SETMANA D’EUROPA
Lleida, del 6 al 10 de maig 2019

EUROCINEMA I JO

LLEIDA, MIRA EL CINEMA EUROPEU!
La Unió Europea, en el seu programa “Europa Creativa” vetlla per la protecció, producció i accessibilitat
del patrimoni cultural comú d’Europa. En el cas del cinema, la UE ha emès una “Recomanació sobre el
patrimoni cinematogràfic europeu”, en què convida els països membres a recopilar, catalogar, conservar i
restaurar pel·lícules perquè les generacions futures puguin, també, gaudir d’aquestes obres.
La 31a edició dels Premis de Cinema Europeu (European Film Awards - EFA), és una bona mostra de
l’aposta de la UE per una indústria que s’ha convertit en una eina indispensable de coneixement mutu,
promoció de la col·laboració entre països i reflex de les realitats i inquietuds d’Europa.
Europe Direct Lleida us ofereix una selecció de les pel·lícules guardonades en l’edició 2018 dels EFA.
Les projeccions són gratuïtes, amb un màxim de quatre entrades per persona.
Cal fer reserva prèvia per whatsapp 630 74 39 81 i retirar les entrades a: ScreenBoxFunatic (C/ Pi i Margall 26).

Dilluns 6 de maig, 20 h
“Bergman. Su Gran Año”

Dimarts 7 de maig, 20 h
“Un Día Más Con Vida”

Premi EFA 2018 al Millor Documental Europeu
Any: 2018
Durada: 116 min.
Àudio: Versió original en anglès i suec amb subtítols en castellà
País: Suècia
Direcció: Jane Magnusson
Gènere: Documental
Sinopsi: A mitjans del segle XX, un suec a punt de complir 40
anys, comença un període de producció cinematogràfica sense
precedents. Entre 1957 i 1963 Ingmar Bergman va filmar alguns
dels més grans clàssics de la història del cinema, va produir
vàries creacions teatrals i va dirigir 6 pel·lícules per a televisió.

Dimecres 8 de maig, 20 h
“El Capitán”

Any: 2018
Durada: 82 min.
Àudio: Doblada al castellà
País: Espanya.
Direcció: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Gènere: Animació per a adults
Sinopsi: Relat autobiogràfic de l´escritor-periodista Ryszard
Kapuscinski, que narra els últims dies d’Angola com a colònia
portuguesa. Som al 1975, i aquesta descolonització comportarà una guerra civil que va assolar la regió fins fa molt poc.

Dijous 9 de maig, 20 h
“La Fuga: Girl in Flight”

Premi EFA 2018 al Millor So
Any: 2017
Durada: 118 min.
Àudio: Doblada al castellà
País: Alemanya
Direcció: Robert Schwentke
Gènere: Drama bèl·lic
Sinopsi: En els últims moments de la II Guerra Mundial, en
plena caiguda del III Reich, Willi Herold, un soldat desertor de
19 anys, troba un uniforme d’un capità nazi. Fent-se passar per
un oficial, Herold començarà a transformar-se usant l’autoritat
que li proporciona la seva nova identitat, revelant la monstruosa
essència d’aquells dels que tracta d’escapar.

Col·labora:

Premi EFA 2018 al Millor Llargmetratge Europeu d’Animació

Nominada al Premi EFA 2018 del Públic Jove
Any: 2017
Durada: 1 h 20 min.
Àudio: Versió original en italià amb subtítols en català
País: Itàlia
Direcció: Sandra Vannucchi
Gènere: Drama basat en fets reals
Sinopsi: La Sílvia és una nena d’11 anys que ha de bregar amb
la depressió clínica de la seva mare. Quan ningú compleix el
seu somni de portar-la a Roma, ella mateixa s’escapa per anarhi, i en el camí coneix Emina, una altra jove amb qui inicia una
aventura de supervivència pels carrers de la capital italiana.

Organitza:

Més informació:
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