
Programação | 14 a 20 fevereiro 2019 | derby e museu

programação sujeita a modificação

Horário Comercial (81) 3073 6784 | (81) 3073 6420
Bilheteria Derby (13h às 20h) | (81) 3073 6688
Bilheteria Museu (13h às 20h) | (81) 3073 6387
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Sábado à TardeAlumiar
- Alumiar

Estreia
Cafarnaum

(Líbano, França, 2019) Ficção. De  Nadine Labaki. Com 
Zain Al Rafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera. Aos doze 
anos, Zain carrega a responsabilidade de cuidar dos irmãos 
em um cortiço, já que os pais estão sempre ausentes. 
Quando forçam sua irmã de onze anos a fazer algo que ela 
não queria, Zain se vê obrigado a fugir de casa e encarar as 
dificuldades da vida na rua. 

120 min | 14 anos | Sony
2ª Semana
Climax

(França, 2018) Ficção. De Gaspar Noé. Com Sofia Boutella, 
Romain Guillermic, Souheila Yacoub. Um grupo de 
dançarinos resolve fazer uma festa. Após descobrirem 
que alguém colocou alguma coisa nas suas bebidas, 
a comemoração se torna um pesadelo alucinante da 
euforia ao caos, paixões e violência em meio a um colapso 
psicodélico coletivo. 

96 min | 18 anos | Imovision
4ª Semana
Assunto de Família

(Japão, 2018) Ficção. De Hirokazu Kore-eda. Com Lily 
Franky, Sakura Ando, Kirin Kiki. Depois de uma de suas 
sessões de furtos, Osamu e  o pequeno Shota encontram 
uma garotinha. A princípio eles relutam em abrigar a 
menina, mas a esposa de Osamu concorda em cuidar dela 
após saber de todos os abusos que ela já sofreu. Juntos, 
eles formarão uma família inconvencional. 

121 min | 12 anos | Imovision
7ª Semana
Infiltrados na Klan

(EUA, 2018) Ficção. De Spike Lee. Com John David 
Washington, Adam Driver, Laura Harrier. Em 1978, Ron 
Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu 
se infiltrar na Ku Klux Klan. Ele se comunicava com os 
membros do grupo por meio de telefonemas e cartas, 
quando precisava estar fisicamente presente enviava um 
outro policial branco no seu lugar. Com o passar dos meses 
ele foi conquistando espaço no grupo e sabotando, cada 
vez mais, crimes de ódio orquestrados pelos racistas. 

135 min | 14 anos | Universal Pictures

Sessão Cinemateca
Sete Corações

(Brasil, 2014) Documentário. De Dea Ferraz. Sete vidas. 
Sete histórias. Sete músicos. Um ritmo. Um amor: O FREVO. 
A história de um eterno amor de carnaval é contada por 
sete maestros, embalada por uma trilha composta a 
14 mãos. Um registro histórico da obra e vida dos sete 
principais, e remanescentes, compositores de frevo de 
Pernambuco.

97 min | Livre
Sábado à Tarde
Gran Torino

(EUA, 2008) Ficção. De Clint Eastwood. Com  Bee Vang, 
Ahney Her, Clint Eastwood. Walt é um trabalhador 
aposentado, que preenche sua vida com cerveja e reparos 
em casa. Ressentido e desconfiado de todos os imigrantes 
da vizinhança, sua vida muda ao conhecer o jovem Thao, 
um tímido adolescente que tenta roubar o seu carro.

111 min | 14 anos
Sempre aos Domingos
Os Guarda-Chuvas do Amor

(Alemanha, França, 1964) Ficção. De Jacques Demy. Com 
Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Marc Michel. 
Geneviève, uma garota de 17 anos, está grávida de um 
mecânico, recrutado para servir ao exército da Argélia. Ela 
tem uma decisão a tomar: esperar pelo seu amor, ou se 
casar com um comerciante de diamantes, disposto a criar 
o bebê como se fosse seu. Premiado com a Palma de Ouro 
no Festival de Cannes (1964), uma das maiores referências 
mundiais de cinema musical.

91 min | Livre

◦ Filme exibido em parceria com o Consulado Francês

 Tarifas

Terça: R$ 5 (preço único)
Quarta: R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira) Gratuito para 
professores
Quinta a domingo: R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira)

Especiais

Sábado à Tarde: R$ 2 (preço único)
Sempre aos Domingos (10h30): R$ 2 (preço único)
Sessão Cinemateca: Gratuito
Alumiar: Gratuito

◦ Meia entrada válida para estudantes, professores,
idosos e pessoas com deficiência.

◦ A bilheteria abre uma hora antes de cada sessão.
◦ Pagamento apenas em dinheiro.

cinemadafundacao.com.br

Alumiar - sessão acessível do cinema da fundação
(com audiodescrição, libras e lse)
Rio Doce / CDU

(Brasil, 2013) Documentário. De Adelina Pontual. Uma 
viagem pelos subúrbios de Olinda e Recife seguindo o 
itinerário do ônibus Rio Doce/CDU. A linha cruza parte das 
duas cidades pernambucanas, cortando antigos bairros, 
revelando uma diversidade de paisagens urbanas e de 
pessoas que ali trabalham, ou apenas se deslocam de um 
ponto a outro. No vai e vem das ruas, o ônibus segue seu 
percurso.

72 min | Livre
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