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Amarga Esperança, de Nicholas Ray (They Live by Night, EUA, 1948) | 14 anos | 

95’ 

Um delinquente foi condenado a apodrecer na prisão. Ele, entretanto, planeja 

sua fuga. Ao finalmente colocar o plano em ação, ele se fere após seus 

comparsas o levarem para um assalto. Contudo, o acontecido vai desencadear 

uma mudança em sua vida, já que ele se apaixona pela enfermeira que 

restabelece sua saúde - um relacionamento já condenado desde o início. 

 

O Crime não Compensa, de Nicholas Ray (Knock on Any Door, EUA, 1949) | 16 

anos | 99’ 

Jovem e atraente, um desajustado descendente de italianos é preso como o 

principal suspeito da morte de um policial. Apesar dos esforços de seu 

advogado, um homem que superou os obstáculos de uma origem humilde, ele 

logo está no crime outra vez e com poucas chances de ser absolvido. 

 

A Vida Íntima de Uma Mulher, de Nicholas Ray (A Woman's Secret, EUA,1949) 

|16 anos | 84’ 

Marian é a principal suspeita de tentar assassinar Susan, grande estrela da 

música popular. Mas algo não se encaixa, pois ela faz questão de levar a culpa 

pelo acontecido. A investigação daí originada, mais do que desvendar um crime, 

se ocupará em mergulhar nos segredos, ambições e frustrações da alma 

feminina representada por essas duas enigmáticas mulheres. 

 

No Silêncio da Noite, de Nicholas Ray (In a Lonely Place, EUA, 1950) |10 anos | 

93’ 

Dixon Steele (Humphrey Bogart) se vê envolvido em um crime do qual é o 

principal suspeito, mas sua amável vizinha Laurel Gray (Gloria Grahame) lhe 



proporciona um álibi. A amizade deles rapidamente se transforma em amor. 

Mas será que desconfianças, dúvida e os demônios internos de Steele vão 

atrapalhar essa relação? 

 

Alma sem Pudor, de Nicholas Ray (Born to Be Bad, EUA, 1950) |14 anos | 94’ 

Joan Fontaine interpreta Christabel Caine, uma jovem calculista capaz de tudo 

para conseguir o que quer. Christabel manipula a todos, incluindo a sua anfitriã 

Donna e seu rico namorado, Curtis. O único que percebe suas reais intenções é 

Nick, um escritor que se apaixona por ela. Christabel também ama Nick, mas 

ama mais ainda o dinheiro de Curtis. 

 

Horizonte de Glórias, de Nicholas Ray (Flying Leathernecks, EUA, 1951) |14 anos 

| 102’ 

O Major Daniel Kirby (John Wayne) passa a comandar um esquadrão aéreo 

pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Encontra pilotos em sua 

maioria indisciplinados e preguiçosos e ainda tem de enfrentar a resistência do 

Capitão Carl Griffin (Robert Ryan), melhor aviador do time, sempre pensando 

primeiro na integridade fisica dos colegas e despreparado para arcar com os 

complexos conflitos que um combate gera. 

 

Cinzas que Queimam, de Nicholas Ray; Ida Lupino (On Dangerous Ground, EUA, 

1951) | 14 anos | 82’ 

Amargurado pelos anos de contato direto com a escória da sociedade, um 

detetive de polícia durão é designado para investigar a morte de uma jovem fora 

da cidade. Logo conhece o pai da vítima, e fica tomado pelo desejo de vingança. 

Mas a irmã do assassino lhe pede uma chance para que ele se regenere. Terá 

de tomar uma difícil decisão sobre o caso. 

 

A Estrada dos Homens sem Lei, de John Cromwell; Mel Ferrer; Tay Garnett; 

Nicholas Ray; Sherman Todd (The Racket, EUA, 1952) | 12 anos | 88’ 

Um tira durão, McQueeg, quer de qualquer maneira colocar um gângster atrás 

das grades, numa cidade onde impera a corrupção. O promotor público da 



cidade, Welch, e o inspetor de polícia, Turck, estão no rastro do chefão da máfia 

Scanlon e a sua quadrilha. McQueeg persuade Irene, uma frequentadora do 

clube de Scalon, a depor. Quando Scanlon sabe que Irene vai delatá-lo para o 

juiz, decide calá-la para sempre. Até mesmo McQueeg tenta poupar a moça das 

garras de Scanlon, e consegue que os próprios gângsteres fiquem contra o 

chefe. 

 

Macau, de Josef von Sternberg, Nicholas Ray (Macao, EUA, 1952) | 12 anos | 81’ 

Nick Cochran, um norte-americano exilado em Macau, tem a chance de 

restaurar seu nome, ajudando capturar um chefão do crime internacional. 

 

Paixão de Bravo, de Nicholas Ray (The Lusty Men, EUA, 1952) | 14 anos | 113’ 

Um cavaleiro, ao se machucar em uma apresentação, fica afastado das 

competições e retorna para sua cidade natal. Lá, ele arruma emprego em um 

rancho e torna-se amigo de seu patrão, também interessado em rodeios. 

 

Johnny Guitar, de Nicholas Ray (EUA, 1954) | 12 anos | 110’ 

Vienna (Joan Crawford), dona de um saloon próximo da ferrovia, tem planos 

ambiciosos para seu terreno. Emma Small (Mercedes McCambridge), filha de 

um rico fazendeiro da cidade vizinha, não pretende deixar que ela os realize. 

Emma é apaixonada por Dancin’ Kid (Scott Brady), que prefere Vienna. Tentando 

se livrar da inimiga, a herdeira manda seus capangas destruírem o saloon e 

inicia uma verdadeira guerra, na qual Vienna conta com o luxuoso auxílio de 

uma importante figura de seu passado: Johnny Guitar (Sterling Hayden). 

 

Fora das Grades, de Nicholas Ray (Run for Cover, EUA, 1955) | 14 anos | 93’ 

Matt Dow (James Cagney) é confundido com um assaltante de trem. Depois que 

o xerife da cidade atira em um menino que cavalgava com ele, Dow limpa seu 

nome e se torna o novo xerife. Ele começa a namorar uma sueca, e estabelece 

uma vida tranquila até descobrir que o menino guarda alguns segredos. 

 



Juventude Transviada, de Nicholas Ray (Rebel Without a Cause, EUA,1955) |14 

anos | 111’ 

Jim Starks (James Dean) é um bom garoto que tomou o caminho errado na vida 

e ninguém sabe explicar porque. Nem seus professores, nem os policiais que o 

prenderam mais de uma vez, nem mesmo os pais. Como outros rapazes da 

classe média, Jim é mais um rebelde sem causa. Ele é o novo garoto na cidade, 

cuja solidão e raiva espelham os sentimentos dos adolescentes do pós-guerra. 

 

Sangue Ardente, de Nicholas Ray (Hot Blood, EUA,1956) | 12 anos | 85’ 

Stephen é empurrado a um relacionamento através de seu irmão, que o coloca 

em um casamento arranjado com uma tempestuosa mulher. 

 

Delírio de Loucura, de Nicholas Ray (Bigger Than Life, EUA,1956) | 14 anos | 95’ 

O professor Ed Avery (James Mason) é diagnosticado com uma rara doença, que 

lhe causa dores terríveis e provavelmente irá mata-lo em poucos meses. 

Aconselhado pelos médicos, decide participar de um tratamento experimental 

com cortisona. Milagrosamente recuperado, ele volta ao convívio familiar, mas o 

vício na substância logo revela um perturbado Ed, que faz da vida de sua esposa 

(Barbara Rush) e filho (Christopher Olsen) um pesadelo sem fim. 

 

Quem Foi Jesse James, de Nicholas Ray (The True Story of Jesse James, EUA, 

1957) | 12 anos | 92’ 

O lendário fora-da-lei Jesse James (Robert Wagner) até tentou ser um simples 

agricultor, mas acabou criando fama ao se tornar um grande bandido ao lado do 

irmão Frank (Jeffrey Hunter). Seus assaltos caíram nas graças do povo, a ponto 

de fazer James se tornar o homem mais procurado do Oeste. Após a desastrosa 

tentativa de roubar o banco em Northfield, Minnesota, ele decide levar uma vida 

tranquila. Mas Jesse vai descobrir o preço de sua fama. 

 

Amargo Triunfo, de Nicholas Ray (Bitter Victory, EUA, 1957) | 12 anos | 102’ 



Durante a Segunda Guerra Mundial, dois oficiais britânicos travam um conflito 

de valores em pleno deserto, enquanto levam a cabo uma importante missão. O 

que alimenta este conflito é o fato de que a esposa de um foi a amante do outro, 

no passado. 

 

Jornada Tétrica, de Nicholas Ray; Budd Schulberg (Wind Across the Everglades, 

EUA,1958) | 12 anos | 93’ 

Walt Murdock, um forasteiro recém-chegado a uma Miami oitocentista, assume 

o papel de defensor das aves, colocando-se em perigo ao enfrentar 

Cottonmouth, líder de um bando de marginais que vivem em uma pequena 

colônia por eles criada em plena reserva dos pássaros. 

 

A Bela do Bas-Fond, de Nicholas Ray (Party Girl, EUA, 1958) | 12 anos | 99’ 

Thomas Farrell é um bom advogado que construiu uma reputação um tanto 

quanto duvidosa por sempre ter sucesso em conseguir livrar criminosos da 

cadeia. Quando a dançarina Vicki Gayle entra em sua vida, Thomas decide que 

ele pode melhorar sua reputação. No entanto, Rico Angelo, o chefe do crime 

organizado, insiste que Thomas continue fazendo o que está acostumado a 

fazer. 

 

Sangue Sobre a Neve, de Nicholas Ray (The Savage Innocents, EUA,1960) | 14 

anos | 110’ 

Inuk é um esquimó que, ofendido por um padre, comete um assassinato. 

Perseguido pela polícia, ele se aventura pelo inóspito norte canadense em busca 

de refúgio. 

 

O Rei dos Reis, de Nicholas Ray (King of Kings, EUA, 1961) | Livre | 171’ 

Quando a notícia se espalha pela Judéia de que o filho de Deus deve nascer em 

Belém, o rei Herodes (Frank Thring) exige que todas as crianças sejam mortas. 

Maria (Siobhan McKenna) foge com seu filho, Jesus (Jeffrey Hunter), que cresce 

pregando, realizando milagres e adquirindo devotos. Um dos seus seguidores, 



Judas (Rip Torn), o trai e ele é condenado à crucificação. Mas Jesus sempre 

soube do seu destino e se preparou para a morte. 

 

55 Dias em Pequim, de Nicholas Ray; Guy Green; Andrew Marton (55 Days at 

Peking, EUA, 1963) | 12 anos | 154’ 

Quando a notícia se espalha pela Judéia de que o filho de Deus deve nascer em 

Belém, o rei Herodes (Frank Thring) exige que todas as crianças sejam mortas. 

Maria (Siobhan McKenna) foge com seu filho, Jesus (Jeffrey Hunter), que cresce 

pregando, realizando milagres e adquirindo devotos. Um dos seus seguidores, 

Judas (Rip Torn), o trai e ele é condenado à crucificação. Mas Jesus sempre 

soube do seu destino e se preparou para a morte. 

 

Um Filme para Nick, de Wim Wenders; Nicholas Ray (Lightning Over Water, 

EUA, 1973) | 12 anos | 91’ 

O realizador americano Nicholas Ray encontra-se às portas da morte e tem 

como última vontade a realização de um filme sobre a odisséia de um pintor 

adoentado que viaja até a China em busca da cura para a sua doença. Em seu 

auxílio vai o amigo Wim Wenders, que se debatia com a finalização de outro 

projeto pessoal, Hammett. Juntos, discutem a forma de pôr as suas idéias em 

prática, mas cedo se apercebem que o estado de saúde de Ray não lhes 

permitirá muita margem de manobra. 


