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33 Cartões Postais33 Cartões Postais  
(33 Postcards) 2011 
 
Drama | 97 min. | DVD | 12 anos 
Direção: Pauline Chan 
Elenco: Guy Pearce, Zhu Lin, Claudia Karvan 

 

Mei Mei é uma orfã chinesa de 16 anos cujo maior sonho é fazer parte da família 
'perfeita'. Quando seu orfanato viaja para a Austrália para participar do Festival de 
Corais Australianos, Mei Mei aproveita a oportunidade para encontrar seu padrinho 
australiano, Dean Randall, que patrocina seus estudos desde sua infância. No 
entanto, o que ela encontra é uma realidade longe da perfeição descrita por Dean 
em seus cartões postais. Inicialmente desconectados e sem nada em comum, os 
dois começam uma viagem em busca de aceitação, redenção, amor e uma família.  
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Estrada do Mistério Estrada do Mistério   
(Mystery Road) 2013 

 
Drama, Policial | 114 min. | DVD | 14 anos 

Direção: Ivan Sen 
Elenco: Aaron Pedersen, Hugo Weaving, Ryan Kwanten  

 

Jay Swan, um detetive aborígene “cowboy”, retorna para sua pequena cidade natal 
a fim de solucionar o assassinato de uma menina aborígene adolescente, cujo 
corpo é encontrado em uma estrada nos arredores da cidade. Sem se encaixar na 
força policial local, dominada pelos brancos, nem na comunidade aborígene, 
incluindo aí sua filha adolescente - que ele descobre estar conectada à menina 
assassinada, Jay se vê sozinho entre dois mundos, lutando para reconquistar a 
sua cidade e o seu povo.  
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A Embaixada da Austrália, a Fundação Catarinense de Cultura e o Cinema Unisul 
apresentam a Mostra de Filmes da Austrália 2015, com títulos que retratam a     
cultura australiana e as paisagens deslumbrantes daquele país. São seis filmes, 
novos e clássicos, ganhadores de diversos prêmios internacionais e aclamados 
pelo público e crítica, em contos que farão você rir, chorar e se apaixonar pelas 
reviravoltas da vida.  
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Eu Sou Uma Garota Eu Sou Uma Garota   
(I Am a Girl)  2013 

 
Documentário, Biografia, Drama | 88 min. | DVD | 14 anos 

Direção: Rebecca Barry 
 

Ser menina significa que é mais provável ser vítima de violência, doença, miséria ou desvantagens 
do que qualquer outro grupo no planeta. O filme mostra um dia na vida de seis garotas: Manu, 
Kimsey, Aziza, Habiba, Breani e Katie – com idades entre 17 e 19 anos – cada uma lidando de forma 
diferente com a feminilidade e com a realidade do que significa crescer como mulher em um mundo 
ainda tão masculino. Essa viagem leva o espectador através de um mistura de diversas culturas e 
sociedades ao redor do mundo, incluindo Camboja, Papua Nova Guiné, Camarões, Afeganistão, EUA 
e Austrália. Um documentário inspirador sobre como é ser mulher no século XXI. 
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Chopper: Memórias de um CriminosoChopper: Memórias de um Criminoso  
(Chopper)  2000 

 
Biografia, Drama, Ação | 94 min. | DVD | 18 anos 

Direção: Andrew Dominik  
Elenco: Eric Bana, Vince Colosimo, Simon Lyndon, David Field   

 
 

Desde pequeno Mark "Chopper" Read sonhava em entrar para a história como uma lendária figura do 
crime. Mas, na vida real, tinha pouco talento como criminoso, passando por uma série de fracassos. 
Após uma malsucedida tentativa de sequestro, Chopper vai parar num presídio de segurança         
máxima, onde enfrenta inimigos perigosos. Anos mais tarde é solto, mas outro crime o faz retornar à 
cadeia onde, valendo-se do seu grande talento inventivo, escreve um livro best-seller relatando o que 
teria sido sua própria história. 
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Duas Mãos Duas Mãos   
(Two hands) 1999  
 
Drama, Comédia, Thriller | 103 min. | DVD | 16 anos 
Direção: Gregor Jordan 
Elenco: Heath Ledger, Bryan Brown, David Field  
 

Jimmy é um jovem de 19 anos que aceita a oferta de um mafioso para fazer um trabalho                 
aparentemente fácil. Entretanto, tudo sai errado quando o destino coloca dois garotos de rua no    
caminho de Jimmy, em um filme cheio de surpresas, ação e humor negro.    
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Fazendeiro de Ostras Fazendeiro de Ostras   
(Oyster Farmer) 2004 
 
Romance, Comédia, Drama | 91 min. | DVD | 14 anos  
Direção: Anna Reeves 
Elenco: Alex O'Loughlin, Jim Norton, Kerry Armstrong 

 

Jack Flange ama sua vida em Sydney, mas quando descobre que sua irmã 
sofreu um grave acidente, parte para ajudá-la, em uma pequena, mas estonteante cidade na região do 
rio Hawkesbury. Lá, gerações de fazendeiros de ostras trabalham arduamente, construindo suas   
histórias e colecionado queixas. Sem dinheiro para pagar as contas hospitalares da irmã, Jack troca 
o duro trabalho temporário de fazendeiro de ostras  pelo crime, roubando o carro forte de um banco 
local. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando ele se apaixona por uma jovem e tenta 
descobrir onde foi parar o dinheiro roubado.  


