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Arouca Film Festival 2015 

Filmes selecionados por sessão / Selected films by session 

11 de setembro/September 11th 

 1ª sessão competitiva/1st Competitive Session 

 

 
• Os meninos do rio | Javier Macipe | Fic. | 14’ | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: No bairro ribeirinho do Porto, todas as crianças provam a sua coragem 
ao saltar da ponte Luís I para o rio Douro. Leo nunca fez isso antes. Ele é 
diferente, mas está a ficar cansado de todos pensarem que ele é um cobarde. 
Synopsis: In the riverside neighbourhood of Oporto, all the children prove their 
courage by jumping from the stunning bridge Luis I into the Douro River. Leo 
has never done it before. He is different but he is getting tired of everyone 
thinking he is a coward. 

 

 
 

• Mit besten Grüßen | Bernhard Wenger | Fic. | 4’20” | 2013 | 

Alemanha/Germany 

Sinopse: Mais uma vez, o adorado Sr. Perfeito estaciona em frente ao Café. E, 
mais uma vez, a tímida empregada não se atreve a sair e falar com ele. Mas a 
sua amiga tem uma idéia maluca sobre como ela pode conhecer este homem. 
Synopsis: Again the admired Mr. Dreamy parks in front of the Cafe. And again 
the shy waitress doesn’t dare to go out and talk to him. But her friend has a 
crazy idea how she can get to know this guy. 
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• Warm snow | Ira Elshansky | Fic. | 5’26” | 2014 | Alemanha/Germany 
Sinopse: Retrata a relação entre um pai e a sua filha adulta. Começa com os 
dois sentados à mesa da cozinha. A filha está à espera que a comida aqueça e 
fica incomodada com as perguntas e sugestões do pai. A situação desenvolve-se 
e transforma-se num mundo surrealista cheio de amor e dor. 
Synopsis: Is about the relationship between a father and his grown up 
daughter. It starts out in an ordinary situation with the father and daughter 
sitting at the kitchen table. The daughter is waiting for her food to get warm 
and is annoyed by her father’s questions and suggestions. The situation then 
develops and transforms into a surrealistic world full of love and pain. 

 

 

• Ad Rem - Boy | Bartosz Kruhlik | Exp. | 1’ | 2014 | Polónia/Poland 

Sinopse: Publicidade Social (sem fins lucrativos) para associação polaca "AD 
REM " que trabalha com crianças e adolescentes de famílias carenciadas. 
Synopsis: Social Advertising (non profit) for Polish association “AD REM” 
working for children and adolescents from difficult families. 

 
 
• Ausstieg rechts | Bernhard Wenger | Fic. | 6’22” | 2015 | 

Alemanha/Germany 

Sinopse: Desviar o olhar ou intervir? Quando um homem negro é vítima de 
acusações raciais infundadas, num autocarro lotado, há apenas um passageiro 
que não vai ignorar a situação como todos os outros. 
Synopsis: Look away or intervene? When a black man is victim of unfounded, 
racial abuse in a packed bus, there is only one passenger who won’t ignore the 
situation like everyone else. 
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• La vie de chantier | Yann Pierre | Doc. | 33’ | 2014 | França/France 

Sinopse: La vie de chantier segue um grupo de trabalhadores portugueses na 
Córsega e explora as suas vidas e condições de trabalho. A linha entre o 
documentário e a ficção torna-se turva, quando a câmera tenta seguir as suas 
histórias, tão perto quanto possível. 
Synopsis: La vie de chantier follows a group of Portuguese workers in Corsica 
and explores their lives and working conditions. The line between documentary 
and fiction becomes blurred as the camera tries to follow their stories as 
closely as possible. 

 

 

• Quietude | Luis Miranda | Fic. | 3’ | 2014 | Portugal 

Sinopse: ...João vagueia. O jardim é um ponto de passagem. Nele passa tempo, 
pensando em Maria, já sem ela. Em quietude, deixa o tempo passar... 
Synopsis: ...John wanders. The garden is a waypoint. He spends time thinking 
of Maria, but now without her. Quietly, he let spend time... 

 

 

• Reinventa-te - Fly | Tony Noites | VideoC. |4’ | 2015 | Portugal 

Sinopse: Videoclip produzido para banda Fly, intitulado Reinventa-te. O vídeo 
retrata a reinvenção das personagens, desde a troca de instrumentos e 
posições, passando pela evolução das cores, desde o tons cinza até à cor final. 
Synopsis: Videoclip produced for Fly band, entitled Reinvents you. The video 
portrays the reinvention of characters, from the exchange of instruments and 
positions, through changing colors, from gray shades to the final color. 
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• Parce que je t'aime | Enrique García de Blas | Fic. | 3’ | 2015 | 

Espanha/Spain 

Sinopse: O que era uma rotina normal para Camille (Rosa Puga) acaba por se 
tornar numa situação de ansiedade que vai desenterrar sentimentos 
anteriormente superados. 
Synopsis: What was a normal routine for Camille (Rosa Puga) ends up becoming 
an anxious situation that will unearth previously overcome feelings. 

 

• Otra vez | Ferrán Carvajal | Fic. | 6’ | 2013 | Espanha/Spain 

Sinopse: Maria vai ao médico para saber o resultado do teste e recebe uma 
surpresa desagradável. Dar más notícias de maneira correta não é fácil, mas 
também nunca se está preparado para as receber. Psico-oncologistas ministram 
cursos de comunicação para profissionais de saúde, para explicar como dar 
informações que geram um forte impacto emocional sobre o paciente.  
Synopsis: María goes to the doctor to learn the outcome of testing and receives 
an unpleasant surprise. To give bad news in the correct manner is not easy, but 
neither is receiving it. Psycho-oncologists teach communication courses for 
healthcare professionals in order to explain how to provide information that 
generates a strong emotional impact on the patient. But who makes courses to 
teach the patients? For the patient, to discover a diagnosis of cancer always 
catches them by surprise.  

 

• Where is Don? | More Raça | Fic. | 10’ | 2015 | Kosovo 
Sinopse: Um episódio na vida de um jornalista que vive desprotegido debaixo 
de ameaças. 
Synopsis: An episode in life of a journalist living unprotected under the 
nightmare of threats. 
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• Sound of a million insect, light of a thousand stars | Tomonari Nishikawa | 

Exp. | 2’ | 2014 | Japão/Japan 

Sinopse: Enterrei um negativo de filme de 35 mm a cerca de 30 metros, sob as 
folhas caídas ao lado de uma estrada secundária, a 25 km da Estação de Energia 
Nuclear de Fukushima Daiichi, durante 6 horas, desde o pôr do sol de 24 de 
Junho de 2014 até ao nascer do sol do dia seguinte. A noite estava linda com 
um céu estrelado, e os insetos cantavam alto. A área havia sido evacuada, mas 
agora, após a remoção do solo contaminado, as pessoas vivem lá. O filme foi 
exposto a eventuais materiais radioativos. 
Synopsis: I baried a 100-foot 35mm film maker fallen leaves alongside a 
country road, about 25km away from Fukushima Dauchi Nuclear Power Station, 
for a night to expose it at the possible rewaining of the radioactive materials. 
The área was once an evacuation zone but now peopel live after the removal at 
the contaminated soil. 

 

• Sinécdoque - Una história de amour fou | Jose Manuel Carrasco | Fic. | 7’ 

| 2015 | Espanha/Spain 

Sinopse: Ele é um ator, ela é uma atriz... Mas isso... Isso não é importante 
para a história. 
Synopsis: He is an actor, she is an actress… But this… It’s not important to the 
story. 

 

• Sintoma de ausência | Carlos Melim | Fic. | 15’ | Portugal 

Sinopse: Confrontada com uma má disposição súbita, Isabel decide despistar a 
hipótese de uma gravidez inesperada… 
Synopsis: Faced with a sudden bad mood, Isabel decides to outwit the 
possibility of an unexpected pregnancy... 
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• Meet the real me | Bartosz Kruhlik | Exp. | 1’ | 2014 | Polónia/Poland 

Sinopse: Publicidade social (sem fins lucrativos) para a Slawek Foundation, que 
ajuda ex-prisioneiros a re-entrar para a sociedade. 
Synopsis: Social advertising (non profit) for Slawek Foundation, which helps for 
former prisoners re-enter to society. 

 

 

• Forbidden games | Malakias | Ani. | 3’ | 2015 | Finlândia/Finland 

Sinopse: Os obscenos tons de cinza 

Synopsis: The filthy shades of gray 

 

 

• Flash | Alberto Ruiz Rojo | Fic. | 7’ | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: Um homem entra numa cabine de fotografias. Insere algumas moedas 
e o flash dispara. Quando as fotografias são impressas e o homem olha para 
elas, não pode acreditar no que vê. Algo totalmente inesperado está a 
acontecer. 
Synopsis: A man enters a photo booth. He inserts some coins and the flash 
fires.When the photo strip is printed and the man looks at it, he cannot believe 
what he sees.Something totally unexpected is happening. 
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12 de setembro/September 12th 

 2ª sessão competitiva/2nd Competitive Session 

 

• O troco | Soraia Ferreira | Fic. | 2’55” | 2012 | Portugal  

Sinopse: Num corredor de uma universidade, David, um estudante, decide 
comprar um chocolate que avista dentro de uma máquina de doces. Ao 
constatar que não tem trocos, e percebendo que não existe ninguém à sua 
volta, desata aos pontapés à máquina tentando que um chocolate caia. De 
repente, surge um segurança. O estudante, envergonhado pelo seu 
comportamento, mantém-se quieto e expectante. O que ele não esperava era a 
reação que se seguiu... 
Synopsis: In a corridor of a university, David, a student, decides to buy a 
chocolate from a candy machine. Noting that the machine doesn’t have small 
change, and realizing that there is no one around, he starts kicking the machine 
trying to make the chocolate drop. Suddenly, a security apears. The student, 
embarrassed by his behavior, remains still and expectant. What he did not 
expect was the reaction that followed... 
 

 

 

• Vladimir | Nuno Bouça, Ana Bossa | Fic. | 8’ | 2015 | Portugal 

Sinopse: “Vladimir” nasce a partir de um encontro nada fortuito entre Manuel 
Dias e o construtor de Vladimir, a marioneta, que viaja entre a Ru ́ssia siberiana 
e E ́vora, com o objectivo de celebrar a vida e, desse modo, prestar homenagem 
ao homem real, de carne e osso, um homem capaz de acreditar e sonhar o 
impossível.  
Synopsis: "Vladimir" is born from an nothing fortuitous encounter between 
Manuel Dias and Vladimir, the puppet builder, which travels between Siberian 
Russia and Évora, in order to celebrate life and pay homage to the real man, 
flesh and blood, a man able to believe and dream the impossible. 
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• O despertar | Filipe Neto | Fic. | 5’19” | 2013 | Portugal 

Sinopse: Uma jovem está em coma num hospital. Foi aí colocada pelo seu pai, 
um médico que a agrediu violentamente enquanto criança. Os anos passaram. 
Incapaz de prolongar o sofrimento, o médico ordena à enfermeira que desligue 
a máquina de suporte à vida. Mas a rapariga acorda e tenta recordar-se do 
passado. Será o seu despertar suficiente para a manter viva? 
Synopsis: A young woman is in the hospital, in coma. She was lefted there by 
her father, a doctor who violently assaulted her when she was a child. Years 
passed. Unable to continue the suffering, the doctor ordered the nurse to turn 
of her support life machine. But the girl wakes up and tries to remember the 
past. It will be enough to keep her alive? 
 
 

 

 

• Princesa | Fábio Gonçalves | Fic. | 3’30” | 2012 | Portugal 

Sinopse: Um assalto, uma fuga, uma vida. Três elementos que descrevem o 
percurso de um verdadeiro pai que não olha a meios para atingir o seu principal 
fim, salvar a sua filha. Um filme dedicado à família, à união e às crianças fortes 
de todo o mundo. 
Synopsis: An assault, an escape, a life. Three elements that describe the path 
of a true parent who doesn’t look the means to achieve its primary purpose, 
save his daughter. A film dedicated to the family, to the union and the strong 
children around the world. 
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• De ce au disparut dinozaurii | Mihai Ghita | Fic. | 15’ | 2014 | 

Roménia/Romania 

Sinopse: Sorin, 8 anos, tem uma enorme paixão por dinossauros. Um dia 
encontra, acidentalmente, um objeto desconhecido no quarto dos seus pais, 
não fica confuso e resolve brincar com ele. As perguntas surgem quando a 
professora pede aos seus pais para irem à escola. 
Synopsis: Sorin has a greta passion for dinosaurs. He is only 8 years old, so 
when he accidentally finds an unknown object in his parents’ bedroom, he 
doesn’t feel puzzled, but playful. The questions arise only when the 
schoolmistress urges his parents to come to school. 
 
 

 

 

• União das Tribos - Viver Assim | David Barros | VideoC. | 4’ | 2015 | 

Portugal 

Sinopse: Vídeo musical da banda União das Tribos, composta por Sérgio Lucas 
(vencedor dos Ídolos) e António Côrte Real (UHF), da música “Viver Assim”. 
Synopsis: Music video of the band União das Tribos, composed of Sergio Lucas 
(winner of Portugal Idols) and António Corte Real (from UHF), of the music 
“Live like that”. 
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• W-Magic feat. Valete - Bicho do Mato | André Santos | VideoC. | 4’ | 2015 

| Portugal 

Sinopse: “Bicho do Mato”, da autoria dos músicos portugueses W-Magic e 
Valete, narra a história de duas pessoas socialmente eremitas que, a partir de 
uma posição distante, observam e criticam vários tópicos referentes à realidade 
social, política e económica contemporânea. O vídeo aborda temas como a 
apatia, o conformismo, a futilidade e a despreocupação para com o futuro, 
aqui retratados, lírica e visualmente, de forma altamente crítica. 
Synopsis: "Bicho do Mato", by the portuguese musicians W-Magic and Valete, 
tells the story of two people socially hermits who, from a distant position, 
observe and criticize various topics related to social, political and 
contemporary economic. The video covers topics such as apathy, conformity, 
the futility and lack of concern for the future, here portrayed, lyrical and 
visually, highly critically. 
 

 

 

 

• Los huesos del frío | Enrique Leal | Fic. | 16’49” | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: Domi começa uma jornada para trazer o seu irmão de volta a casa. 
Uma viagem no meio da guerra, da fome e da brutalidade. Uma viagem que 
marcará para sempre. 
Synopsis: Domi begins a journey to bring her brother back home. A trip in the 
midst of war, hunger and brutality. A trip that will forever mark. 
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• Luz clara | Miguel Lima, Vasco Vieira | Doc. | 7’41” | 2014 | Portugal 

Sinopse: Luz Clara é uma curta-metragem que dá a conhecer a história 
inspiradora do fotógrafo José Cruz e da sua arte. Com 27 anos de experiência, 
decide mudar de vida e dedicar-se a tempo inteiro à fotografia de recém-
nascidos. 
Synopsis: Luz Clara is a short film that makes known the inspiring story of 
photographer José Cruz and his art. With 27 years of experience, he decides to 
change his life and devote himself full time to the newborn photography. 
 

 

 

• Golden | Kai Sta ̈nicke | Fic. | 3’ | 2012 | Alemanha/Germany 

Sinopse: Um conto sobre ser diferente… e crescer. 
Synopsis: A tale of being different – and growing up. 

 

 

 

• Urban sniper | Gustavo da Luz | Fic. | 10’ | 2014 | Portugal 

Sinopse: Urban Sniper conta a história de um atirador profissional que se vai 
deparar com uma situação que vai além da sua experiência.  
Synopsis: Urban Sniper tells the story of a professional shooter who will 
encounter a situation that goes beyond his experience. 
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• Se o dia chegar | Pedro Santasmarinas | Fic. | 9’23” | 2014 | Portugal 

Sinopse: João e a filha, Matilde, são raros sobreviventes num mundo pós-
apocalíptico. O amor incondicional do pai impele-o a preparar a filha para o 
pior. 
Synopsis: John and his daughter, Matilda, are rare survivors in a post- 
apocalyptic world. The father's unconditional love impels him to prepare his 
daughter for the worse. 
 
 

 

 

 

• Waende | Rebecca Panian | Fic. | 10’22” | 2015 | Alemanha/Germany 
Sinopse: Duas pessoas separam-se. O que fica para trás é uma parede cheia de 
memórias. Nora está prestes a retira-las, quando Sascha aparece para levar o 
resto das suas coisas. Quanto mais eles esvaziam a parede, mais se lembram do 
tempo que passaram juntos e do amor que sentiam um pelo outro, 
especialmente Nora. Finalmente ela encontra uma maneira de se abrir e 
revelar o seu segredo - a verdade sobre a sua separação. 
Synopsis: Two people get separated. What is left behind of their relationship is 
a wall full of memories. Nora is just about to take down the photographs, when 
Sascha suddenly appears to get the rest of his stuff. The more they empty the 
wall, the more they get reminded of their precious time together and their love 
for each other, especially Nora. While getting closer and closer again, Nora 
finally finds a way to open up and to reveal her secret – the truth about their 
breakup. 
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13 de setembro/September 13th 

 3ª sessão competitiva/3th Competitive Session 

 

• Ad Rem - Girl | Bartosz Kruhlik | Exp. | 1’ | 2014 | Polónia/Poland 

Sinopse: Publicidade social (sem fins lucrativos) para associação polaca AD REM 
que trabalha com crianças e adolescentes de famílias carenciadas. 
Synopsis: Social advertising (non profit) for Polish association AD REM working 
for children and adolescents from difficult families. 

 

 

• Lila | Carlos Lascano | Fic. | 9’ | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: A história reflete um dia na vida de Lila, uma rapariga sonhadora que 
não pode renunciar e aceitar a realidade tão linear como ela a percebe, usará a 
sua imaginação para a modificar. 
Synopsis: The story reflects a day in Lila’s life, a dreamy girl who can’t resign 
to accept reality as flat as she perceives it, using her imagination to modify it. 

 

 

• Mi primer beso | Albert Manich Vallespí | Fic. | 18’ | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: Um menino do campo com 9 anos de idade que nada sabe sobre a 
sexualidade e os sonhos de encontrar o amor. 
Synopsis: A 9-years-old village boy knows nothing about sexuality and dreams 
of finding love. 
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• Jennifer & Norival | Cristiano Requião | Fic. | 9’ | 2015 | Brasil/Brazil 

Sinopse: Um casal discute no café-da-manhã a experiência do dia anterior num 
clube de swing. 
Synopsis: A couple discusses at the breakfast about the previous day's 
experience in a swing club. 
 
 

 

 

 

• Praça da fé | Lipe Tortoro | Doc. | 6’ | 2014 | Brasil/Brazil 

Sinopse: Uma tarde de sábado em São Paulo e a metrópole segue alimentando 
os seus habitantes com doses de violência, miséria e fé. Muitos têm fé, mesmo 
que seja a fé pela fé. Na praça da Sé, transeuntes e moradores entregam-se às 
palavras de líderes religiosos. Estarão eles à procura da redenção, apenas de 
conforto momentâneo e socialização? Seja qual for a resposta, o ponto de 
encontro é o mesmo, a Praça da Fé. 
Synopsis: It’s Saturday afternoon in São Paulo and the metropolis follows 
feeding its people with doses of violence, poverty and faith. Many have faith, 
even faith in faith. In the square of the Cathedral, passers-by and residents are 
referred to the words of religious leaders. Are they in search of redemption, 
only momentary comfort and socialization? Whatever the answer, the meeting 
point is the same, the Plaza of the Faith. 
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• Devil may care | Volker Heymann | Fic. | 2’10” | 2014 | 

Alemanha/Germany 

Sinopse: Os EUA estão facilmente dispostos a resolver conflitos políticos por 
meios militares. Mas quando os próprios americanos estão ameaçados pelos 
crescentes desastres climatéricos, como o Katrina, nada é feito para mudar. O 
aquecimento global está a ser deixado para segundo plano. É esta a afirmação 
deste irónico videoclip. 
Synopsis: The USA are easily willing to solve political conflicts by military 
means. But when the own people is threatened by increasing weather disasters 
like Katrina, no effort is made to change that. The global warming is being 
driven further on. This is the statement of this ironical music clip.  

 

• Eat | Moritz Kra ̈mer | Fic. | 6’30” | 2012 | Alemanha/Germany 

Sinopse: Uma sessão fotográfica. A modelo, Helen, fica chateada. De volta aos 
bastidores, ela faz uma descoberta surpreendente. Tudo ao seu redor é 
comestível - a cadeira, a TV, as paredes... 
Synopsis: A photoshoot. The model Helen is unnerved. Back in the changing 
room she makes a surprising discovery. Everything around her is edible – the 
chair, the TV, the walls… 

 

• Die ratte | Anja Gurres | Fic. | 11’23” | 2015 | Alemanha/Germany 

Sinopse: Nele tem 6 anos e tem de lidar com o cancro da sua mãe. Quando a sua 
irmã mais velha, Josi, descreve o cancro como uma "coisa estúpida e repugnante 
que eles têm de remover", Nele tem uma ideia repleta de esperança: o cancro é 
como um pequeno rato e um rato pode ser morto... 
Synopsis: Six-year-old Nele has to cope with her mothers cancer. When her big 
sister Josi describes cancer as a “stupid disgusting thing that they have to remove”, 
Nele has a hopeful thought: Cancer is like a little rat and a rat can be killed… 
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• Domoj | Simona Feldman | Fic. | 9’ | 2013 | Alemanha/Germany 

Sinopse: Iuri está a crescer em circunstâncias precárias, numa pequena vila na 
antiga CCCP. Quando o seu pai se muda para a Alemanha para ganhar dinheiro 
para sua família, ele tem de enfrentar a vida sem um pai. 
Synopsis: Juri is growing up under deprived circumstances in a small village in 
the former CCCP. When his father moves to Germany to earn money for his 
family he hast to come to grips with a life without a father. 
 

 
 

• Not funny! | Katharina Woll | Fic. | 0’43” | 2014 | Alemanha/Germany 

Sinopse: Homofobia não é engraçada, todo o resto é! 
Synopsis: Homophobia is not funny, everything else is! 
 

 
 
 
• A2042 | David Castro Gonza ́lez | Fic. | 1’29” | 2013 | Espanha/Spain 

Sinopse: Um homem tem um ataque de pânico na rua, à noite. Porquê? 

Synopsis: A man has a panic attack in the street, at night. Because? 
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• England | Dave Borne | Exp. | 1’ | 2014 | Inglaterra/England 

Sinopse: Inglaterra: ruas, cidades, pessoas... Um país por descobrir! 
Synopsis: England: streets, cities, people... A country to be discovered! 

 

 

 

• The magical piano | Mayul Verma | Ani. | 4’ | 2014 | Índia 

Sinopse: As aventuras emocionantes de um menino que recebe um piano 
mágico que pode fazer tudo e todo a gente feliz. A história fala sobre como 
uma coisa tão simples como um piano pode fazer mudanças tão profundas no 
mundo. E não pára por aí. Quando o piano vai parar às mãos de um 
extraterrestre, a sua maravilhosa viagem torna-se intergalática! 
Synopsis: The exciting adventures of a boy who gets a magical piano which 
can make everything and everyone happy. The story talks about how such a 
simple thing as a piano can make such profound changes in the world. And 
it doesn’t stop there. When the piano comes in the hands of an alien, its 
wonderful journey becomes intergalactic!  

 

 

 

• Juan y la nube | Giovanni Maccelli | Ani. | 14’ | 2014 | Espanha/Spain 

Sinopse: Juan é uma criança que não tem nenhum amigo. A Nube é uma nuvem 
que não tem nenhuma nuvem amiga. Eles encontram-se e tornam-se amigos. No 
entanto, Juan cresce e perde-se no mundo adulto e cinzento. 
Synopsis: Juan is a child who doesn’t have any friends. La Nube is a cloud who 
doesn’t have any cloud friends. They find each other and become friends. 
However, Juan grows up and gets lost in the grey adult world. 
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• Carrotrope | Paulo d’Alva | Ani. | 8’ | 2013 | Portugal 

Sinopse: Carrotrope é um novo brinquedo óptico. Aglutina o carrossel e o 
thaumatrope, dois objectos que representam os movimentos cíclicos da vida. 
Entretanto, um homem bebe e o tempo passa ao ritmo dos 24 frames por 
segundo. 
Synopsis: Carrotrope is a new optical toy. Brings together the carousel and 
thaumatrope, two objects that represent the cyclical movements of life. 
However, a man drinks and the time passes at the rate of 24 frames per 
second. 
 
 

 

 

 

• Arroz y fósforos | Javier Beltramino | Ani. | 9’ | 2015 | Espanha/Spain 

Sinopse: Grief habita dentro de um velho homem, na sua esmagadora solidão. 
A sua esposa morreu e a indiferença pragmática do seu filho e filha 
contemplando a figura dele agarrado a uma velha mala, nas suas ambições 
egoístas. Mas algo surpreendente vai sacudir a letargia amarga, provocando 
uma redenção mágica. 
Synopsis: Grief dwells within an old man in overwhelming solitude. His wife s 
death and the pragmatic indifference of his son and daughter behold the 
elderly figure clinging onto a long used suitcase, custodian of his egotist 
ambitions. But something startling will shake his bitter lethargy, bringing about 
a magical redemption. 
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• Portrait of a wind-up maker | Darío Pérez | Ani. | 5’ | 2015 | 
Espanha/Spain 

Sinopse: Chema é um arquiteto expatriado de Espanha que vive em Amsterdão. 
Lá ele construiu uma nova vida como um fabricante de brinquedos de corda. 
Cria pequenas peças de arte a partir de objetos reciclados. 
Synopsis: Chema is an expat architect from Spain who lives in Amsterdam. He 
has built up a new life there as a wind-up toy maker. He creates small pieces of 
art from recycle items. 
 
 

 

 

 

• Vida | Gordeeff | Ani. | 4’30” | 2014 | Brasil/Brazil 

Sinopse: Uma reflexão sobre a vida, ilustrada e inspirada por jogadas de 
futebol. É uma obra ficcional, sem qualquer vínculo documental ou com a 
realidade. 
Synopsis: A reflection on life, illustrated and inspired by soccer moves. It’s a 
fictional work without any documentary or bond with reality. 
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• Tim and his book | Animesh Nigam | Ani. | 4’ | 2014 | Índia 

Sinopse: O riso evocando uma história de fantasia de alguns livros que se 
juntaram para ensinar uma lição ao seu proprietário - um menino travesso 
chamado Tim que não conserva os seus livros limpos. Quando os livros decidem 
esconder-se, o Tim recebe um grande zero nos seus exames! Aí ele percebe o 
seu erro e decide manter os seus livros limpos. Missão cumprida! 
Synopsis: The laughter evoking fantasy story of a few books who team up 
together to teach a lesson to their owner – a mischievous young boy named 
Tim who doesn’t keep his books clean. When the books decide to hide 
themselves one fine day, Tim gets a big zero in his exams! Tim realizes his 
mistake and decides to keep his books clean. Mission accomplished! 
Hurray!!! 
 

 

 

• Colourful balloon | Suhani Shrikhande | Ani. | 3’ | 2014 | Índia 

Sinopse: Uma história bonita, engraçada e cheia de significado sobre um balão 
colorido e vaidoso que provoca todos os que são menos coloridos que ele. No 
final, ele acabará por pagar um preço ainda mais engraçado pelas 
consequências dos seus atos impertinentes. 
Synopsis: A cute, funny and meaningful story of a pompous colourful balloon 
which goes around teasing and mocking everyone and everything that is less 
colourful than he is. But soon he has to pay a huge yet funny price for his 
naughty deeds. Oopsie!!! 

 
 

 

 

 

 

 


