
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MÊS DAS MULHERES 

8 a 24 de março de 2016 

Filmes Ficha técnica 

Datas e horários das 

sessões 

Eu sou Ingrid 

Bergman 

Sinopse: Um documentário intimista sobre a 

vida de uma das mais premiadas atrizes da 

história do cinema, três vezes vencedora e oito 

vezes indicada ao Oscar, Ingrid Bergman. O 

filme apresenta um material inédito como 

entrevistas, cartas, diários e muitas imagens 

realizadas por Ingrid durante toda a sua vida, 

revelando aspectos de sua vida familiar e 

amorosa e suas relações com os filhos e 

companheiros. Uma homenagem a uma lenda, 

lançada no ano do centenário de seu 

nascimento. 

Direção: Stig Bjorkman 

Elenco: Ingrid Bergman, Isabella Rossellini, 

Ingrid Rossellini, Roberto Rossellini, Liv 

Ullmann, Pia Lindstrom, Sigourney Weaver 

Suécia l 2015 l Documentário l 114 min. l Zeta 

Filmes 

Classificação indicativa: 10 anos 

8/03 →  18h30 

12/03 →  18h 

16/03 → 17h30 

19/03 → 18h 

22/03 →  20h30 

 

 

Tangerine 

Sin-Dee Rella, transexual e prostituta, retorna 

da prisão e descobre, através de sua melhor 

amiga Alexandra, e também trans, que está 

sendo traída pelo namorado e agenciador 

Chester. Sin-Dee parte então em busca de 

Chester e sua amante, a cisgênero Dinah. Sean 

Baker filma, munido apenas de um iPhone 5s, 

uma comédia-dramática natalina e revela uma 

Los Angeles diversa e melancólica. 

Direção: Sean Baker 

Elenco: Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, 

Karren Karagulian 

10/03 →  20h30 

13/03 →  16h 

15/03 →  20h30 

20/03 →  16h 

22/03 → 18h30 

 



Estados Unidos l 2015 l Ficção l 88 min. l Zeta 

Filmes 

Classificação indicativa: 16 anos 

 

Nós somos as 

melhores! 

 

Sinopse: Bobo e Klara, duas garotas suecas de 

13 anos, querem montar uma banda punk, 

mesmo que todos digam que o punk morreu. 

Elas cortam seus cabelos em estilo moicano e 

recorrem à música para protestar e vencer o 

tédio. Mas, na verdade, as garotas não sabem 

tocar nada. Para melhorar a qualidade da 

banda, chamam a tímida e certinha colega 

Hedvig, brilhante na guitarra. Uma história 

sobre as dificuldades e encantos de crescer e 

não se encaixar em lugar nenhum. 

Direção: Lukas Moodysson 

Elenco: Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv 

LeMoyne, Johan Liljemark, Mattias Wiberg, 

Jonathan Salomonsson, Alvin Strollo, Anna 

Rydgren, Peter Eriksson, Charlie Falk, Lena 

Carlsson, David Dencik 

Suécia l 2013 l Ficção l 102 min. l Zeta Filmes 

Classificação indicativa: 12 anos 

14/03 → 18h30 

17/03 → 20h30 

21/03 → 20h30 

24/03 → 18h30 

26/03 → 16h 

 

 

Eles Voltam 

Sinopse: Cris, 12 anos, e seu irmão mais velho 

são deixados na beira da estrada por seus pais. 

Em pouco tempo percebem que o castigo vem 

a se tornar um desafio ainda maior. “Eles 

Voltam” acompanha Cris em sua jornada de 

retorno ao lar. Um caminho feito de encontros, 

em que realidades distintas serão seus guias. 

Uma fábula de tons realistas sobre as vivências 

que farão Cris se revisitar. 

Direção: Marcelo Lordello 

Elenco: Maria Luiza Tavares, Georgio Kokkosi, 

Elayne de Moura, Mauricéia Conceição, Jéssica 

Silva, Irma Brown, Clara Oliveira, Germano 

Haiut, Teresa Costa Rêgo 

Brasil l Ficção l 95 min. l Vitrine Filmes 

Classificação indicativa: 14 anos 

09/03 → 17h30 

12/03 → 18h 

14/03 → 20h30 

17/03 →  18h30 

20/03 → 18h 

23/03 → 17h30 

 



 

O abismo prateado 

Sinopse: Violeta (Alessandra Negrini) é uma 

dentista casada e com um filho, que tem um dia 

normal de trabalho. Ao ouvir uma mensagem 

deixada na secretária do celular ela entra em 

desespero. A mensagem foi gravada por seu 

marido, Djalma (Otto Jr.), que disse que estava 

deixando-a e partindo para Porto Alegre. Ele 

pede para que Violeta não o siga, mas ela não 

segue o conselho e tenta viajar, o quanto antes, 

para a capital do Rio Grande do Sul. 

Direção: Karim Aïnouz 

Elenco: Alessandra Negrini e Otto Jr. 

Brasil l 2011 l Ficção l 83 min. l Vitrine filmes 

10/03 →  18h30 

13/03 →  18h 

15/03 →  18h30 

19/03 → 16h 

21/03 → 18h30 

 

 

Sessão especial: 

Lançamento do documentário Invólucro, da diretora Caroline Oliveira. Dia 8 de março, às 

20h30. 

Sinopse: Carol é mãe e passou a ter uma “relação dialética” com a sua barriga e o seu corpo 

após a maternidade. Dudha quer renascer a cada a dia: pensa que não vai envelhecer. Astrid 

não suporta fazer escova “progressiva, agressiva, regressiva?”. Isabella gosta de homens 

moderníssimos! 

Direção: Caroline Oliveira 

Brasil l 2015 l Documentário l 61 minutos l Roda! Filmes 

Elenco : Astrid Zamora, Isabella Tucci, Dudha Moreira 

Dia 24/03 - Sessão especial de lançamento para convidados do filme “Para minha amada 

morta”, dia 24 de março, às 20h30.  Presença confirmada do diretor Aly Muritiba e da atriz 

Mayana Neiva. 

 

Ações paralelas: (Auditório 5, rampa 1) 

 

11 de março: 19h às 22h - Oficina para formatação de projetos da 2ª edição do PRODAV TVs 

Pública - Animação, com Maurício Martins Nunes. 

12 e 13 de março: 9h às 18h- Oficina para formatação de projetos da 2ª edição do PRODAV 

TVs Pública - Animação, com Maurício Martins Nunes. 

 



18 de março: 19h às 22h - Oficina para formatação de projetos da 2ª edição do PRODAV TVs 

Pública - Ficção, com Diana Almeida. 

19 e 20 de março: 9h às 18h - Oficina para formatação de projetos da 2ª edição do PRODAV 

TVs Pública - Ficção, com Diana Almeida. 

 


