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Arquitetura de interiores da PPS conquista prémios em festivais de cinema
internacionais
A arquitetura de interiores da PPS Pilar Paiva de Sousa acaba de conquistar, através da curtametragem Turn Key Club, dois prémios em festivais de cinema internacionais e faz parte da
seleção oficial de 3 festivais de cinema em Portugal, na Europa e na Ásia.

Filmada em vários espaços de hotelaria com ambientes criados pela PPS, a curta realizada por João Lourenço
continua assim o percurso de êxito na estratégia de comunicação inovadora que a PPS iniciou em 2018 com “Love
Story by PPS”.
O primeiro prémio chegou do Butão, com o Druk International Film Festival a atribuir a Turn Key Club a distinção de
Debut Film Maker – Critic's Choice Award, o que a coloca na seleção ofcial dos Golden Dragon Awards do Butão, em
2020. Em Portugal, a curta conquistou um prémio no Festival Internacional de Cinema de Turismo Art&Tur 2019 e é
fnalista do Lisbon Film Rendezvous, ambos a decorrer em outubro próximo. Turn Key Club é ainda fnalista do Short to
the Point, em Bucareste, na Roménia.
Pilar Paiva de Sousa, a arquiteta que é uma referência no interiorismo em hotéis e navios de cruzeiros, considera que
o impacto visual e sensorial provocado pelos ambientes criados pela PPS encontra no cinema uma linguagem de
expressão perfeita, capaz de valorizar a dimensão humana, essencial para que um espaço arquitectónico se torne
completo.
No ano passado, a PPS lançou “Love Story by PPS”, uma curta de Nuno Rocha, com uma história romântica
flmada no cenário idílico do Château Hotel Mont Royal Chantilly, inteiramente renovado por Pilar Paiva
de Sousa. Love Story conquistou 11 prémios de cinema internacionais, alcançando grandes audiências.
Ambas as curtas estão disponíveis no canal Vimeo da PPS.
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