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Organitza: Amb el suport de:

Mostra on-line

Col·labora filmin.es
Una programació de 20 films 
recomanats per la Mostra i 
que trobareu a www.filmin.es

Arxiu Mostra i revista digital
Espai virtual per a donar a 
conèixer l’arxiu històric de la 
Mostra, a més d’una revista 
digital dedicada al debat, la 
reflexió i la divulgació.

Més informació

Telèfon 93 216 00 04
www.dracmagic.cat
www.mostrafilmsdones.cat
mostra@dracmagic.cat

Tota la informació a 
www.mostrafilmsdones.cat

Espais

Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1-9

La Bonne 
Centre de Cultura 
de Dones Francesca 
Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7 

CCCB 
(Centre de Cultura 
Contemporània 
de Barcelona)
Montalegre, 5

[La Virreina] 
Centre de la Imatge
La Rambla, 99

Projeccions a l’aire lliure
Plaça de la Virreina, Gràcia
Plaça Salvador Seguí, Raval

Preus

Entrada gratuïta 
La Bonne - Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison
CCCB (Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona)
[La Virreina] Centre de la Imatge

Filmoteca 
Entrada única: 4€
Tarifa reduïda: 3€
Abonament per a 20 sessions: 50€

(*) La Filmoteca no admet l’entrada 
a la sala un cop començada la sessió. 
Tampoc a les sessions dobles.

Filmin
www.filmin.es 
20 pel·lícules per 5 €

La Bonne
Taller El vídeo del minut: 30€

Organitza: Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Altres col·laboracions:

Formem part de:

DJ 9 de maig 
19:00h

Taula rodona amb la 
participació de Stefania 
Fantauzzi i Lorena Fuster, 
expertes en l’obra de 
Hannah Arendt 

4 Zur Person: 
Porträts in Frage und 
Antwort. Günter Gaus 
im Gespräch mit 
Hannah Arendt 
(En persona: retratos en 
preguntas y respuestas. 
Günter Gaus entrevista 
a Hannah Arendt) 72’. 
Alemanya. 1964. VOSE

En aquesta entrevista, 
Hannah Arendt exposa 
diferents aspectes clau del 
seu pensament: les tensions 
entre la teoria política i la 
filosofia política, els pensadors 
que l’han influït (Kant, Jaspers, 
Kierkegaard) i també les 
controvèrsies que va suscitar 
el seu llibre sobre Adolf 
Eichmann.

DV 10 de maig 
19:00h

4 Un certain regard: 
Hannah Arendt et 
Roger Errera
(Una cierta mirada: Hannah
Arendt y Roger Errera) 
Jean-Claude Lubtchansky. 
50’. França. 1974. VOSE

La filòsofa reflexiona sobre 
els Estats Units, la crisi 
constitucional, la raó d’estat 
i la seguretat nacional, 
entre altres temes. També 
aprofundeix en qüestions 
com ara la història de la 
filosofia, el pensament liberal, 
l’herència del segle XX, el 
judaisme i el sionisme, però 
sobretot l’atenció recau en 
el concepte del totalitarisme.

DG 9 de juny 
21:00h

3 Filmoteca de Catalunya

La figura de Hannah Arendt és també 
el motiu de l’últim film de Margarethe 
von Trotta, que es projectarà en una 
sessió especial a la Filmoteca de 
Catalunya organitzada conjuntament 
pel Goethe-Institut, el Festival de 
Cinema Jueu de Barcelona, la Mostra 
Internacional de Films de Dones de 
Barcelona i la Filmoteca de Catalunya.
(Veure secció “Panorama”)

DJ 30 de maig
19:00h

3 [La Virreina] 
Centre de la Imatge

4 Taula rodona i projecció 
d’El vídeo del minut:  
la meva generació.
Amb la col·laboració de 
[La Virreina] Centre de la 
Imatge. Amb la participació 
de les cineastes Isabel 
Gardela i Carla Subirana.

Projecció de les filmacions 
realitzades a la convocatòria 
d’El vídeo del minut, que 
es projectaran com a obra 
col·lectiva. La sessió anirà 
acompanyada d’un debat 
entorn de les significacions 
que emergeixen en les 
propostes d’aquest any 
i la seva relació amb l’arxiu 
temàtic construït al llarg de 
les anteriors convocatòries.

3 Filmoteca de Catalunya

Programa organitzat conjuntament 
amb la Filmoteca de Catalunya.

Diversos exemples de l’actualitat de 
la creació cinematogràfica femenina 
internacional. La selecció ofereix un 
trajecte per la diversitat i la innovació 
del cinema de les dones i reuneix 
un subconjunt de films que exploren 
la idea de la frontera: un senyal a 
terra, una fita, un accident geogràfic 
abrupte, particions geopolítiques 
arbitràries, límits, excentricitats, tràmits 
administratius que s’imposen contra 
tota lògica, cultures econòmiques 
pròpies, trànsits feixucs, drets dispars, 
noms de marca.

DJ 6 de juny
20:00h

4 Lesbiana – 
A Parallel Revolution 
(Lesbiana - Una revolució 
paral·lela) Myriam Fougère. 
63’. Canadà. 2012. VOSC

Retrat testimonial, a partir 
d’imatges d’arxiu i testimonis 
actuals, d’un moment central 
del moviment d’alliberament 
i visibilitat lesbiana, que 
va fer emergir, juntament 
amb els inicis del moviment 
feminista, la lluita pels drets 
civils i l’antibel·licisme, el debat 
radical que suposarà la 
irrupció innovadora d’un nou 
cos per a la política al costat 
de la creació d’espais des 
d’on poder desplegar una 
cultura identitària pròpia.

DJ 6 de juny 
21:30h Sessió doble (*)

4 Sé villana. 
La Sevilla del diablo
María Cañas. 40’. 
Espanya. 2013. VE
Amb la presència 
de la directora

Un exercici en què 
l’artista segueix el camí 
de reanomenar el que 
ella mateixa descriu com 
a cultura del reciclatge 
audiovisual a partir del 
remuntatge, amb l’objectiu 
de fer un “cinema porcí” 
resultat de l’aprofitament 
de tot el que es troba en 
la iconosfera audiovisual: 
la recontextualització de 
les imatges televisives,              
el reportatge i la hibridació 
són la base d’un treball 
crític sobre una Sevilla 
reapropiada.

Panorama - Fronteres
4 Se fa saber
Zoraida Roselló. 80’. 
Espanya. 2012. VC
Amb la presència 
de la directora

Document cinematogràfic 
que mostra un territori del 
Montsià, a la vall de l’Ebre, 
de la mà d’una cineasta que 
ha volgut copsar la particular 
quotidianitat d’un dia a dia 
excèntric a la norma cosmo-
polita defugint el costumisme. 
Revelació d’una autora que 
fa possible la posada en 

forma de la geografia humana 
del poble de Santa Bàrbara 
com si es tractés d’un estudi 
geològic. 

DV 7 de juny
19:00h

4 El jurado
Virginia García del Pino. 
67’. Espanya. 2012. VE
Amb la presència 
de la directora

La veritat és tan sols un 
conjunt de píxels, el resultat 
d’un zoom digital sobre uns 
rostres borrosos. I la càmera, 
que filma els membres d’un 
jurat popular, enfrontats a 
un judici per assassinat de 
violència masclista, està tan 
perduda com ells en aquest 
laberint de proves, imatges 
i testimonis, incapaç de filmar 
res que no sigui la seva 
pròpia descomposició.

DV 7 de juny
22:00h

4 El premio
Paula Markovitch. 115’. 
Mèxic-França-Polònia-
Alemania. 2011. VE

Film que ens proposa relligar 
les percepcions d’una nena 
que li toca viure entre veritats 
i silencis un món contradictori, 
cruel i absurd com va ser la 
dictadura argentina, mitjançant 
una radical posada en escena 
i un treball actoral ple de 
matisos, vent i sorra.

DS 8 de juny
18:45h

Panorama - Fronteres
4 1+8
Angelika Brudniak, Cynthia 
Madansky. 126’. Àustria. 
2012. VOSC

Les dues realitzadores viatgen 
al voltant de Turquia tot filmant 
les fronteres dels vuit països 
veïns. El recorregut ens porta  
a través dels Balcans, d’Anatòlia 
i de la costa del Mar Negre 
i ens mostra ciutats i pobles 
separats per línies de de-
marcació que exerceixen una 
decisiva i directa influència 
en la vida de la gent.

DG 9 de juny
21:00h

4 Hannah Arendt
Margarethe von Trotta. 
113’. Alemanya-Luxemburg-
França. 2012. VOSE
Amb la presència 
de la directora

Film sobre la vida de la filòsofa 
centrat fonamentalment en 
l’episodi del judici d’Adolf 
Eichmann a Jerusalem, fet 
fonamental en la seva vida 
que va desembocar en la 
redacció d’una de les seves 
obres cabdals: Eichmann 
a Jerusalem. Informe sobre 
la banalitat del mal.

DV 31 de maig
21:30h

3 Plaça Salvador Seguí, Raval

4 Amanhecer a andar 
(Caminar a l’alba)
Sílvia Firmino. 97’. Portugal. 
2012. VOSC
Amb la presència de la 
directora i la productora

Durant els anys cinquanta, 
el Grande Hotel da Beira 
va ser un luxós establiment 
on els habitants blancs de 
Moçambic podien gaudir 
de tot tipus d’excel·lències 
exòtiques. Avui, aquest enorme 
i misteriós edifici està ocupat 
per més d’un miler de per-
sones que l’han despullat 
dels materials de construcció 
per vendre’ls i que intercanvien 
mercaderies ens els seus 
passadissos. El film mostra 
la vida a l’hotel, que es revela 
fragmentadament a través 
d’encontres amb la gent 
que l’habita.

DT 4 de juny
22:00h

3 Plaça de la Virreina, Gràcia

Panorama - Fronteres
4 Inch’allah
Anaïs Barbeau-Lavalette. 
102’. Canadà-França. 
2012. VOSE
Amb la presència 
de la directora

Chloë és una jove metgessa 
que s’ocupa de dones em-
barassades en un ambulatori 
improvisat dins d’un camp 
de refugiats a Cisjordània. 
S’enfronta cada dia amb els 
controls i els conflictes que 
afecten la vida de les perso-
nes que coneix: Rand, una 
pacient per qui sent un gran 
afecte; Faysal, el germà gran 
de Rand, un fervent resistent; 
Safi, el germà petit de Rand 
i Faysal, un nen que ha crescut 
amb la guerra i que somia 
a creuar les fronteres volant, 
i Ava, una jove soldat que és 
veïna de Chloë a Israel.

3Filmoteca de Catalunya

Programa organitzat conjuntament 
amb la Filmoteca de Catalunya.
Amb la col·laboració del Norwegian 
Film Institute.

Retrospectiva dedicada al treball 
de Liv Ullmann com a directora, 
coneguda sobretot per les seves 
participacions com a actriu en els 
films d’Ingmar Bergman.

29 d’abril, 
2, 3 i 4 de maig
DL 29, DJ 2 i DV 3, 
de 16:00h a 20:00h 
i DS 4, de 9:30h a 13:30h
3 La Bonne. 
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison
 
4 Taller: 
El vídeo del minut
Amb la col·laboració de La 
Bonne - Centre de Cultura 
de Dones Francesca 
Bonnemaison. Conduït per 
les cineastes María Zafra 
i Raquel Marques.

El taller permetrà orientar 
aquesta pràctica creativa 
i plantejarà diferents propostes 
per ampliar els recursos a l’hora 
de filmar, reciclar o manipular 
els components visuals 
o auditius del minut que es 
proposa a cada convocatòria 
d’aquest projecte. 

DC 5 de juny 
20:00h

4Sofie
Liv Ullmann. 152’. 
Dinamarca-Noruega-
Suècia.1992. VOSC.
Presentació a càrrec de 
Jan Erik Holst, especialista 
en l’obra de Liv Ullmann

Copenhaguen, 1886-1907. 
Sofie és la filla única d’una 
família jueva i explica quina 
ha estat la seva vida tot 
abordant qüestions com ara 
un matrimoni no desitjat, la 
infidelitat, la institució familiar, 
el tradicionalisme, la religió 
i el pas del temps. Primer 
llargmetratge dirigit per 
Liv Ullmann.

DS 8 de juny 
21:00h

4 Trolösa 
(Infidel) Liv Ullmann. 155’. 
Suècia-Noruega-Alemania. 
2000. VOSC

Film sobre el triangle amorós 
de tres adults: Marianne, 
casada amb Markus, director 
d’orquestra, i David, endeutat 
director de teatre i cinema. 
Marianne i Markus tenen una 
filla petita i la pel·lícula aborda 
les diverses conseqüències 
que tindrà a diferents nivells 
l’adulteri en la vida de totes les 
persones que hi estan implicades. 

DG 9 de juny 
19:30h

4 Enskilda samtal 
(Converses íntimes)
Liv Ullmann. 200’. Suècia. 
1996. VOSC

Basat en un guió d’Ingmar 
Bergman on es relata la 
relació dels pares d’aquest 
director, el film presenta la 
història d’Anna, que es casà 
amb Henrik, un jove estudiant 
de teologia. Posteriorment 
coneixerà Thomas, un home 
més jove amb qui cometrà 
adulteri i gràcies al qual 
recuperarà una certa felicitat 
barrejada amb culpabilitat 
moral, per la qual cosa 
demanarà consell a Jacob, 
amic de la família. 

1Directora:1La paraula de 1El vídeo del minut:

1Després del 1Panorama 1Sessions

la meva 
generació

Liv 
Ullmann

Hannah
Arendt

conflicte a l’aire lliure

3 La Bonne. 
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison

Programa organitzat conjuntament 
amb La Bonne, Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison 
i amb el Goethe-Institut Barcelona.

A través de dues extenses entrevistes 
fetes per a la televisió podrem percebre, 
en projeccions compartides, la fondària 
de l’expressió intel·lectual de Hannah 
Arendt i veure com les idees s’encarnen 
també en una gestualitat que denota 
el procés substantiu del seu posicio-
nament. A partir de la projecció de 
les peces programades, el col·lectiu 
THETHA de dones de performance i art 
d’acció de La Bonne durà a terme una 
sessió de treball compartida amb 
el públic assistent.

Invitació a totes les dones per tal que 
s’expressin i visibilitzin el seu punt de 
vista utilitzant el registre audiovisual. 
Aquesta és una convocatòria a nivell 
de l’Estat espanyol que es fa a través 
de TRAMA, la coordinadora de festi-
vals i mostres de cinema de dones. 

Més informació a:
elvideodelminuto.net

3 CCCB 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona

Dins el cicle Fora de Programa 
del CCCB.  

Lluny dels titulars i després dels 
seus moments àlgids, els conflictes 
referits en els films d’aquest programa 
continuen fent palesa l’existència 
de temes oberts i de situacions no 
resoltes que semblen poc importants 
en les agendes mediàtiques. 

DV 24 de maig
19:00h

4 In uno stato libero
(En un estat lliure)
Paola Piacenza. 73’. Itàlia. 
2012. VOSC
Amb la presència 
de la directora

A partir de l’activitat de la 
plataforma web televisiva 
Zarzis TV, fundada per tres 
joves, es presenta la situació 
política i social de Tunísia 
l’any 2011. El film mostra les 
contradiccions posteriors 
a la caiguda del règim així 
com la voluntat de crear 
un periodisme lliure, tot 
comunicant al mateix temps 
una visió del país i també 
la percepció dels tres joves 
que ens acompanyen al llarg 
d’aquesta radiografia dels 
canvis i les incerteses del 
seu present.

DS 25 de maig
18:00h

4 The Bookseller of Belfast
(El llibreter de Belfast)
Alessandra Celesia. 54’. 
França-Gran Bretanya. 
2011. VOSC

El passat de la ciutat de 
Belfast i la reconstrucció dels 
episodis dramàtics causats 
pel terrorisme, així com les 
estratègies de resistència per 
sobreviure en aquest context, 
narrades a partir de la priva-
citat de les persones i de la 
seva vida quotidiana, són els 
elements amb què la directora 
reconstrueix la geografia d’uns 
espais on es va desenvolupar 
un conflicte que va afectar 
moltes generacions.

DG 26 de maig 
18:00h

4 Palabras mágicas
Mercedes Moncada. 96’. 
Mèxic-Guatemala-Nicaragua. 
2012. VOSE

Narrat en primera persona, 
el film documenta el procés 
polític de Nicaragua abans 
i després de 1979. A través 
de l’ús d’imatges d’arxiu 
i referències a la seva pròpia 
memòria, la directora planteja 
reflexions sobre el fracàs de la 
revolució sandinista des d’una 
perspectiva emocional i una 
sensibilitat poètica plena de 
suggeriments sobre el passat 
i el present, des de l’experiència 
individual a les vivències 
col·lectives.




