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SINOPSE / SYNOPSIS

O poder da imaginação impede Kalpana, uma actriz 
nepalesa em Portugal, de perder a esperança após 
perder o emprego na apanha da fruta. Apaixonada 
pela sua arte, faz pequenas performances na casa 
modesta que partilha com o marido, Tika, que filma 
tudo com o smartphone para os seus dois filhos 
adolescentes no país natal. O filme balança na ténue 
linha que separa a realidade da ficção, evocando as 
maravilhas da condição humana, esperança, memória 
e amor.
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The power of imagination keeps Kalpana, a Nepalese 
actress in Portugal, from giving up hope after losing 
her job as a fruit picker. Passionate about her 
art, she makes little performances in the modest 
house she shares with her husband,Tika, who films 
everything onto his smart-phone for their two 
teenage sons back home. The film balances on the 
fine line between reality and fiction as it evokes the 
wonders of the human condition, hope, memory,  
and love.
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Sohel Rahman 
Nascido no Bangladeche, o amor de Sohel pelas artes visuais, 
literatura e pela narrativa levou-o à realização cinematográfica 
muito cedo. Em 2014 Sohel concluiu o mestrado em realização de 
documentário (Docnomads). Também estudou literatura inglesa 
na Universidade de Shahjalal, no Bangladeche. Sohel ganhou 
o prémio de melhor documentário da Universidade Lusófona 
em 2015 com o seu filme A Passagem. Vive em Lisboa, onde é 
realizador e produtor na Vila do Cinema. 

I have been fascinated by human survival stories since 
my early years. I always wondered what is the secret 
that makes people survive during harsh times of their 
lives. Being an immigrant , myself, I try to understand 
how other immigrants live. One morning I went to 
Alentejo,where many people from Asia, work on the 
fruit farms.
Eventually I met Kalpana. In order to have more access 
and get to know these people, I started working with 
them, also as a fruit picker. I saw how fate treated 
people differently, even though they were warmed 
by the same sun. The blackberries spawned by the 
fruit trees arrived at the supermarkets unconcious 
of the backgrounds of those who plucked them from 
the branches.City dwellers enjoying the fruit at their 
dining room tables are oblivious to the hopes and 
dreams of the slaves who work the land for their eating 
pleasure. Kolpana’s dreams of her hometown, her sons 
and her acting, do not appear in the basket of fruit 
on the table. During the time of my work, I build up a 
relationship with Kalpana who told me the story of her 
life. Kalpana was the character I was looking for. I came 
to understand that her hope and imagination kept her 
moving forward. Having worked and lived with these 
Asian fruit pickers , I knew I was the right person to 
tell her story through my film. I decided not to make 
a conventional immigrant film of suffering, and hard 
works . Instead, I tried to display human tenderness – 
the other way of surviving.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Desde tenra idade que me fascinam histórias 
de sobrevivência. Sempre me indaguei sobre o 
segredo que faz com que as pessoas sobrevivam em 
momentos difíceis das suas vidas. Sendo eu próprio 
imigrante, procuro compreender como vivem 
outros imigrantes. Uma manhã fui ao Alentejo, onde 
muitos asiáticos trabalham em pomares. Acabei por 
conhecer Kalpana. Para poder ter mais acesso e 
poder conhecer estas pessoas, comecei a trabalhar 
com eles, também na apanha da fruta. Vi como 
o destino tratava as pessoas de forma diferente, 
mesmo apesar de serem banhadas pelo mesmo 
sol. As amoras geradas pelas árvores chegavam 
aos supermercados sem consciência do historial de 
quem as tinha arrancado dos ramos. Os moradores 
da cidade que apreciam a fruta nas suas mesas 
de jantar não têm consciência da esperança e dos 
sonhos dos escravos que trabalham a terra para 
o seu prazer alimentar. Os sonhos de Kalpana com 
o seu país, os filhos e a sua carreira de actriz não 
estão no cesto de fruta na mesa. No período do 
meu trabalho, construí uma relação com Kalpana, 
que me contou a história da sua vida. Kalpana era 
a personagem de que estava à procura. Depois 
percebi que a sua esperança e imaginação a levavam 
a seguir em frente. Tendo trabalhado e vivido com 
estes apanhadores de fruta asiáticos, sabia que era 
a pessoa certa para contar a história dela através 
do meu filme. Decidi não fazer um filme convencional 
do sofrimento dos imigrantes e de trabalhos 
pesados. Ao invés, procurei mostrar a ternura 
humana – a outra forma de sobreviver.

REALIZADOR, PRODUTOR / DIRECTOR, PRODUCER

Born in Bangladesh, Sohel’s love of visual art, literature and 
storytelling drew him to filmmaking early in life. In 2014 Sohel 
received joint masters degree in documentary film directing 
(Docnomads). He also Studied English literature at Shahjalal 
University in Bangladesh. Sohel received best documentary film 
award from Lusofona University in 2015 for his film A Passagem. 
Lives in Lisbon, where he is a director and producer at Vila  
do Cinema.

Filmografia ⁄ Filmography:
A Passagem / The Passage (2014); The Stranger (2013);  
The Sketch (2013); The Window (2012); Tobu o Duronto / 
Undefeated (2011); Songs from another Eden (2015-2016)  
(work-in-progress)

Contactos / Contacts:
+351 964308120; john.sohel71@gmail.com; Portugal


