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SINOPSES 
 

 
Psicose, de Alfred Hitchcock (Psycho, EUA, 1960) | 18 anos | 110’ 
O clássico Psicose começa com o desfalque de 40 mil dólares dado pela 

secretária Marion (Janeth Leigh) na imobiliária onde trabalha. É uma tarde 

quente de sexta-feira. Ela pede licença ao patrão para sair mais cedo e leva 

consigo o pacote contendo o dinheiro, certa de que seu crime só seria 

percebido após o fim de semana. Com pouco mais de dois dias para fugir, 

Marion sai dirigindo sem destino pelas estradas norte-americanas. Cansada, 

para no Motel Bates, um lugar decadente que quase fechou suas portas após o 

desvio da autoestrada. 

 
Intriga Internacional, de Alfred Hitchcock (North by Northwest, EUA, 1959) 
| 12 anos | 136’ 

O publicitário Rogher O. Thornhill (Cary Grant) é confundido com um agente do 

governo por uma gangue de espiões. A partir daí, envolve-se em uma série de 

desventuras e passa a ser perseguido dentro dos Estados Unidos, tanto pelo 

governo quanto pelos espiões. 

 

Um Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock (Vertigo, EUA, 1958) | 16 anos | 
128´ 
Grande clássico da história do cinema, Um Corpo que Cai marca um dos 

momentos mais importantes da carreira de Hitchcock. A trama mostra o 

detetive John Ferguson (James Stewart), um homem que acredita ser culpado 

pela morte de um colega policial e passa a sofrer de séria vertigem. 

 

Carmen Jones, de Otto Preminger (EUA, 1954) | 10 anos | 105’  
Em uma base militar existem civis que trabalham em esforço de guerra. 

Carmen Jones (Dorothy Dandridge) é empregada de uma fábrica de pára-

quedas, sendo desejada por todos os homens. Ela deseja Joe (Harry 



Belafonte), que irá brevemente para uma escola de pilotos e, além disto, está 

comprometido com a virginal Cindy Lou (Olga James). Em virtude de Carmen 

ter participado de uma briga, Joe recebe a ordem de levá-la ao juiz. Ele 

protesta por ser sua folga (além disto pretendia se casar naquele dia), mas 

nada adianta. No caminho é seduzido por Carmen, que foge enquanto ele vai 

para a prisão por um mês. Neste período Carmen é assediada por um lutador 

de boxe em ascensão, mas ela decide esperar seu amado. Quando ele 

reaparece parece que tudo vai entrar nos eixos, mas ele mata seu superior em 

uma briga e isto os obriga a fugir para Chicago. Entretanto tudo se complica 

quando o casal começa a ficar sem dinheiro. 

 
O Homem do Braço de Ouro, de Otto Preminger (The Man with the Golden 
Arm, EUA, 1955) | 16 anos | 119’ 
Frank Sinatra é Frank Machine, o melhor croupier de uma casa de jogo em 

Chicago. Frankie sonha conseguir um emprego como baterista, mas dois 

fatores o atrapalham: Zosh, a esposa inválida por quem ele se sente 

responsável, e, principalmente a sua dependência das drogas. A seu lado, ele 

tem sua força de vontade e uma mulher que o ama de verdade, Molly (Kim 

Novak). 

 
Bom Dia, Tristeza, de Otto Preminger (Bonjour tristesse, EUA – ING, 1958) 
| 94’ 
Jean Seberg é Cecile, a filha mimada de 17 anos de Raymond (David Niven), 

um bem sucedido viúvo parisiense de férias em uma luxuosa vila da Riviera 

Francesa. Sua existência superficial em busca do prazer é ameaçada quando 

Raymond decide se casar com a madrinha conservadora de Cecile, Anne 

(Deborah Kerr), que desaprova o fulminante romance de verão de sua afilhada 

com Philippe (Geoffrey Horne). A fim de manter sua liberdade e aventuras, 

Cecile planeja fazer com que Anne desapareça. Mas quando o plano toma um 

rumo inesperado, a felicidade se transforma em tristeza! 

 
 
 


