


La Mostra Perifèrics neix com un espai 
que proposa una programació de cinema 
diferent, arriscat i mai o rarament vist. 

Es tracta d’una aposta pel cinema actual 
que s’allunya dels condicionaments de 
la comercialitat. Un cinema radical, que 
converteixi les mancances pressupos-
tàries en oportunitats per explorar la 
imatge i el so, la narrativa i l’estètica des 
de paràmetres poc afins als convencio-
nalismes. La Mostra Perifèrics també 
proposa la recuperació i reivindicació 
d’aquelles cinematografies llunyanes, 
oblidades o bé deixades de banda.

A més a més, la Mostra Perifèrics neix 
amb vocació de continuïtat i d’estabilitat 
en el temps, amb la intenció de conver-
tir-se en un far del cinema d’autor, i, per 
tant, en un espai de referència portes 
enfora de la capital i de la seva oferta 
centralitzadora.

Després d’una primera edició accidenta-
da com a conseqüència del covid, tor-
nem amb una segona edició que recupe-
ra l’esperit i l’entusiasme de la primera.

Aquesta segona edició recupera el tema 
de LA MIRADA.

Cadascuna de les sessions (o la major 
part), consistiran en una presentació per 
part dels autors i d’un col·loqui posterior 
a la projecció (que en alguns casos serà 
en format virtual).
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Llistat i fitxa tècnica amb breu sinopsi dels films 
que es projectaran al llarg de la mostra

Els camps magnètics

Zumiriki

Lluís de Sola, 2019, 85’
Una pel·lícula construïda a l’entorn d’un personatge femení 
inquietant, a partir de fragments, idees, records, especulacions 
i veritats a mitges, a través d’una posada en escena íntima i 
desconcertant.

Oskar Alegria, 2019, 122’
En el bosc de la seva infància, un cineasta es tanca en una 
cabana de fusta construïda en forma de memòria. Sol i amb 
només un rellotge detingut per sempre a les 11 i 36 i 23 segons. 
Des de la finestra, un record invisible, una illa submergida.

Young & Beautiful
Marina Lameiro, 2018, 72’
A través d’una càmera propera i còmplice, assistim al retrat 
polièdric i generacional de quatre joves que lluiten per no aban-
donar les seves aspiracions personals en un país sumit en la 
crisi que, sense pietat, escapça somnis i il·lusions. 

FILMS D’AUTOR
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Sombre
Philippe Grandrieux, 1998, 112’
Un film hipnòtic, punyent i torbador, no estrenat en el seu dia a 
l’estat espanyol, que ens parla d’un home que fa de la tenebra el 
seu hàbitat natural per seduir dones i fer de les seves.

La vie nouvelle
Philippe Grandrieux, 2002, 102’
A la ciutat de Sofia, presentada com un lloc de malson assolat 
per la corrupció i la pornografia, Seymour, un jove americà, 
s’obsessiona per una bella prostituta, fins al punt de viatjar per 
ella a l’interior d’un món eròtic, pervers i decadent. Una versió 
moderna del mite d’Orfeu, en la qual el cos humà emergeix amb 
una força virulenta rarament vista en el cinema.

RETROSPECTIVA
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EXPERIMENTAL

Llocs on amagar un cos
Lluís de Sola, 2018, 9’
Una veu en primera persona reflexiona sobre la impossibilitat de 
transitar pels marges sense convertir-los en motiu de diverses 
fantasies, entre les quals cometre un crim o fer una pel·lícula o 
totes dues coses al mateix temps.

Un encanteri
Lluís de Sola, 2014, 15’
Com un encanteri que es respira en l’aire i que ressona arreu, 
una veueta recorda, imagina i inventa un petit però transcen-
dent episodi de la vida d’un poble del sud de França, una anèc-
dota amb categoria de mite.

Under Gods
Andrea Fernández i Nuno Pessoa, 2020, 7’57
Una ficció distòpica construïda a partir de moments robats de 
la quotidianitat, filmada en el subsòl de Lisboa durant els anys 
més agressius de la crisi econòmica.

Doomburup
Oriol Segon, 2019, 8’
Creació visual enmarcada en el festival #Josart. La flora, la 
fauna, el territori i l’estructura de les petites coses s’expressen 
acompanyades d’una simfonia improvisada. 

El recuerdo del rostro
Andrea Fernández, 2019, 12’00
El rostre és la superfície que ens connecta amb la societat i 
configura la nostra identitat a través de la mirada dels altres. 
Un mash up expressionista en què s’exploren les emocions 
primàries que ens uneixen al nostre rostre mitjançant materials 
trobats que traspassen èpoques i gèneres.
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Lluís de Sola
Barcelona, 1980

Ha estudiat Història de l’art a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Va començar a fer pel·lícules quan tenia setze anys 
amb la vella càmera de Super 8mm familiar i més endavant en 
16mm i digital, formats amb els quals va crear petites peces ex-
perimentals que anava mostrant amb èxit a diferents  festivals 
internacionals.

Ha treballat per diverses productores com a operador de cà-
mera, realitzador, muntador i també ha treballat de doble en es-
cenes d’acció. En els darrers anys s’ha centrat en la producció i 
la realització de nous formats i continguts per a televisió (XTVL), 
Irene i Maria, 2008, La vida dels arbres, 2009, Elògi dera Nhèu, 
2010 o Tu i jo i tots els animals del bosc, 2001, formen part del 
projecte DO (Denominació d’Origen).

L’any 2013 va presentar la seva pel·lícula El pas del riu (premi 
Panorama Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Port-
bou del festival de l’Alternativa, gràcies al qual produeix Un 
encanteri, 2014) i l’any 2019 apareix la pel·lícula Els camps 
magnètics.

Fitxa tècnica dels directors

DIRECTORS

Marina Lameiro
Iruñea, 1986

Llicenciada en Comunicació audiovisual per la URJC. L’any 
2012 accedeix al Master en Documental de Creació per l’IDEC-
Universitat Pompeu Fabra, on té l’oportunitat de treballar amb 
el director rus Victor Kossakovsky i el director polac Marcel 
Lozinsky.

L’any 2013 s’especialitza en l’àmbit del muntatge realitzant un 
postgrau a la mateixa universitat. Durant els anys 2014 i 2015 és 
artista resident en UnionDocs a la ciutat de Nova York.

Amb Young & Beautiful ha obtingut diversos guardons, entre 
els quals destaquen el Premi Numax Exhibición del Festival 
Márgenes, el premi a la millor pel·lícula del Festival Rizoma o El 
premi especial de Novos Cinemas.
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Oskar Alegria
Barcelona, 1980

Ha estat director artístic del Festival Internacional Punto de 
Vista de Pamplona (Navarra) des de l’any 2013 al 2016. El seu 
primer llargmetratge La casa Emak Bakia explica la història de 
la cerca de la casa a la costa basca on Man Ray va rodar el seu 
curtmetratge Emak Bakia. Amb ell va participar en 70 festivals, 
entre ells BAFICI, Edimburg, Telluride, Donosti, San Francisco, 
Yamagata, Xangai, DocsLisboa. Ha estat traduït a 16 idiomes i 
va ser guardonat amb 17 premis.

Fitxa tècnica dels directors

DIRECTORS

Philippe Grandrieux
Saint Etiènne, 1954

L’any 1976 prepara la seva primera instal·lació. Des d’aleshores 
s’ha mogut continuament entre l’experimental, el documental i 
el seu treball per al canal Arte.

Els seus llargmetratges son: Sombre, 1998, La vie nouvelle, 
2002, Un lac, 2008 (guardonat amb el Premi Especial del Jurat 
al Festival de Las Palmas) i Malgré la nuit, 2015. 

Va començar la seva carrera en l’àmbit de la fotografía, i, anys 
més tard, es va interessar pel cinema.
 
Va començar la seva carrera amb el film Sombre, on va poder 
comptar amb l’actriu Elina Löwensohn i amb l’actor Marc Barbé. 
El resultat fou un film pertorbador, fascinant i ombrívol. 

La filmografia d’aquest cineasta francès ja és una referència 
per entendre els camins més radicals del cinema narratiu dels 
nostres dies.

Les seves pel·lícules, d’una intensitat difícilment comparable, 
són tant experiències físiques com emocionals. I és que els seus 
films indaguen en la violència sobre els cossos i sobre la mirada.
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Andrea Fernández
Realitzadora i muntadora visual. Ha produït diferents projectes 
que han estat seleccionats en diversos festivals internacionals 
com Seminci, DocLisboa o Vila de Conde.

Llicenciada en Història de l’Art (Universitat de Valladolid), amb 
formació en Realització cinematogràfica (Escola d’Arts de 
Lisboa) i Muntatge audiovisual (Universitat Pompeu Fabra), 
compagina la creació audiovisual i el muntatge amb la docència 
en el grau de Mitjans Audiovisuals de la Fundació Tecnocampus.

Actualment, treballa com a creadora de continguts per al 
canal Soy Cámara, del CCCB (Barcelona), i en muntatge de 
documentals per a UNWOMEN, PNUD i Aljazeera, entre d’altres.

Nuno Pessoa
Lisboa, 1979

Músic i director de fotografia portuguès amb residència a 
Barcelona. Va estudiar direcció de fotografia a l’Escola de Belles 
Arts i Noves Tecnologies de Lisboa. Ha format part de projectes 
artístics de l’escena musical portuguesa i internacional. Ha 
treballat amb directors de cinema com Miguel Gomes i João 
Nicolau, a més de companyies de teatre i dansa, on ha assumit 
tasques en la interpretació, composició o direcció musical.

Al costat d’Andrea Fernández, signa des del 2008 diferents 
projectes personals, que inclouen peces de vídeo experimental 
(Non-City, 2010, Despedida, 2011, Longtemps, je me suis couché 
de bonne heure, 2011, entre d’altres) i videoclips (The Hardest 
Part, 2017).

En l’àmbit musical, va rebre formació a l’escola de Jazz de 
Lisboa, va formar part del grup Pinhead Society i actualment és 
veu i guitarra del grup Person Person.

Oriol Segon
Manresa, 1981

Ha estudiat fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC) i ha participat en diferents tallers de fotografia 
documental impartits per Antoine d’Agata (Magnum Photos), 
Franco Pagetti (VII agency), José Manuel Navia (Agence Vu), 
Ariana Rinaldo (OjodePez) o Darcy Padilla.

El seu assaig fotogràfic Young Patriots ha rebut els premis Spot 
Light Award (Festivalle della Fotografia, Etica a Lodi, Italia, el 
2014) i l’Exposure Awrd 2014 (See Me Gallery de Nova York), 
guardó que el fotògraf va rebre a Le Louvre de París l’any 2015.

Ha publicat els seus assaigs en diferents mitjans internacionals. 
Actualment, és fotògraf freelance i docent en diversos centres 
d’estudis fotogràfics i multimèdia. Ha participat en el cicle 
Visuals amb Albert Palomar (Cineclub Manresa, 2018).
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Entrevistes
Us podeu adreçar al correu-e: mostraperiferics@gmail.com
o als telèfons de contacte de més avall per demanar d’entrevis-
tar els directors i directores que considereu oportú. 

Contacte
Correu-e:
mostraperiferics@gmail.com

Joan Jordi Miralles
617 011 155

Ramon Porta 
646 108 255

Zulima Martínez 
636 480 542

Isabel Casanova 
647 740 755

Gerard Quinto 
691 440 089

Entrades
Entrada individual: 4 €
Abonament especials: 15 € totes les pel·lícules
Abonats a Cineclub: gratuït
Concert de Matagalls: gratuït

Venda d’entrades anticipades a la web kursaal.cat
i 30 minuts abans de començar a l’Auditori Plana de l’Om. 
Les entrades seran numerades respectant les distàncies de 
seguretat.

Amb el suport de:

Col·laboren:

Organitza:
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