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SINOPSES 
 
 

 
Eraserhead, de David Lynch (EUA, 1977) | 16 anos | 85’ 
No filme nos deparamos com Henry Spencer, um operário em férias, assim 

como aparenta estar toda a cidade, um local desértico, decrépito, que faz do 

protagonista uma engrenagem fora de eixo. Henry tem com Mary um filho, ou 

como ela diz “ainda é incerto que seja um bebê”. A criança é um ser mutante, 

com feições reptilianas, que produz estranhos sons. Mary abandona o filho com 

Henry, e este se vê na árdua tarefa de criar a aberração que pôs ao mundo. 

 

O Homem Elefante, de David Lynch (The Elephant Man, EUA, 1980) | 10 
anos | 124’ 
A história de John Merrick (John Hurt), um desafortunado cidadão da Inglaterra 

vitoriana portador do caso mais grave de neurofibromatose múltipla registrado 

até então, tendo 90% do corpo deformado. Exibido como monstro em circos e 

considerado débil mental pela sua dificuldade de falar, é salvo por um médico, 

Frederick Treves (Anthony Hopkins). No hospital Merrick se libera 

emocionalmente e intelectualmente, além de mostrar ser uma pessoa sensível 

ao extremo. Sra. Kendal (Anne Bancroft), uma grande atriz, torna-se sua amiga 

e até a coroa britânica sensibiliza-se com o caso. 

 

Duna, de David Lynch (Dune, EUA, 1984) | 14 anos | 137’ 
Em 10.190 D.C., um duque e sua família são mandados pelo Imperador para 

Arrakis, um árido planeta conhecido como Duna, que tem uma matéria 

essencial às viagens interplanetárias: a Especiaria. O motivo desta mudança é 

que o Imperador planeja destruir o duque e sua família, mas seu filho escapa e 

procura se vingar usando a ecologia deste mundo como uma de suas armas. 

 

 



Veludo Azul, de David Lynch (Blue Velvet, EUA, 1986) | 14 anos | 120’ 
Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan), um rapaz simplório que acaba de voltar à 

cidade, envolve-se em uma perigosa investigação sobre os negócios de um 

traficante de drogas (Dennis Hopper) que mantém uma sádica relação com a 

cantora de cabaré Dorothy Vallens (Isabella Rossellini). 

 

Coração Selvagem, de David Lynch (Wild at Heart, EUA, 1990) | 16 anos | 
124’ 
Dois jovens amantes, Sailor (Nicolas Cage) e Lula (Laura Dern), vivem uma 

intensa relação amorosa numa viagem cheia de surpresas. Lula tenta escapar 

da mãe louca e obsessiva. Sailor acaba de sair da prisão. não têm certeza para 

onde vão ou o que fazer. Seguem, estrada afora, numa exótica viagem pelo sul 

dos Estados Unidos, onde deparam-se com as mais estranhas personagens e 

com acontecimentos não menos curiosos. Um conto de fada contemporâneo 

em forma de filme de estrada. 

 

Sinfonia Industrial No. 1, de David Lynch (Industrial Symphony No. 1: The 
Dream of the Broken, EUA, 1990) | 16 anos | 50’ 
Neste experimento musical de Lynch, Laura Dern é uma jovem amante 

apaixonada que tem seu coração partido, e sai a perambular por uma mórbida 

zona industrial cantando músicas que, dentre outras, fizeram sucesso em sua 

série de TV "Twin Peaks". 

 

Twin Peaks - Os Últimos Dias de Laura Palmer, de David Lynch (Twin 
Peaks: Fire Walk With Me, EUA-FRA, 1992) | 16 anos | 135’ 
O agente do FBI Chester Desmond investiga as circunstâncias misteriosas no 

assassinato de uma garota chamada Teresa Banks, mas desaparece sem 

deixar rastros enquanto segue uma pista. Enquanto isso, na pequena cidade 

de Twin Peaks, a jovem Laura Palmer vive os últimos sete dias antes a hora de 

seu assassinato, retratado no seriado “Twin Peaks”. 

 

 



A Estrada Perdida, de David Lynch (Lost Highway, EUA-FRA, 1997) | 18 
anos | 135’ 
Fred Madison (Bill Pullman) é um saxofonista de jazz vanguardista que é 

casado com Renee (Patricia Arquette). Fred suspeita que Renee pode ser infiel 

a ele, mas percebe que tem coisas maiores para se preocupar quando alguns 

vídeos aparecem na porta da sua casa, provando que alguém está observado 

a casa por fora e por dentro (um vídeo mostra ele e Renee dormindo). Quando 

Renee é encontrada morta, Fred é preso e condenado por homicídio em 

primeiro grau. Entretanto em uma manhã não está mais em sua cela e se 

transformou aparentemente em Pete Drayton (Balthazar Getty), um jovem 

mecânico de automóveis que é libertado mas tolamente se envolve com a 

mulher de Dick Laurent (Robert Loggia), um gangster, chamada Alice 

Wakefield (Patricia Arquette), uma loira bem sensual que é exatamente igual a 

Renee. 

 

História Real, de David Lynch (The Straight Story, EUA-FRA-ING, 1999) | 
Livre | 112’ 
Um retrato lírico da real viagem de um homem através do coração da América. 

Filmado ao longo da rota de 260 milhas que Alvin Straigt percorreu em 1994, 

indo de Laurens, Iowa para Mr. Zion, Wisconsin, História Real conta as 

crônicas da odisséia de Alvin e das pessoas com as quais encontrou ao longo 

da travessia. 

 

Cidade dos Sonhos, de David Lynch (Mulholland Dr, EUA-FRA, 2001) | 16 
anos| 147’ 
Um acidente automobilístico na estrada Mulholland Drive, em Los Angeles, dá 

início a uma complexa trama que envolve diversos personagens. Rita (Laura 

Harring) escapa da colisão, mas perde a memória e sai do local rastejando 

para se esconder em um edifício residencial que é administrado por Coco (Ann 

Miller). É nesse mesmo prédio que vai morar Betty (Naomi Watts), uma 

aspirante a atriz recém-chegada à cidade que conhece Rita e tenta ajudar a 

nova amiga a descobrir sua identidade. Em outra parte da cidade o cineasta 



Adam Kesher (Justin Theroux), após ser espancado pelo amante da esposa, é 

roubado pelos sinistros irmãos Castigliane. 

 

Rabbits, de David Lynch (EUA, 2002) | 16 anos | 42’ 
O filme traz as duas personagens de Cidade dos Sonhos, Laura Elena Harring 

e Naomi Watts vestidas de coelhinhas. O filme é uma fantasia pesada, 

estranha, que as cobre dos pés à cabeça – só se sabe que são realmente elas 

pelas vozes e pelos créditos, no final, pois nem mesmo seus olhos ficam à 

vista. As duas, juntamente a um homem vestido de coelho, transitam por um 

pequeno cenário como os de sitcom filmadas com uma audiência à frente – há 

inclusive as claques gravadas -, sempre esperando por um acontecimento 

terrível que está em vias de se dar e que jamais chegamos a saber qual é; a 

cada susto, a cada fala esquisita, quando o clima se torna mais tenso, é aí que 

vêm as gargalhadas, caindo como uma cascata por cima da cena. A sensação 

é de um constrangimento gradativo, um desagrado causado pelo excesso do 

estranhamento. 

 
Os Curta-Metragens de David Lynch, de David Lynch (The Short Films Of 
David Lynch, EUA, 2002) | 16 anos | 97’ 
Uma série de curtas metragens do mestre David Lynch que oferece uma visão 

convincente de algumas raramente vistas, mostrando filmes dos anos 60 até à 

década de 90 intituladas Six Figures Getting Sick (1966), The Alphabet (1968), 

The grandmother (1970), The Amputer (1974) e The Cowboy and the 

Frenchman (1989). Entrevista com David Lynch (onde ele fala de alguns de 

seus trabalhos) intercalada com curtas-metragens que mostram algumas fases 

da carreira do diretor. 

 

Império dos Sonhos, de David Lynch (Inland Empire, EUA-FRA-POL, 2006) 
| 14 anos | 180’ 
Nick Grace é uma atriz casada que é convidada para fazer um filme dirigido por 

Kingsley Stewart. Será a refilmagem de uma produção polonesa cujos 

protagonistas morreram durante as gravações. Aos poucos ela vai se 



envolvendo com o ator principal do filme. Inicia-se então uma trama em que a 

realidade e a ficção se misturam 

 

Twin Peaks - O Mistério, de David Lynch (Twin Peaks - Fire Walk With Me: 
The Missing Pieces, EUA-FRA-ING, 2014) | 18 anos | 91’ 
Compilação com 90 minutos de cenas inéditas do filme "Twin Peaks: Os 

Últimos Dias de Laura Palmer", dirigido por David Lynch em 1992. São trechos 

deletados e cenas estendidas que fornecem uma nova perspectiva sobre a 

investigação do agente do FBI Chester Desmond no caso de Tereza Banks 

(ocorrido antes dos fatos narrados no seriado "Twin Peaks") e, também sobre 

as últimas horas de vida de Laura Palmer. 

 
Twin Peaks: O Retorno, de David Lynch; Mark Frost (Twin Peaks: The 
Return, EUA, 2017) | 16 anos | 18 episódios 
"Twin Peaks: O Retorno" é uma série limitada com 18 episódios de uma hora 

de duração, que dão sequência à história iniciada na série original, exibida em 

1990-1991. Preso no Black Lodge por 25 anos, o agente do FBI Dale Cooper 

finalmente vê uma oportunidade para escapar e enfrentar sua cópia maligna 

que segue à solta, enquanto novos mistérios e dramas se desenvolvem tanto 

na pequena Twin Peaks quanto em grandes cidades como Nova York e Las 

Vegas. 

 


