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1.ª EDIÇÃO
O HaHaArt Film Festival é o primeiro festival português 
dedicado ao cinema de comédia.  Desenvolvido pelo 
Cineclube de Pombal, em parceria com o Município de 
Pombal, o HaHaArt Film Festival surge da pretensão 
de criar espaço e consagrar o género dentro do 
contexto de festival. O evento ambiciona destacar-
se enquanto reivindicador do cinema de comédia e 
a programação foi desenvolvida com o objetivo de 
promover e premiar obras representativas do valor 
artístico do género.

A competição oficial do HaHaArt Film Festival é o 
objeto central desta primeira edição, com 50 obras 
de 21 países, numa seleção que pretende mapear 
as diferentes tendências mundiais do género 
cinematográfico da comédia.

Sejam bem-vindos à primeira edição do HaHaArt 
Film Festival, três dias repletos de algum do melhor 
cinema curto de comédia da atualidade. Vamos 
ver filmes e celebrar aquele que foi outrora um dos 
géneros mais prestigiados do cinema!

1st EDITION
HaHaArt Film Festival is the first Portuguese festival 
completely dedicated to comedy film. Promoted 
by the Cineclube de Pombal and the Município 
de Pombal, the HaHaArt Film Festival was born of 
the ambition to create a space and highlight the 
genre within the world of film festivals. As an event, 
it aims to stand out as a claimant of comedy film, 
with a lineup developed to promote and praise 
works representative of the genre’s artistic value. 

The official competition is the main event of this 
first edition, with 50 films from 21 different countries, 
in a selection that aspires to serve as a map of 
the world tendencies on the comedy film genre. 

Welcome to the first edition of HaHaArt Film 
Festival, three days of some of the best comedy 
short films produced nowadays. Let us watch films 
and celebrate what once was one of the most 
prestigious film genres.

Bilhetes | Tickets
PASSE GERAL/ GENERAL ACCESS
Sócios CCP / CCP Members Gratuito/ Free
Público Geral / General Public 3,00€ 

BILHETE PONTUAL
Sócios CCP / CCP Members Gratuito/ Free
Público Geral / General Public 1,00€

Disponíveis no/ Available at Teatro-Cine de Pombal
+351 236 210 542 | @ cultura.cm-pombal.pt hahaartfilmfestival.pt

/hahaart_filmfestival

geral@hahaartfilmfestival

/HaHaArtFilmFestival

info@cineclubepombal.pt

contacto/ contact

segue-nos/ follow us
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Vaishali Naik, Índia, 2021, 19’

Benoît Monney, Suíça, 2022, 6’

Pedro Poveda, Spain, 2022, 5’

Gaspard Mathevet e Emilien Fabrizio, França, 2022, 17’

Marcel Barelli, Suíça, 2022, 6’

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

 20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

Dois dinossauros que ganhavam a vida 
a dançar em casamentos e festas estão 
agora presos em casa devido à pandemia. 
O desemprego começa a fazer efeito, e a 
clausura das suas casas começa a sufo-
cá-los, enquanto a fome os enraivece. Irão 
estes monstros recorrer ao seu instinto 
primordial em revolta?

Num set de filmagens há sempre imprevis-
tos. Há dias em que é só imprevistos. E há 
dias em que é pior ainda.

Um ser estranho aterra por acidente no 
planeta Terra e sobrevive por ocupar o 
corpo de um homem.

Um jantar romântico que acaba em de-
sastre. Uma perseguição desvairada com 
quatro mariachis em fúria. Uma reunião 
empresarial que se transforma numa luta 
de saloon.

Entre as diferentes espécies que habitam 
o nosso planeta, há uma que se destaca 
das outras pelo seu poder e impacto nos 
ecossistemas. É o Autosaurus Rex!

Two dinosaurs who earned their living 
dancing in weddings and parties, are now 
stuck indoors thanks to the pandemic. 
As unemployment cripples them, the 
cramped space suffocates them, and 
hunger angers them, will the behemoths 
resort to their primal instincts?

On a film set, there are always unforeseen 
events. Some days, it’s all there is. And 
sometimes it’s even worse.

A strange being lands by accident on 
planet Earth and survives by occupying 
the body of a man.

A romantic meal that ends in disaster. A 
frenzied chase with four furious mariach-
is. A corporate meeting escalates into a 
saloon fight.

Among the different species that inhabit 
our planet, one stands out from the others 
by its power and its impact on ecosys-
tems. It is the Autosaurus Rex!

7 Star Dinosor Entertainment 

Action

Alcanzar el Vórtice

Anxiogene

Autosaurus Rex
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Martin Babić, Croácia, 2019, 12’

Francisco Lacerda, Portugal, 2022, 10’
They Call It... Red Cemetery!

Kata Gugić, Croácia, 2020, 5’

Rene Nuijens, Países Baixos, 2021, 6’

Kevil Castellano e Edu Hirschfeld, Espanha, 2021, 17’

Na Idade da Pedra, um jovem esloveno 
inventou a primeira flauta e uma jovem 
croata inventou o primeiro colar. Os jovens 
ao encontrarem-se, apaixonam-se, mas 
as suas tribos entram em conflito. Tudo 
isto leva-os numa grande aventura.

Entre as campas de um velho cemitério, 
dois bandidos disputam sobre a sua hon-
ra, amizade e ganância.

Uma luta de galos comum.

Meses depois do confinamento, bares e 
restaurantes estão novamente abertos. 
Conhecer novas pessoas é que continua a 
ser ligeiramente desconfortável.

Alícia e Ruth finalmente saem de Mala-
saña para tocar com a sua banda, Las 
Hermanitas de la Calidad, num festival. O 
problema é que ficaram presas no meio 
do nada sem rede. A única maneira de 
chegarem a tempo ao concerto é com a 
boleia do Javi, um jovem caçador.

In the Stone Age, a young Slovenian 
invented the first flute and a Croatian girl 
invented the first necklace. The young 
couple soon meet and fall in love, but their 
tribes go into open conflict. All this brings 
to a great adventure.

Among the crosses of an old cemetery, 
two outlaws have a dispute over honor, 
companionship and greed.

Just a regular cock fight.

After months of lockdown, bars and res-
taurants are back in business. But dating 
remains a bit uncomfy.

Alicia and Ruth finally leave Malasaña to 
play with their band, Las Hermanitas de la 
Calidad, at a music festival. The problem 
is they are stuck in the middle of nowhere 
with no phone coverage. Their only way to 
get to the concert on time is to get into 
Javi’s car, a young hunter.

Ballad of pipe and necklace

Cemitério Vermelho

Cockpera

Covid Love

Cuando Haces Pop

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 

20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V 

20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V 

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV
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Vanja Tognola, Suíça, 2021, 5’

Ana Cristina Franco, Ecuador, 2022, 20’

Oriol Cadús Juvé, Spain, 2022, 18’

Lucas Stoll, France, 2022, 8’

Lars Mulle, Suíça, 2021, 9’

Na manhã depois de uma festa, o David e 
o Oscar descobrem que o seu colega de 
casa, Robin, ainda está a dançar.

A Soledad, hipocondríaca, está em 
quarentena com o seu novo namorado, 
um rapaz bonito e calmo, que faz yoga 
e lava a loiça. Numa noite, a memória de 
Orfeo, o seu neurótico ex-namorado, apa-
rece na sua cama.

Um realizador, um ator e um produtor 
encontram-se num bar para falar do seu 
novo filme. Fazer parte deste novo projeto 
parece ser uma grande oportunidade 
para as carreiras de cada um, mas sem 
ser a motivação, não parecem ter mais 
nada em comum entre eles.

A história do homem que tinha uma pedra 
no sapato, mas essa pedra era o monte 
Everest.

O Verão terminou e é difícil deixá-lo para 
trás.

The morning after a wild party, David and 
Oscar discover that their roommate Robin 
is still dancing.

The hypochondriac Soledad is quaran-
tined with her recent boyfriend, a sexy 
and calm boy who does yoga and washes 
the dishes. But one night, the memory of 
Orfeo, her neurotic ex-boyfriend, appears 
in bed.

A director, an actor and a producer meet 
in a bar to talk about their new feature 
film. Being part of this new feature film 
looks like a great chance for their careers, 
but besides their motivation they seem to 
have nothing else in common.

The story of a man who had a rock in his 
shoe, except it was mount Everest.

Summer is over and it’s hard to let go.

Danzamatta

El invento de la Soledad

El Productor

Everest

Fish Fingers

20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V 

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III
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Gonçalo Santos, Portugal, 2021, 14’

 Leonardo Pinto, Portugal, 2022, 2’

Solène Bosseboeuf & Flore Dechorgnat & Tiphaine Klein & Auguste Lefort & Antoine 
Rossi, France, 2021, 6’

Domenico Bruzzese, Mauro Mola e Bruno Ugioli, Itália, 2021, 10’

 Enrique Buleo, Espanha, 2021, 15’

Johnny White, um youtuber em ascensão, 
faz upload de um vídeo que se torna viral 
pelos motivos errados. Perdido num limbo 
de consequências, Johnny tenta recuper-
ar a confiança da doce e simpática Lary 
e provar-lhe que não é o rapaz que todos 
julgam ser.

José Mamões é um homem simples. Numa 
das suas idas ao Pingo-Agridoce, ele 
encontra um produto que poderá mudar 
a sua vida!

Um realizador, um ator e um produtor 
encontram-se num bar para falar do seu 
novo filme. Fazer parte deste novo projeto 
parece ser uma grande oportunidade 
para as carreiras de cada um, mas sem 
ser a motivação, não parecem ter mais 
nada em comum entre eles.

Em Murazzano, numa pequena vila no 
norte de Itália (Langhe), acontece uma 
estranha aposta. Numa noite, na taverna, 
o Duque Marquis aposta que se o Lucky 
Beppe ganhar outro jogo de cartas, ele 
come um hipopótamo inteiro.

Três mulheres reformadas viajam num 
autocarro na Europa. Acabaram de ficar 
viúvas, e está na hora de começar a viver. 
Durante todas as suas vidas ouviram 
falar das maravilhas do turismo, e estão 
desejosas de experienciá-las na primeira 
pessoa.

Johnny White, a rising youtube star, up-
loads a video that goes viral for the wrong 
reasons. Lost in a limbo of consequences, 
Johnny tries to regain the trust of sweet 
and friendly Lary and prove to her that he 
is not the guy everyone thinks he is.

José Mamões is a simple man. In one of 
his visits to the Pingo-Agridoce, he finds a 
product that may change his life!

A director, an actor and a producer meet 
in a bar to talk about their new feature 
film. Being part of this new feature film 
looks like a great chance for their careers, 
but besides their motivation they seem to 
have nothing else in common.

In Murazzano, a small town in the North 
of Italy (Langhe), an unusual bet takes 
place. One evening, in a tavern, the Duke 
Marquis promises that, if Lucky Beppe 
wins another game of cards, he will eat a 
whole hippo.

Three retired women travel on a bus on 
their way to Europe. They have just be-
come widows and it’s time to start living. 
All their lives, they have heard people talk 
about the wonders of tourism, and they 
are dying to experience it firsthand.

Johnny White

José Mamões

Kayak

La Nona Portata

Las Visitantes

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 
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Xavier Diskeuve, Bélgica, 2022, 22’

Daniel Perez, França, 2020, 19’

Kate McMullen, Alemanha, 2021, 15’

Álvaro G. Company e Meka Ribera, Es-
panha, 2022, 13’

Um jovem pianista é levado a participar 
num esquema de dois olheiros de futebol 
de forma não-arbitrária.

Archibald nasceu amaldiçoado: não con-
segue mexer-se sem que as pessoas à 
sua volta o imitem. Agora, em adulto, aca-
ba por roubar um banco e por conhecer 
a Indiana, uma jovem que parece escapar 
de qualquer tipo de controlo.

Quando a Cortina de Ferro separa a sua 
vila alemã em dois, Peter, o boi, acaba 
separado das suas 36 vacas.

Cinco amigos foram jantar a um restau-
rante de luxo. Quando chegaram, desco-
briram que a reserva da mesa, inicial-
mente para cinco pessoas, é agora uma 
mesa para três.

Uma comédia negra e surreal sobre um 
funcionário da funerária deprimido que 
pergunta aos seus clientes falecidos por 
conselhos sobre a vida.

A young pianist finds himself drawn more 
or less willingly into a scheme of football 
players’ agents.

Archibald was born with some curious 
curse: he can’t make a move without 
everyone around doing the same. Now a 
grown man, he ends up robbing a bank 
and meeting Indiana, a young woman who 
always escapes every form of control.

When the Iron Curtain cuts his tiny Ger-
man village in half, Peter the bull gets 
separated from his 36 cows.

Five friends go to dinner at a high-end 
restaurant. Upon arrival, they discover that 
the reserved table, initially for five people, 
is now a table for three.

A dark and surreal comedy about a 
depressed mortician who asks his dead 
clients for life advice.

Le Petit Prodige

Le Syndrome D’Archibald

Little Berlin

Mesa para 3

Nada nas Mãos

Paolo Marinou-Blanco, Portugal, 2021, 16’
Empty Hands

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV
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Ilja Rautsi, Finlândia, 2021, 19’

Nicolas Krief, Canadá, 2022, 18’

Aitor de Kintana, Espanha, 2022, 8’

Jan-David Bolt, Suiça, 2021, 6’

Alex Rey, Espanha, 2022, 13’

Um “horror comedy” sobre uma mulher 
que, cansada de receber “dick pics”, 
encontra um par de óculos que revela os 
homens como o que realmente são - e 
eles não estão felizes com a descoberta.

Uma rusga da polícia perturba a vida 
serena de uma família suburbana e 
levanta suspeitas em Nicolas sobre o seu 
pai Sylvain, um homem misterioso com 
atividades suspeitas.

Eric é o diretor de uma escola de francês 
e está na busca de um novo professor 
nos últimos dias. Está agora a fazer uma 
entrevista de emprego com o que parece 
ser o candidato com o melhor currículo.

O Oscar está atrasado. Nos prédios que o 
rodeiam há apertos de mão e contratos 
a serem assinados. Estar atrasado era a 
última coisa que precisava. De onde raio 
vêm tantos caracóis?

Jose Antonio estava prestes a desfrutar 
uma tarde de leitura, confinado à sua 
cadeira de rodas, no seu apartamento em 
Manhattan. No entanto, um poder obscuro 
e terrível está prestes a virar o seu mundo 
do avesso. E ninguém pode escapar à 
força destrutiva da Phonorama…

A horror comedy about a woman who, fed 
up with getting dick pics, finds a pair of 
glasses that reveal which men are actual 
dicks - and the dicks are not happy about 
it.

A police search disturbs the peace and 
quiet of a suburban family and arouses 
suspicions in Nicolas about his father 
Sylvain, a secret man with suspicious 
activities.

Eric is the director of a humble French 
language school and has been in charge 
of finding a new teacher for the last few 
days. He is now conducting a job interview 
in what seems to be the candidate with 
the best resumé.

Oscar’s late. In the surrounding skyscrap-
ers hands are shaken and contracts are 
signed. That’s the last thing he needs right 
now. Where do these damned snails come 
from?

Jose Antonio is about to enjoy a pleas-
ant afternoon of reading, confined to his 
wheelchair, in his apartment in Manhattan. 
But a dark and terrible force is about to 
turn his world upside down. And it is that 
no one can escape the destructive power 
of Phonorama...

Night of The Living Dicks

Opération Carcajou

Parlez-Vous?

Phlegm

Phonorama

 19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

 20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V
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Rodolfo Pastor, Argentina, 2021, 11’

Jose Pozo, Andorra, 2022, 20’

Mariana Ferreira & Eudald Rojas Lluís, Espanha, 2022, 8’

Chico Noras , Portugal, 2021, 6’

Nicolas Monfort, Bélgica, 2022, 7’

Pacho e Mimi vivem num pequeno set 
de animação, e estão com dificuldades 
financeiras. Ao improvisar um espetáculo 
de tango para vender as suas pinturas a 
um dono de uma galeria de Nova Iorque, 
acaba tudo por dar asneira. No entanto, o 
Pacho vai ter um sucesso inesperado.

Amparo de Dios vive numa loja abandona-
da em Madrid na companhia de Carmela, 
um saco de plástico que ela considera ser 
sua filha. Nancy, a diretora de uma ONG 
ambientalista, aborda-a por continuar a 
utilizar o saco, sendo que agora é ilegal 
utilizá-lo.

O Antonio está preso numa rotina. Du-
rante a noite ele trabalha num centro de 
reciclagem. Durante o dia está com a sua 
família, de quem não realmente gosta. Um 
dia, enquanto trabalhava, ele descobre 
que pode tomar decisões sobre a sua 
vida e transformá-la à sua maneira.

No mundo pós-pandemia, uma encanta-
dora figura materna, a Judite, faz o seu 
passeio diário com o seu neto. Porém, 
ela acorda da sua hipnose suburbana 
ao encontrar uma loja que oferece uma 
liquidação total, oferta que não consegue 
recusar.

Um filme sobre círculos.

Pacho and Mimi live in a little animation 
set and suffer financial hardships. They 
improvise a tango show to sell their paint-
ings to a gallery owner from New York, 
but everything ends in disaster. However, 
Pacho will get an unexpected success.

Amparo de Dios lives in an old abandoned 
haberdashery in Madrid with the only 
company of Carmela, a plastic bag she 
considers her daughter. Nancy, a director 
of an environmental NGO, reproaches 
her for continuing to use it since it is now 
illegal to do so.

Antonio is stuck to his routine. During the 
night, he works in a recycling plant. During 
the day stays with his family with whom 
he doesn’t really get along. One day, while 
working, he discovers that he can begin to 
make decisions about his life and change 
it to his will.

In the aftermath of a pandemic, a lovely 
matriarch, Judite, goes for a daily stroll 
with her grandson. But she is suddenly 
pulled out of her suburban slumber by 
a liquidation sale that she simply can’t 
refuse.

A film about circles.

Pintango

Plastic Killer

Pobre Antonio

Por um Punhado de Trocos

Rond Rond Rond

 19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

19 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva IV

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 
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Julien David, França, 2022, 16’

Nash Edgerton, EUA, 2022, 14’

Pedro Murad e Daniel Herz, Brasil, 2022, 7’

Jan Mühlethaler, Suíça, 2022, 7’

Xavier Seron, Bélgica, 2021, 20’

Uma fusão biomecânica entre Marlene, 
a secretária que trabalha há 30 anos, 
e a impressora modelo x3000 vai criar 
uma nova geração de trabalhadores: os 
seniores 3000. A revolução no mundo do 
trabalho está em curso!...

Continuam as incessantes aventuras de 
Jack, que adora pregar partidas. Mas na 
sua mais recente relação, ele pode ter 
finalmente encontrado um adversário à 
altura.

As aventuras de um ator que só consegue 
interpretar uma personagem.

Durante a tarde, no Salão de Chá, dois 
conhecidos encontram-se por acaso 
depois de um funeral.

Um carro sai da garagem a toda vel-
ocidade. SPROTCH. O Tom acabou de 
esmagar alguma coisa...

A biomechanical fusion between Marlene, 
a secretary who has been working for 30 
years, and the model x3000 printer is go-
ing to create a new generation of workers: 
the senior 3000. The revolution in the work 
world is underway!...

Follow the continuing adventures of 
Jack, who loves to prank. But in his latest 
relationship he may have finally met his 
match.

The adventure of an actor who can only 
play one character.

In the afternoon in the Tea-Room, two 
acquaintances meet by chance after a 
funeral.

A car comes out of the garage at full 
speed. SPROTCH. Tom just crushed some-
thing…

Seniors 3000

Shark

Só Posso Ser Charles

Speaking of Pastors

Squish

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 
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 Lewie Kloster & Noah Kloster, EUA, 2021, 
10’

Carlos Gómez-Trigo, Espanha, 2020, 7’

Daniel Christophersen, Noruega, 2021, 9’

Quan Chengxian, China, 2022, 24’

Eileen Byrne, Luxemburgo, 2022, 20’

Em 1982, a conclusão do segundo filme de 
Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, 
dependia da boa vontade da produtora 
Sara Driver fazer contrabando de um dos 
mais raros e controversos filmes através 
do Oceano Atlântico.

A teoria da seleção natural diz que 
apenas aqueles que se adaptam irão 
sobreviver. E se os humanos se tornaram 
estúpidos?

Depois das escandinavas Amanda e Eva 
acidentalmente atropelarem um cisne 
durante uma viagem de negócios ao País 
de Gales, a ameaça de serem julgadas 
por traição expõe a verdadeira confiança, 
lealdade e amizade de duas melhores 
amigas prestes a tornarem-se parceiras 
de negócios.

Para deixar os seus alvos de assassina-
to morrerem satisfeitos e sem qualquer 
tipo de arrependimento, um assassino 
com Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
gosta de cozinhar uma boa refeição para 
suas vítimas, antes de concluir com a sua 
missão. Certo dia, o assassino recebe uma 
nova missão; mas o que ele não espera-
va era entrar na casa de uma vítima tão 
exigente...

Abril de 2020. Os teatros tiveram que ser 
fechados, os artistas ficaram desempre-
gados. Todos estes trabalhadores partil-
havam uma enorme alegria por poderem 
finalmente voltar a  trabalhar juntos. Assim 
sendo, porque é que a peça nunca foi 
apresentada ao público?

In 1982, the completion of Jim Jarmusch’s 
sophomore film, Stranger Than Paradise,
hinged on producer Sara Driver’s willing-
ness to smuggle one of the world’s rarest 
and most controversial films across the 
Atlantic Ocean.

Natural selection says that only those who 
adapt will survive. What if humans have 
become stupid?

After Scandinavians Amanda and Eva ac-
cidentally run over a swan on a business 
trip to Wales, the threat of being trialed 
for treason exposes the true trust, loyalty 
and friendship of two best friends about 
to become business partners.

In order to let his assassination targets 
die with satisfaction and no regrets, an 
OCD killer likes to cook a fine meal for his 
victims before the final step. One day, the 
killer received a new mission, and what he 
didn’t expect was that he walked into the 
house of a picky foodie…

April 2020. Theaters had to be closed, art-
ists were out of a job. All of these theater 
workers were united in the immense joy of 
finally being able to work together again. 
Why then has the play never been per-
formed in public?

Stranger Than Rotterdam With Sara Driver

Survivers

Swän Søng

The Cannibal’s Last Meal

The Quickie

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

 20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 

20 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva VI 
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Mehrnaz Abdollahinia, Feben Woldehawariat, Razahk Issaka, Celeste Jamneck e Yi 
Liu, França, 2021, 8’

Rafael Lopes, Brasil, 2022, 4’

José Pérez, Espanha, 2022, 19’

Peyman Naji, Irão, 2021, 20’

Pol Diggler, Espanha, 2021, 8’

Numa pequena aldeia regida por leis 
ridículas, três irmãs cantoras e o seu cão 
ensaiam para o Festival Anual de Outono. 
Porém, um evento inesperado atrapalha 
os seus planos.

As dificuldades de um vendedor ambulan-
te no Rio de Janeiro durante a pandemia 
Covid-19.

Txema tem estado sozinho a cuidar de 
sua esposa, uma pessoa debilitada, sem 
receber nenhuma resposta dos serviços 
sociais que tinha solicitado. E agora, já é 
tarde demais. Chegou a hora, daqueles 
que se esqueceram deles, pagarem. Mas 
para consegui-lo, Txema precisa da ajuda 
de Carlos, o lojista do bairro.

Mamzy é um encenador de teatro amador 
que adora Woody Allen. Ele cria um grupo 
de teatro e começa a ensaiar Death 
Knocks, de Woody Allen. Mamzy decide 
que ele mesmo iria interpretar o papel da 
Morte. Mas tudo corre mal...

Durante uma extravagante festa de Ano 
Novo, dois bailarinos ridicularizam os 
espectadores da alta sociedade ao tro-
carem a música da sua atuação.

In a small village ruled by ridiculous laws, 
three singing sisters and their dog re-
hearse for the Annual Autumn Festival. 
But an unexpected event will disrupt their 
plans.

The tough times of a street vendor in Rio 
de Janeiro during the Covid-19 pandemic.

Txema has been taking care of his wife, 
who is disabled, all by himself, and he 
hasn’t received any answer from social 
services he asked for. And now it’s too 
late. It’s time for those ones that forgot 
them to pay. But to get it he needs help 
from Carlos, the neighborhood’s shop-
keeper.

Mamzy is an amateur theater director 
who loves Woody Allen. He prepares a 
theater group and starts rehearsing 
Woody Allen’s Death Knocks. Mamzy 
decides to play The Death role himself. But 
everything goes terrible...

During a fancy New Year’s Eve party, two 
dancers will try to mock the upper class 
audience by changing the song of their 
performance.

The Soloists

Você me Toca

Whirlpool 3933

Woody Allen Takes Revenge

Work it Class!  18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

 18 NOV \ 21:30 \ Sessão Competitiva I

19 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva II 

 19 NOV \ 15:00 \ Sessão Competitiva III

 20 NOV \ 10:00 \ Sessão Competitiva V
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HaHaArt FIlm Festival 2022


