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A cidade de Mill Valley é assombrada há dé-
cadas pelos mistérios envolvendo o casarão 
da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah 
(Kathleen Pollard), uma garota problemática 
que mantinha um relacionamento ruim com 
os pais, foi ao porão para escrever um livro 
repleto de histórias macabras. Décadas mais 
tarde, um grupo de adolescentes descobre o 
livro e passa a investigar o passado de Sarah. 
No entanto, as histórias do livro começam a 
se tornar reais.

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS 
PARA CONTAR NO ESCURO

PROGRAMAÇÃO

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS 
PARA CONTAR NO ESCURO
Cine Max Shopping, sala 2: 16h50min e 21h30min.

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (exceto dias 9, 
13 e 14/08), 16h20min, 19h e 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente 
dias 10 e 11/08) e 19h.

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (exceto dia 14/08), 
16h30min, 18h50min (exceto dia 12/08) e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 e 2 (3D): 14h20min (somente 
dias 9, 10 e 11/08), 16h30min, 19h e 21h15min.

NADA A PERDER ll 
*Do dia 15 a 21/08
Cine Max Shopping, sala 2: 14h30min (somente dias 
17, 18 e 21/08), 16h45min (somente dias 17, 18 e 21/08), 
19h e 21h15min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Ao tentar não mexer 
com as preciosas memórias 
de infância das pessoas, o 
remake O Rei Leão cai em 
sua própria armadilha. A 
versão animada de 1994 
deixou uma impressão que 
não se pode apagar em 
gerações inteiras de espec-
tadores, o que faz com que 
seja impossível não compa-
rar a nova versão live-action 
com a original. É algo que 
os cineastas, incluindo 
o diretor Jon Favreau, 
estavam bem cientes, 
dada a fidelidade com 
o antecessor, com o 
cuidado de não per-
turbar os sensíveis e 
opinativos Millennials, 
que a consideram uma 
parte formativa de sua 
infância. E é essa ten-
tativa de não abalar algo 
tão icônico que salva e 
condena esse remake ao 
mesmo tempo.

A versão de 2019 comer-
cializa tanto a nostalgia e 
o amor pelo original que 
nunca é capaz de sair e 
ser seu próprio filme. Você 
não pede ao James Earl 
Jones para voltar e dublar 
o Mufasa, também conhe-
cida como a melhor figura 
paterna em um filme da 
Disney, se você não estiver 
inclinado a isso. E no final 
das contas, o que o público 
recebe sempre está ligado 
a uma comparação entre os 
dois, mesmo quando não é 
necessariamente justo.

Muitas pessoas pergun-

taram: por que esse filme 
existe, por que fazer isso?

Além do 1 bilhão de dóla-
res que o filme fará girar em 
todo o mundo, a resposta 
é que existe, sim, um nível 
criativo claro. Quando os 
avanços tecnológicos signi-
ficam que você pode criar 
100 minutos da sa-
vana 

afri-
cana com u m a 
beleza de tirar o fôlego 
sem usar um único quadro 
de imagens reais, essa é 
uma tentação que muitos 
cineastas não conseguem 
resistir. A animação por 
computador é realmente 
impressionante. Das rugas 
no couro dos elefantes até 
as lâminas de grama no 
chão, a precisão dos deta-
lhes em todos os casos é 
inspiradora. 

A história em si varia 
pouco da original, atingindo 
a mesma narrativa significa-

tiva. Algumas cenas e per-
sonagens se expandiram, 
como o bando de hiena que 
é muito mais ameaçador 
do que apropriado para 
crianças pequenas. Esta é 
uma versão mais escura, 
tanto na iluminação quanto 
no drama. Ao mesmo tem-
po, as melhores cenas são 
conquistadas pela química 
de Billy Eichner e Seth 

Rogen como Timão e 
Pumba. Donald Glo-

ver é um satisfató-
rio Simba adulto, 
espec ia lmente 
como a versão 
mais preguiçosa, 
mas Beyoncé foi 
uma escolha não 
tão boa, que dis-
trai e tira você da 

história com uma 
cadência que não 

combina com o ritmo 
mais fluido de Glover.
Onde o Rei Leão real-

mente falha é a sua fideli-
dade ao fotorrealismo, os 
rostos dos personagens 
não são particularmente 
animados e grande parte 
da emoção é perdida. Mui-
tas das sequências, como 
a música e dança “Eu mal 
posso esperar para ser rei”, 
parecem extremamente 
reduzidas para acomodar 
esse modelo, perdendo o 
brilho extra que fez com 
que o Rei Leão original fos-
se tão iluminado.

A verdadeira questão 
sobre essa produção é: para 
quem é este filme?

Visualmente surpreendente, 
mas emocionalmente fraco


