


TRÉSOR 
Alexandre Manzanares, Guillaume 
Cosenza, Philipp Merten, Silvan 
Moutte-Roulet, França, 2020, 
humor, 7’, ENSI

Dois exploradores em busca de um 
tesouro esquecido irão perturbar 
o romance de um polvo e da sua 
amada.

THE DEEP 
Paula Wilczyńska
Polônia, 2019, romance, 4’30

Durante uma prática de natação de 
rotina, uma jovem recorda-se.

UNE HISTOIRE ROULANTE 
Alice Guy-Blaché, França, 1906, 
burlesco, 2’22

Um trabalhador deita-se num barril 
para dormir ali. Uma carreira louca 
começa...

THE FRESH LOBSTER 
Estados-Unidos, 1948, burlesco, 
6’29

Billy vai lá abaixo a meio da noite 
para comer o resto da lagosta 
do refrigerador. De volta à cama, 
apercebe-se rapidamente que está 
deitado em cima de uma lagosta 
gigante. Ele foge, perseguido pela 
lagosta.

COLLARS AND CUFFS 
George Jeske, Estados-Unidos, 
1923, burlesco, 12’

Trabalhador de lavandaria, Stan luta 
com as máquinas de lavar roupa.

KID AUTO RACES AT 
VENICE, CAL. 
Henry Lehrman, Estados-Unidos, 
1914, burlesco, 6’33

Durante uma corrida de automóveis 
para crianças, Charlot passeia na 
pista, perturbando uma equipa de 
filmagem do evento. Esta é a primeira 
aparição do carácter do vagabundo.

BÎSQÎLET (A bicicleta)
Serhat Karaaslan, Turquia, 2011, 
conto, 15’

Firat e o seu pai sobrevivem através 
da recolha de lixo. Firat sonha em ter 
uma bicicleta. Um dia ele encontra 
uma, mas tem apenas uma roda.

DAUGHTER 
Daria Kashcheeva, República Checa, 
2019, retrato, 14’50, FAMU & MAUR film

Devemos esconder a nossa dor 
ou perdoar antes que seja tarde 
demais? Ao lado da cama de seu pai 
moribundo, uma mulher relembra a 
sua relação  conflituosa com ele.

BABIL 
Grégory Robin, França, 2020, conto, 5’

Cessa tudo. 
(para onde o mundo está a ir).

ARR. FOR A SCENE
Jonna Kina, Finlândia, 2017, 
homenagem ao cinema, 5’

Dois artistas fazem a banda sonora de 
uma cena mítica num filme de Alfred 
Hitchcock.

AWKWARD (Embaraçoso)
Metlukh Nata, Estados-Unidos, 
2020, absurdo, 4’

Um dia cheio de momentos 
socialmente difíceis. 

FYODOR 
Milo Bonnard, Reino Unido, 2019, 
romance, 4’09, University for the 
Creative Arts

Fyodor, um zelador tímido, anseia 
por devolver uma luva à mulher por 
quem está apaixonado.

SOFÖR (O condutor)
Güldem Durmaz, Bélgica, 2001, 
romance, 18’, Polymorfilms

Istambul, um espaço tão grande quanto 
o mundo. Entre os milhares de carros, um 
homem guia um carro invisível. Entre os 
milhares de transeuntes, uma istambulita 
capturada num momento da sua vida.

(DES)FRAGMENTAÇÃO 
Luis Miranda, Portugal, 2016, 
romance, 3’33, Miranda Filmes

João lembra-se da relação que teve, 
viveu e desvaneceu-se com Maria. 
As fotografias dela permanecem, 
espalhadas pela sala, coladas à parede. 
João recorda-se, esvazia, desfragmenta...

GRAND BASSIN 
Héloïse Courtois, Chloé Plat, Victori 
Jalabert, Adèle Raigneau, França, 
2018, humor, 6’37, ENSI

Uma tarde na piscina.

HORS PISTE 
Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille 
Jalabert, Oscar Malet, França, 2018, 
humor, 6’, ENSI

Os dois melhores socorristas da região 
decolam para mais uma missão. 
Profissionalismo e eficiência estão na ordem 
do dia, mas nem tudo corre como planeado...

EL BAB (A porta)
Yasmine Chouikh, Argélia, 2006, 
retrato, 8’

Samia está fascinada por um raio 
de luz que atravessa uma clarabóia. 
Sempre que ela se dirige para ele, um 
membro da família chama-a...

CINEMA  
Rodrigo Areias, Portugal, 2014, 
homenagem ao cinema, 9’38, 
Bando a Parte

Um homem prepara-se para 
um antigo ritual num templo 
abandonado.

FOCAL POINT 
Alireza Khatami & Ali Seifouri, Malásia/
Irão, 2009, homenagem ao cinema, 13’

A câmara fotográfica mágica de um 
fotógrafo revela as almas gémeas das 
pessoas. Um dia, o seu amor chega 
para que seja tirada a sua fotografia.

KIKI LA PLUME 
Julie Rembauville & Nicolas Bianco-
Levrin, França, 2020, aventura, 5’47, 
Prototypes Productions

Kiki, o canário, só conhece a sua gaiola e a 
velha senhora que o alimenta. Ele sonha em 
voar com as aves livres. Quando finalmente 
escapa, ele descobre o grande ar livre.

KOPIERWERK
Stefanie Weberhofer, Áustria, 2020, 
homenagem ao cinema, 7’

O cinema é uma máquina. Kopierwerk 
dá testemunho disso, deixando-se 
levar pelos ritmos industriais e, ao fazê-
lo, negoceia a era analógica, cujo fim 
também significou novos começos...

LÍSTEK 
Aliona Baranova, República Checa, 
2020, aventura, 5’40, University of 
Tomas Bata in Zlin

Um marinheiro recebe um presente 
de uma menina que lhe faz lembrar 
a sua casa. Há quanto tempo ele não 
está lá?

MASSIMA PUNIZIONE
Filippo Macelloni & Lorenzo Garzella, 
Itália, 2006, humor,  10’, Nanof

Onze metros para um duelo 
duradouro. A última oportunidade 
para vingar 30 anos de ultraje e 
opressão. A bola está colocada. Tudo 
está preparado para o castigo final.

LOLO 
Michał Piotrowski
Polônia, 2019, antecipação, 12’, 
Krzysztof Kieślowski Film School

Em um mundo futurístico de 
tecnavapor, um agente de limpeza 
experimenta uma troca de papéis.

PER TUTTA LA VITA 
Roberto Catani, França/Itália, 2018, 
romance, 5’20, Withstand Films & 
Miyu Productions

Durante uma viagem às origens da 
suas memórias, uma mulher e um 
homem revivem os momentos mais 
importantes da sua história de amor.

MIMI 
Lisa Fukaya, Dinamarca, 2018, 
retrato, 4’17, The Open Workshop

A Mimi tem uma borbulha pela primeira 
vez. Ela tem medo de ser diferente das 
outras raparigas. Ela sente-se desconfortável 
com pessoas que não se parecem com ela, 
por isso começa a imitar outras raparigas.

WIND 
Robert Löbel, Alemanha, 2013,   
humor, 3’49

A vida quotidiana num país ventoso!

MERCI 
Christine Rabette, Bélgica, 2002, 
humor,  8’

Uma grande cidade hoje em dia. 
Uma estranha personagem apanha 
o eléctrico e reinventa o transporte 
público à sua própria maneira.

REPASSE-MOI 
Ivan Rabbiosi, França, 2019, humor, 
9’47

Pedro, um jovem atlético, partilha a sua 
vida com uma tábua de engomar. Na 
aldeia, todos o admiram e tomam-no 
como um exemplo. Uma noite, no 
entanto, tudo muda...

OEIL POUR OEIL 
Thomas Boileau, Alan Guimont, 
Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, 
Malcom Hunt, François Briantais, 
França, 2019, humor, 5’54, ESMA

Um capitão pirata zarolho faz uma 
tentativa atrás da outra para se 
apoderar de um tesouro.
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