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SESSÕES DE CINEMA
Sáb. [3] 15h00
RIO | Rio
de Carlos Saldanha
Estados Unidos, 2011 – 96 min | dobrados em português | M/6
Blu é uma arara colorida domesticada de uma espécie em vias de extinção,
que vive numa pacata cidade nos Estados Unidos com Linda, a sua dona e
melhor amiga. Quando os cientistas anunciam a descoberta uma fêmea da
sua espécie no Rio de Janeiro, Blu e Linda decidem partir à aventura, de
forma que Blu possa encontrar, e porque não apaixonar-se pela arara Jewell.
Já no Brasil, quando as duas aves se encontram, algo terrível acontece: Blu e
Jewel são raptados por um grupo de traficantes de aves exóticas. Com a
ajuda da desembaraçada Jewel e de um grupo de pássaros de cidade astutos
e manhosos, conseguem escapar. Com a nova amiga a seu lado, Blu terá de
arranjar coragem para ultrapassar a sua fobia e aprender a voar. Uma
comédia musical (com muito samba) de animação realizada pelo brasileiro
Carlos Saldanha, criador da série Idade do Gelo.
Sáb. [10] 15h00
ROCK-A-BYE BABY | Jerry Ama-Seca
de Frank Tashlin
com Jerry Lewis, Marilyn Maxwell, Connie Stevens
Estados Unidos, 1958 – 103 min | legendado eletronicamente em português
| M/12
Num dos mais “musicais” dos seus filmes (canções originais de Harry Warren
e Sammy Cahn), Jerry está outra vez perdido entre mulheres e… bebés, na
pele de um pacato reparador de televisões que adota os trigémeos de uma
antiga namorada (entretanto tornada vedeta de Hollywood) e ao cabo de
uma série de peripécias ainda se verá acusado de bigamia. Todas as
características da “persona” de Jerry, da insegurança à divisão entre o
anonimato e as luzes do espetáculo, num dos seus filmes mais divertidos.
A programação dos sábados dia 17 e dia 24 é uma colaboração com o

PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa
Sáb. [17] 15h00
CESTA DO PRAVEKU | “Viagem ao Princípio do Tempo”
de Karel Zeman
com Vladimír Bejval, Petr Herrman, Zdenek Hustak, Josef Lukás
Checoslováquia, 1955 – 93 min | legendado em português | M/6
“Viagem ao Princípio do Tempo” é um filme de ficção científica checoslovaco
para crianças realizado por Karel Zeman em 1955. Foi a primeira vez que
Zeman combinou num mesmo filme atores em conjunto com animação em
stop-motion e efeitos especiais. Este filme foi premiado nos festivais
internacionais de cinema de Veneza e Mannheim. O mais extraordinário
neste filme é o seu caracter documental mostrando espécies animais
extintas que se comportam naturalmente no seu habitat, facto pouco vulgar
no cinema desta época e que foi precursor de documentários sobre a
natureza que visam o aspeto educacional e não só o entretenimento.

Sáb. [24] 15h00
VYNÁLEZ ZKÁZY | A Invenção Diabólica
de Karel Zeman
com Lubor Tokos, Jana Zatroukalová, Miroslav Holub, Arnost Navrátil
Checoslováquia, 1958 – 83 min | legendado em português | M/6
Talvez a mais conhecida e conseguida adaptação que Karel Zeman fez de
uma obra de Júlio Verne usando actores reais sobre cenários desenhados,
que reproduzem primitivas ilustrações dos romances do escritor. O filme
inspira-se no romance “Em Frente da Bandeira” e conta a história de um
cientista que inventa uma arma poderosa disputada entre o seu país e um
rival.

OFICINA
Sábado [24] 11h00

DINOSSAUROS E MONSTROS SUBAQUÁTICOS!
O Fantástico Mundo de Karel Zeman
Conceção e orientação: Teresa Cortez
Dos 6 aos 9 anos | Duração: 2 horas
Karel Zeman foi um importante realizador da Checoslováquia, cujos filmes
fantásticos combinavam de forma inovadora técnicas de animação com ação
real. Vem descobrir os seus filmes e como dar vida a bonecos,
transformando-os em personagens de um filme.
Marcação prévia até 19 de fevereiro para:
cinemateca.junior@cinemateca.pt
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