
MOSTRA BRIAN DE PALMA 

 

Olá, Mamãe!, de Brian De Palma (Hi, Mom!, EUA, 1970) | 87’ | 16 anos 
Jon Rubin (Robert De Niro) é um veterano da guerra do Vietnã que resolve 

ganhar a vida vendendo filmes pornográficos de mulheres que ele espia da 

janela de seu apartamento. Em sua deriva pelas ruas de Nova Iorque, ele 

encontra uma trupe de atores negros e se envolve com a militância do grupo. 

Imersa na contracultura nova-iorquina, essa sátira de humor ácido é um dos 

filmes mais radicais de Brian De Palma, um mestre na arte de implodir as 

imagens espetaculares. 

 

Irmãs Diabólicas, de Brian De Palma (Sisters, EUA, 1973) | 93’ | 14 anos 
Irmãs siamesas, criadas por freiras num orfanato, são finalmente separadas 

depois de vários anos vivendo literalmente unidas. Mas a separação causa um 

transtorno irreparável e as irmãs passa a rivalizar uma com a outra. É nesse 

cenário que surge um assassinato, e uma das gêmeas está diretamente ligada 

ao crime. 

 

O Fantasma do Paraíso, de Brian De Palma (Phantom of the Paradise, 
EUA, 1974) | 92’ | 16 anos  
Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow 

Leach (William Finley). Winslow tenta protestar, mas acaba sendo incriminado 

por Swan e é condenado à prisão perpétua como traficante, enquanto Swan 

planeja usar a música roubada para inaugurar o "Paraíso", uma nova casa de 

espetáculos que está planejada para ser o novo templo do rock, Winslow 

consegue fugir da prisão. Ele pretende se vingar de Swan, mas sofre um 

terrível acidente, que deixa seu rosto desfigurado. Perseguido por um guarda, 

Winslow acaba caindo em um rio, sendo dado como morto. Porém alguns 

acidentes começam a acontecer quando Swan está prestes a inaugurar o 

"Paraíso". 

 
 
 



Trágica Obsessão, de Brian De Palma (Obsession, EUA, 1976) | 92’ | 12 
anos 
Um empresário bem-sucedido de Nova Orleans, Michael Courtland (Cliff 

Robertson) tem sua vida destruída quando sua filha e esposa são 

assassinadas. Dez anos depois, ele conhece Sandra (Geneviève Bujold), uma 

mulher extremamente parecida com sua falecida esposa. Não demora muito 

para que Michael se apaixone por ela e a peça em casamento. Porém, no dia 

da cerimônia, o destino lhe apresenta uma surpresa nada agradável. 

 

Carrie, a Estranha, de Brian De Palma (Carrie, EUA, 1976) | 98’ | 16 anos  
A quieta e sensível adolescente Carrie White (Sissy Spacek) enfrenta insultos 

dos colegas na escola e abuso em casa de sua mãe (Piper Laurie), uma 

fanática religiosa. Quando estranhos acontecimentos começam a acontecer em 

torno de Carrie, ela começa a suspeitar que tem poderes sobrenaturais. 

Convidada para o baile da escola pelo autoritário Tommy Ross (William Katt), 

Carrie tenta relaxar, mas as coisas tomam um rumo sombrio e violento. 

 

A Fúria, de Brian De Palma (The Fury, EUA, 1978) | Exibição digital | 118’ | 
16 anos  
Uma agência secreta e sem escrúpulos dos EUA, por trás da Childres, reúne 

crianças com habilidades parapsicológicas e as treinam para se tornarem 

assassinos em situações de guerra. Para resgatar seu filho, que foi 

oficialmente declarado morto após um acidente organizado, o ex-agente da 

CIA, Peter Sandza (Kirk Douglas) começa uma investigação contra a Childres.  

 

Vestida para Matar, de Brian De Palma (Dressed to Kill, EUA, 1980) | 105’ | 
18 anos  
Um terapeuta de Manhattan, o Dr. Robert Elliott, enfrenta o momento mais 

aterrorizante de sua vida, quando um assassino psicopata começa a atacar as 

mulheres de sua vida - usando uma navalha roubada de seu escritório. 

Desesperado para encontrar o assassino antes que outra pessoa seja ferida, 

Elliott logo se vê envolvido em um mundo de escusos e perturbadores desejos. 

 



Um Tiro na Noite, de Brian De Palma (Blow Out, EUA, 1981) | 107’ | 18 
anos  
Jack (John Travolta) é um jovem que trabalha em uma produtora de filmes B. 

Certa noite, ele gravava alguns ruídos incidentais para usá-los num próximo 

trabalho e acaba testemunhando o acidente de carro que mata um candidato à 

presidência e fere sua amante Sally (Nancy Allen). Ao tentar reconstituir os 

acontecimentos, através das gravações, Jack se envolve em uma conspiração. 

 

Scarface, de Brian De Palma (EUA, 1983) | 170’ | 18 anos  
Década de 80. Centenas de imigrantes cubanos aportam na costa da Flórida, 

durante uma breve abertura da ilha por Fidel Castro, em uma manobra para se 

livrar do excesso de presos nas cadeias cubanas. Em meio à massa de 

miseráveis, chega Tony Montana (Al Pacino), bandido de pouco nome e muita 

bravata, disposto a conquistar o mundo do tráfico. 

 

Dublê de Corpo, de Brian De Palma (Body Double, EUA, 1983) | 114’ | 16 
anos  
O fracassado e claustrofóbico ator de filmes B Jake Scully acaba recebendo 

uma proposta irrecusável de Sam Bouchard: ficar no belo apartamento de um 

amigo seu enquanto procura lugar para ficar, após presenciar a traição de sua 

esposa. No novo apartamento, ele presencia estranhos acontecimentos com 

uma vizinha, e passa a persegui-la e a querer ajudá-la, mas não sabe o perigo 

que estará correndo. 

 

Quem Tudo Quer, Tudo Perde, de Brian De Palma (Wise Guys, EUA, 1986) 
| 100’ | 14 anos  
Harry Valentini (Danny DeVito) e Moe Dickinstein (Joe Piscopo) são dois 

integrantes da máfia. Quando eles falham numa tarefa de eliminar um gangster 

rival, recebem a missão de assassinar um ao outro. 

 

 
 



Os Intocáveis, de Brian De Palma (The Untouchables, EUA, 1987) |119’ | 14 
anos  
Na Chicago dos anos 30, o jovem agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) 

tenta acabar com o reinado de terror e corrupção instaurado pelo gângster Al 

Capone (Robert De Niro). Para isso, ele recruta um pequeno time de corajosos 

e incorruptíveis homens e conta com a ajuda do experiente policial Jim Malone 

(Sean Connery). 

 

Pecados de Guerra, de Brian De Palma (Casualties of War, EUA, 1989) | 
113’ | 18 anos 
Em 1966, durante a Guerra do Vietnã, Meserve (Sean Penn), um sargento, jura 

vingança, pois outro soldado, que era seu amigo, foi morto pelos vietnamitas. 

Assim decide "requisitar" uma jovem para ser uma fonte móvel de prazer. Ao 

comandar uma patrulha de cinco soldados eles raptam uma jovem e quatro dos 

soldados a estupram, mas um deles, Eriksson (Michael J. Fox), se recusa a 

praticar tal ato e tenta proteger a prisioneira, que acaba sendo assassinada 

pelos outros. Indignado com tal acontecimento, ele decide relatar o fato para 

que os responsáveis sejam julgados. 

 

A Fogueira das Vaidades, de Brian De Palma (The Bonfire of the Vanities, 
EUA, 1990) | 125’ | 12 anos  
Sherman McCoy (Tom Hanks) é um grande corretor de Wall Street que ganha 

comissões milionárias e tem a sua vida modificada bruscamente quando ao ir 

com Maria Ruskin (Melanie Griffith), sua amante, para Manhattan, erra o 

caminho e vai parar no Bronx. Lá ele atropela um negro, fazendo com que este 

fato seja o ponto de partida da sua ruína e também o início da meteórica 

ascensão de Peter Fallow (Bruce Willis), um jornalista desconhecido. 

 

Síndrome de Caim, de Brian De Palma (Raising Cain, EUA, 1992) | 91’ | 16 
anos  
Carter Nix (John Lithgow) é um psicólogo respeitado, marido afetuoso e pai 

dedicado que decide deixar de trabalhar durante um ano para ajudar a cuidar 

de sua filha. Jenny (Lolita Davidovich), esposa de Carter, fica feliz por ter o seu 

marido em casa – pela primeira vez. Porém, quando Carter começa a revelar 



um comportamento obsessivo em relação à sua filha, Jenny fica extremamente 

preocupada. Para complicar as coisas ainda mais, uma antiga paixão (Steven 

Bauer) volta à vida de Jenny. Mas nada a prepara para o súbito aparecimento 

das múltiplas personalidades de Carter, junto com um plano diabólico para 

recriar as experiências passadas do seu pai psicópata.  

 

O Pagamento Final, de Brian De Palma (Carlito's Way, EUA, 1993) | 144’ | 
14 anos 
 Advogado (Sean Penn) tira gângster (Al Pacino) da cadeia usando brecha na 

lei. De volta às ruas, Carlito sabe que gastou sua sorte e quer andar na linha. 

Mas o advogado reaparece oferecendo uma proposta que lhe permitirá 

recomeçar a vida ao lado da namorada nas Bahamas. 

 
Missão: Impossível, de Brian De Palma (Mission: Impossible, EUA, 1996) | 
110’ | Livre  
Durante missão em Praga, grupo especial de agentes cai em cilada. Ethan 

Hunt (Tom Cruise) descobre que apenas ele e outra agente sobreviveram. 

Tomado como informante, ele foge e tenta desvendar a trama por conta 

própria. 

 

Olhos de Serpente, de Brian De Palma (Snake Eyes, EUA, 1998) | 98’ | 14 
anos  
Policial corrupto (Nicolas Cage) presencia assassinato de político famoso em 

arena de boxe. Ele ajuda um velho amigo (Gary Sinise), que fazia a segurança 

do político, a tentar encontrar o responsável pelo crime. E acaba tendo que 

bancar o herói para desvendar a trama. 

 

 

 

 

Missão: Marte, de Brian De Palma (Mission to Mars, EUA, 2000) | 114’ | 14 
anos  



Quando a primeira missão tripulada a Marte sofre um catastrófico e misterioso 

desastre, uma missão de salvamento enviada para investigar a tragédia e 

trazer de volta possíveis sobreviventes. 

 
Femme Fatale, de Brian De Palma (EUA, 2002) | 114’ | 16 anos  
Laura Ash (Rebecca Romjin-Stamos) é uma linda mulher que é também mestre 

na arte da manipulação. Após um assalto de jóias, ela repentinamente decide 

deixar para trás sua carreira criminosa. Reinventando a si mesmo como a 

respeitável esposa do embaixador norte-americano na França, Laura quer 

agora fugir dos holofotes e atrair a menor atenção possível. Porém, um repórter 

paparazzi, Nicolas Bardo (Antonio Banderas), fica atraído por sua beleza e 

decide segui-la. Subitamente exposta pelas lentes de Nicolas, Laura passa a 

ser vulnerável aos ataques de seus inimigos e decide usar seus talentos e o 

instinto voyeurístico de Nicolas para criar uma nova identidade para si e 

escapar novamente. 


