
Sinopses

MACBETH (Reino Unido - 2015)
Macbeth (Michael Fassbender) é um general do exército escocês que trai seu rei após ouvir um presságio de três 
bruxas que dizem que ele será o novo monarca. Ele é altamente influenciado pela esposa Lady Macbeth (Marion 
Cotillard), uma figura manipuladora que sofre por não poder lhe dar filhos.
- DCP 2K / 16 anos / 113 min

BEIRA-MAR (Brasil, 2015)
Martin e Tomaz viajam para o litoral gaúcho. Martin precisa encontrar um documento para o pai na casa de 
parentes, e Tomaz decide acompanhá-lo. Os dois acabam abrigando-se em uma casa de vidro à beira-mar, a fim de
fugir da rejeição familiar de Martin e da estranha distância que surgiu entre os dois.
- DCP 2K / 14 anos / 83 min

OS OITO ODIADOS (Estados Unidos, 2015)
Durante uma nevasca, o carrasco John Ruth (Kurt Russell) está transportando uma prisioneira, a famosa Daisy 
Domergue (Jennifer Jason Leigh), que ele espera trocar por grande quantia de dinheiro. No caminho, os viajantes 
aceitam transportar o caçador de recompensas Marquis Warren (Samuel L. Jackson), que está de olho em outro 
tesouro, e o xerife Chris Mannix (Walton Goggins), prestes a ser empossado em sua cidade. Como as condições 
climáticas pioram, eles buscam abrigo no Armazém da Minnie, onde quatro outros desconhecidos estão abrigados. 
Aos poucos, os oito viajantes no local começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um 
inevitável confronto entre eles.
- DCP 2K / 18 anos / 168 min

O OLMO E A GAIVOTA (Brasil, 2015)
Olívia (Olivia Corsini) é uma atriz que está ensaiando a peça "A Gaivota", de Anton Tchekov, quando descobre que 
está grávida. Enquanto a produção avança, o bebê dentro dela cresce e um acidente a afasta da montagem, que 
tem seu companheiro como protagonista. De repouso em casa por semanas, ela lida com as bruscas mudanças em
sua rotina, seu corpo e sua vida em geral.
- DCP 2K / 12 anos / 87 min

DOIS AMIGOS (França, 2015)
Clément (Vincent Macaigne) é um ator fracassado, que trabalha como figurante em filmes. Ele está perdidamente 
apaixonado por Mona (Golshifteh Farahani), que trabalha em uma lanchonete na estação de trem. Como a mulher 
não se interessa por ele, Clément pede ajuda ao melhor amigo, Abel (Louis Garrel), para conquistá-la. Este 
frentista não tem muita simpatia por Mona, mas ao longo de três dias, passa a conhecê-la melhor, e também se 
apaixona por ela.
- 14 anos / 102 min

OITO E MEIO (Itália, 1963)
Prestes a rodar sua próxima obra, o cineasta Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) ainda não tem ideia de como 
será o filme. Mergulhado em uma crise existencial e pressionado pelo produtor, pela mulher, pela amante e pelos 
amigos, ele se interna em uma estação de águas e passa a misturar o passado com o presente, ficção com 
realidade.
- DCP 2K / 14 anos / 138 min

CALIFORNIA (Brasil, 2015)
Início dos anos 1980. Estela (Clara Gallo) é uma adolescente que vive os conflitos típicos da idade, de identidade, 
amizade e amor. Ela tem um ídolo, o tio Carlos (Caio Blat), jornalista musical que vive nos Estados Unidos. E o 
maior sonho da menina é visitá-lo na Califórnia, durante as férias. Os planos dela vão por água abaixo, no entanto,
quando ela descobre que é ele quem está voltando para o Brasil, magro, debilitado por consequência de uma 
doença sobre a qual a medicina apenas começava a se debruçar.
- DCP 2K / 90 min /14 anos

MISTRESS AMERICA (Estados Unidos, 2015)
Tracy (Lola Kirke) é uma caloura de faculdade que leva uma vida solitária em Nova York. Seu grande sonho é 
entrar para um seletivo clube de escritores existente na universidade, mas ela não foi aprovada. Após muita 
insistência da mãe, ela resolve ligar para Brooke (Greta Gerwig), a filha de seu futuro padrasto, que também mora 
em Nova York. Logo as duas entram em perfeita sintonia, se divertindo a valer. Tracy fica fascinada com a energia 
e o alto astral de Brooke e resolve usá-la como inspiração em um novo conto. Só que Brooke, ao tomar 
conhecimento dele, não gosta nem um pouco do que ela escreveu.



- DCP 2K /102 min / 12 anos

MEU NOME É INGRID BERGMAN (Suécia, 2015)
Usando os diários íntimos de Ingrid Bergman, além das cartaz enviadas às suas amigas, o documentário traça todo
o percurso pessoal e profissional da atriz, incluindo seus diversos casamentos, a relação controversa com os filhos,
o escândalo de adultério, as mudanças para os Estados Unidos, França e Inglaterra os principais filmes e prêmios 
recebidos na carreira.
- DCP 2K / 114 min / 10 anos

AS MEMÓRIAS DE MARNIE (Japão, 2015)
Anna (Hailee Steinfeld) é uma menina de 12 anos, filha de pais adotivos, sempre muito solitária e não exatamente 
feliz. Um belo dia, em um castelo numa ilha isolada, ela conhece Marnie (Kiernan Shipka). A menina loira de 
vestido branco se torna a grande e única amiga de Anna, mas ela descobrirá que Marnie não é exatamente quem 
parece ser.
- DCP 2K / 104 min / 10 anos

OBRA (Brasil, 2014)
São Paulo. Às vésperas do nascimento de seu primeiro filho, um arquiteto, João Carlos (Irandhir Santos), encontra 
uma ossada na obra que está prestes a iniciar. A descoberta desestabiliza sua vida, fazendo com que ele questione 
sua profissão, a cidade em que vive e até mesmo o relacionamento com sua esposa (Lola Peploe).
- DCP 2K / 80 min / 12 anos

MEU AMIGO TOTORO (Japão, 1995)
Mei, é uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal, que a leva à um lendário espírito da 
floresta, conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital, e seu pai, divide o tempo entre dar aulas na faculdade 
e cuidar de sua mulher doente. Quando Mei, tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta, e só o 
grande e fofo Totoro, pode ajudar a menina a achar o caminho de volta para casa.
- DCP 2K / 87 min / 12 anos

CERTO AGORA, ERRADO ANTES (Coréia, 2015)
Por engano, Ham Cheon-soo (Jae-yeong Jeong) chega a cidade coreana de Suwon um dia antes do previsto. Para 
passar o tempo, ele vai até um antigo palácio, onde encontra uma artista chamada Yoon Hee-jeong (Kim Min-Hee).
Juntos, eles vão até a loja de Yoon para admirar suas pinturas, comer sushi e se conhecerem. Em seguida, eles 
vão para um bar encontrar com amigos de Yoon. Ao ser perguntado se é casado, Cheon-soo admite que sim e 
decepciona a artista.
- DCP 2K / 120 min / 14 anos

45 ANOS (Reino Unido, 2015)
Kate Mercer (Charlotte Rampling) está planejando a festa de comemoração dos 45 anos de casada. Porém, cinco 
dias antes do evento, o marido recebe uma carta: o corpo de seu primeiro amor foi encontrado congelado no meio 
dos Alpes Suíços. A estrutura emocional dele é seriamente abalada e Kate já não sabe se vai ter o que comemorar 
durante a festa.
- DCP 2K / 95 min / 12 anos

AUSÊNCIA (Brasil, 2014)
Serginho (Matheus Fagundes) é um menino de 14 anos muito mais maduro que os outros jovens de sua idade. Ele 
cuida de seu irmão mais novo, Wiliam, e de sua mãe ausente e alcoolatra, Luzia. Trabalhando em uma barraca de 
feira com seu tio Lazinho, ele só se diverte ao lado de Mudinho, um amigo com quem divide sua intimidade. O 
único adulto com quem Serginho tem um relacionamento de afeto é o professor Ney, que o ajuda com o dever de 
casa durante à noite. A confusão entre o despertar de sua sexualidade e a busca de uma figura paterna faz 
Serginho perceber que ele está sozinho no mundo.
- DCP 2K / 87 min / 12 anos

MALALA (Estados Unidos, 2015)
O documentário coloca um olhar sobre os eventos que aconteceram com Malala Yousafzai, uma jovem 
paquistanesa atacada pelo Talibã por falar sobre a educação das mulheres e suas consequências, incluindo seu 
discurso na ONU.
- DCP 2K / 87 min / 10 anos

PONTE DOS ESPIÕES (Estados Unidos, 2015)



Em plena Guerra Fria, o advogado especializado em seguros James Donovan (Tom Hanks) aceita uma tarefa muito 
diferente do seu trabalho habitual: defender Rudolf Abel (Mark Rylance), um espião soviético capturado pelos 
americanos. Mesmo sem ter experiência nesta área legal, Donovan torna-se uma peça central das negociações 
entre os Estados Unidos e a União Soviética ao ser enviado a Berlim para negociar a troca de Abel por um 
prisioneiro americano, capturado pelos inimigos.
- DCP 2K / 132 min / 12 anos

CHICO ARTISTA BRASILEIRO (Brasil, 2015)
O longa-metragem traz uma apresentação de Chico Buarque, organizada exclusivamente para a produção, 
mesclada com depoimentos dele e de outros nomes da música brasileira, além de encenações com personagens 
das canções mais famosas do artista. A direção é de Miguel Faria Jr., que também comandou um filme sobre o 
compositor Vinícius de Moraes.
- DCP 2K / 110 min / anos

AS MARAVILHAS (Itália, 2015)
Gelsomina é uma jovem moça que vive com seus pais e suas irmãs na região da Toscana, cercada por natureza. A 
serenidade e calma de seus dias parecem ser perturbadas com a chegada de Martin em sua vida.
- DCP 2K / 111 min / 12 anos

JAUJA (Argentina, 2015)
Um homem e sua filha embarcam numa viagem que tem como destino um deserto localizado no fim do mundo. 
Esta é uma empreitada na qual muitos já se aventuraram, mas poucos conseguiram concluir com sucesso.
- DCP 2K / 110 min / 12 anos

CEMITÉRIO DO ESPLENDOR (Tailândia, 2015)
Numa pequena cidade da Tailândia, vinte e sete soldados são vítimas de uma estranha doença do sono. Para tratá-
los, uma escola abandonada serve como abrigo. Uma mulher tailandesa de meia-idade, casada com um soldado 
americano aposentado, trabalha como voluntária no tratamento dos pacientes. Ela cria um interesse especial por 
Itt, que nunca recebe visitas.
- DCP 2K / 122 min / 14 anos

O SAL DA TERRA (Brasil, 2015)
O filme conta um pouco da longa trajetória do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e apresenta seu 
ambicioso projeto "Gênesis", expedição que tem como objetivo registrar, a partir de imagens, civilizações e regiões
do planeta até então inexploradas.
- DCP 2K / 110 min / 10 anos

TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS (Brasil, 2015)
Laerte (Lázaro Ramos) é um violinista que, após não passar em um teste para a OSESP, vai dar aulas em uma 
favela na periferia de São Paulo. Lá descobre um garoto com talento excepcional e por meio da música faz com 
que ele abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida.
- DCP 2K / 100 min / 14 anos

GAROTAS (França, 2014)
Marieme é uma menina de 16 anos que vive cercada de proibições: a censura do bairro, a lei dos meninos, os 
impasses da escola. Entretanto, as coisas parecem mudar quando ela encontra com três meninas que resolveram 
lutar por sua própria liberdade, oq ue faz com que ela mude o seu jeito de vestir, seu comportamento e saia da 
escola. Com elas, Marieme aprende a rir, gritar e aproveitar a sua juventude.
- DCP 2K / 112 min / 16 anos

DEEPHAN – O ABRIGO (França, 2015)
Dheepan (Antonythasan Jesuthasan), Yalini (Kalieaswari Srinivasan) e a pequena Illayaal (Claudine Vinasithamby) 
assumem identidades falsas para fugir do Sri Lanka, seu país natal, que está em guerra. Eles não se conhecem e, 
diante da iniciativa, precisam conviver como se fossem uma família verdadeira ao chegar na França. Sem conhecer
a língua local, Dheepan consegue emprego como zelador em um condomínio de classe baixa, enquanto que Yalini 
passa a trabalhar como empregada doméstica de um idoso com problemas de saúde.
- DCP 2K / 115 min / 14 anos

A TRAVESSIA (Estados Unidos, 2015)
A história real do equilibrista Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), famoso por atravessar as Torres Gêmeas 
usando apenas um cabo. Mesmo sem ter autorização legal para a arriscada aventura, ele reuniu um grupo de 



assistentes internacionais e contou com a ajuda de um mentor para bolar o plano, que sofreu diversos obstáculos 
poder ser finalmente executado. A travessia ocorreu na ilegalidade em 7 de agosto de 1974 e ganhou destaque no 
mundo inteiro.
- DCP 2K / 123 min / 12 anos

TRÊS LEMBRANÇAS DA MINHA JUVENTUDE (França, 2015)
Paul Dédalus (Mathieu Amalric) é questionado pela atual namorada sobre seu passado, e começar a lembrar dos 
três fatos que determinaram sua vida: 1. A infância, que deixou traumas por causa da péssima relação com a mãe,
2. A experiência na Rússia, quando o jovem militante aceitou ceder seu passaporte europeu para ajudar uma 
família local, 3. A paixão por Esther (Lou Roy Lecollinet), garota liberal e misteriosa que atravessa sua vida em 
diversos momentos, ora seduzindo-o, ora recusando a sua presença.
- DCP 2K / 120 min / 18 anos

MAD MAX – ESTRADA DA FÚRIA (Estados Unidos, 2015)
Após ser capturado por Immortan Joe, um guerreiro das estradas chamado Max (Tom Hardy) se vê no meio de 
uma guerra mortal, iniciada pela Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) na tentativa se salvar um grupo de garotas. 
Também tentanto fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividido entre mais uma vez 
seguir sozinho seu caminho ou ficar com o grupo.
- DCP 4K / 16 anos / 120 min

CHATÔ – O REI DO BRASIL (Brasil, 2015)
O magnata das comunicações Assis Chateaubriand (Marco Ricca) é a estrela principal de um programa de TV 
chamado "O Julgamento do Século", realizado bem no dia de sua morte. É nele que Chatô relembra fatos 
marcantes de sua vida, como os casamentos com Maria Eudóxia (Letícia Sabatella) e Lola (Leandra Leal), a paixão 
não-correspondida por Vivi Sampaio (Andréa Beltrão), como manipulava as notícias nos veículos de comunicação 
que comandava e a estreita e conturbada ligação com Getúlio Vargas (Paulo Betti), que teve início ainda antes dele
se tornar presidente.
- DCP 2K / 14 anos / 102 min

ADEUS À LINGUAGEM (França, 2015)
Um homem e uma mulher dividem a intimidade em uma casa, onde mora também um cachorro. Ela é casada, mas
não há qualquer informação sobre sua vida fora daquele local. Os dois conversam sobre a questão da linguagem 
sob o ponto de vista filosófico, enquanto que o cão a tudo observa.
- DCP 2K / 16 anos / 70 min

WHIPLASH (Estados Unidos, 2015)
O solitário Andrew (Miles Teller) é um jovem baterista que sonha em ser o melhor de sua geração e marcar seu 
nome na música americana como fez Buddy Rich, seu maior ídolo na bateria. Após chamar a atenção do 
reverenciado e impiedoso mestre do jazz Terence Fletcher (JK Simmons), Andrew entra para a orquestra principal 
do conservatório de Shaffer, a melhor escola de música dos Estados Unidos. Entretanto, a convivência com o 
abusivo maestro fará Andrew transformar seu sonho em obsessão, fazendo de tudo para chegar a um novo nível 
como músico, mesmo que isso coloque em risco seus relacionamentos com sua namorada e sua saúde física e 
mental.
- DCP 2K / 12 anos / 107 min

VÍCIO INERENTE (Estados Unidos, 2015)
O novo longa dirigido por Paul Thomas Anderson conta a história de um detetive particular que investiga o 
sequestro de um bilionário latifundiário. Joaquin Phoenix interpreta o protagonista da história, papel que quase foi 
de Robert Downey Jr. Adaptação de livro homônimo de Thomas Pynchon.
DCP 2K / 18 anos / 149 min

FRANK (Reino Unido, 2015)
John Burroughs (Domhnall Gleeson) sonha em ser tecladista e compositor de uma grande banda. Um dia, um 
acidente lhe fornece a oportunidade de tocar em um grupo, liderado por Frank (Michael Fassbender). John fica 
fascinado com este vocalista, ao mesmo tempo generoso e estranho, e marcado por uma peculiaridade: ele nunca 
retira a sua gigantesca cabeça artificial, nem mesmo para comer, tomar banho ou dormir. Logo, John, Frank e os 
outros membros do The Soronprfbs se isolam em uma cabana para experimentar novos sons, se conhecer e 
produzir o melhor álbum musical possível. Mas a interação entre eles nem sempre é muito fácil...
- DCP 2K / 91 min / 14 anos


