PHENOMENA #61 | WOOLFIES
17:00 HS - A Companhia dos Lobos
Reino Unido | 1984 | 95 minutos |
Direção: Neil Jordan
Elenco: Sarah Patterson, Angela Lansbury, David Warner
Gênero : Fantasia, Horror
Formato: Digital / DTS-HD Master Audio 5.1
Idioma: Inglês com Legendas em Português
Uma das mais famosas fábulas infantis é subvertida e acrescida de muito simbolismo e
sensualidade nesse clássico do cinema de fantasia. A companhia dos lobos, filme dirigido
por Neil Jordan em 1984, faz uma espécie de paráfrase do conto de Chapeuzinho
Vermelho, aqui revisto como uma alegoria ao amadurecimento feminino, a transição da
puberdade para a vida adulta e a descoberta da sexualidade, além de flertar com o gênero
de filmes de terror e com o mito do lobisomem. “Um lobo pode ser mais do que aparenta.
Ele usa muitos disfarces. (...) Os piores lobos são peludos por dentro. E quando eles te
mordem, eles te arrastam para o inferno” (texto de Ramon Dias)
19:00 HS - Um Lobisomem Americano em Londres
EUA, Reino Unido | 1981 | 97 minutos |
Direção: John Landis
Elenco: David Naughton, Jenny Agutter, Joe Belcher
Gênero : Horror, Comédia
Formato: Digital / DTS-HD Master Audio 5.1
Idioma: Inglês com Legendas em Português

Um conto violento, sangrento, e um tanto quanto dramático sobre um turista americano
que tem a desventura de ser mordido por um lobisomem. Com uma trilha excelente e
efeitos especiais incríveis (mesmo 30 anos depois) confeccionados pelo ganhador do Oscar
Rick Backer, esse filme leva a mescla terror e comédia a um novo patamar. Não cometa o
sacrilégio de assisti-lo numa tela pequena, essa obra só pode ser apreciada em toda a sua
magnitude numa sala de cinema! Se você for escolher apenas um filme de lobisomem na
sua vida, tem que ser esse. É raro encontrar atividades carnívoras ao luar tão divertidas
como esta! Uma obra prima insana, pavorosa e hilária.
•Ingressos na bilheteria da Spcine a partir das 16hs.
•Limite de 2 ingressos por pessoa.
•É possível retirar ingressos para as duas sessões,
•Não haverá venda online.
•Entrada Gratuita.

