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A família Creed se muda para uma nova casa 
no interior, localizada nos arredores de um 
antigo cemitério amaldiçoado.

cEMITÉRIO MALDITO

PROGRAMAÇÃO

cEMITÉRIO MALDITO
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 2: 19h20min.

VINGADORES: ULTIMATO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h30min (somente 18, 19 
e 22/05), 17h45min e 21h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 15h (somente 18, 19 e 
22/05), 18h20min e 21h30min.

POKÉMON: DETETIVE PIKAcHU
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h45min (exceto 20 
e 21/05).

KARDEc
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h (somente 18, 19 e 22/05) 
e 19h.

JOHN WIcK 3
Cine Max Shopping, sala 2: 16h45min (exceto 20 e 
21/05) e 21h20min.

HELLBOY
Cine Max Shopping - Estreia 23/05.

ALADDIN
Cine Max Shopping - Estreia 23/05.

DivUlgAçãO

Cinema

Não há três palavras 
menos propensas a ins-
pirar um tempo divertido 
no cinema do que “garoto 
com câncer”. E, no entanto, 
nós temos Morte do Su-
per-Herói (2011), filme que 
consegue transformar os 
mais sinistros de temas em 
algo charmoso, atrevido e 
improvável.

A história é de um meni-
no de 15 anos que usa a arte 
dos quadrinhos para lidar 
com sua saúde precá-
ria, o filme tem mais do 
que um pouco em co-
mum com o 50/50 de 
Jonathan levine, lan-
çado no mesmo ano, 
até no uso das pro-
priedades medicinais 
da maconha. Como o 
volátil Donald, Thomas 
Brodie-Sangster se co-
munica com um jovem 
Joseph gordon-levitt 
tanto na aparência, 
quanto em sua raiva 
e medo que ocasio-
nalmente dá lugar a 
abismos de alegria. 
Neste caso, porém, as 
probabilidades são mais pa-
recidas com 100/0. Morte 
do Super-Herói é baseado 
em um romance de 2007 
de Anthony McCarten, que 
mudou o cenário da Nova 
Zelândia para a irlanda em 
seu roteiro, mas mantém a 
visão sombria do livro. Os 
storyboards de histórias 
em quadrinhos do livro são 
substituídos por interlúdios 
animados nos quais o alter 
ego de Donald, um guerrei-
ro de capa, parece ser alvo 
dos lacaios da morte pelo 

simples fato de existir.
Talvez seja apropriado 

que Andy Serkis, o ator 
que frequentou o mundo 
da fantasia como gollum, 
King Kong e César esteja 
aqui como a âncora da 
realidade como conselheiro 
de luto de Donald. Seu Dr. 
King é um tipo que se vê 
aos montes no cinema - o 
mentor não convencional 
que parece estranho no 
começo, mas logo ganha 

o protagonista com seus 
métodos incomuns -, mas 
Serkis faz o homem pare-
cer natural e traz um ritmo 
plausível para o filme.

Sendo um rapaz ado-
lescente, a principal preo-
cupação de Donald é sexo: 
como ter, quem está tendo, 
se pode tê-lo antes de mor-
rer. Suas fantasias animadas 
se concentram menos no 
heroísmo e mais em mu-
lheres de seios grandes que 
parecem ter se desviado 
de um filme cult dos anos 

1980. As visões de Donald 
sobre a morte e a porno-
grafia se intromete em suas 
horas de vigília: depois de 
imaginar uma enfermeira 
bem-educada torturando 
seu herói, ele usa pichações 
para gravar sua criação, em 
toda a sua assustadora e 
ameaçadora sexualidade, 
na janela de sua escola. 
O diretor, ian Fitzgibbon, 
opta por uma abordagem 

melancólica e impiedosa 
do material, que traz 
de maneira estranha a 
personalidade crua e 
atrevida de Donald. ima-
gens impressionantes 
destacam as paisagens 
de Dublin, enquanto 
uma trilha sonora faz 
um pesado e maravilho-
so uso da voz de Angus 
& Julia Stone. 

Em última análise, 
Donald parece ser o tipo 
de cara que prefere que 
seu destino iminente 
seja mais movimenta-
do e frenético, como 
um herói de postura 
audaciosa, séria e le-

vemente suicida. A doçura 
da história prova ser meio 
sobre-humana. Apesar da 
estranheza que as fixações 
sexuais particulares de Do-
nald podem inspirar e o fato 
de que ele raramente reco-
nhece a existência de seus 
pais, o garoto acaba sendo 
digno de nossa simpatia. 
Ele não está tentando salvar 
o mundo, ele está lutando 
todos os dias apenas para 
sair da cama e vê-lo mais 
uma vez. E isso é inspirador 
o suficiente.

Um ‘super-herói’ no final de seus poderes


