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Release HELL DE JANEIRO 2019
Festival de 19 a 25 de setembro de 2019
Estação NET Botafogo e Instituto Cervantes.

O Hell de Janeiro 2019 é marcado pela estréia de 3 longas: Echoes of Fear (EUA), The Fear of
Looking Up (Reino Unido e Brasil) e The Lake Vampire (Venezuela). Oito programas de curtas internacionais
completam a programação macabra de filmes: Animaldiçoados (1 e 2), Fantasmas e Ficção Científica de
Horror, O Feminino-Monstruoso, Freak e Assassinos, Possessão e Cultos, Primeiro Pesadelo e Vampiros.

O HELL DE JANEIRO 2019 traz 77 filmes de horror, terror e comédia assustadora, nacionais e
internacionais de Andorra, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, EUA, Finlândia, França, Marrocos, Iran,
Irlanda, Itália, México, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Tailândia, Turquia e Venezuela.

Os longas Echoes of Fear (EUA), The Fear of Looking Up (Reino Unido e Brasil) e The Lake Vampire
(Venezuela) estreiam no festival. Os curtas serão exibidos em 8 programas temáticos. Dois programas do
Animaldiçoados, que reúnem as animações mais sombrias. Fantasmas e Ficção Científica de Horror, O Feminino-
Monstruoso, Freak e Assassinos, Possessão e Cultos, Primeiro Pesadelo e Vampiros, com a estréia dos melhores
curtas que estão sendo exibidos no circuito internacional de festivais de cinema de horror e terror.

A ilustração oficial do Hell de Janeiro 2019 é uma criação do Marvin Rodriguez, que estará lançando no
festival o seu HQ chamado Found Footage. O quadrinho é uma homenagem ao gênero de horror. As sessões do
Hell de Janeiro 2019 acontecerão de 19 a 25 de setembro no Estação NET Botafogo e Instituto Cervantes.

Os melhores filmes serão premiados pelo CTAv - Centro Técnico Audiovisual, CiaRio - Naymar e Méliès.

- Prêmio CTAv - Empréstimo de Câmera (SI-2K ou Black Magic) e acessórios ou Serviço de Mixagem.

- Prêmio Edina Fujii CiaRio - R$ 3.000,00 (três mil reais) em locação de equipamentos de iluminação,
acessórios e maquinária da empresa Naymar.

- Prêmio Méliès - Duas bolsas para os cursos livres EaD da Faculdade Méliès.

A classificação indicativa do Hell de Janeiro 2019 é: Não recomendado para menores de 18 anos.

Parceiros e apoiadores do Hell de Janeiro: ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação, CTAv -
Centro Técnico Audiovisual, Estação NET de Cinema, Instituto Cervantes Rio de Janeiro, Marvin Rodriguez, Méliès,
Naymar - CiaRio, Papo de Cinema e PlayTV.

A maratona de filmes sombrios e assombrados, cheio de pesadelos vivos do Hell de Janeiro 2019 vai
começar!

Visite www.helldejaneirofestival.com.br

http://www.helldejaneirofestival.com.br
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PROGRAMAÇÃO COMPLETA 2019
19 a 25 de setembro de 2019 no Estação NET Botafogo e Instituto Cervantes.

19 DE SETEMBRO DE 2018, QUINTA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - Animaldiçoados 1 (01:28:00/ animação/ vários países) ESTREIAS

21:30 - Possessão e Cultos (02:08:14/ ficção/ vários países) ESTREIAS

20 DE SETEMBRO DE 2018, SEXTA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - Animaldiçoados 2 (01:19:00/ animação/ vários países) ESTREIAS

21:30 - O Feminino-Monstruoso (01:51:29/ ficção/ vários países) ESTREIAS

21 DE SETEMBRO DE 2018, SÁBADO

INSTITUTO CERVANTES

16:30 - Animaldiçoados 2 (01:19:00/ animação/ vários países) ESTREIAS

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO - no hall

18:00 - Lançamento do HD Found Footage de Marvin Rodriguez
Found Footage é uma HQ de terror e suspense que conta a história de um cineasta falido que é contratado para um projeto
cinematográfico macabro que mudará sua vida para sempre, da pior maneira possível. Baseado em casos reais da Deep Web,
Found Footage usa a linguagem característica do cinema para compor a narrativa visual se transformando em uma experiência
de imersão no horror e gore. O Ilustrador Marvin Rodriguez estará assinando as HQs e o cartaz do festival 2019.

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - Freaks e Assassinos (01:44:54/ ficção/ vários países) ESTREIAS

21:30 - Primeiro Pesadelo (01:53:15/ ficção/ vários países) ESTREIAS

22 DE SETEMBRO DE 2018, DOMINGO

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - Vampiros (01:40:00/ ficção/ vários países) ESTREIAS
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21:30 - Fantasmas e Ficção Científica de Horror (01:43:23/ ficção/ vários países) ESTREIAS

23 DE SETEMBRO DE 2018, SEGUNDA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - The Lake Vampire (Carl Zitelmann/ 1:41:00/ ficção/ Venezuela/ 2017) ESTREIA

21:30 - O Feminino-Monstruoso (01:51:29/ ficção/ vários países) ESTREIAS

24 DE SETEMBRO DE 2018, TERÇA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - The Fear of Looking Up (Konstantinos Koutsoliotas/ 01:30:00/ ficção/ Reino Unido e Brasil/ 2019) ESTREIA

21:30 - Primeiro Pesadelo (01:53:15/ ficção/ vários países) ESTREIAS

25 DE SETEMBRO DE 2018, QUARTA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

19:30 - Fantasmas e Ficção Científica de Horror (01:43:23/ ficção/ vários países) ESTREIAS

21:30 - Echoes of Fear (Brian e Laurence Avenet-Bradley/ 01:30:00/ ficção/ EUA/ 2018) ESTREIA

LONGAS

Echoes of Fear
(Brian e Laurence Avenet-Bradley/ 01:30:00/ ficção/ EUA/ 2018)
Depois de herdar a casa de seu avô, Alysa deve enfrentar o mistério de sua morte repentina e o mal que se esconde por dentro.

The Fear of Looking Up
(Konstantinos Koutsoliotas/ 01:30:00/ ficção/ Reino Unido e Brasil/ 2019)
Ao perseguir um assassino em série inspirado no deus do sono, a vida de uma policial é derrubada pela morte de seu amante.
Monstros iminentes e a necessidade de vingança nublam a fronteira entre seus pesadelos e a realidade.

The Lake Vampire
(Carl Zitelmann/ 1:41:00/ ficção/ Venezuela/ 2017)
Desesperado para encontrar um assunto para o seu próximo romance, Ernesto Navarro segue os rastros de um misterioso
assassino, um homem obcecado por beber sangue humano e se tornar imortal.
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PROGRAMAS DE CURTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Animaldiçoados 1 (01:28:00/ animação/ vários países) ESTREIAS
A Última Encruzilhada da Terra (Brasil)
Dreams from the Ocean (Suécia)
Viva el Rey (México)
5 dedos 5 anéis (Brasil)
Toe (EUA)
Cinetic (França)
As Long As Our Hearts Can Beat (França)
Isso é o Mundo Cão (Brasil)
Enquanto Você Dorme (México)
CorkScream (Brasil)
Skeleton In The Closet (Finlândia)

Animaldiçoados 2 (01:19:00/ animação/ vários países) ESTREIAS
La Noria (Espanha)
Decorado (Espanha e França)
Metamorphosis (Espanha e França)
Don’t Feed These Animals (Portugal)
To The End (França)
Starvation (Iran)
Mysha (Brasil)
400 MPH (França)
Jack (EUA)
Wild Love (França)

Fantasmas e Ficção Científica de Horror (01:43:23/ ficção/ vários países) ESTREIAS
The Haunted Swordsman (EUA)
Quiver (EUA)
The Blizzard (Andorra)
From Inside (Espanha)
Creswick (Austrália)
Being of Neglected (Tailândia)
Look Twice (EUA)
Paralysis (Polônia)
The Desecrated (EUA)

O Feminino-Monstruoso (01:51:29/ ficção/ vários países) ESTREIAS
Supine (República Checa)
Lilith (Brasil)
Tipo Sangue (Brasil)
Helsinki Mansplaining Massacre (Finlândia)
As Viajantes (Brasil)
Hot Dog (EUA)
Skjemt Blod (EUA)
Cold Call (EUA)
Retchs (Reino Unido)

Freaks e Assassinos (01:44:54/ ficção/ vários países) ESTREIAS
I Am Not A Monster (Irlanda)
Limbo (Espanha)
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Malacostraca (EUA)
Piggy (Espanha)
Your Last Day on Earth (Espanha)
Creeper (Austrália)
The Rejected (Turquia)
The Procedure 2 (EUA)
Five Course Meal (Canadá)

Possessão e Cultos (02:08:14/ ficção/ vários países) ESTREIAS
The New Bible (Argentina)
Atomic Ed (França)
Possessions (EUA)
A Doll Distorted (Reino Unido)
The Feat (Espanha)
Stray (Austrália)
Le Plan (França)
Cova Humana (Brasil)

Primeiro Pesadelo (01:53:15/ ficção/ vários países) ESTREIAS
Nojo (Portugal)
Blood Runs Down (EUA)
Aquarium (Itália)
Feliz Natal, Sr. Monstro (Portugal)
Dig Another Grave (Portugal)
Exulansis (Portugal)
Bedtime Story (Espanha)
No OneWill Ever Believe You (Canadá)
A Litlle Taste (Espanha)

Vampiros (01:40:00/ ficção/ vários países) ESTREIAS
Não Procures Mais Além (Portugal)
Pop Ritual (Brasil)
Damian (México)
Colidiremos (Brasil)
Reformed (Austrália)
Snaggletooth (EUA)
Noctámbulos (Espanha)

SINOPSES DOS FILMES

Animaldiçoados 1 (01:28:00/ animação/ vários países) ESTREIAS

A Última Encruzilhada da Terra
(Fabrício de Castro/ 00:12:00/ animação/ Brasil/ 2019)
Júpiter é um jovem músico que planeja vender sua alma em busca de fama e sucesso. Porém seus planos são abalados
quando conhece a jovem Ema e passam a noite juntos em uma encruzilhada deserta. Os jovens tomam novos rumos, mas não
percebem que já haviam negociado os seus destinos.

Dreams from the Ocean
(Carolina Sandvik/ 00:14:50/ animação/ Suécia/ 2018)
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Uma mulher de camisola rosa passeia numa casa com cinco quartos. Ela está tomando banho, assistindo TV, indo para a cama,
levantando-se para uma xícara de chá e um cigarro, alimentando o gato e, em cada quarto, suas ações diárias são
interrompidas por uma figura misteriosa e sem rosto, vestida de preto, que parece emergir das sombras para atacá-la com
brutalidade. A mulher continua reaparecendo no quarto ao lado como se nada tivesse acontecido.

Viva el Rey
(Luis Téllez/ 00:08:26/ animação/ México/ 2017)
Em um tabuleiro de xadrez onde a batalha termina, um peão preto assiste o palco desmoronar devido às batalhas às quais foi
submetido. Dessa maneira, surge uma nova oportunidade para ambos os lados em um "jogo" que adquire novas dimensões.

5 dedos 5 anéis
(André Brito/ 00:07:26/ animação/ Brasil/ 2019)
E por onde os cangaceiros passavam, roubavam queimavam e matavam, levando a quem cruzasse seu caminho toda sorte de
suplícios.

Toe
(Chad Thurman and Neal O’Bryan/ 00:07:00/ animação/ EUA/ 2019)
Um garoto faminto come um dedo do pé que encontra saindo do chão. Mais tarde naquela noite, algo horrível chega ao seu
quarto querendo de volta…

Cinetic
(Thomas Lagana, Johanna Bardon-Brun, Robin Bouillet, Marie Jullietty, Hugo Meheust/ 00:06:00/ animação/ França/
2019)
Um homem adormece no trem que o leva para casa. Quando ele acorda, todos os outros passageiros desaparecem. O homem
então decide viajar de trem para encontrar respostas.

As Long as Our Hearts Can Beat
(Jason Mégrelis, Sylvan Charmasson, Charlotte Dudzicki, Kévin Lagrue, Marion Légier, Hradini Parikh, Léa Zafrilla/
00:05:05/ animação/ França/ 2019)
Duas mulheres em fuga, um canyon como a única saída e, finalmente, a morte. Uma oportunidade para elas viverem seu último
momento, intensamente.

Isso é o Mundo Cão
(Rodrigo EBA!/ 00:04:44/ animação/ Brasil/ 2019)
Apresentador sensacionalista é ao mesmo tempo narrador e vítima de seu programa de TV.

Enquanto Você Dorme (meus pesadelos acontecem)
(Adrián Quintero Mármol Martínez/ 00:02:55/ animação/ México/ 2018)
Animações curtas de experiências horríveis sofridas no limbo do inconsciente. Baseado em pesadelos atuais.

CorkScream
(Felipe Barreto/ 00:02:04/ animação/ Brasil/ 2018)
Um CorkScream perdido na floresta enfrenta um antigo inimigo.

Skeleton In The Closet
(Tomi Malakias/ 00:10:024/ animação/ Finlândia /2019)
Um Estranho Em Uma Terra Estranha, Êxodo 2:22.

Animaldiçoados 2 (01:19:00/ animação/ vários países) ESTREIAS

La Noria
(Carlos Baena/ 00:12:00/ animação/ Espanha/ 2018)
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Escuridão nem sempre é o que parece.

Decorado
(Alberto Vázquez/ 00:11:00/ animação/ Espanha e França/ 2016)
O mundo é um palco maravilhoso, mas seus personagens são vergonhosos.

Metamorphosis
(Carla Pereira & Juan Fran Jacinto/ 00:10:35/ animação/ Espanha e França/ 2019)
Na casa dos trinta e ainda morando com a mãe, um homem decide se libertar de seus demônios interiores.

Don’t Feed These Animals
(Guilherme Afonso e Miguel Madaíl de Freitas/ 00:10:15/ animação/ Portugal/ 2019)
Um esfomeado coelho de laboratório dá vida à sua comida preferida e agora tem de fazer uma aliança inesperada para
enfrentar uma ameaça maior.

To The End
(Quentin Simon, Guillaume Chappe, Marie Delpierre, Claire Carcopino, Renaud Roquette / 00:08:18/ animação/ França/
2019)
Daniel vai ao enterro do seu melhor amigo e decide desenterrá-lo e trazê-lo para casa por uma última noite…

Starvation
(Zahra Rostampour/ 00:07:00/ animação/ Iran/ 2018)
Uma loba faminta fica presa em estereótipos sobre ser a grande lobo mau da história. Ela tem que fugir quando todos a acusam
de violência e assassinato. Ela enfrenta o perigo de ser morta.

Mysha
(Constantin de Tugny/ 00:06:00/ animação/ Brasil 2019)
Joana é convidada a jantar por Mysha, mas não sabe o que o rato planeja para o prato principal.

400 MPH
(Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin Tireloque/ 00:02:09/
animação/ Françal/ 2019)
Apenas mais um dia ruim - ou não.

Jack
(Faiyaz Jafri/ 00:02:09/ animação/ EUA/ 2019)
Jack está nu. Jack está fingindo tocar violão. Jack parece bobo e vulnerável?

Wild Love
(Paul Autric, Quentin Camus, Léa Georges, Maryka Laudet, Zoé
Sottiaux, Corentin Yvergniaux/ 00:06:55/ animação/ França/ 2018)
Alan e Beverly estão fazendo uma caminhada romântica. Eles estão muito apaixonados. Infelizmente, no meio de sua felicidade
ofuscante, eles provocam - sem perceber - a morte de uma marmota. Contra um exército de roedores enfurecidos e
sanguinários, o amor perfeito de Alan e Beverly não será de grande utilidade…

Fantasmas e Ficção Científica de Horror (01:43:23/ ficção/ vários países) ESTREIAS

The Haunted Swordsman
( Kevin McTurk/ 00:16:00/ ficção/ EUA/ 2019)
QuiverNeste épico de fantoches artesanais, passado num mundo de demônios e fantasmas, um samurai solitário e seu
estranho companheiro, uma cabeça decepada amaldiçoada, embarcam em busca de vingança enquanto lutam contra criaturas
míticas e pesadelos de folclore.
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(Shayna Connelly/ 00:14:00/ ficção/ EUA/ 2018)
O horror e o desejo se fundem quando Suzanne desperta uma presença fantasmagórica e inicia um namoro incomum no
espaço e no tempo.

The Blizzard
(Alvaro Rodriguez Areny/ 00:12:46/ ficção/ Andorra/ 2019)
Guerra Mundial. Sangue na neve. Marie, uma refugiada francesa, acorda ferida e desorientada no meio de uma nevasca. Não
há sinais para ajudá-la a recriar seu caminho. À frente, uma floresta misteriosamente tranquila a separa da filha. Como ela vai
atravessar isso? Existe alguma saída?

From Inside
(Pablo Guirado/ 00:10:00/ ficção/ Espanha/ 2019)
Após uma discussão por telefone, Laura é forçada a enfrentar seu maior medo no meio de uma noite fria e tempestuosa. Um
terror que persegue há anos e que apenas a verdade pode parar.

Creswick
(Natalie Erika James/ 00:09:50/ ficção/ Austrália/ 2016)
Enquanto uma jovem ajuda o pai a arrumar a casa, ambos estão cada vez mais conscientes da presença que sempre souberam
que estava lá.

Being of Neglected
(Jakkrapan Sriwichai/ 00:08:36/ ficção/ Tailândia/ 2018)
O jovem mochileiro que viaja sozinho em uma estrada vazia, conhece uma garota misteriosa e sua motocicleta. Ela está
contando uma história de fantasma que aconteceu nessa estrada, a história sobre a mulher fantasma ligando para contar sua
história no rádio.

Look Twice
(Kyle Wilson/ 00:07:43/ ficção/ EUA/ 2018)
Um guarda de segurança noturno vigia um invasor na propriedade; depois se arrepende de chamar a atenção, quando ele
percebe que o intruso é paranormal.

Paralysis
(Tom Sajewski/ 00:07:00/ ficção/ Polônia/ 2017)
Shin é pega entre sonhos e realidade. Ela tenta lidar com as responsabilidades cotidianas, sem ter certeza, se o que vê é real
ou não.

The Desecrated
(John Gray/ 00:07:28/ ficção/ EUA/ 2018)
Uma jovem atendente do necrotério que trabalha no turno da noite encontra uma visitante indesejável.

O Feminino-Monstruoso (01:51:29/ ficção/ vários países) ESTREIAS

Supine
(República Checa/ 00:25:00/ ficção/ Brasil/ 2018)
Sylvie é uma taxidermista satisfeita por estar isolada de pessoas em sua grande casa nas montanhas da França - sua única
companhia é o seu trabalho.

Lilith
(Edem Ortegal/ 00:20:00/ ficção/ Brasil/ 2018)
Lilith teria sido a primeira mulher da humanidade, mas foi expulsa do paraíso e amaldiçoada para sempre por se opor ao
sistema patriarcal do reino dos céus. Agora ela está de volta, com seus servos e sua sede de vingança para destruir a ordem
criada por Deus e pelo Diabo.



HELL DE JANEIRO 2019
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE HORROR E TERROR DO RIO DE JANEIRO

HELL DE JANEIRO - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TERROR E HORROR DO RIO DE JANEIRO
De 19 a 25 de setembro de 2019
E-mail: contato@helldejaneirofestival.com.br
Website: www.helldejaneirofestival.com.br
Rio de Janeiro - Brasil

Tipo Sangue
(Lucas Fratini/ 00:20:00/ ficção/ Brasil/ 2018)
Longe do sol carioca, Liz se alimenta do sangue de homens que encontra por um aplicativo de relacionamentos. Uma noite na
boate onde trabalha, Liz conhece Marina, com quem começa um relacionamento impossível.

Helsinki Mansplaining Massacre
(Ilja Rautsi / 00:15:00/ ficção/ Finlândia/ 2018)
Uma comédia de terror sobre a luta desesperada de uma mulher para sobreviver a um bando de homens que só querem
explicar tudo para ela.

As Viajantes
(Davi Mello/ 00:11:00/ ficção/ Brasil/ 2019)
Em uma noite de sexta-feira, duas atrizes compartilham seus medos.

Hot Dog
(T.J. Yoshizaki/ 00:07:00/ ficção/ EUA/ 2019)
Uma visão assustadora da mente de um oficial da polícia de Los Angeles tendo apenas mais um dia ruim - ou não.

Skjemt Blod
(Gwenmarie White/ 00:06:04/ ficção/ EUA/ 2018)
Em sua tese da CalArts Art, SKJEMT BLOD (que se traduz em "sangue ruim" ou "sangue contaminado" em norueguês),
Gwenmarie White usa o que cunhou "girl kvlture" como um veículo para meditar sobre a brutalidade americana. A adaptação
orquestral de black metal de "Bad Blood", de Taylor Swift, aproveita a tensão entre os sons e as imagens da cultura pop e da
cultura metal para chamar a atenção para aspectos maiores de violência e prazer.

Cold Call
(Linda Mai Green/ 00:03:05/ ficção/ EUA/ 2018)
Em sua tese da CalArts Art, SKJEMT BLOD (que se traduz em "sangue ruim" ou "sangue contaminado" em norueguês),
Gwenmarie White usa o que cunhou "girl kvlture" como um veículo para meditar sobre a brutalidade americana. A adaptação
orquestral de black metal de "Bad Blood", de Taylor Swift, aproveita a tensão entre os sons e as imagens da cultura pop e da
cultura metal para chamar a atenção para aspectos maiores de violência e prazer.

Retchs
(Keir Siewert/ 00:04:20/ ficção/ Reino Unido/ 2018)
Uma montanha-russa de terror visceral em que a doença de uma jovem mulher dá uma guinada perturbadora...

Freaks e Assassinos (01:44:54/ ficção/ vários países) ESTREIAS

I am not a monster
(Grace Quilligan/ 00:17:00/ ficção/ Irlanda/ 2018)
Um jovem volta para casa sem ser convidado para o jantar de noivado de seu irmão, apenas para se ver lutando por sua
sanidade mental, contra o violento crescimento da mente na parte de trás da cabeça.

Limbo
(Daniel Viqueira/ 00:15:10/ ficção/ Espanhal/ 2018)
Quando Xose não consegue se adaptar à sua nova vida, ele é sugado para uma espiral autodestrutivo. Crítica social à violência
de gênero.

Malacostraca
(Charles Pieper/ 00:12:32/ ficção/ EUA/ 2018)
Um escritor fracassado perde o controle da realidade quando sua esposa fica grávida deles…
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Piggy
(Carlota Martínez Pereda/ 00:14:00/ ficção/ Espanha/ 2018)
Sara é uma adolescente obesa que vive na sombra de uma turma de garotas legais em férias em sua vila. Nem mesmo sua
amiga de infância, Claudia, a defende quando é agredida na piscina, na frente de um homem desconhecido. Suas roupas são
roubadas e Sara tem que chegar em casa usando nada além de um biquíni. A longa caminhada para casa marcará o resto de
sua vida.

Your Last Day on Earth
(Marc Martínez Jordán/ 00:13:00/ ficção/ Espanha/ 2019)
Um homem vestido de raposa quebra os limites de tempo e espaço com apenas um objetivo: passar algum tempo com a
esposa. Mas além desse ato recreativo há um plano muito mais complexo e ambicioso.

Creeper
(Drew Macdonald/ 00:12:08/ ficção/ Austrália 2017)
Um motorista de carro compartilhado segue sua passageira até sua casa depois de deixá-la e se envolve em um ato macabro.

The Rejected
(Onur Doğan/ 00:08:00/ ficção/ Turquia/ 2019)
Uma mulher que mora sozinha, quer se livrar do bebê que ainda não nasceu aplicando um aborto. Mas isso não será tão fácil
quanto ela pensa.

The Procedure 2
(Calvin Lee Reeder/ 00:03:00/ ficção/ EUA/ 2019)
Um homem é forçado a suportar mais uma experiência estranha.

Five Course Meal
(James Cadden/ 00:07:00/ ficção/ Canadá/ 2018)
Mark e Jenny concordam em participar de um misterioso experimento por dinheiro.

Possessão e Cultos (02:08:14/ ficção/ vários países) ESTREIAS

The New Bible
(Mauro Ojeda/ 00:24:00/ ficção/ Argentina/ 2019)
Santiago e Soledad é um casal que está passando por uma situação horrível de total impotência. Desesperados para encontrar
uma solução, eles recorrem a algo clandestino e aterrorizante que circula pelas casas: a nova Bíblia.

Atomic Ed
(Nicolas Hugon/ 00:19:00/ ficção/ Françal/ 2018)
Ed, um DIY introvertido e apaixonado, é, apesar de tudo, a vítima favorita de Mark, o líder de gangue de motoqueiros do bairro.
Seu único amigo, Gus, tenta em vão empurrá-lo para se rebelar e conquistar o coração da bela Julia. No dia em que o corpo de
um dos membros da banda de Mark é encontrado terrivelmente mutilado, os eventos correm, a gangue ataca. Ed não tem
escolha senão assumir a responsabilidade e uma arma improvisada para se tornar o que ele sempre sonhou em ser.

Possessions
(Zeke Farrow/ 00:18:00/ ficção/ EUAl/ 2019)
Um dia, Zeke decide vender tudo o que possui e fazer disso um projeto artístico: um filme a documentar a sua decisão. Mas
durante uma das suas vendas de garagem, uma amiga compra-lhe uma lembrança do Muro de Berlim. Zeke vai descobrir que
alguns bens são mais facilmente abandonados do que outros.

A Doll Distorted
(Niall Shukla/ 00:15:42/ ficção/ Reino Unido/ 2018)
Jane sofre de afefobia (o medo patológico do toque), atormentada por anos de solidão e isolamento. Ela pede on-line um
amável boneco sintético, com conseqüência artomentantes.
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The Feat
(Isaac Berrocal Bravo/ 00:14:30/ ficção/ Espanha/ 2018)
Espanha, início dos anos 70. Leiza é uma jovem da cidade que vai para um povo recôndito à procura de uma anciâ chamada
Riina, alguém que foi recomendada para a ajudar com um assunto ilegal naquela época. Ao chegar se dá conta que tudo é
muito estranho, essa senhora esconde algo sinistro, e cedo descobrirá que entrou num lugar de onde provavelmente jamais
poderá sair.

Stray
(Dean W Law/ 00:14:03/ ficção/ Austrália/ 2018)
Depois de três longos anos longe, um soldado aleijado da Segunda Guerra Mundial, volta animado para casa com sua esposa,
para descobrir que sua vida agora gira em torno de um gato sinistro.

Le Plan
(Pierre Teulières/ 00:12:59/ ficção/ França/ 2018)
Em uma mansão isolada, uma criatura segue as ordens de seu mestre para realizar um plano sombrio que mudará o mundo.
Enquanto isso, um pai desesperado está procurando sua filha desaparecida.

Cova Humana
(Joel Caetano/ 00:10:00/ ficção/ Brasil/ 2019)
Em Cova Humana, seguimos a trajetória de um homem solitário que passou por um enorme trauma e tem que lidar com
situações aterrorizantes que se manifestam quando ele está sozinho em sua casa.

Primeiro Pesadelo (01:53:15/ ficção/ vários países) ESTREIAS

Nojo
(Pedro Mira/ 00:24:00/ ficção/ Portugal/ 2019)
Zê é desafiado pelos seus amigos Kapa e Ziggi a um ritual de passagem para poder entrar na gang. O desafio consiste em
passar uma noite numa floresta sombria e realizar vários desafios onde, segundo eles, existe um mito que a assombra. Para ter
sucesso, Zê deve entrar no coração da floresta após o pôr do sol e sair antes do nascer do sol. Será que ele vai conseguir?

Blood Runs Down
(Zandashé Brown/ 00:17:28/ ficção/ EUA/ 2017)
É a noite antes do quinto aniversário de Ana, e Elize quer ter certeza de que tudo está em ordem para dar à filha a melhor
comemoração. Os convites foram enviados, a comida foi preparada e a última trança de Ana está finalmente garantida, o que
significa que é hora de descansar antes do grande dia. Muito cansada do trabalho interminável da maternidade solteira, sem
tempo para seus próprios cuidados, Elize procura um lugar para sua própria paz e vulnerabilidade. Mas para mulheres como ela,
a vulnerabilidade tem um preço. Quando Elize passa por uma transição assustadora, Ana deve decidir entre salvar-se ou
proteger-se nesse relato assustador de herança, infância e demônios.

Aquarium
(Lorenzo Puntoni/ 00:15:00/ ficção/ Itália/ 2018)
Dois seres humanos, distantes um do outro, se encontram: o primeiro e despreocupado dia na piscina, o último e dramático
passo do plano de um massacre.

Feliz Natal, Sr. Monstro
(João Pais da Silva & André Rodrigues/ 00:13:00/ ficção/ Portugal/ 2019)
Uma menina caminha pelos corredores de um centro comercial abandonado. Na noite de Natal, encontra um homem vestido de
Pai Natal com um mapa na mão, à procura de algo. Mas o que se esconderá nos cantos sombrios do edifício deserto?

Dig Another Grave
(Francisco Morais e Miguel Pinto/ 00:13:00/ ficção/ Portugal/ 2019)
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Depois do cair da noite, com o aproximar de uma tempestade, um caçador perdido procura refúgio na casa de um estranho,
isolada na floresta. Durante o jantar, enquanto os dois homens conversam, a tensão sobe. Algo parece não estar certo.

Exulansis
(Jorge Santos/ 00:10:35/ ficção/ Portugal/ 2019)
Uma garota nada numa piscina, sozinha, à noite. Nos corredores escuros, nos balneários, alguém a observa - o perigo
aproxima-se. Ela volta várias vezes à piscina e ao trauma do passado, tentando criar uma nova memória para o evento.

Bedtime Story
(Lucas Paulino & Ángel Torres / 00:09:00/ ficção/ Espanha/ 2019)
Uma bruxa que está observando do apartamento do outro lado da rua e uma história que nenhuma criança deve ouvir…

No One Will Ever Believe You
(Frederic Chalte/ 00:06:00/ ficção/ Canadá/ 2018)
É o Halloween e Lucy quer dar um bom susto na sua irmã, vestindo-se como um monstro. Mas ela pode não ser a única criatura
à espreita no quarto da adolescente…

A Litlle Taste
(Victor Catal� / 00:05:12/ ficção/ Espanha/ 2019)
Uma garotinha corre pela floresta como se algo ou alguém a estivesse perseguindo. Quando ela chega a uma pracina, ela
encontra outra garota brincando sozinha em uma cangorra…

Vampiros (01:40:00/ ficção/ vários países) ESTREIAS

Não Procures Mais Além
(André Marques / 00:25:00/ ficção/ Portugal/ 2019)
Elle acorda Löic de uma cova escondida em uma floresta. Ele não se lembra de nada, apenas o que são: vampiros. À medida
que sua memória retorna lentamente, Elle teme que o amor que sente profundamente por ele possa não ser suficiente para
mantê-lo ao seu lado.

Pop Ritual
(Mozart Freire/ 00:19:00/ ficção/ Brasil/ 2019)
Um Padre prende um vampiro e o visita para regimes de experimentos científicos. Com o passar do tempo os encontros se
tornam uma alucinada relação erótica e o sobrenatural.

Damian
(José Luis Anaya/ 00:15:00/ ficção/ México/ 2018)
Damián, um vampiro obcecado por uma mulher misteriosa chamada Roxana, encontra a chance de torna-la eterna, enquanto
para Roxana a tristeza e a dor de sua família perdida levarão sua vida a outro caminho, trazendo consequências devastadoras...
principalmente para Damián.

Colidiremos
(George Pedrosa/ 00:12:00/ ficção/ Brasil/ 2019)
No seu ultimo dia de vida, nós não passaremos de nós… Restos de planetas, pó de estrela e saudade. E a colisão não passará
do simples ato de colidir, o nosso mais profundo verbo: Eu colido, tu faíscas em sangue, nós universo.

Reformed
(Samantha Timms/ 00:12:00/ ficção/ Austrálial/ 2018)
Um velho criminoso reformado, John, fica travado após sua libertação da prisão e é forçado a pegar o transporte público para
uma casa de recuperação. Seu retorno bruto à sociedade o expõe instantaneamente a velhas tentações que desafiam seu
caminho justo e recém-encontrado. John está em conflito quando as lembranças reprimidas de sua infância e o passado
sombrio ressurgem. Ele começa a perceber que sua fé pode não ser suficiente para manter seus demônios interiores afastados.
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Snaggletooth
(Colin Bishopp/ 0:09:00/ ficção/ EUA/ 2018)
Uma garota incomum precisa consertar os dentes à meia-noite.

Noctámbulos
(Romén Rivero/ 00:08:00/ ficção/ Espanha/ 2018)
No meio da noite, um grupo de adolescentes anda de skate sem perceber que alguém os observa das sombras. Uma das
meninas se separa do grupo para voltar para casa pelas ruas solitárias da cidade e alguém a segue.

CINEMA & INGRESSO

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO
Rua Voluntários da Pátria 88 Botafogo - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2226 1988
Seg/Ter: 28,00 / 14.00
Qua: 26,00 / 13,00
Qui a Dom: 35,00 / 17,50
Bilheteria no local e no ingresso.com

INSTITUTO CERVANTES
Rua Visconde de Ouro Preto 62/ 1º andar,
Botafogo, Rio de Janeiro.
Entrada franca
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