Num encontro fortuito, Thana, um arquitecto desiludido encontra nas ruas de Bangkok o elefante, Pop Aye, que perdera há
muito. Entusiasmado, decide levá-lo numa viagem pela Tailândia, em busca da quinta onde cresceram juntos. Uma história
universal sobre a amizade, a memória e a passagem do tempo.

Sobre a Realizadora
O trabalho de Kirsten Tan foi apresentado nos Festivais de Singapura, Roterdão, Toronto e Busan. Assinalada pelo programa da
CNN - “Ones to Watch”, recebeu inúmeros prémios internacionais incluindo o Prémio Melhor Curta-Metragem do Sudeste
Asiático pelo seu ﬁlme DAHDI (2014), e o Prémio Melhor Realização pela sua curta-metragem FONZI (2007). A sua primeira
longa-metragem, POP AYE, foi desenvolvida nos programas Berlinale Talents e TorinoFilmLab, onde ganhou o Prémio de Produção, e ainda no Atelier Cinéfondation do Festival de Cannes. O ﬁlme teve estreia mundial no Festival de Sundance em 2017.

Sobre o Filme
“POP AYE é essencialmente um ﬁlme sobre dois seres desadaptados – um homem que já passou a sua época áurea e o seu
elefante domesticado, que andava perdido – em busca dum sentido e duma pertença a um tempo e um local. Road movie com
um elefante passado na Tailândia, POP AYE é a história de Thana, um arquitecto desiludido que encontra nas ruas de Bangkok
Popeye, o seu elefante de infância há muito perdido. Insatisfeito com a vida, Thana viaja pela Tailândia com o seu elefante, em
busca da quinta em que cresceram os dois. Ao longo da viagem, a par de contratempos absurdos, vão encontrando pitorescas
personagens, como um vagabundo vidente, um par de polícias burocratas e um cantor de karaoke solitário." Kristen Tan

“POP AYE é uma ode compassiva ao poder dos actos simples de bondade num mundo de inocências perdidas e oportunidades falhadas,
pontuada por momentos muito oportunos de absurda comicidade. Num notável ﬁlme de estreia, a realizadora Kirsten Tan tece habilmente a
dolorosa e humorística viagem de Popaye e Thana com inesquecíveis e belíssimas imagens da colossal estrela do ﬁlme nesta comédia dramática sob a forma de viagem lírica." Sundance Institute
—
"POP AYE traz esperança numa época em que o mundo está mais dividido a cada dia que passa." Festival de Roterdão
—
"Inesquecível. Todos os personagens e relações revelam uma fascinante complexidade. Um notável ﬁlme de estreia muito bem conseguido."
The Hollywood Reporter
—
"Um ﬁlme discretamente eloquente que agradará a multidões (…) Meigo e terno, este prometedor e arejado ﬁlme de estreia de Kirsten Tan
também fala de perda e desilusão." Screen Daily
—
"Num percurso cativante e sedutor (…) Than povoa o ﬁlme com uma eclética série de encontros." The Playlist
—
"Uma alegria. Afectuoso sem ser lamechas. Esta fuga bucólica da grande cidade ancora-se num argumento sólido preenchido com personagens que, apesar de se verem já no ﬁm do seu caminho, encontram forma de se reconciliar com o mundo." Variety
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