Banco do Brasil e
Embaixada da China apresentam

ATRAVÉS DO

Sinopses

TEMPO

O CLÃ DAS ADAGAS
Direção: Lu Yang Ano: 2014 Duração: 118 min.
Gênero: Ação/Drama
O filme se passa em 1627, ao final da Dinastia Ming, quando o jovem imperador
decide encerrar com a influência do todo poderoso eunuco Wei Zhongxian. No
meio da intriga estão três humildes guerreiros dos Assassinos Imperiais, a polícia
secreta da época, que estão recebendo ordens para encontrar e matar Wei. O
desesperado eunuco quer fazer um acordo com os três guerreiros, porém eles
têm seus próprios planos. Lian quer resgatar sua amada da casa musical,
enquanto o mais velho Jianxing está procurando uma promoção e o mais novo
Yichuan está doente. Depois da missão, eles vão se reportar ao imperador,
acreditando que eles poderão realizar seus desejos. Contudo, eles são
acidentalmente envolvidos e ameaçados em uma conspiração imperial.

O TIGRE E O DRAGÃO
Direção: Ang Lee Ano: 2000 Duração: 112 min.
Gênero: Ação/Aventura
O grande artista marcial Li Mubai está cansado do derramamento de sangue do
submundo e decide largar sua Espada do Destino para escapar do ciclo de
violência. Jen Yu, filha de um general Qing, se rebela contra as restrições de
uma vida na corte e começa a praticar artes marciais sob a tutela da notória
ladra, Jade Fox. Inspirada em histórias do submundo, ela rouba a Espada do
Destino e parte em busca de seu próprio caminho. Enquanto a persegue, Li
Mubai fica impressionado com a habilidade de kung fu de Jen. Ele não
consegue matá-la e, em vez disso, espera torná-la sua aluna e usá-la para
encontrar e se vingar da assassina de seu mestre, Jade Fox. Apesar de suas
intenções, a Espada do Destino atrai antigos e novos inimigos, e retorna todos os
envolvidos em um ciclo de perigo e derramamento de sangue.

O PARAÍSO NO OCEANO
Direção: Xue Xiaolu Ano: 2010 Duração: 100 min.
Gênero: Drama
Wang Xincheng, um funcionário comum do Ocean Park, levava uma vida pobre
junto com seu filho autista Dafu. Ao descobrir sobre sua doença incurável, Wang
fez todo o possível para fazer arranjos futuros para Dafu em seus últimos
meses, incluindo levá-lo para pular no mar... Dafu sentiu- se à vontade na água.
Ele ficou no Ocean Park após a morte de Wang. Na mente de Dafu, seu pai
nunca o deixou, mas se transformou em uma tartaruga marinha e o
acompanhava o tempo todo. Esse é o paraíso do amor de seu pai.

RESGATANDO O SR. WU
Direção: Ding Sheng Ano: 2015 Duração: 106 min.
Gênero: Suspense/Policial
Na noite do 13º dia do primeiro mês do ano do Calendário Chinês, a estrela de
cinema de Hong Kong Sr. Wu foi sequestrado por um grupo de policiais falsos
para um quintal no subúrbio, quando ele estava saindo de um bar. Eles também
sequestraram outra pessoa chamada Xiao Dou. De um lado, Sr . Wu tenta
atender aos pedidos dos sequestradores e acalmar Xiao Dou, por outro lado, o
melhor amigo do Sr. Wu chamou a polícia imediatamente, uma operação com
detetives foi iniciada.

ONTEM MAIS UMA VEZ
Direção: Tingting Yao Ano: 2016 Duração: 108 min.
Gênero: Drama/Romance
Lin Tianjiao (Guo Shutong), que sempre foi a melhor na escola, pegou uma
forte gripe durante um teste importante que poderia lhe dar pontos extras no
exame vestibular. Em desespero, ela decide passar no exame trapaceando, mas
trapacear não é tão fácil quanto ela imagina. O plano de Lin Tianjiao de
trapacear cai por terra quando foi copiado por Gao Xiang. Por sua vez, Gao
Xiang decide assumir o risco por Lin Tianjiao. Lin Tianjiao não percebe que sua
vida teve de repente o controle trocado. Ela fica descontente com Gao Xiang
pela sua vida estudantil, mas agora ela está inexplicavelmente conectada a ele.
Lin Tianjiao faz tudo que pode para tentar se livrar de Gao Xiang. Não quer dizer
que qualquer um deles tenha atraído o outro, mas as preferências durante a
juventude não surgem a partir de sentimentos verdadeiros, mas do medo da
visão das outras pessoas, o medo de se tornar alguém diferente dos outros, o
medo de alguém descobrir os pensamentos e sentimentos mais internos, e o
medo de não ver o que está por vir. Durante esse processo, ambos tentam se
cortar do outro, e Lin Tianjiao jura que nunca irá desistir.

Sessão Anime
Produção: miHoYo Anime HOYO-MiX Ano: 2018-2022 Duração: 37 min.

SESSÃO ANIME: Genshin Impact
Produção: HoYoVerse Ano: 2020-2022
O Genshin Impact é um RPG de ação de mundo aberto gratuito que leva os
jogadores ao mundo visualmente deslumbrante de Teyvat, repleto de várias
culturas, paisagens, personagens e mistérios. O jogo ganhou o prêmio de
melhor jogo de celular pelo The Game Awards.

Tempo: 27 min. Episódios: 5

SESSÃO ANIME: Academia dos Elfos
Volta às aulas, Academia ELF! Nosso tema de hoje é: o que fazer quando nosso
colega tem megalomania? Venha conosco explorar o lado secreto do seu
coleguinha!

Tempo: 5 min.

Episódios: 1

SESSÃO ANIME: Cozinhando com as Valquírias
Primeiro anime oficial de série do "Honkai Impact 3rd". Esta é uma história que
conta sobre comidas e sobre a vida das Valquírias após voltarem para os seus
dormitórios. Apesar das Valquírias produzirem pratos diferentes, o carinho
contido e a mensagem transmitida nas culinárias delas são o mesmo!

Tempo: 5 min.

Episódios: 1

Filmes exclusivos
CCBB RIO DE JANEIRO
MEU ANTIGO COLEGA DE CLASSE
Direção: Frant Gwo Ano: 2014 Duração: 98 min.
Gênero: Romance
No verão de 1993, Zhou Xiaozhi, uma garota quieta e de aparência doce que usa
óculos, começa a dividir a carteira na escola com Lin Yi. Eles se tornam muito
próximos durante todo o ensino médio e faculdade e então se apaixonam. Para
ajudar Xiaozhi a entrar da Universidade de Stanford, Lin Yi decide ir aos Estados
Unidos com ela. Enquanto Lin consegue seu visto para os Estados Unidos,
Xiaozhi sofre uma complicação e tem que desistir de ir. Ela está relutante de
pedir que Lin volte para ela e insegura se ele voltará. Com seu romance vencido
pela dura realidade, um término é a opção mais realística. Muitos anos depois,
Lin recebe um convite de casamento de Xiaozhi.

CCBB SÃO PAULO
ONDA DE CHOQUE
Direção: Herman Yau Ano: 2017 Duração: 117 min.
Gênero: Ação
Zhang Zaishan é um inspetor sênior do Escritório de Eliminação de Armamento
Explosivo. Sete anos atrás, como um agente secreto, ele se infiltrou em uma
organização criminosa do mais procurado criminoso “Explosão” e conseguiu
desintegrar com sucesso a organização e prender o irmão mais novo de
Explosão, Biao, e vários integrantes. Contudo, Explosão escapa e jura que voltará
para se vingar. Sete anos depois, Explosão inicia sua vingança levando mais de
cem reféns para o Túnel Cross Harbour de Hong Kong e ameaçando a
explodi-los. Para preservar a lei e a ordem e levar o criminoso à justiça, Zhang
Zaishan entra em um confronto até a morte contra seu inimigo, Explosão.

CCBB BRASÍLIA
ETERNO FEITIÇO
Direção: Chen Kaige Ano: 2008 Duração: 138 min.
Gênero: Biografia/Drama
Nascido em uma família de conhecidos cantores da Ópera de Pequim em
Pequim em 1894, Mei Lanfang mostrou um dom precoce para a arte. Das
muitas pessoas em sua vida dedicadas à Ópera de Pequim, algumas eram
anciãos amorosos e solidários e fãs apaixonados; alguns eram amigos que o
apoiavam, mas também o usavam. Ele tinha uma esposa que o apoiava na
felicidade e nas dificuldades, e uma confidente que compartilhava sua visão
artística. Mei Lanfang não apenas mudou os preconceitos tradicionais em
relação aos atores, mas também levou a Ópera de Pequim ao cenário mundial.
Mais importante, o espírito da Ópera de Pequim foi aprimorado por causa da
dignidade que ele exibiu durante a ocupação japonesa da China.

ENTRADA GRATUITA
CCBB RIO DE JANEIRO
20 de julho a 01 de agosto de 2022
Ingressos na bilheteria e pelo
site/app da Eventim

CCBB SÃO PAULO
03 a 15 de agosto de 2022
Ingressos na bilheteria

CCBB BRASÍLIA
16 a 28 de agosto de 2022
Ingressos na bilheteria
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