
— Fundació Antoni Tàpies 
C/Aragó, 255
Entrada gratuïta

Presentació de L’Arxiu en línia de 
la Mostra Internacional de Films 
de Dones que recull el conjunt de 
dades i documents que han fornit  
el treball, els cicles i programes 
de les 21 edicions. 

arxiu.mostrafilmsdones.cat

DX 19 març  —  19:00h 

Intervindran:  
Marta Piñol, curadora de l’Arxiu. 
Laurence Rassel, directora de la 
Fundació Antoni Tàpies. Marta Selva 
i Anna Solà, directores de la Mostra 
Internacional de Films de Dones.

Amb la col·laboració de la Fundació Antoni Tàpies

Presentació de l’Arxiu en línia 
de la Mostra Internacional 

de Films de Dones

— Casa Amèrica Catalunya
C/ Còrsega, 299
Sessions  gratuïtes

Des de 2010, el Festival Internacional 
de Cine por la Equidad de Género 
Mujeres en Foco es du a terme a 
l’Argentina, amb seus a Buenos Aires 
i programes itinerants a diferents 
ciutats d’aquest país i de l’exterior. 

L’objectiu de Mujeres en Foco és 
estimular i difondre la producció de 
material audiovisual amb perspectiva 
de gènere. Té la finalitat de promoure 
la implementació de polítiques 
públiques favorables a l’enfortiment 
i la visibilitat de les dones a tots els 
àmbits socials.

Amb aquest programa especial, 
integrat per curts i llargmetratges 
realitzats recentment per directores 
argentines emergents i consagrades, 
Mujeres en Foco ens conviden a 
apropar-nos a l’estètica, la narrativa 
i les preguntes que emergeixen de 
l’actualitat de la seva mirada. 

Amb la presència de Valeria Duran 
i Valeria Pertovt, programadores del 
festival Mujeres en Foco.

DM 25 març — 19:30h

El día de las comadres 
Wanda López Trelles. 24’. 2013

Cassandra 
Inés Oliveira Cézar. 95’. 2012

DX 26 març — 19:30h 

Salón Royale 
Sabrina Campos. 14’. 2011

Liberen a García 
María Boughen. 78’. 2013

DJ 27 març — 19:30h

Hotel Y 
Geraldine Baron. 18’. 2011.

Equipo verde
Alejandra Almirón. 70’. 2013

DV 28 març — 19:30h 

Lo que haría 
Natural Arpajou. 17’. 2011.

Mujer conejo 
Verónica Chen. 80’. 2013

Latitud Sur: 
Ventana Mujeres en Foco

Amb la col·laboració de Casa Amèrica Catalunya i Mujeres en Foco, 
Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género 

—  SGAE Catalunya
Sala Mompou. Passeig Colom, 6 
Sessions gratuïtes

Cicle dedicat a mostrar les carac-
terístiques dels primers treballs 
d’algunes de les representants d’una 
generació de cineastes que, a finals 
dels anys 80, van protagonitzar l’inici 
de la normalització de la creació 
cinematogràfica femenina a l’Estat 
espanyol.

La meitat del cel fa referència a una 
publicació coordinada per Carlos F. 
Heredero dedicada a les directores 
espanyoles dels anys 90 i editada 
per l’Ajuntament de Màlaga. Recu-
perem, doncs, aquest títol amb la 
finalitat de seguir fent possible la 
visibilitat d’una meitat abans ama-
gada, la de la creació femenina.    
 
DJ 3 abril — 19:00h 

Taula rodona, amb la presència de 
Carlos F. Heredero, crític i escriptor 
cinematogràfic, director de Caimán 
Cuadernos de Cine i d’Annalisa 
Mirizzio, professora de teoria de la 
literatura comparada de la Universitat 
de Barcelona. 

DJ 3 abril — 19:45h

Mira y verás 
Isabel Coixet. 11’ 1984. 

Demasiado viejo  
para morir joven 
Isabel Coixet. 108’. 1989.

DL 07 abril — 19:00h

Boom boom 
Rosa Vergés. 92’. 1990.

DJ 10 abril — 19:00h

Porro on the roof 
Chus Gutiérrez. 1984.

Sublet 
Chus Gutiérrez. 90’. 1991.

DM 22 abril — 19:00h

Tres en la marca 
Gracia Querejeta. 26’. 1987.

Una estación de paso 
Gracia Querejeta. 93’. 1992.

DL 28 abril — 19:00h

Baja, corazón 
Icíar Bollaín. 2’. 1993.

Hola, ¿estás sola? 
Icíar Bollaín. 90’. 1995.

La història que el 
cinema destapa: 
La meitat del cel

Programa elaborat conjuntament amb la Fundació SGAE 



Convocatòria 2014 

El vídeo del minut, projecte iniciat 
el 1997, és una invitació a totes les 
dones per a que expressin i visibilit-
zin el seu punt de vista mitjançant 
la filmació d’un pla seqüència d’un 
minut. Aquesta és una convoca-
tòria que es desenvolupa a l’Estat 
español a través de TRAMA, la coor-
dinadora de festivals i mostres de 
cinema de dones. El tema proposat 
aquest any vol reflectir les vivències 
de les dones respecte als seus cossos 
i la constant negociació amb l’entorn 
econòmic, social i cultural.

La recepció de vídeos està oberta 
fins el 2 de maig de 2104. 
elvideodelminuto.net

Taller: El vídeo del minut

Conduït per les cineastes María 
Zafra i Raquel Marques. El taller 
permetrà orientar la filmació del pla 
seqüència tot proposant diferents 
itineraris per ampliar, reciclar o ma-
nipular els seus components visuals 
o sonors.

DS 29 març i 5 abril
De 11:00 a 14:00h 
i de 15:30h a 18:30h
 
Inscripcions: a les taquilles del 
CCCB De dimarts a diumenge d’11h 
a 22h i escrivint a taquilles@cccb.org 
C/ Montalegre, 5 

 
Preu: 6€ (gratuït per a Amics del 
CCCB, aturats i carnet Docent de la 
Generalitat)

Fins el novembre de 2014 a l’Arxiu 
Xcèntric es podrá consultar el 
programa 32 RPM (Revolucions per 
minut), una selecció elaborada per 
Virginia García del Pino i Elena 
Oroz a partir de l’arxiu d’El vídeo 
del minut.

El vídeo del minut: 
Cossos    

Taller amb la col·laboració del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Films de Dones
22a Mostra Internacional Barcelona

Programa març—abril 2014

mostrafilmsdones.cat
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Organitza: Amb el suport de:

Més informació

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

facebook.com/mostrafilmsdones
@MostraDones
#FilmsdeDones2014

Espais

Fundació Antoni Tàpies
C/Aragó, 255

Casa Amèrica Catalunya
C/ Còrsega, 299

SGAE Catalunya
Sala Mompou. Passeig Colom, 6

CCCB Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona
C/ Montalegre, 5

Preus

Entrada gratuïta a totes les ses-
sions i activitats excepte el Taller: 
El vídeo del minut al CCCB (6€)

Organitza

Formem part de:

Amb el suport de

Amb la col·laboració de


