Basilio Martín Patino és un important creador cinematogràfic
que ha desenvolupat una carrera en solitari allunyat dels circuits comercials. Les seves obres, algunes realitzades de forma clandestina, estan impregnades de memòria i d’experiències col·lectives.
Canciones para después de una guerra

Dg15 i Dm17

Espanya VO 102’ 35MM 1971

Radiografia implacable, emotiva, lúdica d’aquell temps, d’aquella postguerra. Una proposta original, en complicitat amb l’espectador, joc de ritmes, imatges i sons, subtils
associacions mentals, sense necessitat de fer recurs a cap convenció argumental.

Caudillo

Dm17

ESPANYA VO 105’ 35MM (PROJECCIÓ en Betacam SP Pal) 1973

Primer treball de muntatge sobre el dictador. Martín Patino i el seu reduït equip
van iniciar, ara ja sí en plena clandestinitat, una intensa recerca d’imatges i sons
d’arxiu per organitzar-los després d’una manera particularment imaginativa.

Abonament T-10 l’Alternativa:
10 entrades per 25 €

El grito del sur: Casas Viejas

Abonament compartible (+ catàleg del festival de regal)

Dm17 i Dv20

ESPANYA VO 61’ DVCPro 1996

Venda de l’abonament::

La repressió d’una rebel·lió camperola de tall llibertari a la petita localitat de Casas
Viejas, Cadis, el 1993, ‘recontruïda’ a partir de testimonis, anàlisis històriques i
fragments de pel·lícules suposadament recuperades.

Tel-Entrada de Caixa Catalunya (902 10 12 12),
taquilles del CCCB i Cinema Casablanca-Kaplan

Madrid

Preu entrada:
Auditori CCCB i Cinema Casablanca-Kaplan: 4,5 € per sessió
Institut Francès de Barcelona: 2 € per sessió

Hans es troba a Madrid per dur a terme un programa de
televisió sobre la capital i la Guerra Civil. Durant la seva recerca Hans s’interroga sobre el sentit i la natura del seu treball,
que entra en conflicte amb la dels productors, fins al punt
d’acabar sent substituït en una realització que començava a
apassionar-lo. Ha pres, però, el partit de la llibertat.

Venda d’entrades:

A les taquilles del festival des d’una hora abans de l’inici de la sessió
FNAC, Casa Amèrica Catalunya, Hall CCCB i sessions d’Escoles de
cinema del món
20% de descompte vàlid per a les entrades (3,6 €) tot presentant:
carnet Amics CCCB, carnet Jove, Carnet de soci de TR3SC, carnet
Soci de Club Maumau, carnet de soci de GAC (Guionistes Associats de
Catalunya), carnet de biblioteques i per a persones en atur i persones
jubilades (que presentin documentació que ho acrediti)

Nueve cartas a Berta

FOTO: Alba Díaz Ardila

Sessions gratuïtes:

Dc18

ESPANYA VO 114’ 35MM (PROJECCIÓ en Betacam SP Pal) 1987

Ds14

ESPANYA VO 92’ 35MM 1966

Lorenzo acaba de passar un estiu a Anglaterra on ha descobert altres formes de vida i altres horitzons, a banda de
conèixer Berta. En tornar, l’ambient tradicional de la seva
família i el tedi de la seva ciutat li resulten opriments.

Octavia

Dl16

ESPANYA VO 130’ 35MM 2002

Després de les darreres convulsions, desacreditades les utopies i devaluats els
drets humans, d’acord amb el nou ordre global dels mercats, Rodrigo, davant els
indicis d’una nova caça de bruixes, es veu obligat a refugiar-se a l’antiga devesa
familiar, l’estirp de la qual va renegar quaranta anys enrere.

Descompte no aplicable sobre l’abonament

Ojos verdes

Dv20

Retrospectiva. Dalila Ennadre

Cinema romanès: abans i després de 1989

A partir dels anys 90, sorgeix una nova generació de joves cineastes àrabs que han realitzat una sèrie d’obres de gran riquesa
cinematogràfica i que han fet servir el setè art com a eina d’anàlisi i crítica de
les realitats silenciades. En el si d’aquesta generació, destaca una gran documentalista marroquina, Dalila Ennadre. Les seves obres tracten qüestions de
gènere, tot concedint un espai i una veu pròpia a les dones. Les vides de les
seves heroïnes irradien esperança i possibilitat de canvi.
El Batalett, femmes de la médina
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FRANÇA/Maruecos VOSE 60’ Betacam SP (projecció en DVD) 2000

Dalila Ennadre va dur la seva càmera fins a les cuines i les sales
d’estar d’una comunitat de dones marroquines. Entre les parets de
les seves cases de la medina de Casablanca, aquestes dones cuinen,
s’ocupen de les seves famílies i s’ajuden les unes a les altres.

La caravane de Mé Aïcha

Dm17

FRANÇA/MARROC VOSE 49’ DV Cam (projecció en DVD) 2002

Aquest documental relata la història d’una anciana dama, Aïcha
Messaoud, que visqué en el si d’una família nòmada, la del xeic
Ma-el-Aïnïne. Dalila Ennadre parteix a la recerca de la memòria de la seva
heroïna. Deixant quilòmetres enrere va trobant els descendents del xeic.
Els seus records es fonen amb els d’Aïcha, històries de pobles nòmades
del Sàhara, obligats durant tot el segle XX a tornar-se sedentaris.

Fama… une héroïne sans gloire

Dg15 i Ds21

FRANÇA/Maruecos/Egipto VOSC 52’ DvCam 2004

Mé Fama decideix dedicar la seva vida a la lluita per un Marroc lliure i democràtic.
La seva història és compartida per moltes generacions de dones que van lluitar pels
seus drets i els dels seus fills. Aquesta “mare coratge” ens explica la seva història
mentre es reuneix amb les seves companyes de lluita vingudes d’arreu del Regne.

J’ai tant aimé…

Ds14 i Dj19

FRANÇA/MARROC VOSE 52’ DVCam (projecció en DVCAM i DVD) 2008

Fadma és una dona marroquina que va treballar a l’armada colonial francesa com a
prostituta per als soldats marroquins durant la guerra d’Indoxina. Ara, Fadma reclama a França que li sigui reconegut el mateix estatus que a altres veterans de guerra
i no té cap problema per explicar, ben alt i ben clar, el seu rol durant la guerra.

Je voudrais vous raconter…

Dc18

FRANÇA/MARROC VOSE 52’ DVD 2005

El Codi de Família Marroquí va ser finalment revisat després d’anys de discussions. La nova llei atorga més llibertat a les dones i pretén equilibrar els drets
entre ambdós sexes on gairebé el 70% de les dones del país són. Dalila Ennadre
volia conèixer aquestes dones, de qui parlem i que tanmateix no han tingut mai de
l’oportunitat de parlar per si soles.

ESPANYA VO 92’ DVCPro 1996

La història de la copla es revisa a través de la figura de Rafael de Maura, marquès d’Almodóvar, el qual, perdudament enamorat d’una cantant, va reunir al
llarg de la seva vida documents i fetitxes amb els quals somiava crear un museu.

Los paraísos perdidos
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ESPANYA VO 94’ 35MM 1985

Una dona torna de l’exili al territori de la seva infantesa, en una ciutat castellana, després d’haver crescut en buit que va seguir a la guerra civil espanyola.
En tornar, s’enfronta a la mort de la mare i al retrobament amb els llocs i les
persones que van compondre el seu entorn.

Queridísimos verdugos
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ESPANYA VO 100’ 35MM 1973

Catàleg l’Alternativa:
tota la informació del
festival per només 8 €

De la mà de tres botxins, “executors de sentències”, existents a l’Espanya dels
primers anys setanta, s’explora una zona particularment fosca de la dictadura. Un
retrat atroç de la societat en què viuen. Una reflexió implacable sobre el poder.

A la sombra de la Alhambra

Dv20

ESPANYA VO 17’ DVD 2006

Les declaracions d’Inés, filla de Bernardo Sánchez, el botxí de Granada, mort
el 1972, explicant trenta-quatre anys més tard com va conèixer el seu pare a
través del film i l’impacte que aquesta revelació va causar en la seva vida

Cinema mexicà: una altra forma de narrar

D’un temps ençà, es parla amb insistència d’una nova generació de directors romanesos i, malgrat que no formen cap
moviment, podem identificar en les seves obres tot un seguit de característiques comunes. El més destacat del nou cinema romanès és el
seu realisme quasi documental i el seu estil narratiu directe. Els seus
films defugen els arguments complicats, es desenvolupen en breus
espais de temps i els personatges es mouen en la quotidianitat. En
aquests films també són examinats els darrers trenta anys d’història
del país de forma realista i amb ocasionals tocs d’humor negre.
		
California Dreamin’ de Cristian Nemescu
Dg15
ROMANIA VOSI/VOSE 155’ 35MM 2007

Durant la guerra de Kosovo, el capità de la marina americana Jones és
designat per escoltar un tren carregat d’equipament OTAN destinat a
Iugoslàvia. la seva missió s’atura a causa de Doiaru, un aparentment rigorós cap d’estació d’un poble deixat de la mà de déu.

Cea mai fericit fat din lume
(La noia més feliç del món) de Radu Jude

En aquesta edició, i reforçant encara més el nostre suport als autors catalans, hem creat un espai per projectar obres personals
que indaguin en el llenguatge cinematogràfic, que aportin una mirada innovadora i original fora de les estructures convencionals i que ens exigeixin
una participació més activa i reflexiva. Aquest és el cas de l’excel·lent documental d’Enric Miró, un film difícil de classificar, complex i bell, en el qual el
joc metafòric ofereix a l’espectador diferents nivells de lectura.
Anas: An Indian Film d’Enric Miró

Dv20

ESPANYA VOSC 120’ Betacam SP PAL 2008

Anas Zaghlul és un antic campió de natació palestí. Viu a l’orgullosa ciutat de Naplusa, a Palestina. Fa uns anys, en la foscor de la nit, Anas va
ensopegar amb el cap tallat d’una dona. Des de
llavors, Anas voreja constantment el precipici
de la demència. No obstant això, pretén dur una
vida normal i, sobretot, mantenir el seny.

Los bastardos d’Amat Escalante

Vint-i-quatre hores de les vides de Fausto i Jesús, dos mexicans indocumentats que treballen a Los Angeles. Cada dia, una tasca nova; cada dia, la
mateixa pressió per guanyar diners. Transcorre la seva rutina en un racó de
Home Improvement Store, esperant alguna feina.

Los herederos

d’Eugenio Polgovsky

Els nens del camp mexicà comencen a treballar des de molt
petits. Los herederos és un retrat
de les seves vides i de la seva lluita
diària per la supervivència. Havent
heretat dels seus ancestres les
eines i les tècniques, també n’han
heretat la misèria.

Delia, una adolescent romanesa de classe mitja que
arriba a Bucarest amb els seus pares per recollir el
cotxe que ha guanyat com a premi d’un concurs
organitzat per un refresc i gravar un anunci. La senzilla història del film magnifica les tensions socials
d’un país abocat al capitalisme i a les seves brillants
promeses.
Dv20
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Mèxic VOSI 90’ Dvcam Pal 2008
(PROJECCIÓ en Dvcam Pal i DVD)

ROMANIA/HOLANDA/FRANÇA/JAPÓ VOSI/VOSC 100’ 35MM 2009

Hîrtia va fi albastr (El paper serà blau) de Radu Muntean

Dv20

FRANÇA/Mèxic/EUA VOSI 90’ 35MM 2008

Dl16

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo de Yulene Oliazola

Dl16 i Dj19

ROMANIA VOSI/VOSC 95’ 35MM 2006

Mèxic VOSI 80’ 35MM 2008

El grup d’intervenció rep l’ordre de patrullar pels afores de la capital. Costi,
un dels membres de la patrulla, aprofita un moment de distracció i s’escapa
cap a la seu de la televisió. No aconsegueix arribar al seu objectiu.

A l’encreuament dels carrers Shakespeare i Victor Hugo de Ciutat de Mèxic
hi ha la casa d’hostes de Rosa, un refugi que amaga una història íntima i
apassionant. Fa 20 anys, va conèixer Jorge Riosse, un jove inquilí amb qui
va sorgir una relació entranyable.

Moartea domnului L z rescu
(La mort del Sr. L z rescu) de Cristi Puiu

Ds21

ROMANIA VOSI/VOSE 155’ 35MM 2005

Una nit, sol a casa seva, el senyor L z rescu no es
troba massa bé. Finalment, una ambulància arriba
per conduir-lo a través d’una incongruent odissea.
Mentre s’emeten diversos diagnòstics, contradictoris, i el tractament s’ajorna innecessàriament el senyor L z rescu s’endinsa en la nit de Bucarest.

Pas în doi (Pas a dos) de Dan Pita

Dc18

ROMANIA VOSF/VOSE 110’ 35MM 1985

Estrena. Anas: An Indian Film d’Enric Miró

Un cop més, dediquem un espai al cinema mexicà, que
tants èxits acumula en festivals internacionals per l’alta qualitat
de les obres que estan realitzant els joves directors. Una acurada selecció de llargmetratges de ficció i documentals mostrarà al públic les
diverses formes de narrar amb què aquests autors van construint la
seva realitat en imatges, amb rigor, capbussant-se en la tradició i en els
diversos recursos cinematogràfics a fi de crear un llenguatge personal
en aquestes mirades compartides sobre la realitat mexicana actual.

Dos amics, íntims com germans. Un és l’inepte, de gran cor; l’altre és
irresistible, diferent a la resta. El primer està desesperadament enamorat
d’una mare soltera. L’altre, té caprici d’una bona noia, guapa, però després
s’apassiona per l’amor del seu amic...

Secvente (Seqüències) d’Alexandru Tatos
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ROMANIA VOSI/VOSC 98’ 35MM 1982

Seqüències comprèn tres episodis, cadascun amb el seu equip de càmera
en diferents moments d’una producció de cinema. La relació de l’equip, els
problemes, etc. formen un intrigant contrapunt a la narrativa que construeix
el director paral·lelament. L’art imita la vida... o és justament el contrari?

Reconstituirea (Reconstrucció) de Lucian Pintilie

Dg15

ROMANIA VOSI/VOSE 106’ 35MM 1968

Una nit, dos amics prenen unes copes de més, comencen una baralla al bar
on s’estan i acaben trencant uns quants gots i el cap del cambrer. Com a
càstic, les autoritats obliguen els joves a reconstruir la baralla davant d’una
càmera, amb l’objectiu de convertir-lo en un vídeo educatiu. .

Los ladrones viejos (Las leyendas del Artegio) d’Everardo González
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Mèxic VOSI 97’ 35MM 2007

Història d’una generació de lladres que
assoliren els majors èxits durant els
anys seixanta, dels codis de conducta
ètics que els caracteritzaren, de les
diferents “categories” de delinqüents
que poblaren els carrers de la ciutat, de
les traïcions que els seguiren i del preu
que, finalment, van pagar per això.

Mi vida dentro de Lucía Gajá

activitats paral·leles escoles de cinema del món
Seminari
de música:
Escoltar el cinema
Fernando Velázquez
(Getxo, 1976) és un
dels nous joves valors
de la música de cinema a Espanya. Es va
donar a conèixer amb
el seu esplèndid treball
per a l’exitosa pel·lícula
El Orfanato, de J.A.
Bayona. Entre la seva
filmografia com a compositor destaca Bosque
de sombras, de Koldo
Serra (2006), La Zona,
de Rodrigo Pla (2007) i
Eskalofrio, d’Isidro Ortiz
(2008). Aquest mateix any, ja compta amb
altres projectes, com Spanish Movie, de
Javier Ruiz Caldera, i El mal ajeno, d’Óskar
Santos. Velázquez parlarà de la seva experiència personal i dels mètodes creatius en
la música per a l’audiovisual.

Ds14 i Dl16

Mèxic VOSI 120’ 35MM (PROJECCIÓ en 35mm i DVD) 2004

Un noi de 17 anys que ha crescut en un caseriu enmig d’una planúria salnitrosa
emprèn un viatge iniciàtic a la ciutat, intentant trencar el cercle de marginació
familiar. Amb la noció “no es pot canviar el futur però sí el passat), torna al seu
lloc d’origen.

Ponents:
Fernando Velázquez, compositor de
bandes sonores
Conrado Xalabarder, especialista en
música de cinema

Dimecres 18, 19:30h,
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuïta

Taula rodona:
Noves perspectives
en la recepció
de la imatge

alt-tallers@cccb.org

Taula rodona:
Convergències en
la creació fílmica
i la creació
musical

Cinema i música han compartit, des dels
seus orígens, un llarg recorregut plegats,
complementant-se i nodrint-se l’un a l’altra, de tal manera que de la fusió de totes
dues creacions artístiques n’ha resultat
una manera d’entendre el propi setè art.
A l’Alternativa comptarem amb Fernando
Velázquez, un sòlid compositor que s’ha
donat a conèixer gràcies al seu excel·lent
treball a la pel·lícula El Orfanato i que també ha posat música a altres pel·lícules, i
amb Conrado Xalabarder, un prestigiós
especialista amb diversos llliures publicats que escriu sobre el tema en diversos

nombrosos habitants obligats a marxar
d’El Cuartón. El resultat és una lectura
crítica del passat que parteix d’un cas
particular, d’una mirada intrahistòrica, per
tractar d’esclarir les tensions socioeconòmiques i culturals que va patir Espanya
durant tot el primer terç del segle XX.
Ponents:
Basilio Martín Patino, director de cinema
Josep Maria Català, catedràtic
de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Aurora Fernández Polanco,
professora titular del Departament de
Teoria i Història de l’Art Contemporani de
la Universitat Complutense de Madrid
Moderadora: Margarita Maguregui,
equip directiu de l’Alternativa

Dijous 19
19h: projecció de l’exposició
Espejos en la niebla (un ensayo
audiovisual)
20:15h: taula rodona
Auditorio del CCCB
Entrada gratuïta

Taula rodona:
Èxits del cinema
romanès abans i
després de 1989

Inscripcions i pagament:
http://alternativa.cccb.org/seminari

Mèxic VOSI/VOSE 122’ DV, HDV, S16MM i S8MM (PROJECCIÓ en DVD) 2007

Noticias lejanas de Ricardo Benet

Parlarem sobre la dimensió i la importància de l’aplicació de la música en el
cinema amb la participació d’aquests dos
experts.

Dimarts 17 i dimecres 18, de 16 a
18:30h, Sala Mirador del CCCB
Inscripció: 50 €

Dc18

Rosa és una dona mexicana que, el 1999,
quan tenia 19 anys, va immigrar il·legalment
a Austin, Texas. El gener de 2003 és detinguda sospitosa d’homicidi i jutjada l’agost
de 2005.

mitjans, imparteix l’assignatura de bandes
sonores a les facultats de comunicació
audiovisual de les universitats de Vic i
Pompeu Fabra i és el creador de la web
MundoBSO.com.

Basilio Martín Patino (Salamanca,
1930) ha estat sempre involucrat en
processos creatius que poguessin repensar les convencions cinematogràfiques,
especialment en tot el que fa referència
a la ruptura d’un temps lineal. Així ho
demostren la seva contínua preocupació
pel muntatge i els jocs narratius. Amb l’assaig cinematogràfic Espejos en la niebla
(2008), culmina una estratègia que el director havia iniciat uns quants anys abans,
quan va començar a involucrar l’espai expositiu en els seus treballs audiovisuals.
Com a punt de partida per reflexionar sobre aquest tema, es projectarà, abans del
debat, la darrera proposta audiovisual de
Basilio Martín Patino: l’exposició Espejos
en la niebla (un ensayo audiovisual).

Exposició: Espejos en
la niebla (Un ensayo audiovisual)
de Basilio Martín Patino
ESPANYA VO 67’ DVD 2008

El contingut temàtic d’Espejos en la niebla, darrera proposta audiovisual de La
Linterna Mágica, taller de Martín Patino,
s’entrellaça al llarg del segle vint per territoris salmantins, postulant un contrast
dialèctic entre El Cuartón, finca dels Luna
Terrero, família d’oligarques terratinents,
i els solitaris terrenys de Centenares, reduït poblat que van haver de construir els

Per donar resposta a moltes de les preguntes que tant la crítica com els espectadors
es fan arran de l’aparició d’un cinema que
en els darrers anys ha rebut premis i reconeixement, hem organitzat aquesta taula
rodona, en què professionals i creadors
romanesos dialogaran i ens parlaran dels
orígens, dels referents culturals que han
donat lloc a un llenguatge personal i del
desenvolupament d’una cinematografia
amb identitat pròpia.
Ponents:
Corneliu Porumboiu, director de cinema
Ada Solomon, productora de cinema
Mihai Chirilov, crític de cinema
Horia Barna, director de l’ICR Madrid,
ministre conseller i vicepresident
d’EUNIC Espanya
Moderador: Àlex Navarro, director de
Media Antena Catalunya

Dimarts 7, 19:30h,
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuïta

Des dels seus inicis, l’Alternativa ha apostat per reivindicar el paper de
les escoles en la formació dels professionals de l’àmbit audiovisual. Per
això, dedica una secció a presentar les obres més interessants dels estudiants d’escoles de cinema d’arreu del món. A més a més, com cada any,
programem un espai monogràfic, en aquesta edició dedicat a la Facultat
de Cinema de la UNATC de Bucarest. Paral·lelament a les projeccions,
tornem a oferir un seguit d’activitats programades conjuntament amb centres formatius de Barcelona i Madrid.

Tallers

Continuant amb la filosofia pedagògica, hem organitzat una sèrie de tallers
dirigits a joves creadors, estudiants
de cinema i professionals. Una oportunitat única per aprendre més sobre
la complexitat de la creació cinematogràfica..
Auditori del CCCB (11-13h)

Dimarts 17
EMAV presenta Mars Picnic, un curt
de ciència-ficció realitzat pels alumnes com a projecte final de curs. Un
homenatge a les pel·lícules de sèrie B
de l’època daurada del cinema fantàstic en 3D anaglífic.

Dimecres 18
9zeros presenta Las viejas tecnologías al servicio de los nuevos creadores. 80 anys després de la invenció
del Cine Nic, proposem reprendre el
vell invent per adaptar-lo a noves creacions.

Dijous 19
El Màster en Documental Creatiu
de la UAB presenta ¿Menos es más?,
una xerrada-taller sobre el present i futur de les noves tecnologies aplicades
al documental actual.

Divendres 20
ECAM presenta La función del ayudante de dirección, un taller amb exemples
pràctics en el qual es descobrirà una
de les professions menys conegudes
de la indústria audiovisual.
Hall CCCB

Dissabte 21 (20h)
ECIB presenta una sessió de VJ feta
pels alumnes de l’escola, que destina
un espai a la formació en arts audiovisuals digitals i experimentals.

Projeccions

Cinquanta dues pel·lícules realitzades en trenta cinc escoles
de dinou països conformen un
panorama de les tendències i
noves idees dels futurs cineastes de tot el món.
Sessió 1:
Animació (58’)

The Unplugged Son
Rascal’s Street
Copy City
Like Crude Oil
The Shadow Rabbit
Odradek I
The Snowglobe
The Last Drag
Milbe
Umbilical
What Light
DISSABTE 14, 22h HALL

Sessió 2:
Monogràfic UNACT I (92’)

Presentat per Mihai Chirilov

Vineri în jur de 11
Examen
Interior scar de bloc
Pizza Love
Lungul drum spre cas
Bric-Brac
DILLUNS 16, 20h FNAC

Sessió 3:
Ficció llatina (89’)

Os sapatos de Aristeu
Roma
Paula
Pehuajó
Ausente
DIMARTS 17, 19:30h
CASA AMÈRICA CATALUNYA

Sessió 4:
Documental I (90’)

Ja tornes a gravar
Anything but sound
Goleshovo
I Ovo Je Beograd
DIMARTS 17, 20h FNAC

13-21 novembre 2009
organitza:

amb la
col·laboració de:

CCCB Montalegre, 5 08001 Barcelona • Tels. (+34) 933 014 326 i (+34) 934 815 779 (ext. 12 i 15) • Fax (+34) 933 022 423 • alternativa@cccb.org

Basilio Martín Patino. Llibertat i independència

13-21 novembre 2009

GLASSMM (625599499)

seccions paral·leles

amb el suport de:

Sessió 5:
Monogràfic UNACT II (74’)

Presentat per C. Porumboiu

Singur pe lume
Mâna lui Paulista
Bucuresti-Wien: 8:15 AM
Poveste la scara C
C l torie la oras
DIMECRES 18, 18:30h HALL

Sessió 6:
Ficció I (93’)

(en) terrats
6 Hours
Swingers
Ivadelle
6:05
Zhenshina Vnutri kak step
LCD
DIMECRES 18, 20h FNAC

Sessió 7:
No ficció llatina (90’)

Brises
A Taste of Honey
Nadie en el espejo
Yo, Natalia
La Chirola

seus oficials:

DIJOUS 19, 19:30h
CASA AMÈRICA CATALUNYA

Sessió 8:
Documental II (85’)

Pyxis
Death of one
Cosmic Station
Dolce Vita
DIJOUS 19, 20h FNAC

mitjans de comunicació oficials:

patrocinadors:

Sessió 9:
Ficció II (94’)

Bes
Travemünde trelleborg
Territorio enemigo
Sur mon coma bizarre glissent
des ventres des cygnes
Harake

amb la col·laboració de:

DISSABTE 21, 17h FNAC

+info: http://alternativa.cccb.org
Totes les
projeccions
d’Escoles de
cinema del món
seran gratuïtes

organitza:

amb la col·laboració de:

P R O G R A M A C ATA L À

SEUS

Auditori CCCB

DISSABTE 14
17:00

Montalegre, 5
19:00

21:00

23:30

DIUMENGE 15

Documentals
Les damnés de la
mer (70’)

16:00

Dalila Ennadre
J´ai tant aimé… (52’)
Presentat per
Dalila Ennadre

17:15

Cinema mexicà
Noticias lejanas (120’)
Presentat per
Ricardo Benet

19:00

22:00

Curts 1 (67’)

Dalila Ennadre
Fama… une héroïne
sans gloire (52’)

DILLUNS 16
16:30

Cinema mexicà
Los ladrones viejos (97’)

18.30

Documentals
Du weißt mehr,
das du nicht weißt
(Saps més del que no
saps) (50’)
+ O’er the Land (51’)

Curts 2 (72’)
Cinema romanès
California Dreamin’
(155’). Presentat per
Horia Barna
Basilio Martín
Patino Canciones
para después deuna
guerra (102’)

DIMARTS 17

20:15
22:00

Llargmetratges
Perpetuum Mobile (86’)
Curts 3 (84’)

Taller
escoles Mars Picnic
(animació 3D)
Impartit per EMAV

11:00-13:00

DIMECRES 18
Taller escoles
Las viejas tecnologías al
servicio de los nuevos
creadores (Animació - Cine
Nic). Impartit per 9zeros

11:00-13:00

16:30 Basilio Martín Patino

18:00
20:00
22:00

El grito del sur:
Casas Viejas (61’)

16:30

Llargmetratges
Zero Bridge (96’)

18:30

Curts 4 (86’)
Documentals
California Company
Town (77’)

20:00

22:30

Hall CCCB

18:30

Montalegre, 5 19:30

DIVENDRES 13 a les 21:00

20:00

Sinfonies menors (46’)
Sèrie B, el retorn (22’)
Festival
Betting on Shorts (120’)

FESTA 22:00 Escoles, sessió 1:
D’INAUGURACIÓ
Animació (58’)
Projeccions, copes
23:30
Petits divertiments
i actuació de
nocturns (21’)
Don Simón y Telefunken

Casablanca-Kaplan

18:00

Passeig de Gràcia, 115
19:45

21:40

18:30

Basilio Martín Patino
Nueve cartas a Berta
(92’)

20:00
21:15
22:30

18:00

Documentals
Mirages (45’) +
Archipels Nitrate (62’)
Llargmetratges
Gabbla (Terra endins)
(138’)

20:00

22:00

Institut Francès
de Barcelona

Sensibilitat a flor
de frame (56’)
Monogràfic
León Siminiani (50’)
Festival Signes
de Nuit (65’)

19:00
20:45
22:00
22:45

Catedrals
d’escuradents (24’)
Llargmetratges
Aram Bash va
ta haft beshmar
(Tranquil·litza’t
i compta fins
a set) (89’)
Llargmetratges
Adhen (Dernier
maquis) (93’)

18:00
20:30

22:30

Cinema romanès
Reconstituirea (106’)
20:30

19:30

Còrsega, 299

Fnac El Triangle
Pl. Catalunya

19:00

Pantalla lliure (90’)

18:30

EMAF. European Media 20:30 Variacions vitals
Art Festival (55’)
(59’)
AFX. Amsterdam Film
Experience 1 (35’)
Trash (39’)

21:45
22:30

20:00

Basilio Martín Patino
Octavia (130’)
Cinema romanès Cea
mai fericit fat din
lume (La noia més feliç
del món) (100’)
Presentat per Ada Solomon

18:00

20:00

Cinema mexicà
Intimidades de
Shakespeare y Victor
Hugo (80’)

22:00

Dalila Ennadre
El Batalett, femmes
de la médina
Presentat per
Dalila Ennadre

20:30

Cinema mexicà
Noticias lejanas (120’)
Presentat per Ricardo
Benet

19:30

Escoles, sessió 2:
Monogràfic UNACT I
(92’). Presentat per
Mihai Chirilov

20:00

Cinema mexicà
Los herederos (90’)

Sensibilitat a flor de frame
(56’)

Rieu, rieu, maleïts
(48’)

22:00

Simfonies menors (46’)

Documentals
Bagatela (68’)

22:00

22:00

Escoles, sessió 5:
Monogràfic UNACT II (74’)
Presentat per C. Porumboiu

Movil Film Fest (30’)

20:00

19:00

Llargmetratges
She Unfolds by Day (75’)

21:15

18:00

17:00

Llargmetratges
Poli ist, Adjectiv (115’)
Presentat per
Corneliu Porumboiu

Cork Film Festival
(30’)

Basilio
Martín Patino
Canciones para
después de una
guerra (102’)

Taller escoles
¿Menos es más? (nuevas
tecnologías). Impartit pel Máster
de Documental Creativo UAB

11:00-13:00

Documentals
Unnamed Film (55’)
+ Window (3’)

20:00

23:00

Moià, 8

Casa Amèrica
Catalunya

Vitriol dolç (84’)

DIJOUS 19

19:00
20:00
21:30
22:45

Curts 5 (80’)
Taula rodona Noves
perspectives en la recepció
de la imatge. Projecció:
exposició Espejos en la niebla
(Un ensayo audiovisual)
de Basilio Martín Patino (67’).
Ponents: Basilio Martín Patino,
Josep M. Català, Aurora
Fernández Polanco

Pantalla lliure (60’)
Somnis i malsons (73’)
Formes animades,
textures habitades (57’)
Trash (39’)

17:00

18:15
20:00
22:00

19:00
20:30

Cinema romanès Pas în doi
(Pas a dos) (110’)
Basilio Martín Patino
Madrid (114’)

18:00
20:00

22:00

Llargmetratges
Shultes (100’)
Cinema mexicà
Intimidades de Shakespeare
y Victor Hugo (80’)
Curts 6 (77’)

20:30

Dalila Ennadre
Je voudrais vous raconter…
(52’)

20:30

16:30

Basilio Martín Patino
El grito del sur: Casas
Viejas (61’)

17:30

Basilio Martín Patino
Ojos verdes (92’)
Cinema romanès
Secvente (98’)

23:15

Petits divertiments
nocturns (21’)

22:15

20:00

Catedrals d’escuradents
(24’)
AFX. Amsterdam Film
Experience 2 (40’)

19:45

Cinema romanès
Moartea domnului
L z rescu
(La mort del
Sr. L z rescu)
(155’)

seccions oficials
LLargmetratges
8 llargmetratges
internacionals en
competició
Adhen (Dernier maquis)

Dg15

de Rabah Ameur Zaïméche

Dj Sporowsky
(música balcànica)
i Vjs d’ECIB

Mao, un cap musulmà, decideix obrir
una mesquita i en designa ell mateix
l’imam, sense consultar els treballadors.
L’auster realisme s’apropa al gènere documental, però sota l’aparent simplicitat
hi trobem un potent simbolisme gràfic.
No hi ha moral en aquesta peça; potser
tan sols un recordatori que ens avisa que
la lluita de classes encara no ha acabat.

21:30 FESTA DE CLOENDA

I LLIURAMENT
DE PREMIS
Projeccions de films
guanyadors, copes i
actuació de
The Funkdacion BCN

Cinema romanès
Hîrtia va fi albastr
(El paper serà blau) (95’)

18:00

Estrena Anas:
An Indian Film (120’)
Presentat per Enric Miró

20:00

Cinema mexicà
Los bastardos (90’)

Cinema mexicà
Los ladrones viejos
(97’)
Basilio
Martín Patino
Los paraísos
perdidos (94’)

Escoles, sessió 4:
Documental I (90’)

19:30

20:00

Cinema mexicà
Mi vida dentro (122’)

Escoles, sessió 6:
Ficció I (93’)

20:00

Escoles, sessió 8:
Documental II (85’)

19.30

Taula rodona Èxits del cinema
romanès abans i desprès de 1989
Ponents: C. Porumboiu, A. Solomon,
M. Chirilov, H. Barna i A. Navarro

19.30

Taula rodona Convergències
en la creació fílmica i la
creació musical amb Fernando
Velázquez i Conrado Xalabarder

EUA VOSC/VOSI 96’ vídeo 2008

Al Caixmir, un jove criminal veu amenaçada la seva darrera oportunitat de
salvació quan pateix una crisi moral
respecte a la seva última víctima. El
film va ser rodat a Sringar, amb un
repartiment d’actors no professionals
i un equip tècnic que es reduïa a una
única persona: el director.

Iran VOSC/VOSI 89’ Video 2008

Rodat en un estil purament realista en
una illa al sud de l’Iran, el film és el retrat
d’unes persones unides irremediablement en una societat que s’aboca a la
societat de consum.

Poli ist, Adjectiv (Policia, adjectiu) Dc18

Romania VOSE/VOSI 115’ 35mm 2009

El nou film de Porumboiu retrata un policia
que es nega a detenir un noi que considera inocent, per desenvolupar així una
anàlisi sobre l’autoritat, la consciència
moral i la tirania del llenguatge.

20:00

Dalila Ennadre
El Batalett, femmes de la
médina (60’)

17:00

Escoles, sessió 9:
Ficció II (94’)

Secció Oficial
Documentals
Secció Oficial
Documentals

Seccions
Escoles de
Paral·leles cinema del món

Dl16

Mèxic/França VOSI 86’ vídeo 2009

13-21 novembre 2009
Secció Oficial
Curtmetratges

Perpetuum Mobile

de Nicolás Pereda

Pantalla
Hall

Activitats
Paral·leles

El film narra la història d’un mosso
de mudances, Gabino, que viu amb la
seva mare a Mèxic DF. Es construeix

França VOSE/VOSI 45’ 35mm 2008

43 curtmetratges
internacionals,
incloent films de ficció,
animació, documental i
experimental, concursen
en 6 sessions
Curts 1 (67’)

Dm17

Ds14

Kanizsa Hill d’Evelyn Lee
Letunt világ (Món perdut) de Gyula Nemes
Hongria/Finlàndia SD 20’ 35mm (PROJECCIÓ en
vídeo) 2008

O’er the Land

Dl16

ALEMANYA SD 7’ 35mm 2009

EUA VOSC 51’ 16mm 2009

Scope de Volker Schreiner

She Unfolds by Day

Dc18

de Rolf Belgum

EUA VOSE 75’ vídeo 2008

Un home frustrat brega amb la seva
mare, una dona misantropa de 80 anys.
Una sèrie de loops inconnexos uneixen
ficció, documental i elements de la natura en una estranya barreja d’intensa
realitat i d’imaginari inconscient.

Documentals
9 documentals
internacionals
en competició
configuren les 7 sessions

Essaouira va ser el primer port pesquer de sardina del món. Avui dia, el
peix ha abandonat les seves aigües i
milers de pescadors marroquins han
hagut de traslladar-se al Sàhara, esperançats per la possibilitat de poder
reprendre la pesca. Una vegada allí,
comença una lluita aferrissada.

Ds14

de Claudio Pazienza

de Naomi Uman

EUA VOSE 55’ 16mm 2008

Convertint-se, ella mateixa, en una immigrant, la realitzadora va tornar a Ucraïna,
la terra que els seus avis havien abandonat el 1906, sense parlar-ne la llengua ni
conèixer-hi a ningú. Es projectarà juntament
amb el curtmetratge Window (2009).

Bèlgica VOSE/VOSI 62’ vídeo 2009

Shultes

Dj19

de Bakur Bakuradze
Rússia VOSC/VOSI 100’ 35mm 2008

Lesha Shultes, carterista, du una vida
ben ordinària en un suburbi de Moscou. L’única cosa extraordinària és
que sempre porta al damunt un petit
quadern on ho anota tot. A mesura que
aquest drama minimalista es desenvolupa, se’ns va revelant un missatge
filosòfic potent i universal.

Un íntim i personal retrat de la Filmoteca
Real Belga. A la pantalla, flaixos del món,
una idea de la història, de la bellesa. “Sóc
allò que he vist”, va dir Matisse. Però totes les imatges que hem vist no resten
intactes. I encara menys, la imatge que
ens vam fer de nosaltres mateixos.

REGNE UNIT VOSC 9’ vídeo 2009

The Black Dog’s Progress de Stephen Irwin
REGNE UNIT SD 3’ vídeo 2008

Bagatela

Dg15

Espanya/Colòmbia VOSI 68’ vídeo 2008

Bogotà és una de les ciutats amb un
índex de criminalitat més elevat. En el
seu debut, el realitzador ens mostra un
dia qualsevol dels jutjats de la ciutat,

VO: versió original • SD: sense diàlegs • VOSE: versió original subtitulada en castellà • VOSC: versió original subtitulada en català • VOSI: versió original subtitulada en anglès

Hideg Berek (Arbreda freda)
Hongria VOSC/VOSI 16’ S8MM (PROJECCIÓ en
vídeo) 2008

Rosa Rosa de Félix Dufour-Laperrière
de Jakrawal Nilthamrong

Dj19

Birth de Signe Baumane

I Know You de Gudrun Krebitz

REGNE UNIT VOSE 9’ vídeo 2008

Àustria VOSC/VOSI 34’ 35mm 2009

The Conservatory de Matilda Tristram

Destination Finale de Philip Widmann

REGNE UNIT VOSC 3’ vídeo 2008

ALEMANYA VOSC/VOSI 9’ vídeo 2008

Western Spaghetti de PES
EUA SD 2’ vídeo 2008

Aanaatt de Max Hattler
Dl16

Rucak (Dinar) d’Ana Husman

París #1 d’Oliver Laxe
ESPANYA VO 35’ 16mm (PROJECCIÓ en vídeo) 2008

Croàcia VOSC 17’ 16mm (PROJECCIÓ en vídeo) 2008

Du weißt mehr, das du nicht weißt
(Saps més del que no saps)
Dl16
d’Eva Radünzel

Le coq et l’hirondelle

de Pilar Arcila i Jean-Marc Lamoure
FRANÇA VOSC 7’ S8MM (proJECCIÓ en vídeo) 2008

Alemanya VOSC 50’ Super 8 2008
(projecció en vídeo)

Sparni un airi (Ales i rems)

Quan t’enfrontes a una cultura estrangera,
apareixen límits difosos que ens sobrepassen. En aquest film, una dona alemanya traça aquest límit a través de formes
de comunicació japoneses.

Letònia SD 6’ vídeo 2009

de Vladimir Lesciov

Jade de Daniel Elliott
REGNE UNIT VOSC 15’ 35mm 2009

Matières à rêver de Florence Miailhe
FRANÇA SD 6’ 35mm (PROJECCIÓ en vídeo) 2009

Myth Labs de Martha Colburn
Holanda SD 7’ 16mm (PROJECCIÓ en vídeo) 2009

La Chirola de Diego Antonio Mondaca
BOLÍVIA/Cuba VO 26’ vídeo 2008

Curts 6 (77’)

Dj19

Germania Wurst de Volker Schlecht
ALEMANYA SD 11’ 35mm 2008

Con el viento de Manuel Muñoz
ESPANYA VOSI 21’ 35mm 2009

Ghosts de Jan Ijäs
Finlàndia VOSE 15’ 35mm 2009

Drux Flux de Theodore Ushev
Canadà SD 5’ 35mm 2008

John Wayne Hated Horses
de Andrew T. Betzer
EUA VOSC 10’ 35mm 2009

Le feu, le sang, les étoiles
de Caroline Deruas

FRANÇA VOSC/VOSI 15’ 35mm 2008

Ds14 i Dc18

BÈLGICA SD 7’ Video 2008
EUA SD 4’ Video 2009

ESPANYA VOSE 10’ S8MM 2008
EUA VOSC 6’ 16MM 2008
ESPANYA VOSE 6’ Video 2009

Ds14 i Dv20

Balloon Tunes 1 de Matilda Tristam 			
Per fare un tavolo de lemeh42 				
Balloon Tunes 2 de Matilda Tristam 			
God Moves on the Water d’Erik Bünger 		
Sketches de Matilda Tristam 				
Flight of the Bumble Bee de Matilda Tristam
Divertiment d’Aurora Gasull 				
Worm Songs 1: Take My Breath Away de Matilda Tristam
Tolibu Dibu Dauchyu de Boris Despodov 		

REGNE UNIT SD 1’ Video 2008
ITÀLIA SD 3’ Video 2008
REGNE UNIT SD 1’ Video 2008
SUÈCIA SD 3’ Video 2008
REGNE UNIT SD 1’ Video 2008
REGNE UNIT SD 1’ Video 2008
ESPANYA SD 3’ VÍIDEO 2009
REGNE UNIT SD 1’ Video 2008
BULGÀRIA VOSI 5’ Video 2008

Dg15 i Dc18

Lluminositat, Delicadesa, Nostàlgia & Company afloren davant dels vostres ulls.

ROMANIA VOSC/VOSI 10’ 35mm 2008

REGNE UNIT SD 4’ vídeo 2008

Sèrie B, el retorn (22’) 				

Sensibilitat a flor de frame (56’) 		

ALEMANYA VOSC 4’ vídeo 2009

Megatron de Marian Crisan

On Time Off de Bill Porter

REGNE UNIT VOSE 35’ S8MM 2009

“…take my breath awaaaaaay…”

REGNE UNIT VOSC 7’ vídeo 2008

EUA/Itàlia VOSE 12’ 35mm
(PROJECCIÓ en vídeo) 2009

Elefantenhaut de Severin Fiala i Ulrike Putzer

Jazzed d’Anton Setola
		
It’s Nick’s Birthday de Graeme Cole 		
Somewhere de Salise Hughes 				

Petits divertiments nocturns (21’)

Photograph of Jesus de Laurie Hill

EUA SD 4’ 16mm 2008

Qui ha dit que el musical ha mort?

Die Schneider Krankheit de Javier Chillon
Catastrophe Tourists de Tamas Bojtor 		
A.k.a. Familia Nuclear de Marc Igual Arnau

de Jay Rosenblatt i Stacey Ross

14 d’Asitha Ameresekere

Ds14 i Dc18

Ciutadanes, ciutadans... tremoleu! L’era atòmica comença de nou.

Man and Gravity

The Parable of the Tulip Painter
and the Fly de Charlotte Price

Curts 3 (84’)

Argentina VOSI 72’ vídeo 2008

de Jorge Caballero Ramos

Àustria SD 5’ vídeo (PROJECCIÓ en 35mm) 2008

Curts 5 (80’)

Monogràfic

Simfonies menors (46’) 				

REGNE UNIT/ALEMANYA/JAPÓ SD 5’ vídeo 2008

Dj19

de Kris Niklison

Dm17

d’Harald Hund i Paul Horn

EUA SD 6’ vídeo 2009

ESPANYA VOSE 12’ vídeo (en 35mm) 2008

Una octogenària argentina es lliura, cada
vegada que no és espiada pel seu jardiner,
a llargues discussions filosòfiques amb la
seva criada sobre temes tan fonamentals
com fútils. Un altre temps, però també el
present d’un paisatge exuberant.

Dropping Furniture

Quiero ver d’Adele Horne

El tránsito d’Elías León Siminiani
Diletante

Iran SD 3’ vídeo 2009

EUA VOSC 12’ vídeo 2008

ALEMANYA VOSC 9’ vídeo 2008

Dc18

de Mashaallah Mohammadi

Sam’s Hot Dogs de David López Retamero

Clean Up de Sebastian Mez
Unnamed Film

Una secció dividida en onze programes confeccionats des de l’Alternativa exclusivament
per a Pantalla Hall: un ventall de cinema i vídeo internacional per a tots els públics, tot i que
potser no per a tots els gustos. Excentricitats, convencions, enginy, documentació, crítica,
humor, observació, visions íntimes. Eclecticisme pur per als ulls curiosos.

Adamha (Éssers humans)

ALEMANYA SD 5’ vídeo 2008

Curts 2 (72’)

Bèlgica/França VOSC/VOSI 70’ vídeo 2008

Mèxic VOSI 18’ vídeo 2008

Tailàndia SD 10’ vídeo 2009

Portugal SD 15’ 35mm 2008

Ds14

de Jawad Rhalib

L’Alternativa PROPOSA

de Nicolás Pereda

Four Questions for a Rabbi

13-21 novembre 2009

Dm17

Canadà VOSC 9’ vídeo 2008

Patience of the Memory de Vuk Jevremovic

de Deborah Stratman

Curts 4 (86’)

pantalla hall

Entrevista con la tierra

de Mihály Schwechtje

EUA VOSC 8’ vídeo 2008

Prenent el seu nom de l’himne nacional
americà (“Sobre la terra dels homes lliures
i la llar dels valents”), el film qüestiona les
formes en què els americans han acabat
interpretant la llibertat i la identitat nacional.

Les damnés de la mer

Ds14

Amb una aproximació minimalista, una
cinematografia hipnòtica i una banda sonora que mescla rock alternatiu, afrobeat
nigerià i rai algerià, el film reflecteix la contradictòria situació política actual d’Algèria
a través de Malek, un solitari topògraf
que accepta l’encàrrec d’inspeccionar
una remota província de l’oest del país.

California Company Town

Curtmetratges

Ds14

Corrente de Rodrigo Areias

França/Algèria VOSE/VOSI 138’ 35mm 2008

Cinema mexicà
Los herederos (90’)

Mirages

d’Olivier Dury

Cada dia, a milers de quilòmetres d’aquí,
moltes persones es preparen per fer
realitat les seves aspiracions: arribar a
Europa. El realitzador viatja amb aquests
homes i aconsegueix, per un moment,
treure’ls de l’oblit que els espera.

Film assaig sobre la desolació de les ciutats industrials abandonades de l’estat de
Califòrnia i una reflexió potent sobre els
entorns naturals i aquells afaiçonats per
l’home. Contemplatiu, subtil i inquietantment contemporani.

Archipels Nitrate

19:30

amb els testimonis i les sentències. Les
úniques sortides possibles són cap a la
llibertat o cap a una cel·la atapeïda.

EUA VOSC 77’ 16mm 2008

de Corneliu Porumboiu

Dalila Ennadre
J’ai tant aimé… (52’)

Escoles, sessió 7:
No ficció llatina (90’)

Dm17

de Ramtin Lavafipour

Gabbla (Terra endins)

19:30

Zero Bridge

de Tariq Tapa

de Lee Anne Schmitt

de Tariq Teguia

Escoles, sessió 3:
Ficció llatina (89’)

13-21 novembre 2009

Aram Bash va ta haft beshmar
(Tranquil·litza’t i compta fins a set) Dg15

16:00-18:30

Montalegre, 5

sobre els moments quotidians del protagonista i fa que sorgeixin, molt eloqüentment, qüestions sobre la natura
de l’existència i les absurditats i les
tragèdies de la vida actual.

França/Algèria VOSE/VOSI 93’ 35mm 2008

Pantalla lliure (90’)

Variacions vitals (59’)

18:00

Dalila Ennadre
Fama… une
héroïne sans gloire
(52’)

Basilio Martín Patino
A la sombra de la Alhambra
(17’) + Queridísimos
verdugos (100’)

22:30

Basilio
Martín Patino
Caudillo (105’)
Dalila Ennadre
La caravane de Mé
Aïcha (49’)

Taller escoles
La función del ayudante
de dirección (cine)
Impartit per ECAM

21:15

Sèrie B, el retorn (22’)
Basilio Martín Patino
Los paraísos perdidos (94’)

DISSABTE 21

11:00-13:00

Documentals
Diletante (72’)

Seminari
16:00-18:30 Seminari
Escoltar el cinema
Escoltar el cinema
amb Fernando Velázquez
amb Fernando Velázquez

Sala Mirador CCCB

DIVENDRES 20

Retouches de Georges Schwizgebel 		
SUÏSSA SD 6’ 35MM 2008
S.N. via senza nome casa senza numero de Cosimo Terlizzi
ITÀLIA SD 25’ S 8MM 2008
Somewhere between here and there de Liss Platt
CANADÀ/EUA SD 10’ 16MM/S8MM 2008
My Tears Are Dry de Laida Lertxundi 		
ESPANYA/EUA SD 4’ 16MM 2009
Cómo dibujar animales tristes o cuaderno de todas las cosas
vivas y muertas que imaginé la noche que te fuiste para siempre
de Pere Ginard i Laura Ginès (Laboratorium)

Variations sur Marilou de Félix Dufour-Laperrière
Catedrals d’escuradents (24’) 		

ESPANYA SD 5’ S8MM 2009
FRANÇA/CANADÀ SD 6’ 35MM 2008

Dg15 i Dv20

Peces realitzades amb summa virtuositat.

Palimpsest de Pia Borg 				
Berboac de Taller d’animació d’Arteleku
Coagulate de Mihai Grecu 				
Freude (Delight) de Thomas Draschan 		
Vitriol dolç (84’) 				

REGNE UNIT SD 10’ Video 2008
ESPANYA SD 5’ Video 2008
FRANÇA SD 6’ Video 2008
ÀUSTRIA SD 3’ 35MM 2009

Dl16

Mirades crítiques però no per això menys creatives.

El empleo de Santiago “Bou” Grasso 		
La mujer barbuda y la teta en Barcelona de Dones Llop
Matagalpa de Stéphane Bergmans 				
O’Moro de Christophe Calissoni i Eva Offrédo
Kaupunkilaisia (Citizens) de Juho Kuosmanen
Lögner (Lies) de Jonas Odell 				
Robe de guerre de Michèle Cournoyer 		

ARGENTINA SD 6’ Video 2008
ESPANYA VO 5’ Video 2009
BÈLGICA VOSC 13’ Video 2009
FRANÇA VOSI/C 12’ 35MM 2009
FINLÀNDIA VOSI/E 29’ 16MM 2008
SUÈCIA VOSI/C 13’ Video 2008
CANADÀ SD 5’ 35MM 2008

León Siminiani (50’) 				

Trash (39’) 				

Dl16 i Dj19

No comments.

Rabbit Punch de Kristian Andrews 				
REGNE UNIT VOSC 6’ Video 2008
Barbee Butcher de Sophie Lagues			
FRANÇA/REPÚBLICA TXECA/HOLANDA SD 1’ Video 2008
Sagan om den lille Dockpojken
(The Tale of Little Puppetboy) de Johannes Nyholm
SUÈCIA VOSI/C 18’ 35MM 2008
Oink! de Baltazar Rodes 				
ESPANYA/ARGENTINA SD 2’ Video 2008
Arbeit für Alle (Full Employment)
de Thomas Oberlies i Matthias Vogel 		

ALEMANYA VOSI/C 12’ 35MM 2008

Variacions vitals (59’) 				

Dm17 i Dv20

Vides, viatges, moments, encontres.

Flores em Vida de Rodrigo T. Marques i Eduardo Consonni
BRASIL VOSI/C 12’ S8 2008
Boulevard Océan de Céline Novel				
FRANÇA SD 20’ S16MM 2007
Allons-Y! Alonzo! de Camille Moulin Dupré
FRANÇA SD 7’ Video 2009
7 More Minutes d’Izabela Plucinska 		
Alemanya, SD, 8’, Video, 2008
Between Dreams d’Iris Olsson 				
FRANÇA/RÚSSIA/FINLÀNDIA VOSI/C 11’ Video 2009
Rieu, rieu, maleïts (48’) 				

Dm17

Relaxa’t i gaudeix.

The Seductive Art of Catalonian Sex de Queralt Antú Serrano
My Girlfriend Sleeps Like Superman de Steve Gentile
Roof Sex de PES 				
The surprise Demise of Francis Cooper’s Mother de Félix Massie
Kuolema keltaisessa talossa
(Death in the Yellow House) d’Anna Virtanen
Fly on the Window de Nikita Diakur 		
Missed Aches de Joanna Priestley 				
Malfunction d’Ayce Kartal 				
First Place de Joji Koyama 				
Somnis i malsons (73’)

		

ESPANYA SD 4’ Video 2007
EUA VOSC 2’ Video 2009
EUA, SD, 1’, vídeo, 2002
REGNE UNIT VOSC Video 2008
FINLÀNDIA SD 5’ Video 2008

de Anne-Laure Daffis i Léo Marchand 		

EUA VOSC 4’ Video 2009
TURQUIA SD 8’ Video 2009
REGNE UNIT SD 9’ Video 2008

Dj19

PORTUGAL/ESPANYA SD 8’ 35MM 2009

Intercanvis
Un any més, obrim les finestres del Hall als aires que ens arriben des de 3 propostes
ben diferents:
Cinema Trans Europeu

Projecte resultat de la col·laboració entre cinc festivals de cinema amb seu a Europa. Aquesta
col·laboració pretén perllongar un “cinema de la diferència”, un cinema que uneix complexitat,
enigma, gust per l’experimentació i un treball diferencial amb el desig, que es rebel·la contra
els estàndards i les normes acceptant el fet que, senzillament, els llenguatges audiovisuals no
repetitius no disposen de gaire oportunitats per captar la realitat i tornar-la perceptible.
Com a part d’aquest projecte, l’Alternativa mostrarà les programacions proposades per:

Festival Signes de Nuit (65’)				

Dl16

AFX. Amsterdam Film Experience 		

Dl16 (35’) i Dv20 (40’)

Cork Film Festival (30’)				

Dm17

Movil Film Fest (30’) 				

Dc18

Pioner en el seu gènere i dedicat al cinema rodat amb mòbils, Movil Film Fest ha sabut
combinar noves tecnologies i llenguatge audiovisual amb la voluntat de un ser aparador
de tendències narratives i una cita de referència a Espanya. Mostrarem una selecció de
peces, una petita mostra d’aquest vast món.
Festival Betting on Shorts (120’) 				

Ds14

Festival de curts temàtics que va néixer a Londres fa 5 anys i des d’en fa 3 s’ha estès
fins a crear una xarxa de 13 ciutats europees, en els quals es projecta de forma simultània un programa de curts d’animació, vídeo musical, videoart, ficció, documental, etc.
Enguany, el tema proposat des de Betting on Shorts és “Control”.

Pantalla lliure
Dm17, Dj19 i Dv20

Projecció espontània de films presentats pels seus realitzadors a l’Alternativa durant la
setmana del festival. Si vols presentar el teu (menys de 15’), informa-te’n a l’estand de
l’Alternativa (Hall del CCCB, Montalegre 5) a partir del dissabte 14 de novembre.

Dj19

edició paper/web • foto/il·lustració • espai/expo • senyal/símbol

Rere les formes, el món batega.

Granica (Border) d’Eni Brandner 				
Without You de Tal Rosner 				
Hanasaari A d’Hannes Vartiainen i Pekka Veikkolainen
Motu Proprio de Marie Cerise			
Terminal de Jörg Wagner 				
Saltos de Gregorio Graziosi			

Dg15

EMAF. European Media Art Festival (55’)

				
FRANÇA VOSI/C 17’ 35MM 2009

Drömmar från skogen (Dreams from the Woods) de Johannes Nyholm SUÈCIA SD 9’ 35MM 2009
Milovan Circus de Gerlando Infuso 				
BÈLGICA SD 9’ Video 2008
Wolves de Rafael Sommerhalder 				
REGNE UNIT SD 6’ Video 2009
Paix sur la terre de Christophe Gérard 		
FRANÇA/BÈLGICA SD 15’ Video 2009
El hombre muerto de Julián Goyoaga
URUGUAI VO 10’ 16MM 2009
Formes animadas, texturas habitades (57’)

Comptarem amb la presència del realitzador.

REGNE UNIT SD 7’ Video 2009

Peces entre el somni i la vigília, al llindar, quasi inquietants.

Mi vida en tus manos de Nuno Beato 		
Les Cowboys n’ont pas peur de mourir

Dg15

Selecció d’obres de no ficció del realitzador León Siminiani. Mostrarem les quatre peces
que composen fins al moment la seva sèrie Conceptos clave del mundo moderno (El
tránsito, Digital, El permiso i La oficina) així com les “joguines fílmiques” Pene i Vecinos
i les obres Zoom i Límites 1ª persona.

ÀUSTRIA SD 6’ Video 2009
REGNE UNIT SD 5’ Video 2008
FINLÀNDIA SD 16’ 16MM/S8MM 2009
FRANÇA SD 13’ 16MM 2009
ALEMANYA SD 8’ 35MM 2009
BRASIL SD 8’ Video 2008

Vegeu sinopsis a:
http://alternativa.cccb.org

L’ESCALA-EMPÚRIES / BADALONA

