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

DG 18 maig — 20:00h 

Les poètiques de la mirada femenina s’han desen-
volupat gairebé sempre en contextos culturals 
i artístics que li negaven l’existència. La seva carta 
de naturalesa s’ha construït amb la insolència i el 
dissentiment estètic que les creadores han utilitzat 
per apoderar-se dels llenguatges com a eines pròpies. 
Germaine Dulac, al principi del segle XX, va ser una 
de les primeres que, des d’una pràctica cinemato-
!"#$%&'()""*&+,(-&'./"-&0&'&+'+12,-3'4&'%/2*56&"'
a habitar el territori dels imaginaris amb una 
visió genuïnament feminista. Aquesta ocupació 
estètica ve, doncs, d’una tradició antiga que ha 
anat mudant en una multitud d’obres que irrompen 
en la pràctica representativa per explicar el cos, 
l’opressió, el desig i tota mena d’estats mentals des 
de l’experiència femenina. 

Aquest programa és una invitació a circular 
per alguns exemples d’aquesta línia genealògica, 
vinculada als temes tractats en l’exposició Meta-
morfosis i les anteriors projeccions de l’Xcèntric. 

Metamorfoza
Martha Colburn. 7’. vídeo. 2013

Heura que m’envaeixes 
el ventre i la follia
Anna Petrus. 6’. Episodi del Film col·lectiu Ferida 
7""*+8'9&",&'9*"%:'9&"6&+3';<=;

La mort blanca
Marta Vergonyós. 6’. Episodi del Film col·lectiu 
>*",0&'7""*+8'9&",&'9*"%:'9&"6&+3';<=;

Biorxa
Lydia Zimmermann. 6’. 1994

At Land
Maya Deren. 15’. 1944 

La souriante 
madame Beudet 
La somrient madame Beudet. Germaine 
Dulac. 39’. 1922

Mudances visuals i 
!"#$%&'("#)*+$%,-./.$*$.%,

Programa especial de la Mostra vinculat a l’exposició Metamorfosis. Visions fantàstiques 
de Starewitch, Svankmajer i els germans Quay, del CCCB.

?+&6&'0*'+&'@,""*,5&'&'A"#%,&3'?+&6&'B&+4&0/"'B*!)1'&+'C&4&+'
,'?+&6&'0*'B&5-'?*"*'&'D&'C,E*"&F

Amb la col·laboració de La Bonne, Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Amb la col·laboració de La Virreina. 
Centre de la Imatge.

 La Bonne Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere més baix, 7
 

DM 27 maig — 19:30h

Conversa i projecció 

Eulàlia Iglesias i Imma Merino, dues crítiques cine-
2&-/!"#$G)*(','."/H*((/"*('0IJ,(-K",&','-*/",&'H1+2,-
ca de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat 
C/4,"&','@,"!,+,'"*(.*%-,4&2*5-3'/H*","&5'+*('(*4*('
"*L*M,/5('*5'H/"2&'0*'0)*-',5-*"."*-&-,)F'

Agnès Varda 
and Susan Sontag: 
Lions and Cannibals 
Lleons i Caníbals. Merrill Brockway. 27’. 
NO7F'=PQPF'@RBSF'T'S/54*"(&'$+2&0&'*5-"*'7!5:('
Varda i Susan Sontag que proposa un acostament 
entre l’obra de les dues realitzadores i les seves idees 
sobre el cinema i l’estètica.

[La Virreina]. Centre de la Imatge

D&'C&2E+&3'PP

DJ 29 maig — 19:00h

Taula rodona i projecció del 
!"#$%&"'"(%)*+$,(-+")./)$0($".$
%&/1&%.)2,*.$0($3456$$ 
Amb la participació de Meri Torras, professora de 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Raquel 
Marques i María Zafra, cineastes i conductores del 
taller El vídeo del minut. 

Creadores- 
Pensadores:

Sontag-Varda

El vídeo 
del minut: 

Cossos

Plaça de la Virreina 

Gràcia

DM 3 juny — 22:00h

Sedmikrásky
Las Margaritas. @U"&'SJV-,+/4WF'XYIF 
Txecoslovàquia, 1966. VOSC. 0+/.$#!'.,#,12"#,
Chytilová (1929-2014). — Maria 1 i Maria 2 viuen 
i actuen desacomplexadament davant la rigidesa 
de les formes dels diferents sistemes de poder tot 
posant en evidència la hipocresia d’unes morals 
anacròniques i sectàries que sovint es fan passar 
per indiscutibles.

Plaça Salvador Seguí 

C&4&+

DG 8 juny — 21:30h

Salt of the Earth
La sal de la tierra. Herbert J. Biberman. 94’. Estats 
Units, 1954. VOSE. Commemoració dels 60 anys 
de la seva producció. TN5-"*'$%%,Z','0/%)2*5-&+3'
*+'$+2'"*%"*&'*+'0*(*54/+).&2*5-'0I)5&'4&!&'0*+'
sector de la mineria a Nou Mèxic tot centrant-se en 
el paper actiu que hi van desenvolupar les dones.

Plaça de Sant Pere 

D&'C,E*"&

DM 8 juliol — 21:30h

7&,)&-$(/$8(#(/*/&$3459 
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 el suport del Districte de Ciutat Vella i la Fundació SGAE

Celebraciones 
Paz Piñar, 12’

Eso otro 
9&"-&'R5[&,5','7+E*"-/'CF'?*\&]9&"153'^I

Fe de vida 
Elena Frez, 6’ 

Generación k 
Gemma Badía, 7’ 

Juliana 
_&5&'`*""*"/('a&"4W*[3'=bI'

La Chica de la 
Fábrica de Limones 
SJ,&"&'9&"&\/53'bI'

Le Cimetière 
des Marionettes 
Elena Molina, 15’ 

Sarirosa 
M. José Anrubia, 17’ 

Tryouts 
Provatures. Susana Casares, 14’ 

Un lugar mejor 
9&",(&'S"*(./'7E",+','9/,(c('C/2*"&3'YI'

Y otro año, perdices
Marta Díaz De Lope Díaz Martín, 15’

La Mostra a les places: 
Projeccions a l’aire lliure
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Films de Dones
22a Mostra Internacional Barcelona

Programa maig—juliol 2014

/+%!"#&3/%4+$.%5)#!Organitza: Amb el suport de:

Adelaida Santiró    Adèle Tulli    Ágnes Sós    
Alice Guy    Anna Petrus    Bahia Allouache    

  Chiara Marañon  ''SJ+/c'C/E,%J&)0''   
Cristina Mora    Dominique Cardona    Elena 
Frez    Elena Molina    Estíbaliz Urresola    
Gemma Badía    Germaine Dulac    Susan 
Sontag  ' '_&5&'`*""*"/('a&"4W*[' '   Justine 
Triet    Laila Triqui    Laurie Colbert   
M. José Anrubia    Mais Darwaza    Maja Milos  

  Maria Casas     Marisa Crespo Abril    
Susana Casares    Marta Mariño    Marta 
Onzain    Marta Popivoda    Marta Vergonyós  

  Martha Colburn    Maya Deren  ''C/E*"-&'
de Carvalho    Lydia Zimmermann    Agnès 
Varda  ''a*)('C#H/+(''   Paz Piñar    Marta 
Díaz De Lope Díaz Martín  ' ' C&%J*+' a/e+' '   
Sarah Mourad  ''@U"&'SJV-,+/4W'' ''f&e+'750"c

La Filmoteca de Catalunya

?+&6&'0*'B&+4&0/"'B*!)13'=

La 22ª edició de la Mostra Internacional de Films 
de Dones presenta, en aquesta programació con-
junta amb Filmoteca de Catalunya, una proposta 
G)*'-"&5(,-&'.*+('*(%*5&",('2c('(,!5,$%&-,)('0*'
l’agenda dels feminismes, tot actualitzant temes, 
perspectives i lluites: la memòria històrica, de la 
mà dels relats familiars i la subsegüent especulació 
sobre les imatges trobades; les sexualitats, les se-
ves variants i contra-narratives; els vertígens socials 
i personals a les edats en transició; la situació del 
procés de construcció de les noves masculinitats, 
les mirades radials de les cineastes àrabs. I, en 
continuïtat amb el treball de recuperació de l’obra 
de les pioneres, la sessió especial dedicada a Alice 
Guy, la primera cineasta de la història, amb què 
s’inaugura el programa. La programació és també 
una oportunitat per descobrir algunes pràctiques 
de l’activisme  audiovisual a través de produccions 
sorgides de  relectures ciutadanes sobre els treballs 
de les dones i el seu paper clau en la defensa de 
l’espai i la cultura del veïnatge.

DX 4 juny — 19:00h. Vestíbul
 

Quin futur vols?
Presentació dels vídeos enregistrats a la convoca-
tòria Quin futur vols? en els quals més de seixanta 
dones de la cultura parlen del futur que desitgen. 
Iniciativa de l’Observatori Cultural de Gènere, 
MAV, Mujeres en las Artes Visuales, i CIMA, Asocia-
%,Z5'0*'9)g*"*('S,5*&(-&(3'.*"'%/22*2/"&"'*+'b'
0*'2&"6'0*';<=YF

DX 4 juny — 20:00h. Sala Chomón

Pioneres: Alice Guy 
Història del riure
Acte inaugural i presentació del programa 
la Mostra a la Filmoteca. 
P<IF'>"&56&3'=bPb'h'=P<bF'@RBSF'T'Alice Guy en 
estat pur, experimentant  i construint els fonaments 
0I)5&'%/2,%,-&-',"K5,%&'G)*'."*$!)"&"#'')5'!:5*"*'
consolidat més endavant com a cinema còmic. 
Acompanyament musical a càrrec d’alumnes del Conservatori del Liceu. 
Amb la col·laboració del Conservatori del Liceu.

La Mostra a la Filmoteca
Programa organitzat conjuntament amb la Filmoteca de Catalunya

DX 4 juny — 22:00h. Sala Laya

SESSIÓ DOBLE (*)

Transmissions III
Marta Vergonyós. 10’. Catalunya, 2014. VOSC
Amb la presència de la directora i la performer 
Denys Blacker. — Transmissions III és la tercera 
.*6&'0I)5&'(:",*'/E*"-&'H/"2&0&'.*"'0,H*"*5-('
registres sobre la transmissió de coneixement entre 
dones en els espais quotidians. En aquest document 
audiovisual, la performer Denys Blacker representa 
la transmissió de l’experiència de l’equilibri entre la 
(*4&'2&"*3'+&'(*4&'$++&','+*('(*4*('5c-*(F

Ma mère s’appelle fôret
Mi madre se llama bosqueF'C&%J*+'a/e+F'iPIF'Suïssa, 
2013. VOSE. Amb la presència de la directora 
T'7'-"&4c('0*'0,H*"*5-('$+2&%,/5('0*'+&'H&21+,&'0*'
la realitzadora es planteja un recorregut personal 
i subjectiu de mirades i d’intuïcions en el procés 
de construcció de la pròpia identitat.

DJ 5 juny — 18:30h. Sala Laya
 

Quand je serai dictateur 
Quan jo sigui dictador.'f&e+'750"cF'P<IF'j:+!,%&3'
;<=^F'@RBSF'T'7'.&"-,"'0*'%*5-*5&"('0*'$+2('&2&-
-*)"('0*'b','(k.*"'b'223'$+2&-('0*('0*+('&5V('Y<'$5('
&"&3'&G)*(-'$+23'&'2,!'%&21'*5-"*'*+'0/%)2*5-&+','+&'
$%%,Z3'-"&%-&'0*'0,H)2,5&"'+&'H"/5-*"&'*5-"*'&G)*(-('
dos gèneres.

DJ 5 juny — 21:30h Sala Laya

SESSIÓ DOBLE (*)

Adri
Estíbaliz Urresola. 15’. Espanya, 2013. VOSC
Amb la presència de la directora. — Fa anys que 
l’Adri s’entrena per al campionat regional de nata-
ció. Dos dies abans de l’esdeveniment, el seu cos 
%/2*56&'&'%&54,&"'0*'2&5*"&',5*(.*"&0&','*++&'
haurà de saber reaccionar davant la sorpresa.

Klip
Maja Milos. 100’. Sèrbia, 2012. VOSC. 
— La càmera del mòbil de la Jasna registra la 
construcció de la identitat femenina adolescent a 
través d’una poètica hiperrealista i d’una realitat 
hipersexualitzada. Tota una vida a Internet.

DV 6 juny — 19:00h. Sala Laya

7*/(.-)(-$:,.;- 

Amb la presència d’Amal Ramsis, cineasta i directora 
del Festival de Cinema àrab-iberoamericà de 
Dones d’El Caire i de la productora i guionista 
Nadia Lamhaidi.
Amb la col·laboració de IEMED

The Dinner
El Sopar. Mais Darwaza. 20’. Jordània, 
2013. VOSC

Drapeau Blanc 
Bandera Blanca. Laila Triqui. 20’. 
Marroc, 2013. VOSC

Wooden Hand 
Mà de fusta- Kaouther Ben H’nia. 23’. 
Tunísia, 2013. VOSC 

Quitely 
Silenciosament. Sarah Mourad. 10’. 
Egipte, 2014. VOSC

Une journée ordinaire 
Un dia corrent. Bahia Allouache. 22’. 
Algèria, 2012. VOSC

DV 6 juny — 22:00h. Sala Chomón

SESSIÓ DOBLE (*)

Féminin/Féminin
SJ+/c'C/E,%J&)0F'B:",*'l*E3'*.,(/0,'=F'=iIF'Canadà, 
;<=^F'@RBSF'T'N5-"*'+&'"&0,/!"&$&','+&'%&",%&-)"&3'
el primer episodi de la sèrie web Féminin/Féminin 
"*L*%-*,M3'&'-"&4c('0I*(%*5*('G)/-,0,&5*(','*5-"*4,(-
tes, les diverses realitats de la comunitat lesbiana 
quebequesa. 

Thank God I’m a lesbian
Gràcies a Déu sóc lesbiana. Dominique Cardona 
i Laurie Colbert. 55’. Estats Units, 1992. VOSC. 
— Aquest documental, que fou una revelació en el 
moment de la seva aparició, explora la diversitat 
0*+'2Z5'+*(E,#',',50&!&'(/E"*'*+'(,!5,$%&-'0*'+*('
*+*%%,/5('.*"(/5&+(','+*('0*$5,%,/5('0*'+&'2&-*,M&'
identitat. Un clàssic de la Mostra.

DS 7 juny — 19:00h. Sala Laya

Yugoslavia, How Ideology 
Moved Our Collective body 
Iugoslàvia: com la ideologia va commoure el nostre 
cos col·lectiu.'9&"-&'?/.,4/0&F'Q;IF'B:"E,&d>"&56&d
Alemanya, 2013. VOSC. — Muntatge documental 
que utilitza imatges d’arxiu i ofereix la crònica 
històrica d’una arquitectura político-social amb 
més decorat que arguments.

DS 7 juny — 22:00h. Sala Laya

SESSIÓ DOBLE (*)

Rebel menopause 
Rebel menopausa. 70:+*'m)++,F';iIF'>"&56&3'2013. 
VOSC. Amb la presència de la directora
T'nD&'2*5/.&)(&'c('*+'%/2*56&2*5-'0*'+&'4,0&op'
Thérèse Clerc descriu amb aquestes paraules 
l’experiència de fer-se gran.  Un retrat sobre la 
++,E*"-&-','+&'H/"6&'-"&5(!"*((/"&'0*'+&'2&0)"*(&F

Stream of Love 
Corrent d’amor. Ágnes Sós. 70’. Hongria, 2013. 
VOSC. Amb la presència de la directora
— L’amor i el desig són el centre de les converses 
de les dones grans d’un poble romanès de parla 
hongaresa que, amb la seva exuberant vitalitat, 
comparteixen les seves expectatives amoroses 
i les seves ganes d’aventures sexuals.

DG 8 juny — 17:00h. Sala Laya

SESSIÓ DOBLE (*)

Las pieceras: treball 
extradomèstic S.A.
Plataforma Territoris Oblidats: Marta Mariño, 
C/E*"-&'0*'S&"4&+J/3'9&",&'S&(&(','70*+&,0&'
B&5-,"ZF'=bIF'S&-&+)5V&3';<=^F'@RF'Amb la presència 
de les directores. — Document  sobre  l’activitat 
econòmica de les dones en l’àmbit de la llar. Hi ha 
qui en diu economia submergida. Les pieceras, 
encertadament, en diuen treball extradomèstic S.A. 

El barri s’ha de defensar 
S",(-,5&'9/"&','a*)('C#H/+('i^IF'S&-&+)5V&3'2013. 
VO. Amb la presència de les directores
— Producció que documenta el procés de lluita 
d’Emilia Llorca i d’altres veïns i veïnes per mantenir 
la dignitat popular d’un barri, la Barceloneta, en 
."/%c('0*'-)",(-,$%&%,ZF

DG 8 juny — 19:00h. Sala Chomón

La bataille de Solferino
_)(-,5*'m",*-F'PYIF'>"&56&3';<=YF'@RBS
— La batalla electoral que es viu a la seu del PSF 
&'?&"1(3'&+'%&""*"'0*'B/+H*",5/3'c('2,5k(%)+&'*5'
comparació amb la batalla que en paral·lel lliuren 
les masculinitats aparentment noves en el domicili 
de Laetitia, una periodista enviada a cobrir la 
informació del dia de les eleccions.

DV 19 maig — DL 19 juny

<.$=&-),.$.$8*"#*/
O5&'."/!"&2&%,Z'0*';<'$+2('"*%/2&5&-( 
per la Mostra i que trobareu a 6665&3/*$5.%
20 pel·lícules per 5€

Mostra on-line
7+383#9+"#,&3/*$5.%
O5&'."/!"&2&%,Z'0*';<'$+2('
recomanats per la Mostra 
i que trobareu a 6665&3/*$5.%

Arxiu en línia de la Mostra 
Internacional de Films de Dones  
#":*(5/+%!"#&3/%4+$.%5)#!,

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

Tota la informació a 
/+%!"#&3/%4+$.%5)#!

H&%*E//qF%/2d2/(-"&$+2(0/5*( 
@MostraDones
r$+2(0*0/5*(

Espais
Filmoteca de Catalunya
?+&6&'B&+4&0/"'B*!)13'=]P

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
D&'C&2E+&3'PP

Plaça de la Virreina 
Gràcia

Plaça Salvador Seguí 
C&4&+

Plaça Sant Pere 
D&'C,E*"&

Preus
Entrada gratuïta a
La Bonne 
Centre de Cultura 
de Dones Francesca 
Bonnemaison

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

[La Virreina] 
Centre de la Imatge

Filmoteca 
N5-"&0&'k5,%&8'Ys
Tarifa reduïda: 3€
Abonament 20 sessions: 50€

(*) La Filmoteca no admet l’entrada 
&'+&'(&+&')5'%/.'%/2*56&0&'+&'(*((,ZF 
Tampoc a les sessions dobles. 

Filmin
lllF$+2,5F*('
20 pel·lícules per 5€

Organitza: Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Altres col·laboracions:

La Mostra és membre de:


