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Nota de Imprensa 

 
 

Cine Santander Cultural abre programação de 
maio  

 
 

Porto Alegre, 25 de abril de 2016 – Quatro filmes recentes que foram muito bem 
recebidos pela crítica e público estão em cartaz de 28 de abril até 12 de maio, no Cine 
Santander Cultural: Tangerine, de Sean Baker; O Cheiro da Gente, de Larry Clark; 
Cemitério do Esplendor, de Apichatpong Weerasethakul e A Ilha do Milharal, de George 
Ovashvili, dividem a grade do próximo mês com o Fantaspoa. Vale destacar o lançamento do 
curta-metragem Oficina de Choro e Samba, dia 30 de abril.  
 Tangerine, filmado com câmeras de celulares, acompanha a prostituta transexual Sin-
Dee, que sai da cadeia e descobre que seu namorado está saindo com uma mulher cisgênero. 
Em O Cheiro da Gente, um grupo de jovens se reúne diariamente para andar de skate, fumar 
maconha e se divertir. No filme A Ilha do Milharal, um camponês e sua neta, que cuidam de 
uma plantação em uma ilha no rio Inguri, vivem o amadurecimento da jovem e a obstinação do 
velho camponês. Já em Cemitério do Esplendor, soldados são acometidos por uma misteriosa 
doença do sono e transferidos para uma clínica temporária.  
 
 
PROGRAMAÇÃO 28/4 ATÉ 12/5 
 
28 de abr a 4 de mai * 
15h Tangerine Sean Baker 
17h O Cheiro da Gente Larry Clark 
19h Cemitério do Esplendor Apichatpong Weerasethakul 
 

*Excepcionalmente no dia 30 de abril, às 19h, o curta-metragem Oficina de Choro e 
Samba ganha sessão especial de lançamento comentada com entrada gratuita 
(divulgação especial em release separado) 

 
5 de mai a 12 de mai 
15h A Ilha do Milharal George Ovashvili 
17h Tangerine Sean Baker 
19h O Cheiro da Gente Larry Clark 
 
 
CEMITÉRIO DO ESPLENDOR 
Rak ti Khon Kaen, Tailândia, França, 2015, cor, 122 min 
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Soldados acometidos por uma misteriosa doença do sono são transferidos para uma clínica 
temporária. Enquanto os médicos exploram maneiras para aliviar os sonhos perturbados dos 
doentes, a voluntária Jenjira começa a se aproximar de Itt, um dos pacientes mais enigmáticos. 
D, R: Apichatpong Weerasethakul. G: Drama/Fantasia. CI: 14 anos.  
 
O CHEIRO DA GENTE 
The Smell of Us, França, 2014, cor, 92 min 
Em Paris, um grupo de jovens se reúne diariamente para andar de skate, fumar maconha e se 
divertir. Entediados, ricos, mimados e sempre conectados, eles vivem uma rotina desregrada e 
sem objetivos, até que a realidade finalmente desaba sobre eles. 
D: Larry Clark. G: Drama. CI: 18 anos.  
 
A ILHA DO MILHARAL 
Simindis Kundzuli, Geórgia, Abkhazia, Rússia, 2014, cor, 100 min 
Um camponês e sua neta cuidam de uma plantação em uma ilha no rio Inguri, que fica na 
divisa entre dois países em conflito (Geórgia e Abkhazia). A passagem do tempo, que desgasta 
e constrói as ilhas, marca o amadurecimento da jovem e a obstinação do velho camponês. 
D: George Ovashvili. G: Drama. CI: 14 anos.  
 
TANGERINE 
Simindis Kundzuli, Estados Unidos, 2015, cor, 88 min 
Filmado com câmeras de celulares, o filme acompanha a prostituta transexual Sin-Dee, que 
acaba de sair da cadeia e descobre que seu namorado, Chester, está saindo com uma mulher 
cisgênero. Ela então decide sair à procura dos dois para puni-los pela traição. 
D: Sean Baker. G: Drama/Comédia. CI: 16 anos.  
 

 
SERVIÇO 
Programação regular: R$ 10,00 
Pessoas acima de 60 anos e estudantes (programação regular): R$ 5,00 
Funcionários e clientes Santander têm entrada franca nos dias de programação regular 
(ingressos limitados). 
Domingo em Família: entrada gratuita 
Associados SESC, em junho, pagam meia-entrada 
Programação sujeita a alteração 
85 lugares – Dolby Digital 
Ar-condicionado 
Acesso para portadores de necessidades especiais 
 
Cine Santander Cultural 
ecine@santander.com.br 
Envie um e-mail para scultura@santander.com.br com o assunto CADASTRO PORTO 
ALEGRE e receba nosso newsletter semanal. 
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
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Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
 
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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