
Suro, de Mikel Gurrea,
inaugurarà l’Alternativa 2022

● El Festival de Cinema Independent de Barcelona presenta els primers protagonistes
de la seva 29a. edició, que se celebra del 18 de novembre al 4 de desembre de
2022, presencial i també online.

● Suro, debut al llargmetratge de Mikel Gurrea, guardonat amb el premi FIPRESCI a
San Sebastián, serà la pel·lícula inaugural.

● La secció Elles filmen posarà el focus en l’ofici de les directores de fotografia.
Veurem pel·lícules d’Eric Baudelaire, que presentarà la seva projecció, Alice
Rohrwacher i Claire Denis (amb fotografia de Claire Mathon, Hélène Louvart i Agnès
Godard). I Neus Ollé, Daniela Cajías i Lara Vilanova protagonitzaran la taula rodona
Maneres de mirar.

● Albert Serra i Andrés Duque desvetllaran alguns dels referents del seu cinema a la
secció paral·lela Satèl·lits.

Un any més, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa, dona
protagonisme a pel·lícules poc visibles per al públic, apostant per la defensa de la
independència creativa, el risc i la reflexió. Del 18 de novembre al 4 de desembre celebrarà
la seva 29.a edició en diferents espais de la ciutat i també a Filmin.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) tornarà a ser la seu central de
l'Alternativa. A més, es podrà veure part de la programació a sales habituals com Zumzeig i
Maldà, juntament amb la Filmoteca de Catalunya i també el MACBA Museu d'Art
Contemporani de Barcelona. A Filmin es veuran online alguns dels títols per temps limitat.

https://alternativa.cccb.org/2021/ca/


SURO INAUGURA L’ALTERNATIVA

Després de la seva estrena al Festival de San Sebastián, on ha estat guardonada amb el
premi FIPRESCI de la critica, el premi Irizar a la millor pel·lícula basca i el premi al millor guió
basc. L’aclamada pel·lícula de Mikel Gurrea, que vam tenir com a projecte a Cinema Pendent
2016, Suro serà l’encarregada d’inaugurar la 29a. edició de l’Alternativa. Protagonitzada per
Vicky Luengo i Pol López, reflexa en paraules del seu director “el conflicte íntim entre una
parella que intenta projectar una imatge de futur però que no mira el seu present”.

Gurrea, al seu primer llarmetratge com a director, reflecteix els conflictes interns de tota una
generació. Com una jove família intenta portar a la pràctica els seus ideals d’una vida rural
justa, sostenible i tolerant, però que no surt com esperaven per culpa de certes de certes
circumstàncies.

LES DIRECTORES DE FOTOGRAFIA PROTAGONITZEN ELLES FILMEN

La secció paral·lela Elles filmen pren el relleu d’Elles tallen (l'Alternativa 2018). En aquesta
ocasió, posarem en valor el rol de les dones darrera de la direcció de fotografia i les
múltiples visions del món que aquestes ens transmenten.



Programada de forma conjunta amb la Filmoteca de Catalunya, consistirà en la projecció
dels següents llargmetratges internacionals: Une Fleur à la bouche (Éric Baudelaire, 2022),
Corpo celeste (Alice Rohrwacher, 2011) i Nénette et Boni (Claire Denis, 1996). Claire Mathon,
Hélène Louvart i Agnès Godard, respectivament, són les encarregades de signar la seva
fotografia. A més, es projectaran curtmetratges de les directores de fotografia nacionals
Neus Ollé, Daniela Cajías i Lara Vilanova. Seran, respectivament, La inútil (Belén Funes,
2017), Mulher como árvore (Daniela Cajías i d’altres, 2020) i Cuerdas (Estibaliz Urresola
Solaguren, 2022). Amb les tres últimes se celebrarà la taula rodona Maneres de mirar, que
complementa la secció.

ELS SATÈL·LITS D’ALBERT SERRA I ANDRÉS DUQUE

Aquesta edició donem continuïtat a la secció Satèl·lits convidant Albert Serra (Banyoles,
1975) i Andrés Duque (Caracas, 1972). El directors ens aproparan a la seva obra a través
d’activitats obertes i d’una carta blanca establint ponts amb els temes i investigacions de la
seva filmografia.

Duque presentarà la masterclass La estética inmigrante, on compartirà les preguntes que
des de sempre l’han acompanyat com a creador. A més, programarà el seu últim film, Monte
Tropic (2022), en diàleg amb Mesto na zemle (Arthur Aristakisian, 2001), elecció del propi
cineasta.

LES PROPOSTES MULTIDISCIPLINARS TORNEN AL HALL

L’Alternativa Hall tornarà a ser el punt de trobada del festival, on tindran lloc les sessions
més participatives i experimentals, però no exemptes de compromís social. A Hall Cinema
Expandit es podran veure tres propostes on es donen cita la performance, visuals i música
en viu, programades amb la col·laboració de Zumzeig i el festival LOOP. La primera serà un
diàleg entre els camps visuals de Miguel Puertas i el so hipnòtic i envoltant de Zónula. La
segona ens submergirà en un cosmos d’organismes vius a través dels microscopis d’Arquea



Colectivo. I, per últim, Ricardo del Conde narrarà en directe una obra intimista entre el
cinema i l’autobiografia.

A Hall Convida comptarem amb Rewend, mostra itinerant de cinema kurd que promou i
distribueix les obres cinematogràfiques produïdes per la Comuna de Cinema de Rojava a
Italia, Espanya i França. I també projectarem una selecció de treballs de l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ESCAC.

PARTICIPA A L’ALTERNATIVA!

Aquest any dediquem la secció Hall Microcurts al “Cinema en resistència”. La convocatòria,
per peces d’un minut de durada com a màxim, ha estat ampliada fins al 2 d’octubre.

I després de vàries edicions en què, per culpa de la pandèmia, vam haver de prescindir d’ella,
recuperem Pantalla Lliure, espai de participació oberta de l’Alternativa que acollirà les obres
audiovisuals que arribin durant els dies del festival per ser projectades davant del públic.
L’única condició: que tinguin una durada inferior a 15 minuts!

PROJECCIONS I TALLERS PER A FAMÍLIES

L’Alternativa també presenta un any més una programació per a les criatures de les famílies,
novament amb la complicitat d’El Meu Primer Festival. Així doncs, a Petits Experiments
dedicarem dues sessions al cinema d’animació: una a partir de 5 anys (Petites
Experimentacions) i una altra a partir de 7 anys (Increïbles aventures en stop-motion).

A més, presentarem Rock & Roll per a medusas, un taller familiar de creació col·lectiva amb
Rafa Castañer: una pel·lícula i una activitat d’aproximació experimental que celebra la vida i
el cinema.

https://alternativa.cccb.org/2022/es/secciones/hall/invita


L’IMPULS DE L’ALTERNATIVA PROFESSIONALS

Cada any celebrem que alguna de les pel·lícules i projectes que han passat per l’Alternativa
Professionals tiren endavant, de vegades amb molt d'èxit. Les activitats i trobades
professionals segueixen sent un dels plats forts del festival. Durant aquesta edició tindran
lloc les 13enes. Jornades de l'Alternativa Professionals i les activitats de Cinema Pendent
que inclouen el Mentoring Projects per a projectes de documental i híbrids; el laboratori de
desenvolupament de ficcions; el IX Pitching Fòrum del GAC; Projeccions Work In Progress;
Extremlab i reunions presonalitzades amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de
projectes audiovisuals i cinematogràfics.

A més, dins d’aquesta secció es competeix pels següents premis: estrenem el Premi
Cinema Pendent (3.000 € en metàlic) i el Premi Río Bravo al projecte més provocador (4.000
€ per a la realització de tràiler), i continuem amb els habituals Premi Kinolux/Cinelux i Welab
(6.000 € en lloguer de material de llum i càmera), Premi Non Finito de Figtree Studios (4.000
€ en mescla de so), Premi Antaviana (2.500 € en masterització DCP) i Premi Music Library &
SFX (1.500 € en música llicenciada i descomptes). També tindrem el Premi Cine Casi Hecho
Mecas i el Primer Test del REC, que consisteix en participar als events. A més, celebrem la
col·laboració amb MyAirBridge, que regalarà plans PRO gratuïts durant un any a tots els
premiats del festival.

L’Alternativa rep el suport del CCCB, l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),
l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) i el Ministerio de Cultura (ICAA); amb la col·laboració de
Acción Cultural Española (AC/E), Filmoteca de Catalunya, El Periódico, Europa Creativa
Media Desk Catalunya, Catalunya Film Festivals, Acció Cinema, Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, El Meu Primer Festival, Betevé, ECIB i Premios Goya.

ET CONVIDEM A SEGUIR BALLANT

Ángel Uzkiano, Ona Planas i Daniel Camino signen l’espot d’aquest any, que amb el títol de
Segueix ballant acompanya la imatge escollida com a cartell de la 29.ª edició. Ambdues ens
conviden a continuar movent-nos al compàs del cinema, amb alegria, llibertat i esperit
creatiu. Pots veure’l aquí.

I durant el mes d’octubre es donarà a conèixer la programació completa de les seccions
competitives, de la resta de seccions paral·leles i també de les activitats que tindran lloc
durant l’Alternativa 29.

https://docs.google.com/document/d/1f9VYR_6_WRpC9VCQTsA0wsiV_WT9eEOc/edit


Materials de premsa disponibles

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb:

Álex Gil (coordinació) : premsa@comunicacioalternativa.cat
Pere Vall (premsa): pere@comunicacioalternativa.cat
Mariona Borrull (entrevistes i acreditacions): mariona@comunicacioalternativa.cat

L’Alternativa 2022 - 29è Festival de Cinema Independent de Barcelona
18 NOV. - 4 DES. 2022
https://alternativa.cccb.org/
#alternativa29 @alternativafest
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