
MOSTRA CLÁSSICAS 

27 de fevereiro a 12 de março de 2020 

SINOPSES 

 

Folhas Caindo, de Alice Guy Blaché (Falling Leaves, EUA, 1912) | Livre | 12’ 
Ao saber que sua irmã está prestes a morrer e que a provável data de sua morte 

será o fim do outono a pequena Trixie encara uma tentativa inocente e 

desesperada de salvar sua vida. Com agulha e linha na mão costura as folhas 

que caem das árvores para que o outono nunca termine. Alice Guy-Blaché foi 

uma pioneira no cinema sendo considerada a primeira pessoa na história a dirigir 

e roteirizar filmes ficcionais. 

 
Suspense, de Lois Weber e Phillips Smalley (EUA, 1913) | 12 anos | 10’ 
Um ladrão ronda a casa de uma mulher sozinha com seu filho, enquanto seu 

marido se esforça para chegar a tempo e impedir o pior. 

 
A Vida é uma Dança, de Dorothy Arzner (Dance, Girl, Dance, EUA, 1940) | 
14 anos | 90’ 
Judy O'Brien (Maureen O'Hara) é uma promissora bailarina iniciante. Quando 

sua mentora morre em um acidente ela acaba aceitando ser escada de Bubbles 

(Lucille Ball), colega da companhia de dança que decidiu seguir carreira fazendo 

outro tipo de apresentação. Enquanto Bubbles não vê problema em usar e 

abusar da sensualidade e do jogo de sedução, Judy é orgulhosa e séria demais 

para prestar-se a esse papel. As diferenças ameaçam a parceria e a situação 

fica ainda mais tensa quando as duas se apaixonam pelo mesmo homem. 

 

O Ébrio, de Gilda de Abreu (BRA, 1946) | Livre | 126’ 
Gilberto é um jovem rico do interior. Quando seu pai perde a fazenda, ele vai 

tentar a vida na cidade. Tudo parece dar certo para Gilberto, até que, após um 

baque, ele percebe que a vida não é um mar de rosas. Uma das maiores 

bilheterias da história do cinema brasileiro ficando em cartaz mais de duas 

décadas. 

 



O Mundo É o Culpado, de Ida Lupino (Outrage, EUA, 1950) | 12 anos | 75’ 
Ann Walton, uma jovem feliz e sem grandes preocupações, é atacada por 

estuprador ao voltar do trabalho. Ela fica tão traumatizada que foge do lar e do 

noivo. Muda de identidade e tenta reconstruir a vida ao empregar-se em um sítio 

na Califórnia. 

 

Cléo das 5 às 7, de Agnès Varda (Cléo De 5 À 7, FRA-ITA, 1962) | 14 anos | 
90’ 
Cléo (Corinne Marchand) é uma cantora francesa que vive um momento de 

angústia, enquanto espera o resultado de um exame. O teste pode apontar se 

ela tem ou não um câncer de estômago. Sem saber o que fazer, Cléo perambula 

pela cidade de Paris. Ela passa uma hora e meia fazendo coisas banais, à 

procura de distração, até que conhece um soldado que está prestes a ir para a 

guerra na Argélia. 

 

Wanda, de Barbara Loden (EUA, 1970) | 14 anos | 105’ 
Casada com um mineiro da pensilvânia e mãe de duas crianças, Wanda 

(Barbara Loden) não cuida deles e nem da casa, e passa a maior parte do dia 

no sofá da sala, de roupão, chinelos e rolos de cabelo. Sem desejos, motivações 

ou força de caráter, Wanda deixa que o marido peça o divórcio e fique com a 

custódia dos filhos. Sozinha, sem casa, nem dinheiro, Wanda vagueia sem 

destino. Até que acaba por conhecer um ladrão de quem se torna amante e 

cúmplice. 

 

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman (Jeanne Dielman 23, Quai Du 
Commerce, 1080 Bruxelles, BE-FRA, 1975) | 14 anos | 202’ 
Viúva burguesa, metódica, mãe de um adolescente, Jeanne ganha algum 

dinheiro extra prostituindo-se em casa. Vai intercalando os clientes com as 

tarefas domésticas, respeitando estritamente os mesmos horários, dia após dia. 

Certa manhã, o despertador toca uma hora mais cedo perturbando a mecânica 

cotidiana e moribunda de Jeanne. 

 

Le navire Night, de Marguerite Duras (FRA, 1979) | 14 anos | 90’ 



Imagens de Paris ao crepúsculo. Sobre elas, uma voz conta-nos a história de um 

amor impossí-vel nascido no anonimato das linhas telefónicas. Uma segunda 

narrativa relata a desaparição de uma escultura de um museu de Atenas. Um 

filme onde a voz off assume um papel fundamental. 

 

Rosa Luxemburgo, de Margarethe von Trotta (Rosa Luxemburg, ALE-POL-
FRA, 1986) | 14 anos | 123’ 
Biografia da militante, oradora e teórica marxista Rosa Luxemburgo (1871-1919), 

eminente representante do pensamento e da ação social-democrata na Europa. 

Ao lado de Karl Liebknecht e outros colegas, ela tentou arduamente impedir a 1ª 

Guerra Mundial, que explodiu em 1914 e terminou em 1918. 

 

Paris em Chamas, de Jennie Livingston (Paris is Burning, EUA, 1990) | 16 
anos | 77’ 
Drag queens de classe baixa de Nova York são entrevistadas e observadas 

enquanto se preparam para competir em um concurso de performances 

artísticas, mostrando as pessoas, as roupas, o ambiente e seus preparativos. 

 

O Piano, de Jane Campion (The Piano, AU-NZ-FRA, 1993) | 16 anos | 121’ 
No século 19, Ada (Holly Hunter) vive as dificuldades de ser muda e cuidar de 

sua filha, uma garotinha inquieta chamada Flora (Anna Paquin). Depois de um 

casamento arranjado com Stewart (Sam Neill), Ada deixa a Escócia 

acompanhada de sua filha e de seu amado piano para viver em um lugar 

completamente diferente, enfronhada nas matas da exótica Nova Zelândia. A 

mulher sofre com a adaptação no novo lar e seu tormento só aumenta quando 

Stewart vende o seu piano para o vizinho George (Harvey Keitel). Para ter o 

instrumento de volta, Ada passa a dar lições de piano a George. Lições que vão 

muito além do que ambos podiam imaginar. 

 

 

 

Ganhando Espaço, de Leslie Harris (Just Another Girl on the I.R.T., EUA, 
1993) | 16 anos | 92’  



Moradora de uma região periférica do Brooklyn, Chantel é uma adolescente 

estudiosa e independente, que sonha em ser médica e não repetir a trajetória de 

seus pais. Até que, num descuido, se descobre grávida e tem que lidar com a 

nova realidade. Com um olhar ao mesmo tempo realista e cheio de imaginação 

cinematográfica, Leslie Harris se contamina com a vivacidade da protagonista e 

compõe um filme cheio de entusiasmo e graça, quebras da quarta parede e 

coreografias exuberantes, figurinos inesquecíveis e muito rap feminino. 

Vencedor do prêmio especial do júri no festival de Sundance em 1993, o filme 

se tornou um clássico instantâneo à época – tornando-se o primeiro filme 

realizado por uma mulher negra a obter uma distribuição maciça dentro e fora 

dos EUA –, mas sua diretora até hoje não conseguiu realizar um segundo longa-

metragem. (sinopse desenvolvida pela curadoria da mostra L.A. Rebellion) 

 

Noites sem Dormir, de Claire Denis (J'ai pas sommeil, FRA, 1994) | 14 anos 
| 110’ 
Daiga (Yekaterina Golubeva), uma moça que deixou a Lituânia para morar em 

Paris, Theo (Alex Descas), um músico que busca formas de sobreviver fazendo 

música e sua irmã Camille (Richard Courcet), uma travesti têm suas vidas 

entrelaçadas pela ameaça representada por um serial killer que vem 

aterrorizando as ruas de Paris. 

 

As Patricinhas de Beverly Hills, de Amy Heckerling (Clueless, EUA, 1995) | 
12 anos | 97’ 
Em Beverly Hills, a adolescente Cher (Alicia Silverstone), filha de um advogado 

(Dan Hedaya) muito rico, passa seu tempo em conversas fúteis e fazendo 

compras com amigas totalmente alienadas como ela. Mas a chegada do enteado 

de seu pai, Josh (Paul Rudd), muda tudo, primeiro por ele criticá-la de não tomar 

conhecimento com o "mundo real" e em segundo lugar por ela descobrir que está 

apaixonada por ele. 

 

Matrix, de Lana Wachowski, Lilly Wachowski (The Matrix, EUA, 1999) | 14 
anos | 136’ 
Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem 

programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado 



por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra 

sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que 

o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. 

  

Frida, de Julie Taymor (EUA-CAN-MEX, 2002) | 14 anos | 123’ 
Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos principais nomes da história artística do 

México. Conceituada e aclamada como pintora, ele teve um agitado casamento 

aberto com Diego Rivera (Alfred Molina), seu companheiro também nas artes, e 

ainda um controverso caso com o político Leon Trostky (Geoffrey Rush), além 

de várias outras mulheres. 

 

Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola (Lost In Translation, EUA, 
2003) | 14 anos| 102’ 
Bob Harris (Bill Murray) é uma estrela de cinema, que está em Tóquio para fazer 

um comercial de uísque. Charlotte (Scarlett Johansson), por sua vez, está na 

cidade acompanhando seu marido, um fotógrafo workaholic (Giovanni Ribisi) 

que a deixa sozinha o tempo todo. Sofrendo com o horário, Bob e Charlotte não 

conseguem dormir. Eles se encontram, por acaso, no bar de um hotel de luxo, e 

em pouco tempo tornam-se grandes amigos. 

 

Selma – Uma Luta Pela Igualdade, de Ava DuVernay (Selma, EUA, 2014) | 
14 anos| 128’ 
Cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King, Jr (David 

Oyelowo), que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e 

manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do 

Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais 

iguais para a comunidade afro-americana. 

 

 

LANÇAMENTO | Não Toque em Meu Companheiro, de Maria Augusta 
Ramos (BRA, 2020) | 74’ 
 

Sessão de Curtas Especial ARTEMINAS 

 



Noir Blue: deslocamentos de uma dança, de Ana Pi (BRA, 2017) | Livre | 27’ 
No continente africano, Ana Pi se reconecta às suas origens através do gesto 

coreográfico, engajando-se num experimento espaço-temporal que une o 

movimento tradicional ao contemporâneo. Em uma dança de fertilidade e de 

cura, a pele negra sob o véu azul se integra ao espaço, reencenando formas e 

cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e o 

sentimento de liberdade. 

 

Angela, de Marília Nogueira (BRA, 2019) | 14’ 
Angela vive sozinha e coleciona diagnósticos de doenças que nunca teve. Sua 

ficção segue imperturbável até a chegada de Sueli, e o vislumbre de uma nova 

existência. 

 

A Mulher que eu Era, de Karen Suzane (BRA, 2018) |Livre | 12’ 
Cacau é uma mulher negra que casa com um homem branco. Dentro de sua 

rotina ela encara suas lembranças, em um contexto onírico e aparentemente 

absurdo, suas memórias lidam com momentos passados de opressão.  

 

Peixe, de Yasmin Guimarães (BRA, 2019) | 14 anos | 16’ 
Marina é uma jovem mulher que trabalha em Belo Horizonte realizando entregas 

com a sua bicicleta. 

 

Plano Controle, de Juliana Antunes (BRA, 2016) | 12 anos | 16’ 
O ano é 2016. Um golpe político da direita derruba a primeira mulher eleita 

presidente no Brasil. Nesse contexto político distópico, Marcela usa o serviço de 

teletransporte de seu celular para deixar o país, mas seu plano é controle. 

 


