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> Programa organitzat conjuntament amb la Filmoteca de Catalunya 
i Filmoteca Española. Amb la col·laboració d’HAMACA, Media & Video 
Art distribution from Spain 
 

> Projeccions a Plaça de la Virreina a Gràcia, 
Plaça de Salvador Seguí al Raval 
i Plaça de Sant Pere. a la Ribera 
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Plaça de la Virreina
Gràcia 
Sessió doble 

 

DM 9 de juny — 22h

Kiss the fire
María Cañas. 6 min. Espanya. 2007. VE
— Un aquelarre audiovisual destinat 
a exorcitzar els dimonis amorosos a 
partir de figures clàssiques de la his-
tòria de l’art i d’icones contemporà-
nies de la cultura audiovisual.

Next
Elia Urquiza. 70 min. Espanya/Estats 
Units. 2015. VOSE
—Next explora exemplarment el 
món dels càstings per a nenes i ado-
lescents provinents  de tots els EUA 
que, empeses pels seus progenitors, 
busquen esgarrapar un tros de pastís 
del somni americà.

Plaça de Sant Pere. La Ribera 
Amb el suport del Districte de Ciutat Vella  
i la Fundació SGAE

DM 7 de juliol — 22h
 

El gran vuelo
Carolina Astudillo. 60 min.  
Espanya. 2014. VO
Amb la presència de la directora
— El documental narra la història de 
la militant del Partit Comunista Clara 
Pueyo Jornet qui, als primers anys de 
la dictadura franquista, va fugir de la 
presó de Les Corts de Barcelona per 
la porta principal. Com la Clara, mol-
tes dones de la seva època lluitaren 
per la seva llibertat en una societat 
que tractava de reprimir-les.

Plaça de Salvador Seguí. Raval
Sessió doble. Amb la col·laboració  
de La Monroe

DJ 11 de juny — 22h

Ser de luz
Diana Toucedo. 6 min. Espanya. 
2009. sense diàlegs.
—Ser de luz combina les imatges 
d’arxiu de Gustav Deutsch amb els 
colors d’Stan Brakhage en un mun-
tatge que explora la pluralitat dels 
cossos, les seves pors i la debilitat 
més compromesa, la seva llum.

A girl walks 
home alone  
at night
Una chica camina sola 
a casa de noche.  
Ana Lily Amirpour. 100 min. Estats 
Units. 2014. VOSE
— A la ciutat iraniana de Bad City, 
una vampira solitària recorre els 
carrers cercant víctimes. Aquest film 
d’atmosfera ombrívola i muntatge 
musical obre el gènere fantàstic a 
noves exploracions i personatges, 
tot trencant tòpics i convocant nova 
sang a les fileres de fans tradicionals.

Plaça de Sant Pere. La Ribera 
Amb el suport del Districte de Ciutat Vella 
i la Fundació SGAE

DJ 18 de juny— 22h

Cortos en  
Femenino
2014
Programa itinerant de curtmetratges 
de realitzadores de l’Estat espanyol 
elaborat per TRAMA, Coordinadora de  
muestras y festivales de cine, vídeo y 
multimedia realizado por mujeres. 
Amb la presència d’algunes  directores 

Cordelias 
Gracia Querejeta, 26 min. 
 

El deseo de 
la civilización 
Carolina Astudillo, 7 min. 

El experimento 
Maja Djokic, 15 min. 
 

Flexibility 
Remedios Crespo, 10 min . 

La Buena Fe 
Begoña Soler, 17 min. 

Madrid 
Janaina Marques, 15 min. 

Nire Aitaren 
Etxea  
Irene Bau,  6 min. 

Por siempre
jamón 
Ruth Díaz, 24 min.

La Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona és un espai que 
convida els diferents públics a des-
cobrir la circulació de noves mirades 
presents en el cinema de dones i els 
interrogants que proposen les seves 
propostes audiovisuals

Aquest any, la programació a la Filmo-
teca també repassarà, d’una banda, 
la contribució al cinema soviètic post 
revolucionari de les cineastes Esfir 
Shub, Olga Preobrazhenskaja i Yulina 
Solntseva amb un film emblemàtic de 
la filmografia de cadascuna i d’ altra 
banda, i en el context de les recupera-
cions de l’arxiu de Filmoteca de Cata-
lunya, es projectarà una retrospectiva 
de tres sessions dedicades a l’obra 
d’Helena Lumbreras.

La Mostra recupera enguany, amb 
la col·laboració de l’arxiu Hamaca, la 
projecció de curtmetratges en totes 
les sessions. Complementem així una 
programació destinada a difondre 
els films més recents i vinculats als 
debats més presents en el feminisme 
respecte d’agendes polítiques sobre 
l’economia, les sexualitats, el dret al 
propi cos o els discursos culturals.
 

Sala Laya
Sessió doble inaugural *

DC 10 de juny 18:30h 
 

El cinema  
militant d’Helena 
Lumbreras 
Amb la presència d’Isabel Felguera, 
especialista en l’obra de Lumbreras 
i Mariano Lisa, col·laborador de la 
cineasta 

A los toros 
Helena Lumbreras. Espanya. 
1959-60. VE
— Un curtmetratge il·lustratiu del 
cinema militant antifranquista de la 
cineasta. 

Spagna 68  
(El hoy es malo, 
pero el mañana 
es mío) 
Helena Lumbreras. 30 min. 
Espanya. 1968. VE
— Reportatge sobre l’ambient social 
de crispació que es vivia durant el 1968 
a Espanya a causa del règim franquista.

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

Sala Laya
Sessió triple

DC 10 de juny — 21:30h

Dones seran 
Una sessió triple que dóna forma 
cinematogràfica a diferents vivèn-
cies de la socialització femenina 
contemporània i posa en escena, en-
tre d’altres, un dels reptes pendents 
de la nostra societat: la coeducació.
Amb la presència de les directores

Eucaliptus
Francesca Llopis. 6 min.  
Espanya. 2011. VC
—Del catàleg de la distribuïdora 
HAMACA, proposem un curtmetratge 
d’aquesta artista barcelonina que 
destapa, des d’una perspectiva 
poètica, les aspiracions d’una nena 
a partir de les elucubracions del joc. 
 

Espace 
Espai. Eléonor Gilbert. 15 min. 
França. 2014. VOSE/VOSC
— Mitjançant un esquema, una 
alumna de primària explica en quina 
mesura el repartiment de l’espai 
del pati no es correspon amb les 
expectatives (ni els drets) de les 
nenes. La subtilitat d’un problema 
geopolític ben present a l’espai públic 
urbà explicat a partir del cor d’una 
escola: el pati. 
 

Comme 
une grande 
Com si fos gran
Héloïse Pelloquet. 45 min. França. 
2014. VOSC
— El film relata un any de la vida 
d’Imane, una noia de 13 anys que viu 
en un poble de la costa francesa, 
vora de l’oceà. Un dia, l’Imane 
esdevindrà adulta. Mentrestant, el 
temps passa entre projectes escolars, 
amigues, nois, expectatives de futur, 
plans per a l’estiu i somnis. 

 

Sala Laya

DJ 11 de juny — 19h  

Pioneres  
soviètiques
Padenie dinastii 
Romanovykh 
La caiguda de la dinastia Romanov 
Esfir Shub. 90 min. URSS. 1927. 
VOSC. Acompanyament musical a 
càrrec d’Idoia Rodríguez i assesso-
rament d’Anna Bofill
— Combinació de diferents fonts 
documentals per analitzar un epi-
sodi històric des d’una perspectiva 
revolucionària. Les imatges són 
filmacions fetes entre 1912 i 1917. 
Alguns fragments són de pel·lícules, 
considerades contrarevolucionàries, 
entorn de la vida del tsar Nicolàs II que 
la cineasta va utilitzar per legitimar la 
Revolució d’Octubre. 

Sala 
Chomón

DV 12 de juny — 17h  
 

Pioneres  
soviètiques
 

Baby Rjazanskie
Les camperoles de Riazan 
Olga Preobrazhenskaja i Ivan Pravov. 
82 min.  URSS.1927. VOSC
— Melodramàtica narració sobre les 
dificultats de la vida de les dones rus-
ses de l’entorn rural. Va aconseguir 
un gran èxit entre el públic soviètic, 
especialment entre les dones, i fou 
valorat pel seu interès etnogràfic.

Sala Chomón
Sessió doble 

DV 12 de juny — 19:30h

Backup
Pilar Álvarez. 7 min. 
Espanya. 2013. VE
— Retrat íntim d’una família a partir 
dels vídeos casolans que el germà de 
la directora enregistra amb diversos 
dispositius mòbils. Un assaig audiovi-
sual sobre la memòria i la necessitat 
de recordar.

The Motherhood 
Archives
Arxius de la maternitat
Irene Lusztig. 91min. Estats Units. 
2013. VOSC
— Fascinant i exhaustiu muntatge de 
materials d’arxius mèdics, educatius 
i industrials al voltant de la cultura 
del part i la maternitat tant en insti-
tucions com lliure. Formalment el 
film és un homenatge a les cineastes 
feministes dels anys 70.

 
Sala Chomón
Sessió doble

DV 12 de juny — 22h

Instrucciones 
de uso
Cabello/Carceller. 7 min.  
Espanya. 2004. VE
— En tant que construcció, la mas-
culinitat no té amo i per això pot ser 
interpretada per qualsevol persona 
que reconegui les seves normes.

Parole de King 
Paraula de King
Chriss Lag. 100 min. 
França. 2015. VOSC
Amb la presència de la directora
— De la mateixa manera que les drag 
queens són conegudes i ocupen els 
escenaris dels cabarets des de fa 
temps, els drag kings són encara poc 
visibles. El documental s’apropa al 
món king per tal de recollir testimonis 
d’aquesta pràctica arreu de França 
i oferir una visió de la seva política, 
que travessa tant el vessant pràctic 
com teòric.

Sala Laya
Sessió triple

DS 13 de juny — 19h 

El cinema  
militant d’Helena 
Lumbreras
El primer día 
Helena Lumbreras.  Espanya, 
1959-61. VE.

El campo es 
para el hombre 
Helena Lumbreras. 50 min. 
Espanya. 1973. VE. 
— Els problemes dels minifundis 
gallecs i els latifundis andalusos 
vistos pels mateixos camperols. 

A la vuelta  
del grito 
Helena Lumbreras. 42 min. 
Espanya. 1978. VE.
— Una producció del Colectivo  
de Cine de Clase, de fort contingut 
polític, on es mostra sobre la formació 
d’un sindicat. 

Sala Chomón
Sessió doble

DS 13 de juny — 22h 

Lo que no puede 
ser visto debe 
ser mostrado
María Ruido. 11 min. 
Espanya. 2010. VE
— Peça audiovisual sobre la memòria 
de la Transició muntada a partir de 
produccions de cinema militant que 
contradiuen les imatges oficials més 
convencionals.

Basilio 
Martín Patino. 
La décima carta 
Virginia García del Pino. 
69 min. Espanya. 2015.  VE
Amb la presència de la directora
— Assaig fílmic de Virginia García del 
Pino sobre la figura de Basilio Martín 
Patino, atenent a la seva filmografia, 
però també proposant una reflexió 
sobre el cinema i sobre el valor de la 
memòria.

Sala Chomón

DG 14 de juny — 16:30h
 

Pioneres  
soviètiques
Zvenigora 
Yulina Solntseva i Aleksandr Do-
vzhenko. 109 min. URSS. 1928. VOSC 
— Zveginora és el nom d’una muntan-
ya que, segons les llegendes populars, 
amaga un tresor cobejat per tothom. 
La llegenda ha perdurat al llarg dels 
segles tot explicant, alhora, la història 
d’Ucraïna fins l’esclat i triomf de la Re-
volució d’Octubre. El film és un torrent 
d’imatges de gran força poètica 
i d’enorme lirisme. 

Sala Chomón
Sessió doble

DG 14 de juny — 19h

5000 feminismos
Cecilia Barriga. 7 min. 
Espanya. 2010. VE
— Un retrat de la força política, 
organitzativa, performativa i celebratòria 
del feminisme a partir de la trobada del 
6 de desembre de 2009, que comme-
morava els 30 anys de les primeres 
Jornadas Feministas de Granada. 

Je ne suis 
pas feministe, 
mais... 
Jo no sóc feminista, però...
Sylvie i Florence Tissot. 51 min. 
França. 2015. VOSC
— Basat en entrevistes filmades 
i material d’arxiu per on desfilen 
pensadores com Kate Millet, Monique 
Wittig i Sinome de Beauvoir, entre 
d’altres, aquest documental és un 
retrat de Christine Delphy, feminista, 
activista i fundadora del MLF (Moviment 
per a l’alliberació de les dones 
a França) el 1970. 

Sala Chomón
Sessió quadruple

DG 14 de juny — 21.30h 

Glossa:  
variacions  
gregues 
Una sessió al voltant de les pel·lícules 
experimentals de la jove cineasta 
grega Daphné Hérétakis, que resulten 
termòmetres fílmics al voltant 
de les expectatives, esperances, 
frustracions i confessions d’una 
generació que creix i envelleix 
en un país en crisi.
Amb la presència de la directora

La Romanina
Menchina Ayuso. 4 min. 
Espanya. 1999. VE
— Un collage de sers humans en 
transició constant qüestiona, preci-
sament, els discursos d’esperança 
del procés democràtic espanyol dels 
anys setanta. 
 

Ici rien
Aquí res
Daphné Hérétakis. 30 min.  
Grècia/França. 2011. VOSC
— Imatges filmades entre 2008 i 
2010 a Exarchia, barri històricament 
anarquista i principal centre de les 
protestes socials a Atenes. A mesura 
que la situació política de Grècia 
evoluciona i la tensió entre el veïnat i 
la policia augmenta, el film es conver-
teix en un llenç on apareix el paisatge 
fragmentat d’un país en crisi. 

+54
Daphné Hérétakis. 5 min.  
Grècia/França. 2012. VOSC 
— Històries vitals de la quotidianitat 
grega actual. Veus, consideracions, 
esperances, pintades als carrers: 
“No cremis calories, crema un banc”. 

Archipelagos, 
Naked  
Granites
Arxipèlags, granits nus
Daphné Hérétakis. 25 min.  
Grècia/França. 2014. VOSC
— Atenes, 2014. Un film polític, un gest 
conscient. El granit nu de les estàtues 
velles recorda l’esplendor de la Grècia 
antiga mentre és qüestionat per una 
generació de joves grecs: 
què queda d’aquella civilització? 
Quin sentit té la revolució? 

Sala Laya
Sessió doble

DM 16 de juny — 18:30h

Secret 
Strike Lleida
Alicia Framis. 4 min. 
Espanya. 2005. Sense diàlegs
— Un pas de vianants detingudes, 
habitants efímeres congelades en una 
“vaga secreta” organitzada per l’artista 
per tal de denunciar l’immobilisme ins-
titucional davant la violència masclista. 
 

Vida activa 
Susana Nobre. 92 min. 
Portugal. 2013. VOSC
Amb la presència de la directora
— Entre els anys 2010 i 2013, el 
govern portuguès va posar en marxa 
el projecte Noves Oportunitats, un 
programa educatiu de certificació 
acadèmica dirigit a persones adultes 
que van haver d’abandonar l’escola. 
El projecte valorava les experièn-
cies de vida adquirides al llarg de la 
carrera laboral. Una reflexió sobre el 
treball en el món contemporani.
 

Sala Chomón
Sessió triple

DM 16 de juny — 21:30h 

El cinema  
militant d’Helena 
Lumbreras

Telegrama 
Helena Lumbreras. 
Espanya. 1960-61. VE

El cuarto poder 
Helena Lumbreras. 40 min. 
Espanya. 1972. VE
— El film, realitzat amb la col·laboració 
de Llorenç Soler, analitza el poder 
dels mitjans de comunicació del 
govern franquista alhora que fa una 
crida a la realització de publicacions 
clandestines.

O todos  
o ninguno 
Helena Lumbreras. 42 min. 
Espanya. 1976.  VE
— La història de la vaga de Laforsa el 
1975 al Baix Llobregat que esdevingué 
un grandiós exemple de solidaritat 
entre els obrers davant les terribles 
pressions de l’empresa i les forces 
de l’ordre.
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Organitza:

Amb la col·laboració de:

Altres col·laboracions:

Altres col·laboracions:

Amb el suport de:

La Mostra a Filmin
Del 4 de maig al 10 de juny
Accediu a una col·lecció de 20 films 
programada per la Mostra  a partir del 
catàleg de Filmin,  per només 8€

Consulteu la programació a: 
filmin.es/mostrafilmdones 
Més informació a filmin.es

Més informació 
Telèfon 93 216 00 04
www.dracmagic.cat
mostra@dracmagic.cat

Tota la informació a 
mostrafilmsdones.cat
facebook.com/mostrafilmsdones 
@MostraDones
#filmsdedones

Espais 
Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1-9 

Plaça de la Virreina 
Gràcia

Plaça Salvador Seguí 
Raval  
Plaça Sant Pere 
La Ribera

Preus 
Filmoteca 
Entrada única: 4€
Tarifa reduïda: 3€
Abonament 10 sessions: 20€

(*) 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 8€

mostrafilmsdones.cat   @MostraDones    #filmsdedones

mostrafilmsdones.cat


