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Aladdin (Mena Massoud) é um jovem ladrão 
que vive de pequenos roubos em Agrabah. 

ALADDIN

PROGRAMAÇÃO

ALADDIN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h40min (somente 15, 
16 e 19/06).
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h45min (somente 
15, 16 e 19/06).

X-MAN: FÊNIX NEGRA
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 17h, 19h10min e 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 17h, 19h10min e 
21h10min.

GODZILLA
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h20min (somente 15, 16 e 
19/06).
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h40min (somente 
15, 16 e 19/06).

ROCKETMAN
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h40min e 21h10min.

JUNTOS PARA SEMPRE
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h.

PATRULHA CANINA: SUPER FILHOTES
Cine Max Shopping, sala 2: 15h (somente 15, 16 e 19/06).

MIB: HOMENS DE PRETO - INTERNACIONAL
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h10min (exceto 15, 
16 e 19/06), 19h20min e 21h30min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Em 2016, o ano dos 
anúncios de ramake, foi 
também o ano de lança-
mento de Rocky Horror 
Picture Show: Let’s Do The 
Time Warp Again, com 
direção de Kenny Ortega, 
o queridinho de Dirty Dan-
ce e High School Music. 
A obra de mesmo título 
do filme lançado em 1975, 
traz em seu subtítulo uma 
referência a um dos gran-
des momentos do original 
quando, ainda em seu início, 
mostra o elenco dançando 
e cantando freneticamente 
a música Time Warp – o 
grande single do filme. 

Para aqueles que 
nunca assistiram Rocky 
Horror Picture Show 
de Jim Sharman, um 
resumo: em uma noite 
chuvosa no final de no-
vembro, os jovens Brad 
Majors e Janet Weiss 
se veem perdidos no ca-
minho para visitar um ex
-professor. Em vez disso, o 
casal encontra o assustador 
esconderijo de esquisitices 
inesgotáveis do Dr. Frank ‘n’ 
Furter, bem a tempo de par-
ticipar da revelação de sua 
maior obra: Rocky Horror, o 
símbolo masculino e sexual 
perfeito de cabelos loiros e 
pele bronzeada. Porém, à 
medida que a efervescente 
força transgressora engo-
le todos os desavisados 
visitantes da noite, Brad e 
Janet começam a abraçar 
as potentes fascinações da 
sedução, enquanto um con-
fuso e voluptuoso Rocky 
vagueia livre na mansão. 
No final das contas, quem 

pode interromper a união 
do homem com o prazer 
absoluto? 

O filme tem uma pegada 
trash com as mortes e figu-
rinos, mas tende mais a co-
média e musical. Pois bem, 
a versão de Laverne Cox 
de Dr. Frank ‘n’ Furter não 
convence, mas afinal, como 
poderia sendo que temos 
como ponto de partida o 
personagem vivido por um 
exagerado e tenebroso Tim 

Curry? Enquanto a atriz de 
desempenha excepcional 
em Orange Is The New 
Black não escolheu bem a 
forma de representação do 
cientista travesti maluco, 
o que já era esperado por 
este personagem ser tão 
icônico, os demais atores 
tiveram desempenhos entre 
normal e surpreendente. 
Victoria Justice nos apre-
senta uma Janet tão boba 
quanto a de Susan Saran-
don, já Brad Majors de Ryan 
McCartan é mais interativo 
e divertido do que o de Bar-

ry Bostwick, assim como o 
musculoso Rocky de Staz 
Nair se comparado à Peter 
Hinwood. Dessa forma, o 
filme segue praticamente 
todos os passos do original, 
mudando apenas objetos 
de cenário, figurino e, o pior, 
os arranjos das músicas. 

A melhor parte do filme 
fica por conta de algo que 
não havia no anterior: a 
presença do público. Quan-
do lançado, Rocky Horror 
se tornou uma forma de 
expressão na cultura punk 
e LGBT+, fazendo com 
que pessoas se reunissem 

em salas de cinema para 
assistir e reagir ao filme 
que a maioria já sabia 
de cor. Ao passo que 
para quem não tem co-
nhecimento desse fato 
essas cenas terem sido 
aparentemente inúteis, 

é engraçado ver a vibra-
ção e expectativa na parte 

do “antici... pation”. Rocky 
Horror Picture Show é um 
filme que não precisava de 
remake, ainda muito vívido 
na memória do público, 
acabou perdendo o sentido 
original em sua nova ver-
são. O que antes era uma 
ofensa aos conservadores 
e um hino aos marginais, 
tornou-se uma tentativa de 
Hollywood mercantilizar o 
estranho e original. Porém, 
vale como um lembrete 
para a mágica e transgres-
sora obra de 1975 – essa sim 
merece ser vista e aplau-
dida. E como disse nosso 
querido sweet transvestite 
from Transexual, Transyl-
vania.: Don’t dream it, be it.

Remake que amamos odiar


