
Dissabte 10 juny
> 19:00
Sala Laya
ATENCIONS VISUALS DE 
PRIMER GRAU

Mirades desobedients i 
indisciplinades. Com si 
fos un primer cop.

Área de descanso
Maria Bea Torrell,  
Pilar Borrajo,  
Alejandra Cabello i 
Andriev Mechowski
Espanya, 2016. 21’

Gure Hormek 
Nuestras paredes
Maider Fernandez i  
Maria Elorza. (Las chicas 
de Pasaik)
Espanya, 2016. 17’

Cabeza de 
orquídea
Violeta Blasco, Germán 
Andrés López, Carlotta 
Napolitano, Angélica 
Sánchez Martínez i 
Claudia Zegarra
Espanya, 2014/15. 22’

La sonrisa 
telefónica
Aitziber Olaskoaga
Espanya, 2016. 39’

Amb la presència de les 
directores

> 21:30
Sala Laya
PANORAMA

Belén
Adriana Vila Guevara
Espanya/Veneçuela, 2016. 94’. 
VOSE

Registres mixtos i metratge 
d’arxiu seleccionat 
configuren una oda a 
Belén Palacios, humil 
agricultora veneçolana 
del cacau coneguda com 
la reina del quitiplás, un 
instrument de percussió. 
El documental mostra 
el llegat i la recuperació 
d’un moviment social 
i històric vinculat a la 
música afrodescendent.

Amb la presència  
de la directora

SESSIONS INFANTILS

Dissabte 10 juny i 
diumenge 11 juny 
> 17:00
Sala Chomón (10/6) i 
Sala Laya (11/6)

Siv Sover Vilse
La Siv dorm fora
Catti Edfeldt i  
Lena Hanno Clyne 
Suècia, 2016. 79’. VOSC. 
Projecció en DCP 

Amb la presència  
de les directores

La Siv, una nena de set 
anys, té una nova amiga, 
la Cerisa. No ha dormit 
mai fora de casa, però 
la Cerisa la convida i ella 
accepta la invitació. La 
casa de la Cerisa resulta-
rà un lloc màgic, ple de 
coses estranyes, menjar 
exòtic, animals i uns pares 
una mica extravagants. 
El film retrata una experi-
ència infantil inoblidable 
amb una escenografia 
on es creuen Lewis 
Carroll i David Lynch.

Diumenge 11 juny
> 16:30
Sala Laya
PANORAMA

Hemshire 
La infermera
Dilek Colak 
Turquia, 2016. 90’. VOSC. 
Projecció en DCP

Drama que narra el vincle 
entre el revolucionari Ka-
rem i la infermera Leyla, 
quan a ell l’ingressen 
per tractar-li els efectes 
d’una vaga de fam. La 
intimitat que es genera a 
l’habitació de l’hospital i 
les històries de llibertat i 
poder que Karem narra 
canviaran per sempre la 
vida de la protagonista. 

Amb la presència 
de la directora

> 19:00
Sala Chomón
EUROPA, FUTURO ANTERIOR

Una perspectiva coral 
sobre els silencis còmpli-
ces amb les polítiques de 
l’Europa antisocial. 

Improvisación II
Virginia García del Pino 
Espanya, 2017. 15’

Riots and Rituals 
Revoltes i rituals
Salomé Lamas 
Portugal, 2017. 5’

Euritan 
Irati Gorostidi i  
Arantza Santesteban
Espanya, 2017. 20’

Au revoir 
Daphné Hérétakis 
Grècia/França, 2016. 32’

Amb la presència de les 
directores i de Pablo La 
Parra, coordinador del 
projecte Europa, futuro 
anterior.

LA MOSTRA A LA FILMOTECA
Amb la col·laboració de Filmoteca de Catalunya

Amb el diàleg Plaer visual i cinema 
narratiu: una relectura, i amb la presència 
de Laura Mulvey, Giulia Colaizzi i 
Alina Marazzi, s’inicia el programa de 
la 25ª edició de la Mostra organitzat 
amb la col·laboració de la Filmoteca de 
Catalunya, que es presenta amb el desig 
de compartir una doble observació: la revisió 
de creacions cinematogràfiques generades 
sota l’empara dels activismes feministes 
i la presència també d’un activisme visual 
renovat en les obres de les cineastes més 
actuals. Amb aquesta intenció s’ofereixen 
dues obres de la pionera Lois Weber, 
la retrospectiva sobre la documentalista 
Mercè Conesa i la selecció centrada en la 
cineasta Mirentxu Loyarte. Europa, futuro 
anterior i Atencions visuals de primer 
grau reuneixen un conjunt de produccions 
recents reveladores de noves mirades sobre 
algunes resistències socials i polítiques 
del nostre entorn occidental, mentre 
que Panorama inclou una sèrie de films 
inèdits que paren atenció en experiències 
femenines distants, però no per això menys 
intenses, com les que es reflecteixen en 
les propostes provinents de Turquia, Corea, 
Xina i Veneçuela. I, com a cloenda d’aquest 
programa, la projecció a l’aire lliure, a la 
plaça Salvador Seguí, d’un film insòlit i 
fascinant sobre el dia a dia de les dones 
dedicades a la pesca submarina, a pulmó 
lliure, en una petita localitat de Japó.

Dimarts 6 juny
> 18:30 
Sala Laya
PLAER VISUAL I CINEMA 
NARRATIU: UNA RELECTURA

Diàleg entre Laura 
Mulvey i Giulia Colaizzi, 
seguit de la projecció de:

Un’ora sola ti vorrei
Alina Marazzi
Itàlia, 2002. 55’. VOSC. 
Projecció en DCP

Laura Mulvey fa ús de 
la seva carta blanca i 
programa un film d’Alina 
Marazzi que és, d’alguna 
manera, un film col·lectiu 
(fet a quatre mans, partint 
de l’arxiu fílmic familiar 
de l’avi) i que resulta un 
examen de consciència 
o, millor dit, una presa 
de consciència. Una 
commovedora elegia 
sobre la figura materna.

Amb la presència de la directora

Dimecres 7 juny
> 18:30 
Sala Laya
RETROSPECTIVA  
MERCÈ CONESA: CINEMA I 
PRÀCTICA POLÍTICA

Guerrilleros, 13 
testimonios de la 
resistencia armada 
al franquismo
Mercè Conesa i  
Bartomeu Vilà
Espanya, 1977. 81’. VE. 
Projecció en Betacam digital

Producció que narra 
l’evolució de la lluita 
armada (urbana i rural) 
contra el règim franquista 
en el període 1939-1953 
mitjançant la intercalació 
d’imatges d’arxiu dels 
anys de postguerra amb 
entrevistes amb  maquis, 
i diverses citacions dels 
escrits de Malatesta.

Quico Sabaté
Col·lectiu Penta: Mercè 
Conesa, Bartomeu Vilà, 
Paco Luque, Francesc 
Moratalla i Paco Maria
Espanya, 1979. 25’. VE.  
Projecció en Betacam digital

Primer documental 
espanyol sobre els maquis, 
també produït per l’Equip 
Penta. Aquesta recreació 
sobre els últims dies de 
Quico Sabaté alterna la 
dramatització dels darrers 
dies del guerriller urbà 
amb imatges d’arxiu 
i entrevistes a altres 
guerrillers i historiadors.

Amb la presència de 
Bartomeu Vilà, Montserrat 
Minobis i Milagros Perez Oliva

> 21:30 
Sala Laya
A PROPÒSIT DE  
MIRENTXU LOYARTE

Irrintzi
Mirentxu Loyarte
Espanya, 1978. 12’. VO. 
Projecció en DCP

Aquesta metàfora 
audiovisual sobre la 
identitat col·lectiva de 
la ciutadania basca 
és un dels exercicis 
cinematogràfics més 
valents i arriscats dels 
anys setanta a l’Estat 
espanyol. Contra tot 
pronòstic donat que eren 
els temps de la Transició, 
va rebre el Premio 
especial de calidad de 
la Dirección General de 
Cinematografía Española. 

Euskal 
Emakumeak 
(Ikuska 12) 
Mujeres de Euskadi
Mirentxu Loyarte
Espanya, 1981. 10’. VOSC. 
Projecció en DCP

Curtmetratge documental 
que recull la mirada de 
diverses dones basques 
i se centra en el paper i 
als espais que als anys 
vuitanta eren eminentment 
femenins: els mercats, 
els parcs infantils, les 
fàbriques de conserves 
de peix i els urinaris 
masculins.

 

Irrintziaren 
Oihartzunak 
Los ecos de Irrintzi
Iratxe Fresneda 
Espanya, 2016. 54’. VOSE. 
Projecció en DCP

Retrat de l’exili creatiu de 
Mirentxu Loyarte (1938, 
Pamplona) que rescata 
la figura d’aquesta 
pionera, l’obra de la 
qual ha estat hibernant 
(quasi en l’anonimat) 
fins el dia d’avui. El film 
és alhora un exercici de 
memòria cinematogràfica 
i una subtil indagació 
sociopolítica al voltant 
d’un país que no sap 
recordar.

Amb la presència de 
Mirentxu Loyarte i  
Iratxe Fresneda

Dijous 8 juny
> 18:30 
Sala Laya
RETROSPECTIVA  
MERCÈ CONESA: CINEMA I 
PRÀCTICA POLÍTICA

Viaje a la 
explotación
Mercè Conesa,  
Bartomeu Vilà, Rosa Babi 
i Joan Simó.
Espanya, 1974. 18’. VE. 
Projecció en arxiu digital

Documental produït pel 
Col·lectiu SPA sobre la 
situació dels emigrants 
marroquins que cercaven 
un lloc de treball a la 
Barcelona dels anys 
setanta.

Entre la  
esperanza y el 
fraude
Mercè Conesa,  
Bartomeu Vilà, Rosa Babi 
i Joan Simó.
Espanya, 1976. 95’. VE. 
Projecció en Betacam SP

Una anàlisi històrica dels 
esdeveniments viscuts a 
Espanya del 14 d’abril de 
1931 (proclamació de la 
II República) a l’1 d’abril 
de 1939 (fi de la Guerra 
Civil Espanyola) amb la 
participació dels vells 
militants del PCE, PSOE-
UGT, la CNT, el POUM i 
integrants de les Brigades 
Internacionals. Produït per 
la CCA (Cooperativa de 
Cinema Alternatiu).

> 21:30 
Sala Laya
PANORAMA

Troublers 
Busca-raons
Lee Young 
Corea del Sud, 2015. 98’. VOSC. 
Projecció en DCP

Un retrat cru, intrús i 
valent de la comunitat 
LGBTIQ a Corea del Sud, 
on els discursos que 
fomenten l’odi col·loquen 
la vida queer als límits 
de la vida suportable. 
Una road movie on 
la directora, militant 
feminista i lesbiana, 
reflecteix la cultura 
fòbica del seu país, les 
constants persecucions i 
les “caceres de bruixes”.

Divendres 9 juny
> 19:00
Sala Laya
PIONERA LOIS WEBER

Suspense 
Suspens
Lois Weber
Estats Units, 1913. 10’. VOSC. 
Projecció en 35mm

Petit conte d’intriga i 
suspens al voltant de la 
típica família americana 
de classe mitjana 
l’existència anodina de la 
qual es veu alterada per 
la presència d’un lladre. 

Shoes 
Sabates
Lois Weber
Estats Units, 1916. 50’. VOSC. 
Projecció en DCP

Retrat de la realitat i la 
tragèdia de la dependenta 
d’una sabateria, Shoes és 
una petició d’igualtat de 
les dones en un context 
on el sufragi femení 
als Estats Units encara 
era un objectiu polític a 
aconseguir. Realitzada en 
el període més significatiu 
de l’obra de Lois Weber, 
en què es va dedicar a les 
problemàtiques socials 
(1914 – 1921), destaca 
pel posicionament valent i 
el tractament realista.

> 21:30
Sala Laya
PANORAMA

Hooligan Sparrow 
Pardala bàrbara
Nanfu Wang 
Estats Units, 2016. 84’. VOSC. 
Projecció en arxiu digital

Intrèpid i perillós debut 
de la directora xinesa 
que segueix a l’activista 
Ye Haiyan (coneguda 
com a Hooligan 
Sparrow o Pardala 
bàrbara) en diverses 
protestes pels drets 
sexuals de les dones. 
Declarades enemigues 
de l’Estat, viuran la 
constant vigilància 
policial, l’assetjament 
i l’empresonament. Un 
document de guerrilla 
contra l’opressió 
totalitària.



LA MOSTRA A FILMIN
Accediu cada mes a una col·lecció de films 
programada per la Mostra, per només 8 €.

Més informació a filmin.es

ESTRENA ONLINE DEL FILM 
COL·LECTIU EL VÍDEO DEL 
MINUT: TRÀNSITS
Fruit de la convocatòria oberta de 2017, 
s’estrenarà en línia el film resultant de la 
participació de dones d’arreu. 

Més informació a elvideodelminuto.org

Més informació a:
www.mostrafilmsdones.cat
arxiu.mostrafilmsdones.cat
mostra@dracmagic.cat
Telèfon 93 216 00 04
#filmsdones25

Dijous 22 juny
> 21:45
Plaça Sant Pere,  
Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera
Amb el suport del Districte de 
Ciutat Vella i de la Fundació SGAE

Copa de vi cortesia de D.O 
Catalunya

CORTOS EN FEMENINO 2017

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

Einstein-rosen
Olga Osorio. 9’ 

Elegía 
Alba Tejero . 15’

La invitación
Susana Casares. 15’

La isla inalcanzable
Sara Renau Wehr i Carla 
Torres Danés. 5’

Lucrecia  
Eva Marín. 13’

Quand j’ètais petit...  
Elena Molina. 11’

Yerbabuena  
Estefanía Cortés. 14’

Zarpazo  
Nerea Castro Andreu. 15’

500 palabras 
Oihane Amenabar. 10’

Camino de agua  
para un pez 
Mercedes Marro. 8’

Dijous 13 juliol
> 21:45
Plaça Sant Pere,  
Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera
Amb el suport del Districte de 
Ciutat Vella

BEN ANIMADES

Dones en l’animació  
d’aquí i d’arreu*. 53’

Animation Quartet #1
Laura Ginés. 2’ (2015)

Mi pobre patria 
Laura Ginés. 3’ (2016)

Tengo miedo
Laura Ginés. 4’ (2014)

Esto no es un 
espectáculo de 
patinaje 
Martina Rogers. 4’ (2017)

Au premier  
dimanche d’aôut 
Florence Miailhe. 11’ (2000)

Sans queue, ni tête
Sandra Desmazières. 7’ 
(2001)

When the day breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby. 
10’ (1999)

Sore eyes for infinity
Elli Vuorinen. 12’ (2016)

Tram 
Michaela Pavlatova. 7’ (2012)

* Amb la presència 
d’algunes directores

ESPAIS
Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1-9

Plaça de la Virreina
Gràcia

Plaça Salvador Seguí
Raval

Plaça Sant Pere
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera

PREUS
Filmoteca
Entrada individual: 4 €
Entrada reduïda: 3 €
Entrada programació infantil: 2€
Abonament de 10 sessions: 20 €

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

Filmin
www.filmin.es
Subscripció a 8€

juny-juliol/2017
mostrafilmsdones.catCINEMA FORA DE LLOC 

Dijous 1 juny
> 21:45
Plaça Virreina, Gràcia
Amb el suport del Districte  
de Gràcia

Copa de vi cortesia de  
D.O Catalunya

PANORAMA

Women who kill 
Dones que maten
Ingrid Jungermann
Estats Units, 2016. 93’. VOSC. 
Projecció en DCP

La Morgan i la seva  
ex-nòvia, la Jean, 
dirigeixen un podcast 
sobre assassines en 
sèrie. Tot fa pensar que 
encara senten coses 
l’una per l’altra, fins 
que apareix Simone, 
una nova i misteriosa 
col·laboradora de la 
cooperativa de consum, 
que capta tota l’atenció 
de Morgan i que bé 
podria (o no) ser una 
assassina en sèrie. 

Diumenge 11  juny
> 21:45
Plaça Salvador Seguí, 
Raval
Amb el suport del Districte  
de Ciutat Vella

PANORAMA

Ama-san 
Cazadoras del mar
Cláudia Varejão
Suïssa/Alemanya, 2016. 113’. 
VOSE. Projecció en DCP

La llum del sol del migdia 
travessa l’aigua del mar. 
Es produeix la immersió. 
A Wagu, un petit poble 
pesquer, les dones 
bussegen sense l’ajuda 
d’ampolles d’oxigen, 
diàriament, sense 
saber què trobaran. Les 
ama-san, les caçadores 
del mar, practiquen la 
pesca submarina des de 
fa més de 2.000 anys. 

LA MOSTRA A LA FILMOTECA
CINEMA FORA DE LLOC

mostra
internacional 

barcelona

Organitza:Formem part de:

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Altres col·laboracions:

Amb el suport de:


