
MOSTRA TARANTINO 

SINOPSES 

 

 

O Aniversário Do Meu Melhor Amigo, de Quentin Tarantino (My Best 

Friend's Birthday, EUA, 1987) | 16 anos | 36’ 

Fragmentos do primeiro e inacabado filme do Diretor Quentin Tarantino. Mickey 

está fazendo aniversário e Clarence Pool (Quentin Tarantino) resolve 

"presenteá-lo" com uma garota de programa. Entre acontecimentos baratos, 

cocaína e cenas aspirando a Kung Fu, vários imprevistos acontecem. 

 

Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, EUA, 1992) | 16 

anos | 99’ 

Joe Cabot (Lawrence Tierney), um experiente criminoso, reuniu seis bandidos 

para um grande roubo de diamantes, mas estes seis homens não sabem nada 

um sobre os outros e cada um utiliza uma cor como codinome. Porém durante 

o assalto algo saiu errado, pois diversos policiais esperavam no local. Mr. 

White (Harvey Keitel) levou Mr. Orange (Tim Roth), que na fuga levou um tiro 

na barriga e morrerá se não tiver logo atendimento médico, para o armazém 

onde tinha sido combinado que todos se encontrassem. Logo depois chegou 

Mr. Pink (Steve Buscemi), que está certo que um deles é um policial disfarçado 

e eles precisam descobrir quem os traiu. Em um clima de acusações mútuas a 

situação fica cada vez mais insustentável. 

 

Pulp Fiction: Tempo de Violência, de Quentin Tarantino (PulpFiction, EUA, 

1994) | 18 anos | 154’  

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) são dois 

assassinos profissionais trabalham fazendo cobranças para Marsellus Wallace 

(VingRhames), um poderoso gângster. Vega é forçado a sair com a garota do 

chefe, temendo passar dos limites; enquanto isso, o pugilista Butch Coolidge 

(Bruce Willis) se mete em apuros por ganhar luta que deveria perder. 

 

Grande Hotel, de Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Alexandre 

Rockwell, Allison Ander (Four Rooms, EUA, 1995) |14 anos | 98’ 

Doze estranhos hóspedes. Quatro pedidos escandalosos. E um único 

mensageiro, no ano novo no luxuoso Hotel MonSignor, onde alguns hóspedes 

muito estranhos irão se registrar e um mensageiro chamado Ted, em seu 

primeiro dia de trabalho, terá uma noite inesquecível. 

 



Jackie Brown, de Quentin Tarantino (EUA, 1997) | 18 anos | 151’ 

Comissária de bordo (Pam Grier) trafica dinheiro para os Estados Unidos, a 

mando de um vendedor de armas. Quando dois policiais oferecem um acordo 

para que ela entregue o bandido, a mulher decide dar a volta em todos os 

envolvidos, com um olho na liberdade e outro numa mala cheia de dinheiro. 

 

Kill Bill: Volume 1, de Quentin Tarantino (Kill Bill: Vol. 1, EUA, 2003) |18 

anos | 111’ 

A Noiva (Uma Thurman) é uma perigosa assassina que trabalhava em um 

grupo liderado por Bill (David Carradine) composto principalmente por 

mulheres. Grávida, ela decide escapar dessa vida de violência e decide se 

casar, mas no dia da cerimônia seus companheiros de trabalho se voltam 

contra ela, quase a matando. Após cinco anos em coma, ela desperta sem um 

bebê e com um único desejo: vingança. A Noiva decide procurar, e matar, as 

cinco pessoas que destruiram o seu futuro, começando pelas perigosas 

assassinas Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu). 

 

Kill Bill: Volume 2, de Quentin Tarantino (Kill Bill: Vol. 2, EUA, 2004) |16 

anos | 136’ 

Após ser traída por Bill (David Carradine) e seu antigo grupo, a Noiva (Uma 

Thurman) fica à beira da morte por 4 anos. Após despertar do coma, ela vai 

atrás de cada um dos seus antigos companheiros para matá-los. Na segunda 

parte dessa busca por vingança, a noiva vai continuar sua procura por Bill, 

atacando os últimos dois sobreviventes do grupo: Budd (Michael Madsen) e 

Elle Driver (Daryl Hannah). O confronto com seu antigo mestre, e mandante da 

sua morte, vai revelar novas surpresas para a assassina. 

 

Sin City: A Cidade do Pecado, de Frank Miller, Robert Rodriguez, Quentin 

Tarantino (Sin City, EUA, 2005) |16 anos | 126’ 

Adaptação de três histórias de Frank Miller para as telas. Em uma fictícia Sin 

City, onde policiais são corruptos e as ruas se tornam arenas da morte, 

conheça a história de Marv (Mickey Rourke), um homem bastante melancólico 

que quer vingar a morte da única mulher que realmente amou na vida. Sua 

história se entrelaça com a de Hartigan (Bruce Willis), um policial que foi 

acusado de um crime que não cometeu, e a de Dwight (Clive Owen), um 

homem que vive para proteger Gail (Rosario Dawson) do maligno policial 

Jackie Boy.  

 

 



À Prova de Morte, de Quentin Tarantino (DeathProof, EUA, 2007) |16 anos 

| 114’ 

Ao cair da noite, Jungle Julia (Sydney TamiiaPoitier), a DJ mais sexy de Austin, 

pode enfim se divertir com as suas duas melhores amigas. As três garotas 

saem noite adentro, atraindo a atenção de todos os frequentadores masculinos 

dos bares e boates do Texas. Mas nem toda a atenção é inocente. Cobrindo de 

perto seus movimentos, está Stuntman Mike (Kurt Russell), um rebelde inquieto 

e temperamental, que se esconde atrás do volante do seu carro indestrutível. 

 

Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino (InglouriousBasterds, EUA-

ALE, 2009) | 18 anos | 153’ 

Nos primeiros anos da ocupação alemã na França, Shosanna Dreyfus (Mélanie 

Laurent) testemunha a execução da sua família pelas mãos do coronel nazista 

Hans Landa (ChristophWaltz). Shosanna consegue escapar e foge para Paris, 

onde muda de nome e assume a identidade de uma dona de um pequeno 

cinema. Em outro lugar da Europa, o tenente Aldo Raine(Brad Pitt) organiza um 

grupo de soldados judeus americanos para colocar em prática uma vingança. 

Posteriormente conhecido pelos alemães como os “Os Bastardos”, o grupo de 

Raine junta-se à atriz alemã e agente secreta Bridget Von Hammersmark 

(Diane Kruger) em uma missão para eliminar os líderes do Terceiro Reich. E o 

destino junta todos no mesmo cinema, onde Shosanna tramou um plano de 

vingança próprio. 

 

Django Livre, de Quentin Tarantino (DjangoUnchained, EUA, 2012) | 16 

anos | 165’ 

Django (Jamie Foxx) é um escravo negro liberto que, sob a tutela de um 

caçador de recompensas alemão, torna-se um mercenário e parte para 

encontrar e libertar a sua esposa das garras de Monsieur Calvin Candie 

(Leonardo DiCaprio), charmoso e inescrupuloso proprietário da Candyland, 

casa no Mississippi onde escravas são negociadas como objetos sexuais e 

escravos são colocados pra lutar entre si. 

 

Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino (The HatefulEight, EUA, 2015) |18 

anos | 167’ 

Durante uma nevasca, o carrasco John Ruth (Kurt Russell) está transportando 

uma prisioneira, a famosa Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), que ele 

espera trocar por grande quantia de dinheiro. No caminho, os viajantes aceitam 

transportar o caçador de recompensas Marquis Warren (Samuel L. Jackson), 

que está de olho em outro tesouro, e o xerife Chris Mannix (Walton Goggins), 

prestes a ser empossado em sua cidade. Como as condições climáticas 

pioram, eles buscam abrigo no Armazém da Minnie, onde quatro outros 

desconhecidos estão abrigados. Aos poucos, os oito viajantes no local 



começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um 

inevitável confronto entre eles. 

 

Filmes em que Tarantino atua e/ou roteiriza. 

 

Amor à Queima-Roupa, de Tony Scott (True Romance, EUA, 1993) | 16 

anos | 120’ 

O jovem Clarence Worley (Christian Slater) conhece uma call-girl, Alabama 

Whitman (Patricia Arquette), por quem acaba se apaixonando e se casando. 

Quando Clarence vai ao encontro de DrexlSpivey (Gary Oldman), o cafetão de 

Clarence, para pegar suas roupas e comunicar que agora ela está casada, um 

tiroteio se inicia. Na confusão ele pega uma mala cheia de cocaína, mas os 

donos da droga resolvem persegui-lo. 

 

Assassinos por Natureza, de Oliver Stone (Natural Born Killers, EUA, 

1994) | 18 anos | 118’ 

Mickey (Woody Harrelson) e Mallory (Juliette Lewis) são jovens apaixonados 

que adoram violência, sendo que ambos tiveram infância e adolescência 

perturbadoras. Juntos, eles partem numa viagem onde matar é corriqueiro, 

atraindo a atenção da mídia e transformando-os em celebridades. Um repórter 

em especial, Wayne Gale (Robert Downey, Jr.), espera ganhar muita audiência 

a partir do casal e fará de tudo para entrevistá-los. E o delegado Dwight 

McClusky (Tommy Lee Jones), incomodado com a repercussão dos crimes, 

precisa prendê-los para melhorar sua imagem. 

 

Um Drink no Inferno, de Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn, EUA, 

1995) | 18 anos | 108’ 

Os irmãos Seth (George Clooney) e Richard Gecko (Quentin Tarantino) são 

procurados pela polícia por 16 mortes. Eles seqüestram um ex-pastor e seu 

casal de filhos, para poderem atravessar a fronteira com o México e lá se 

dirigem à uma casa noturna freqüentada por caminhoneiros e motoqueiros, que 

é uma mistura de cabaré e prostíbulo. Porém, ao chegar lá a dupla se depara 

com algo totalmente inacreditável. 

 

Planeta Terror, de Robert Rodriguez(Planet Terror, EUA, 2007) | 16 anos | 

105’ 

O casal de médicos William e Dakota Block é surpreendido no hospital por uma 

multidão de homens e mulheres cheios de feridas e mutilações, que vagam 

com um suspeito olhar perdido. Entre eles está Cherry, uma dançarina de 

boate cuja perna foi arrancada num ataque noturno. Com uma metralhadora no 



lugar da perna decepada, ela vai liderar, acompanhada por El Wray, um 

exército de inválidos assassinos. Eles avançarão sobre a cidade, deixando 

poucos desesperados sobreviventes num planeta de terror. 

 

Filmes que foram referência para Tarantino 

 

Adrenalina Máxima, de Takeshi Kitano (Sonatine, JAP, 1993) |16 anos | 94’ 

Murakawa é um típico representante da Yakuza, um gângster violento, 

impiedoso e urbano, morador de Tóquio. Poucos poderiam imaginar, mas ele 

está cansado de seu estilo de vida. Uma oportunidade de mudança de ares, 

porém, acaba surgindo. Seus serviços são requisitados para dar reforço a um 

bando sediado na ilha de Okinawa, ao sul do arquipélago japonês. Nestes dois 

momentos da vida de Murakawa, entre a crueza do ambiente das grandes 

cidades e a impávida tranquilidade do mar, estão representadas as forças que 

lutam dentro do coração do homem. 

Tarantino é enormemente influenciado pela obra de TakeshiKitano e foi um dos 

responsáveis pelo lançamento do DVD do filme nos Estados Unidos, que 

contém entre os extras um diálogo entre os dois diretores. 

 

Corrida Contra o Destino, de Richard C. Sarafian (Vanishing Point, EUA-

ING, 1971) |14 anos | 99’ 

Kowalski é um ex-fuzileiro, herói da Guerra do Vietnã, ex-piloto de corrida e ex-

policial demitido da corporação, que atualmente se dedica a transportar carros 

para uma pequena oficina. Ele aposta com um amigo que levará um Super 

Dodge Challenger R/T 1970 de Denver, no Colorado, para São Francisco, na 

Califórnia, em menos de 15 horas. Devido à alta velocidade, ele se torna alvo 

de policiais rodoviários, e é auxiliado por um radialista para escapar dos oficiais 

da lei. 

O filme foi uma importante referência para as composições visuais e cênicas de 

À Prova de Morte, em que Kowalski, personagem principal de Corrida Contra o 

Destino, é citado diversas vezes. 

 

Cinco Covas no Egito,de Billy Wilder (Five Graves to Cairo, EUA-ING, 

1943) |14 anos | 96’ 

Junho, 1942. Após ser derrotado pelas tropas de Rommel, no Egito, o exército 

britânico bate em retirada deixando para trás um sobrevivente, John Bramble 

(FranchotTone). Ele encontra refúgio num inóspito hotel no deserto, o qual 

mais tarde, receberá a visita de ninguém menos que o próprio General Rommel 

(Erich Von Stronheim) e sua estratégia secreta de guerra, denominada "Cinco 

Covas". 



O filme frequentemente aparece nas listas de melhores filmes de Quentin 

Tarantino e foi uma das fontes de inspiração para Bastardos Inglórios. 

 

O Grande Golpe, de Stanley Kubrick (The Killing,EUA, 1956) |14 anos | 85’ 

Após sair da prisão, Johny Clay elabora um grande plano para um assalto que 

pode render a ele e a seus companheiros a soma de US$ 2 milhões. E o 

melhor: ninguém sairá ferido! O problema acontece quando o amante da 

esposa de um dos integrantes do grupo do assalto resolve se meter onde não é 

chamado. 

Tarantino frequentemente se refere a Cães de Aluguel como o “seu O Grande 

Golpe”, as semelhanças na trama “filme de golpe” e na narrativa não-linear são 

bem perceptíveis. 

 

Jogo da Morte, de Robert Clouse, Bruce Lee (Game ofDeath, EUA-Hong 

Kong, 1978) |14 anos | 97’| Sessão Comentada 

Billy Lo (Bruce Lee) é um talentoso lutador de Kung Fu, cada vez mais notório. 

Suas habilidades acabam despertando não somente reconhecimento positivo, 

mas também uma organização criminosa que tenta cooptá-lo. De índole firme, 

ele recusa, mas acaba sofrendo diversas retaliações, o que faz que ele tome 

uma medida drástica para escapar com vida e destruir a organização de 

dentro.  

O astro Bruce Lee é inspiração direta de Tarantino e os elementos visuais 

desde filme são claramente inspiração para Kill Bill, como o icônico macacão 

amarelo e preto usado por A Noiva. 

 

Operação Dragão, de Robert Clouse(Enterthe Dragon, EUA-Hong Kong, 

1973) |16 anos | 102’ 

Determinado a vingar o assassinato de sua irmã, Bruce Lee consegue se 

infiltrar na fortaleza isolada de um poderoso chefão do crime, que utiliza sua 

academia de artes marciais como fachada para tráfico de ópio e prostituição. 

Para cumprir sua missão, Lee terá que participar de um torneio de vida ou 

morte. 

Célebre filme de vingança e artes marciais, o sucesso mundial Operação 

Dragão é referência para Kill Bill. 

 

Os Doze Condenados, de Robert Aldrich (The DirtyDozen, EUA-ING, 1967) 

|14 anos | 145’ 

Durante a Segunda Guerra Mundial, um comandante do exército norte-

americano tem a missão de treinar e liderar um grupo de 12 condenados pela 



corte marcial em uma missão que envolve a morte de oficiais alemães. Se eles 

sobreviverem à missão suicida, terão suas penas relaxadas. 

Fã confesso do cinema de Robert Aldrich, a trama de Bastardos Inglórios se 

parece com a desse clássico com interpretações deLee Marvin, Jim Brown, 

John Cassavetes, Robert Ryan e Charles Bronson. 

 

A Outra Face da Violência, de John Flynn (Rolling Thunder, EUA, 1977) |16 

anos | 95’ 

Ao voltar do Vietnã, o Major Charles Rane é recebido como herói em sua 

cidade, sendo premiado por reconhecimento com um carro e uma maleta com 

moedas de prata. Mexicanos, próximos dali, ao saberem pela mídia, vão atrás 

do major para roubá-lo. Nesse processo, matam sua mulher, filho e danificam 

permanentemente sua mão direita. A sede por vingança é então enraizada. 

O filme tem citações diversas na carreira de Tarantino:o batismo da 

distribuidora que foi sócio Rolling Thunder Pictures, o nome da gangue usado 

em Kill Bill e o sobrenome do protagonista é aproveitado em Bastardos 

Inglórios. Além disso, o filme sempre aparece nas listas de melhores filmes de 

todos os tempos do cinéfilo cineasta. 

 

 


