
Diretor(a): Martin Provost  
Elenco: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Marie Zabukovec, Edouard 
Baer, François Berléand
Ano: 2020

Paulette Van der Beck (Juliette Binoche) e o marido, Robert (François Berléand), dirigem 
uma escola que educa adolescentes para serem esposas submissas e donas de casa. 
Quando o marido morre, Paulette descobre que a escola está à beira da falência e fará de 
tudo para contornar a situação. No entanto, o período de efervescência social que vivem 
em 1968, com protestos e difusão do feminismo, faz com que ela e suas alunas repensem 
suas crenças e ideais.

A BOA ESPOSA
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DNA

Diretor(a): Maïwenn  
Elenco: Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, Marine 
Vacth, Caroline Chaniolleau, Alain Françon,
Florent Lacger, Henri-Noël Tabary, Omar Marwan, Maïwenn
Ano: 2020 

Neige (Maïwenn) é uma mulher divorciada e mãe de três filhos. 
Ela tem uma relação muito forte com seu avô argelino Emir. 
Quando ele morre, Neige se vê diante de uma grande instabilidade 
que se instala na família e, ao mesmo tempo, precisa lidar com sua 
própria crise de identidade. 

TERÇA . 27/7        
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"Druk: Mais Uma Rodada" não levou o Oscar   de Filme Internacional à toa. 
É um grande trabalho do diretor Thomas Vinterberg. No filme, um grupo de 
professores tenta colocar em prática um experimento que diz que o corpo 
humano funcionaria melhor se tivesse 0,05% de álcool no sangue. Para o 
estudo, que é fictício, essa quantidade é capaz de abrir a mente e aumentar 
a produtividade. O problema aí é que álcool não aceita desaforo, né? Manter 
sob controle é o desafio.

Segundo Vinterberg, o filme é não apenas sobre a exploração e o estudo do 
uso do álcool mas também sobre o incontrolável. E é nessa linha fina que 
vai fazer emergir aos poucos os dramas existenciais de cada personagem, 
em uma narrativa que preza pela estética realista, marca do diretor.

O filme provoca riso, desconforto e ainda tem um dos finais mais 
marcantes e catárticos dos últimos anos. Mads Mikkelsen está estupendo 
em uma atuação contida e, ao mesmo tempo, expressiva, por meio de 
olhares e gestos corporais. A cena da dança é icônica, daquelas para entrar 
para a história. Sem dúvida, Mikkelsen colaborou muito para fazer de Druk 
um dos melhores filmes da temporada.

®

Em um copo baixo, adicione primeiro os dashes de absinto 
e balance o copo para que o líquido cubra toda a superfície 
interna do vidro. Complete com gelo. Em um mixing glass, 
coloque o torrão de açúcar e jogue o bitter. Com um socador, 
misture ambos. Inclua o conhaque, o gelo e mexa com uma colher 
bailarina vigorosamente. Despeje o líquido no copo com gelo 
e finalize com a casca de laranja.

60 ml de conhaque
1 torrão de açúcar
3 dashes de absinto

4 dashes de Peychaud’s bitters
Fatia de casca de laranja

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

VAI UM DRINK?SAZERAC

 

R E NATA
BOLDRINI

Diretor(a): Thomas Vinterberg  
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,

Magnus Millang, Lars Ranthe,
Maria Bonnevie

2020

Martin (Mads Mikkelsen), Tommy 
(Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus 
Millang) e Peter (Lars Ranthe) são 
quatro professores do ensino médio 
que estão insatisfeitos com a parte 
social e profissional da vida. Para 
contornar isso, eles decidem testar 
a teoria de que, ao manter um teor 
constante de álcool no sangue, a vida 
vai melhorar. Tudo parece correr bem 
no experimento, mas rapidamente as 
coisas começam a sair do controle dos 
amigos. Dirigido por Thomas Vinterberg 
e vencedor do Oscar ®  de Melhor Filme 
Estrangeiro.

DRUK 
MAIS UMA RODADA

22H - TC CULT
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Ano: 

Elenco: 

Diretor(a): Andrey Konchalovskiy  
Elenco: Yuliya Vysotskaya,
Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya 
Burova, Sergei Erlish, Alexander Maskelyne
Ano: 2020

Em 1962, Lyudmila (Yuliya Vysotskaya), uma 
devota executiva do Partido Comunista, está 
convicta de que seu trabalho criará uma nova 
sociedade. No entanto, depois de testemunhar 
um massacre de trabalhadores em greve 
e descobrir que sua filha desapareceu após o 
ataque, sua visão de mundo começa a ruir, 
e ela começa a questionar suas crenças.

CAROS
CAMARADAS!
TRABALHADORES
EM LUTA

DOMINGO . 18/7
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Diretor(a): Charlène Favier  
Elenco: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Axel Auriant, Maïra Schmitt
Ano: 2020

Lyz (Noée Abita) é uma jovem e determinada atleta de esqui que se junta à prestigiosa equipe do 
colégio Bourg-Saint-Maurice. Ela passa a receber instruções de Fred (Jérémie Renier), um rigoroso 
ex-campeão da modalidade. Mas a intensidade e a constante pressão do técnico rapidamente 
começam a afetar o psicológico e as performances da jovem. 

SLALOM - ATÉ O LIMITE
SEGUNDA . 19/7
Disponível no APP por 24h

Baseado em fatos, "O Mauritano" é 
inspirado no livro "O Diário de Guantánamo", 
de Mohamedou Ould Slahi. O título do filme 
vem da origem do engenheiro que ficou 14 
anos encarcerado na prisão americana, 
em Cuba, sem ao menos ter uma acusação 
formal contra ele. 

Dirigido por Kevin Macdonald ("O Último Rei 
da Escócia"), o filme foca na luta por justiça 
travada pela advogada Nancy Hollander 
e sua assistente, Teri Duncan, vividas por 
Jodie Foster, que levou o Globo de Ouro 
pelo papel, e Shailene Woodley, que surge 
mais madura em cena. 

No lado da acusação, Benedict Cumberbatch 
faz um oficial da Marinha americana que 
deseja a pena de morte para o mauritano 
supostamente envolvido com os ataques 
do 11 de Setembro.

O francês Tahar Rahim fecha o quarteto 
principal, dando vida a Mohamedou. 
Entregue em cada cena, ele abrilhanta 
o longa com uma atuação poderosa e 
tocante, que lhe rendeu uma indicação 
ao Globo de Ouro. Com elenco afinado e 
história emocionante, "O Mauritano" é um 
grito de defesa dos direitos humanos que 
vale a pena ser assistido.

Mohamedou Ould Slahi escreveu à mão 
os relatos de tudo o que vivenciou em 
Guantánamo: torturas, amizades, o dia a dia 
e como foi parar lá. Daí teve origem o livro 
"O Diário de Guantánamo". A publicação foi 
feita apesar dos trechos censurados pelo 
governo americano.

CURIOSIDADE

BRUNA SCOT

Diretor(a): Kevin Macdonald  
Elenco: Tahar Rahim, Nouhe Hamady Bari, Saadna Hamoud, Mohamed Yeslem Mousse,
Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch
Ano: 2021

A história real da luta de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) pela liberdade depois de ficar 
preso injustamente por mais de uma década. Já sem esperanças, ele conhece a advogada de 
defesa Nancy Hollander (Jodie Foster), que entra no caso disposta a fazer justiça. Com sua 
assistente, Teri Duncan (Shailene Woodley), Nancy reunirá provas inéditas que ajudarão a tirar 
Slahi de trás das grades. Dirigido por Kevin Macdonald, foi indicado a 5 categorias do Bafta, 
incluindo Melhor Filme.

O MAURITANO  
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Diretores: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Elenco: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, 
Jamil McCraven, Finnegan Oldfield
Ano: 2020

Youri (Alseni Bathily) é um menino de 
16 anos que mora em um conjunto 
habitacional nos subúrbios de Paris 
e sonha em ser astronauta como 
seu ídolo Iuri Gagarin. No entanto, 
quando o prédio passa a sofrer risco 
de demolição e com os moradores à 
beira do despejo, Youri decide reunir 
a comunidade para evitar que seu 
lar seja perdido.

EDIFÍCIO
GAGARINE
QUARTA . 21/7
Disponível no APP por 24h

QUO VADIS, 
AIDA?

 

Diretor(a): Jasmila Zbanic

 

Elenco: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic
Ano: 2020 

QUINTA . 22/7
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Aida Selmanagic (Jasna Djuricic) é uma tradutora 
que trabalha em uma missão da ONU na pequena 
cidade de Srebrenica. Quando a região é dominada 
pelo exército sérvio, milhares de cidadãos buscam 
abrigo no acampamento da ONU em que ela 
trabalha, incluindo sua própria família. Enquanto lida 
com as negociações que envolvem o conflito 
diplomático, Aida fará de tudo para tirar seus filhos 
do meio do fogo cruzado. Dirigido por Jasmila 
Zbanic, o longa foi indicado ao Oscar   de Melhor 
Filme Estrangeiro e ao Leão de Ouro no 
Festival de Veneza.

®

DE VOLTA
À ITÁLIA

Diretor(a): Viggo Mortensen 
 

Elenco: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Laura Linney, Hannah Gross,
David Cronenberg
Ano: 2020

John (Viggo Mortensen) mora na Califórnia com o marido, Eric (Terry Chen), e o filho, longe da 
vida de fazendeiro que já teve. No entanto, quando o seu pai, Willis (Lance Henriksen), começa 
a apresentar sinais de demência, John decide vender a fazenda da família e trazê-lo para a 
cidade grande. Willis, porém, se recusa a quebrar diversos preconceitos, incluindo lidar com a 
orientação sexual do filho.

AINDA HÁ TEMPO
QUARTA . 28/7
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AHHH!

A CANDIDATA PERFEITA

Diretor(a): Haifaa Al-Mansour  
Elenco: Mila Al Zahrani, Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Khalid Abdulraheem, Shafi Alharthy, Tareq Al Khaldi.
Ano: 2019

Em uma pequena cidade saudita, a jovem médica Maryam Alsafan (Mila Al Zahrani) decide se 
candidatar às eleições municipais com o objetivo de trazer melhorias para a clínica em que 
trabalha. Entretanto, ela terá que lidar com seu impacto na cultura conservadora do local, que 
afetará não só a ela mas também a sua família. Indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.

QUINTA . 29/7
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VERÃO DE 85

Diretor(a): François Ozon  
Elenco: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud, Valeria Bruni Tedeschi
Ano: 2020

Em um verão na década de 1980, Alexis (Félix Lefebvre) comemora seu aniversário de 16 
anos no mar da costa da Normandia, sendo heroicamente salvo pelo jovem David (Benjamin 
Voisin). Os dois rapidamente desenvolvem uma amizade que transforma a vida 
de Alexis em diversos aspectos, como arte, amizade 
e orientação sexual.

SEXTA . 30/7
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Candidato da Costa do Marfim no Oscar® de 2021, o filme de Philippe 
Lacôte exalta o poder que as histórias contadas têm de nos transportar 
para outros lugares mesmo quando nos parece faltar esperança. Algo 
que podemos relacionar especialmente aos dias atuais.

O longa acompanha um jovem que chega à isolada prisão de La Maca, 
localizada no meio da floresta e comandada pelos próprios 
prisioneiros. Ele é escolhido para ser o contador de histórias na noite 
da lua vermelha. O que vemos, em sequência, é uma narrativa mista, 
com a história de Zama King na voz do novato inexperiente, 
complementada por danças, música, o movimento dos companheiros 
encarcerados e as imagens captadas pelo diretor para ilustrar essas 
histórias, oferecendo dinamismo e um mergulho mais amplo na cultura 
e nos rituais de seu povo.

"Noite de Reis" é repleto de planos belíssimos e poéticos. 
Um contraponto à realidade que desumaniza e resume histórias negras 
a narrativas de dor e sofrimento.

Piscou, perdeu! Atenção ao momento em que os personagens 
celebram "Cidade de Deus", um dos filmes brasileiros mais influentes 
dos últimos tempos.

CAIO MUNIZ

CURIOSIDADE

Diretor(a): Philippe Lacôte  
Elenco: Bakary Koné, Steve Tientcheu, Jean Cyrille Digbeu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo,
Abdoul Karim Konaté

2020

Um jovem criminoso (Bakary Koné) é transferido para La Maca, uma prisão na Costa do Marfim 
totalmente dominada por seus prisioneiros. Lá, prestes a surgir a lua vermelha no céu, o 
governante dos detentos (Steve Tientcheu) submete o rapaz recém-chegado a um ritual.
Para sobreviver, ele deve contar uma história que vai da noite ao amanhecer. 

NOITE DE REIS
SÁBADO . 31/7
Disponível no APP por 24h
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Ano: 

17 A  31
DE JULHO

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

CHEGOU
SUA CREDENCIAL 

PRA VER O
FESTIVAL DO RIO 

NO TELECINE

Uma experiência completa para você se sentir dentro do 
evento. Um filme por dia no app e sessões especiais no Cult.

FESTIVAL DO RIO É PRA TODO MUNDO. 
E É NO TELECINE.

 

 

AGENDA

VEM PRO FESTIVAL

Numa dessas reviravoltas cinematográficas, um dos mais importantes 
eventos audiovisuais da América Latina se reinventa. 
Driblando os desafios dos tempos atuais, um drama pode virar uma 
aventura épica, com direito a final feliz.

De 17 a 31 de julho, o Festival do Rio ganhará uma edição especial online 
no streaming do Telecine, além de sessões especiais no Telecine Cult. 
Dessa vez, além da Cidade Maravilhosa, todo o país vai ter acesso a um 
panorama do melhor da produção mundial contemporânea. A 
programação inclui uma seleção incrível de títulos que participaram de 
festivais consagrados, como Cannes, Berlim e Veneza, além de filmes 
inéditos e exclusivos.

O Festival do Rio faz parte da nossa cultura, é paixão por cinema na veia. 
E, como apaixonados por cinema, criamos essa parceria para lançar a 
primeira edição online do festival que vai iluminar todas as telas do 
Telecine e entrar para a história.

APROVEITE E BOM FILME!

CURIOSIDADE

Um drama muito bem-humorado ou uma comédia pra 
lá de sensível, "De Volta à Itália" mostra a 
reaproximação desajeitada entre Robert, pintor que 
não produz nada há anos, e Jack, seu filho, que 
dedicou a vida a uma galeria de arte em Londres. Só 
que ela pertence à família da mulher de quem Jack 
está se divorciando e que pretende passar adiante o 
negócio. 

É claro que Jack quer comprar a galeria. Para isso, 
porém,
precisa vender a casa que ele e o pai possuem na 
região da Toscana, na Itália. Já Robert não tem tanta 
certeza se vai conseguir se desfazer do elo que resta 
entre ele e a mulher, mãe de Jack. Ela morreu num 
acidente de carro que acabou afastando
pai e filho. 

A propriedade na Toscana está caindo aos pedaços e 
vai precisar de uma reforma pesada. Enquanto 
trabalham na casa, Robert e Jack também vão ter que 
dar uma geral na relação deles, um verdadeiro resgate 
emocional.
 
"De Volta à Itália" propõe uma jornada divertida e 
tocante e
traz um dos melhores desempenhos do astro da 
franquia "Busca Implacável".

Liam Neeson (Robert) e Micheál Richardson (Jack) são pai 
e filho na vida real. 

 

 

MOISÉS
LIPORAGE

Diretor(a): James D'Arcy
Elenco: Liam Neeson, Yolanda Kettle, Micheál Richardson, 
Souad Faress, Lindsay Duncan
Ano: 2020  

Robert (Liam Neeson) viaja de Londres à Toscana, na Itália, 
para revisitar um imóvel caindo aos pedaços deixado pela 
falecida esposa. Com a ajuda de Jack (Micheál 
Richardson), filho com quem mantém uma complexa 
relação, o artista tenta reconstruir o local e estabelecer 
uma nova conexão com o rapaz.

SEXTA . 23/7
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DIAS
MELHORES

Diretor(a): Derek Tsang 

 

Elenco: Dongyu Zhou, Jackson Yee, Fang Yin, Ye Zhou, Yue Wu, Jue Huang, Yifan Zhang
Ano: 2019

A estudante Nian (Dongyu Zhou) se concentra para as provas finais 
que vão definir seu futuro acadêmico, mas precisa lidar com a 
ausência da mãe e o constante bullying que sofre por parte de suas 
colegas. Enquanto volta da escola, ela acaba conhecendo Xiao Bei 
(Jackson Yee), um jovem misterioso que passa a protegê-la, e uma 
amizade improvável surge entre eles. Indicado ao Oscar   de Melhor 
Filme Estrangeiro.

®
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BELA
VINGANÇA

Indicada ao Oscar® de Melhor Atriz por essa performance cheia de camadas,
Carey Mulligan dá um banho na pele de Cassie. Jovem que se lança à missão 
de mostrar aos predadores noturnos que, muitas vezes, o poder está
com a presa.

"Bela Vingança" tem a estrela Margot Robbie como uma das produtoras. Já 
Emerald Fennell foi a primeira mulher a ser indicada ao Oscar® de Melhor 
Direção por um filme de estreia. Ela levou para casa a estatueta de Melhor 
Roteiro Original por essa desconstrução do gênero filme de vingança. O longa 
presenteia o público com um desfecho surpreendente.

Diretor(a): Emerald Fennell 
Elenco:  Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Timothy E. 
Goodwin, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox
Ano: 2020  

Cassie (Carey Mulligan) é uma mulher inteligente e 
astuta que tem seu futuro promissor arruinado por um 
evento misterioso. Para lidar com seus traumas, ela 
passa a ter uma vida dupla secretamente, frequentando 
bares todas as noites e fingindo estar bêbada, buscando 
se vingar de homens mal-intencionados. Mas tudo muda 
quando um encontro inesperado lhe dá a chance de 
corrigir os erros do passado.
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