
                           

ANNA KARENINA                                                                              15523

A  história  mostra  a  capacidade  de  amar  que  nasce  no  coração  humano. 
Quando Anna questiona sua felicidade e seu casamento, mudanças acontecem 
a todos em volta dela. 

BARBARA                                                                                         15524 
  
Na Alemanha Ocidental dos anos 1980, Barbara é uma médica de Berlim que é 
banida da cidade e enviada para o interior do país, depois de ter pedido um 
visto  para  sair  do  país.  Obrigada  a  trabalhar  em uma clínica  do  governo, 
Barbara está profundamente infeliz e teme estar sob a constância vigilância de 
seus  colegas  de  trabalho.  Isso  faz  com  que  ela  leve  uma  vida  isolada  e 
solitária. Enquanto se mantém distante de todos no trabalho, especialmente 
de seu chefe, que nutre uma paixão por ela, Barbara se divide entre a clínica, 
um caso com um amante e os planos para conseguir sair do país.

APROXIMAÇÃO                                                                                 15525

Neste  filme,  centrado  em  torno  da  retirada  de  Israel  da  Faixa  de  Gaza 
ocupada, uma mulher francesa de origem israelense chega à Faixa de Gaza 
para encontrar a filha há muito tempo abandonada. 

O MESTRE                                                                                        15526

Lancaster Dodd (Phillip Seymour Hoffman) é uma figura carismática e líder de 
uma organização religiosa nos anos 50. Entre seus súditos, que não paravam 
de crescer, Freddie Sutton (Joaquin Phoenix) era seu mais fiel seguidor, mas 
um dia seu discípulo começa a questionar a fé e, por consequência disso, seu 
próprio mestre. 
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DJANGO LIVRE                                                                                15527 

Django  é  um escravo  negro  liberto  que,  sob  a  tutela  de  um caçador  de 
recompensas  alemão,  torna-se  um  mercenário  e  parte  para  encontrar  e 
libertar  a  sua esposa das  garras  de  Monsieur  Calvin  Candie,  charmoso  e 
inescrupuloso proprietário da Candyland, casa no Mississippi onde escravas 
são  negociadas  como objetos  sexuais  e  escravos  são  colocados  pra  lutar 
entre si. 

O LADO BOM DA VIDA                                                                      15528

Pat Solatano (Bradley Cooper) perdeu tudo que tinha - sua casa, seu emprego 
e sua esposa. Ele agora voltou a morar com seus pais (Jacki Weaver e Robert 
De Niro), depois de passar oito meses em um sanatório, cumprindo um acordo 
judicial.  Quando  Pat  conhece  Tiffany  (Jennifer  Lawrence),  uma  garota 
misteriosa que também tem seus próprios problemas, suas rotinas tomam um 
rumo diferente  e  imprevisível.  Um laço  inesperado  se  forma entre  eles,  e 
mudanças positivas começam a acontecer na vida dos dois. 

MONSTER HIGH : UMA FESTA DE ARREPIAR                                   15529

Este filme desenterra um antigo conflito entre 'Normies' e monstros - e as 
coisas estão prestes a ficar assustadoras. Durante anos, os alunos da escola 
Monster High foram avisados que o Halloween era uma noite para ficar dentro 
de casa e evitar conflitos a todo custo. Mas Frankie e seus amigos descobrem 
que monstros e 'Normies' adoram passar a noite de Halloween juntos. Todos 
decidem voltar atrás e aproveitar a noite para celebrar suas individualidades e 
provam que não há problema em ser único. 


