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OS AZEITONAS - BOTTOM OF THE BOTTLE

OS AZEITONAS – FUNDO DA GARRAFA

Bruno Caetano, Rui Telmo Romão | Portugal

Duração: 00:04:45

WHAT ELSE

QUE MAIS

Jelle Van Meerendonk | Holanda

Duração: 00:05:52

NOUVELLE CUISINE

NOUVELLE CUISINE

Manuel Reyes Halaby | Espanha

Duração: 00:04:22

DEUS

DEUS

Alexandra Battault, Rebecca Essler | França

Duração: 00:05:40

Quando fazes aquilo de que gostas e para o qual estás destinado, até 
podes esquecer que é apenas mais uma rotina. Mas se perderes isso, 
que mais poderás fazer? Vai perguntar ao barman, afinal eu só faço 
café, não é?

Um chefe que adora o seu emprego e as iguarias que cozinha vai 
preparar um menu bastante diferente para um grupo de clientes 
peculiar.

No fim da aventura de Cinegirasol, a rapariga mais bela da freguesia e o 
jovem tímido  ficam juntos e vivem felizes para sempre... Então e o rival? 
Depois de um final feliz, nunca ninguém quer saber dos vilões para 
nada...

Uma cidade é invadida por mosquitos, que se apoderam das almas dos 
cidadãos e se alimentam das luzes da cidade. Uma sobrevivente, 
Louisette, dirige-se à pouca luz que ainda resta para tentar escapar do 
vírus que continua a alastrar-se...



SILENT LONDON

LONDRES SILENCIOSA

Ivelina Ivanona | Reino Unido

Duração: 00:02:45

A L´HORIZON

NO HORIZONTE

Izabela Bartosik | França

Duração: 00:09:24

ST. SNEEZE

SANTO ESPIRRO

Monta Andzejevska | Letónia

Duração: 00:00:14

RAGNAROK

RAGNAROK

Johan Oettinger, Urte Oettinger | Lituânia

Duração: 00:07:48

Um homem e uma mulher preparam um barco para viajarem juntos num 
cruzeiro. Este projeto em comum aproxima-os. A sua paixão torna-os 
mais íntimos. A sua relação é sensual e carinhosa. Contudo, o cansaço 
apodera-se deles após um longo período de trabalho incansável, e 
tanto o barco como as suas vidas ficam à deriva.

Quando envelheces 10 segundos. Ou 9 segundos e meio.

Uma celebração da necessidade instintiva de uma comunidade em 
atingir a união através da dança. No interior  do clube,  as fronteiras da 
realidade esbatem-se para deixar entrar realidades exteriores à 
representação. Do lado de fora do clube é possível ver um enorme 
panorama urbano consumido pelo mundano.

A tempestade aproxima-se. A Águia é capturada pelo espírito da morte. 
Uma bala é disparada na direção da batalha final da Águia.



BETWEEN SAND AND TIDES

ENTRE A AREIA E AS MARÉS

Rui Fan Wang | Reino Unido

Duração: 00:04:17

LIFE

VIDA

Lorenz Vetter | Alemanha

Duração: 00:03:09

DEAD RECKONING

RECONHECIMENTO DA MORTE

Paul Wenninger, Susan Young | Áustria

Duração: 00:02:47

GASTALOOPS (IISO / OUT)

GASTALOOPS (IISO / OUT)

Nicola Gastaldi | Reino Unido

Duração: 00:04:15

Pessoas olham para smartphones...

Este filme segue o ciclo da vida, o ritmo da cidade. O duo 
britânico-austríaco composto por Susan Young e Paul Wenninger 
trabalha com animação e tecnologias de volumes.

Quando toda a vida é escoada e aspirada, apenas resta a areia. Durante 
muito tempo  fui areia e estive afogada. Uma menina exausta atravessa 
um deserto sem fim em busca de uma nova esperança, tentando ao 
mesmo tempo lidar com o seu papa-formigas errático e temperamental.

100 gifs em 100 dias, uma maratona de sobrevivência na vida 
quotidiana de Londres. Um diário visual acompanhado da música dos 
IISO.



VIENS VERS MOI – EMMA STILL

VIENS VERS MOI – EMMA STILL

Viviane Riberaigua, Florent Caillol | França

Duração: 00:03:15

BREAD + GAMES 2.0

PÃO + JOGOS 2.0

Stefan Eling | Alemanha

Duração: 00:02:21

GORGON

GÓRGONE

Miklós Felvidéki | Hungria

Duração: 00:08:12

ORNATOS VIOLETA

ORNATOS VIOLETA

Matilde Camacho | Portugal

Duração: 00:05:21

O projeto de animação de um estudante  de 30 anos ganha vida no 
meio de algumas outras coisas que mantêm o animador vivo.

Um pequeno ladrão refugia-se num apartamento abandonado para se 
esconder da polícia que o persegue. Mas ninguém estava a contar com 
o que os esperava
lá dentro...

Uma jovem acorda triste por não se ter atrevido a revelar os seus 
sentimentos ao homem dos seus sonhos. Esta manhã, todos os objetos 
da casa parecem querer pregar-lhe partidas para impedir que veja a 
mensagem dele.

Uma animação que nos transporta para  o imaginário de uma banda que 
marcou uma geração ao longo dos seus dez anos de existência, 
passando pelos primórdios ingénuos, o lançamento de dois álbuns, até 
ao momento em que se matou para conservar a amizade.


