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PROGRAMAÇÃO 

22/01 A 28/01 
 

14h – Boyhood – Da Infância à Juventude (Boyhood, EUA, 2014, 166’, Digital) 
De Richard Linklater 
Com Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke  
 
O filme conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho, Mason. A 
narrativa percorre a vida do menino (e do ator) durante um período de doze anos, da infância à 
juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo.  
Classificação: 12 anos 
 
17h – As Férias do Pequeno Nicolau (Les vacances du petit Nicolas, França, 2014, 97’, Digital) 
De Laurent Tirard 
Com Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad 
 
O pequeno Nicolau e sua família caem na estrada rumo ao litoral. Na praia, Nicolau não perde 
tempo e logo faz novos amigos. Entre a praia, o hotel e a floresta, Nicolau e sua turma irão se 
aventurar nessas férias inesquecíveis.  
Classificação: Livre 
DUBLADO 
 
19h (sexta a quarta) – Relatos Selvagens (Relatos salvajes, Argentina/Espanha, 2014, 122’, 
35mm) 
De Damián Szifron 
Com Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia  
 
Diante de uma realidade crua e imprevisível, os personagens caminham sobre a linha tênue que 
separa a civilização da barbárie. Uma traição amorosa, o retorno do passado, uma tragédia ou 
mesmo a violência de um detalhe cotidiano são capazes de empurrar estes personagens para um 
lugar fora de controle. 
Classificação: 14 anos 
 
21h (apenas quinta) – Yatra – Uma Viagem Externa, Interna e Secreta (Brasil, 2014, 80’, 
Digital) 
De Melissa Flores 
 
Existem, na Índia e no Nepal, oito lugares de peregrinação budista considerados sagrados. Um 
grupo de 26 brasileiros percorreu mais de 4 mil quilômetros por esses dois países, durante 30 dias. 
Saíram em busca de algo que foi se desvelando ao longo da viagem. Uma viagem interna, a partir 
dos olhares e das reflexões de cada um. Yatra – que em sânscrito significa “jornada de 
transformação” – mostra as impressões, as alegrias e os conflitos dessas pessoas. 
Classificação: 12 anos 
 
21h20 (sexta a quarta) – Ida (Polônia/Dinamarca/França/Reino Unida, 2013, 82’, Digital) 



De Pawel Pawlikowski 
Com Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Halina Shoczynska 
 
A jovem noviça Anna está pronta para prestar seus votos e se tornar freira, só que, antes disso, por 
insistência da Madre Superiora, vai visitar sua única familiar restante: tia Wanda, uma mulher 
cínica, defensora do Partido Comunista, que revela segredos sobre o seu passado. O nome real de 
Anna é Ida, e sua família era judia, capturada e morta pelos nazistas. Após essa revelação, as duas 
resolvem partir em uma jornada de autoconhecimento, para descobrir o real desfecho da história da 
família. 


