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New York Portuguese Short Film Festival 2018 

Selecția de filme//Film selection 

 

Ivan  

De ziua lui, Ivan suferă consecințele 

alegerilor pe care le-a făcut în timpul 

adolescenței sale îndoielnice.  

Regizor: Bernardo Lopes // Portugalia // 

16’25’’ 

Ivan 

During his birthday, Ivan undergoes the 

consequences of the choices he made 

during his careless adolescence. 

Director: Bernardo Lopes // Portugal // 

16’25’’ 

 

Íris 

În timpul Războiului colonial, Íris Maria, o 

portugheză de 18 ani, născută pe o mică 

insulă din Mozambic, câștigă titlul de Miss 

Mozambic și Miss Portugalia 1972. 

Aceasta este povestea ei.  

Regizor: Paulo Renato Arroyo // 

Portugalia // 18’ 

 

 

Íris 

During the war of the Portuguese overseas 

colonies, Íris Maria, an 18-year-old 

Portuguese girl born on a small island in 

Mozambique won the titles of Miss 

Mozambique and Miss Portugal 1972. This 

is her story. 

Director: Paulo Renato Arroyo //  

Portugal // 18’ 

 

Truda 

GRIND urmărește povestea lui Robert 

Wilmote, un refugiat din Liberia, forțat să 

fugă din țară de cele mai cumplite 

circumstanțe imaginabile. Abia scăpat din 

ghearele războiului, greutățile lui Robert 

continuă în Statele Unite, unde cedează în 

fața vieții de ganster și devine un infractor 

în Newark, statul New Jersey. Cu toate 

acestea, Robert realizează că menirea sa 

este să facă mai mult de-atât. 

Reinterpretările dramatice, cu Robert în rol 

principal, descoperim cum pasiunea sa 

pentru fitness și pentru a-i ajuta pe cei din 

jur i-au dat puteresa să devină un campion.  

Regizor: Yuri Alves // Portugalia // 8’32’’ 

GRIND 

GRIND features the story of Robert 

Wilmote, a Liberian refugee forced to flee 

the most drastic and terrible circumstances 

imaginable. Having narrowly escaped the 

war, Robert’s struggles continue in the U.S. 

when he succumbs to the gangster life, 

becoming a convicted felon in Newark, 

New Jersey. Yet, Robert realized he was 

meant for greater good. Through dramatic 

re-enactments, featuring Robert himself, 

we discover how Robert’s passion for 

fitness and helping others empowered him 

to become a champion. 

                                                          

Director: Yuri Alves // Portugal // 8’32’’ 
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Timpul vertical 

Vertical Time (Tempo Vertical) este un eseu 

audiovizual despre relația creată în timp și 

spațiu în filme, în scenele din filmele Mayei 

Deren din anii 1940 și lucrările originale ale 

regizoarei, mai exact.. Inspirat din noțiunea 

de timp vertical care îi aparține Mayei 

Deren, scurtmetrajul Patriciei Andrade este 

o poezie vizuală despre emoții și idei care 

există în afara narațiuni și care ne fac să 

experimentăm gânduri și sentimente 

întrețesute și exprimate simultan. 

Regizor: Patrícia Andrade // Portugalia // 

7’ 

Vertical Time (Tempo Vertical) 

Vertical time is an audiovisual essay about 

the filmic time-space relationship created 

between scenes from Maya Deren’s films 

from the 1940’s and original work of the 

film maker. Inspired by Maya Deren’s 

notion of vertical time, a visual poetry of 

emotions and ideas that exist outside of the 

dramatic narrative, we experience thoughts 

and feelings woven together and expressed 

simultaneously in the moment. 

                                                        

Director: Patrícia Andrade // Portugal //   

7’

 

Despre filmul care urmează 

Un grup format din regizori, critici și 

academicieni discută despre specificitățile 

unei noi capodopere cinematografice.  

Regizor: José Lobo Antunes // Portugalia // 

7’20’’ 

 

On the following film 

A group of directors, critics and scholars 

discusses the singularities of a new cinema 

masterpiece. 

Director: José Lobo Antunes // Portugal // 

7’20’’

 

Vhils – Debris, Macau 

Scurtmetrajul scris și regizat de José Pando 

Lucas în colaborare cu renumitul artist 

vizual Vhils explorează natura universală a 

povestirii. Filmul pornește de la lucrările 

făcute de Vhils în Macau, China, în 2017 și 

funcționează ca rampă de lansare pentru o 

narațiune poetică și exuberantă, care 

interpretează problemele actuale din 

societățile urbane globale și condiția umană 

din prezent. Deși este complementar 

lucrărilor lui Vhils, scurtmetrajul se 

remarcă, în egală măsură, ca fiind o lucrare 

independentă, de sine stătătoare.  

                                                      

Regizor: José Pando Lucas // Portugalia // 

4’11’’ 

 

Vhils – Debris, Macau 

Exploring the universal nature of 

storytelling, this short film written and 

directed by Portuguese filmmaker José 

Pando Lucas in partnership with acclaimed 

Portuguese visual artist Vhils, takes the 

work which the latter developed in Macau 

SAR, China, in 2017, as a springboard to 

deliver a poignant, poetic narrative that 

reflects on issues inherent to our global 

urban societies and the present human 

condition. While acting as a conceptual 

complement to Vhils’ work, the film also 

stands as an independent piece in its own 

right. 

Director: José Pando Lucas // Portgal // 

4’11’’
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Toamnă 

Un cuplu tânăr încearcă să se reinventeze și 

să depășească trecutul printr-un joc pe care 

îl interpretează de fiecare dată când 

vizitează magazine de mobilă. În acest 

scenariu al familiei perfecte apar și 

contrastele: pe de-o parte culoarea, bucuria 

și fericirea posibilă transmisă de spațiul 

comercial, iar de cealalaltă parte golul, 

liniștea și conflictul trăit de cei doi..  

                                               

Regizor: Nádia Santos // Portugalia // 

14’45’’ 

Fall (Outono) 

A young couple tries to reinvent themselves 

and try to overcome the past by engaging in 

a game of play and pretend during a visit to 

a big-box home decor store. It’s in this 

perfect family scenario that the contrasts 

appear: on one hand the color, the joy and 

the possibility of happiness offered by the 

commercial store, and on the other hand the 

emptiness, the silence and the conflict of 

this young couple. 

Director: Nádia Santos // Portugal // 

14’45’’

Tartus 

În încercarea sa de a fugi din Syria, 

Chelonia se vede înconjurată, pe 

neașteptate, de violență și încearcă să își 

găsească liniștea în propriile amintiri.  

Regizori: Leonor Abreu și Francisco 

Mineiro // Portugalia // 10’28’’ 

 

Tartus 

During her journey to escape from Syria, 

Chelonia finds herself surrounded by 

unexpected violence and tries to find shelter 

in her memories. 

Directors: Leonor Abreu and Francisco 

Mineiro // Portugal // 10’28’’

Inspirații portugheze 

Doi designeri călătoresc prin Portugalia 

prin intermediul artei manufacturii.  

Cu toate că dezvoltările în domeniul 

tehnologiei au modificat procesul de 

manufactură în întreaga lume, în câteva 

regiuni din această țară secretele transmise 

din familie în familie continuă să fie 

folosite în procesul de producție al unor 

obiecte precum lumânări, cuiere și covoare.  

Mira de Aire, Leiria, Serra da Estrela și 

Fundão sunt unele dintre locurile explorate 

cel mai des în acest film documentar, care 

spune povestea modului în care apar 

obiectele inspirate din cultura portugheză.  

Regizori: António Freitas și Fábio Silva // 

Portugalia // 6’18’’ 

Portuguese Inspirations 

Two designers on a trip through Portugal 

through the art of manufacturing. 

Although technological developments have 

modified the manufacturing process around 

the world, in several regions of this country 

the secrets inherited from family to family 

continue to be used in the production of 

pieces such as candles, hangers and rugs. 

                                                                 

Mira de Aire, Leiria, Serra da Estrela and 

Fundão are some of the most visited places 

in this documentary film that tell us a story 

of how the pieces inspired by Portuguese 

culture appear. 

Directors: António Freitas and Fábio Silva 

//  Portugal // 6’18’’
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Autorul 

Un scenarist aflat în suferință după o 

poveste de dragoste cu final nefericit 

primește o vizită neașteptată din partea 

unuia dintre personajele sale.  

Regizor: Rui Neto // Portugalia // 17’11’’ 

The Author 

After being struck by a love tragedy, an 

anguished screenwriter receives a visit from 

one of his characters. 

                                                        

Director: Rui Neto // Portugal // 17’11’’

 

Laura 

Laura este un film de tip eseu, care a luat 

naștere dintr-un proiect de cercetare și 

colecționare a fotografiilor din arhiva 

familiei autoarei. Filmul pornește de la 

ideea de imagini ca experiențe trecute, care 

se desprind din atemporalitate și se extind 

în spațiu, creând mici momente narative.  

                                                        

Regizor: Tânia Diz // Portugalia // 10’14’’ 

Laura 

Laura is an essay film whose inception 

began from a project of research and 

collection of familial photographical 

archives. It departs from the exploration of 

the notion of images as bygone experiences 

in time which expand from that 

timelessness in space, thus creating small 

narrative moments. 

Director: Tânia Diz // Portugal // 10’14’’

 

The Hat/Pălăria 

Ziua unui măturător de străzi se schimbă 

atunci când dă peste o pălărie fermecată.  

Regizor: Alexandra Alves // Portugalia // 

04’50’’ 

 

The Hat 

The day of a street cleaner is changed when 

he finds a magic hat. 

Director: Alexandra Alves // Portugal // 

04’50’’

Prima răsuflare după comă 

Apa ca mister al vieții. 

Regizor: Casota Colective // Portugalia // 

04’11’’ 

First breath after coma 

The water as a mystery of life. 

Director: Casota Colective // Portugal // 

04’11’’

 


