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Um filme escrito por Nuno Markl que inicia o seu caminho em crowdfunding.
Por Ela é uma comédia, é uma tragédia - é um bocado como a vida. Temos tudo para
fazer um filme simples sem ser simplista, uma história, criada por Nuno Markl, capaz
de comover e de fazer rir, sobre a improvável e caótica amizade entre dois rivais.
Tem um elenco que vai surpreender e que mistura um comediante popular da televisão e do teatro de improvisação num papel como nunca o viram (César Mourão),
um intenso e versátil actor de teatro (Tónan Quito) e uma das mais famosas cantoras
nacionais dando o passo que muitas das canções que interpreta sugerem, para a pele
de uma personagem - uma mulher encantadora que acaba por tornar-se no vértice
principal do mais improvável e original triângulo amoroso de sempre (Ana Bacalhau).
Temos um realizador formado na televisão, no cinema, nos videoclips, na publicidade,
capaz de ter uma sensibilidade artística e sentido de humor, bebendo tanto a Ingmar
Bergman como a Judd Apatow (Jorge Vaz Gomes).
Este será um filme que irá divertir e emocionar.
Porque acreditamos no poder das pessoas que poderão gostar de ver este filme para,
na medida das suas possibilidades, contribuírem para a sua concretização, iremos
lançar o maior crowdfunding alguma vez pedido em Portugal, em parceria com a maior
empresa portuguesa de crowdfunding a PPL, no valor de 100.000 euros, durante 45
dias, a iniciar-se a 5 de Março de 2014.
Em troca pelo investimento, seja ele grande ou pequeno, oferecemos, para além de
uma lista de prémios, aquilo que, para nós é essencial: um filme que nos orgulhe a
todos.
Qualquer um pode ser co-produtor(a) do Por Ela das mais variadas maneiras, adaptadas às mais variadas bolsas e todas elas envolvendo regalias.
Usando as redes sociais como principal meio de divulgação, as pessoas poderão, durante todo o processo, até à exibição do filme, seguir tudo o que vai acontecendo:
porelaofilme.pt
facebook.com/porelaofilme
twitter.com/porelaofilme
instagram.com/porelaofilme
Em anexo juntamos o cartaz (2 formatos) e os links para o teaser e o vídeo explicativo
acerca do crowdfunding.
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