam Johnson. A estrada de ferro está prestes a passar pelo 

local, o que faz com que Hedley Lamarr (Harvey Korman) aterrorize os 

moradores. Sua intenção é obter as terras da cidade, que serão bastante 

valorizadas após a conclusão das obras. Para controlar a situação o governador 

William J. Lepetomane (Mel Brooks) contrata um novo xerife, Bart (Cleavon Little). 



Só que Bart é negro e passa a ser hostilizado pela população racista. Ele recebe 

apenas a ajuda de Jim (Gene Wilder), conhecido como The Waco Kid, o pistoleiro 

bêbado mais rápido da região. 

 

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, de Terry Jones, Terry Gilliam (Monty 

Python and the Holy Grail, RU, 1975) | 18 anos | 91’ 

O Rei Arthur (Graham Chapman) está à procura de cavaleiros que possam 

acompanhá-lo em uma importante jornada: a busca do Santo Graal. Sir Lancelot, 

o Bravo (John Cleese); Sir Robin, o Não-tão-bravo-quanto-Sir Lancelot (Eric Idle); 

Sir Galahad, o Puro (Terry Jones) e outros cavaleiros se dispõem a participar da 

busca real. O longa satiriza diversos eventos histórios ocorridos na Idade Média. 

 

Clube dos Cafajestes, de John Landis (Animal House, EUA, 1978) | 14 anos | 109’ 

1962. Larry Kroger (Tom Hulce) e Kent Dorfman (Stephen Furst) são calouros na 

faculdade e sonham em entrar para uma fraternidade. Após não conseguirem 

entrar para a Omega eles resolvem tentar a Delta, que tem a fama de ser a pior 

fraternidade do campus. Lá eles conhecem Eric (Tim Matheson), Boone (Peter 

Reigert) e sua namorada Katy (Karen Allen), Hoover (James Widdoes) e Bluto 

(John Belushi). Larry e Kent logo são aceitos na fraternidade e passam a viver 

uma vida regada a viagens, piadas e festas de pijama. Só que Dean Wormer (John 

Vernon) está decidido a expulsar a Delta do campus da faculdade, contando com 

a ajuda dos integrantes da Omega. 

 

Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu!, de Jim Abrahams, David Zucker, Jerry 

Zucker (Airplane!, EUA, 1980) | Livre | 88’ 

O piloto Ted Striker (Robert Hays), ex-combatente de guerra, é forçado a assumir 

os controles de um avião quando a tripulação sucumbe à comida contaminada. 

Elaine (Julie Hagerty), sua namorada, tem de ser aeromoça e co-piloto. Juntos, 

eles vão tentar salvar os passageiros e terminar o voo com sucesso, mas existe 

um problema: ele é neurótico. 

 



Depois de Horas, de Martin Scorsese (After Hours, EUA, 1985) | 16 anos | 97’ 

Logo após ao expediente, um editor de livros conhece e se interessa por uma 

garota em um café. Marca um encontro com ela, que mora no bairro Nova-

yorkino do Soho, mas, no entanto, quando vai buscá-la, uma sucessão de 

acontecimentos inesperados acaba tornando sua noite a pior de sua vida. 

Arizona Nunca Mais, de Joel Coen, Ethan Coen (Raising Arizona, EUA, 1987) | 12 

anos | 94’ 

O ex-presidiário H.I. McDonnough (Nicolas Cage) e a policial Edwina (Holly 

Hunter) se casam e descobrem que não podem ter filhos. Sem conseguir sequer 

adotar uma criança, o casal resolve roubar um dos bebês do magnata Nathan 

Arizona (Trey Wilson). Logo eles descobrem que criar um filho é uma tarefa nada 

fácil, ainda mais quando bandidos loucos pela recompensa desejam recuperar a 

criança. 

 

Corra Que a Polícia Vem Aí!, de David Zucker (The Naked Gun: From the Files of 

Police Squad!, EUA, 1988) | Livre | 85’ 

Frank Drebin (Leslie Nielsen), um incompetente detetive de polícia, tenta deter 

um plano para assassinar a Rainha Elizabeth II (Jeannette Charles), da Inglaterra, 

que está visitando os Estados Unidos. O mentor do plano é o magnata Vincent 

Ludwig (Ricardo Montalban), que pretende usar um jogador de beisebol 

submetido a uma lavagem cerebral para executar o atentado. 

 

Turista Espacial, de Coline Serreau (La belle Verte, FRA, 1996) | 14 anos| 99’ 

Existe um planeta em que seus habitantes evoluíram a tal ponto que vivem em 

perfeita harmonia com a natureza. De tempos em tempos, alguns deles fazem 

excursões a outros planetas, seja para observá-los ou mesmo ajudá-los em seu 

processo evolutivo. Curiosamente, há 200 anos que ninguém quer vir para o 

planeta Terra. Até que um dia, por razões pessoais, uma mulher decide se 

voluntariar. Ela aterrissa em Paris. O filme aborda de maneira humorada temas 

variados como a fábula filosófica, a espiritualidade ativista, a sustentabilidade, o 

anticonformismo, a ecologia, o feminismo, o humanismo, o pacifismo entre 

outros. 



 

Gata Preta, Gato Branco, de Emir Kusturica (Crna macka, beli macor, EUA, 1998) 

| 16 anos| 127’ 

Matko é um cigano que vive à beira do Rio Danúbio praticando pequenos furtos. 

Para realizar um golpe que pode estabilizar sua situação financeira por um bom 

tempo, ele pede financiamento a Grga Pitic, amigo da comunidade cigana. No 

entanto, Matko se envolve com o perigoso Dadan, contraindo uma divída com ele. 

Para saldar essa dívida, Dadan propõe que o filho de Matko, Zane, se case com 

sua filha. O problema é que Zane ama outra mulher. 

 

A Hora do Show, de Spike Lee (Bamboozled, EUA, 2000) | 16 anos | 135’ 

Executivo negro de rede de televisão, formado em Harvard, fica frustrado quando 

sua ideia para um programa de humor inteligente é rejeitada e cria um outro 

programa, racista e primário, para se vingar. Só que o programa é aprovado e vira 

sucesso. 

 

Quero Ser John Malkovich, de Spike Jonze (Being John Malkovich, EUA, 1999) | 18 

anos | 112’ 

Um homem (John Cusack) consegue um novo emprego no 7º e meio andar de um 

edifício comercial, onde todos os funcionários devem andar curvados. Lá encontra 

uma porta, escondida, que leva quem ultrapassá-la até a mente do ator John 

Malkovich, onde pode permanecer durante 15 minutos, até ser cuspido numa 

estrada na saída de Nova Jersey. Impressionado com a descoberta, resolve alugar 

a passagem para outras pessoas, dentre elas o próprio John Malkovich. 

 

Todo Mundo Quase Morto, de Edgar Wright (Shaun of the Dead, RU, 2004)| 16 anos 

| 99’ 

Winchester. Shaun (Simon Pegg) trabalha como vendedor e divide uma casa com 

Ed (Nick Frost), seu melhor amigo, e Pete (Peter Serafinowicz). Ele costuma ir 

sempre ao pub local, mas Liz (Kate Ashfield), sua namorada, está cansada de lá. 

Além disto ela sempre reclama que ele não se separa de Ed, apesar de suas 

piadas bobas e seu desinteresse em fazer algo útil. Para resolver a questão Shaun 



aceita marcar um encontro com Liz em outro restaurante, mas se esquece de 

fazer a reserva. Irritada, ela decide terminar com ele. Shaun, arrasado, se 

embebeda no seu pub predileto ao lado de Ed, sem notar que as pessoas à sua 

volta estão se tornando zumbis, devido a um estranho fenômeno. 


