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dimecres 16 de gener, 19 h

COMPROMISO. VICENTE FERRER EN CASPE

Un documental històric narrat en primera persona pels seus protagonistes
[2017 - 30 min - Aberto González]
Ponent: Manel Gimeno [Guionista] - Rafa Higón [Guionista i actor]
En 1410 Martín l’Humà, rei d’Aragó, mor sense descendència. Aquest fet provoca un greu
conflicte que es resoldrà mitjançant el Compromís de Casp. Dos noms resulten decisius en
la seua resolució: el Papa Lluna i Vicente Ferrer.

FANTASIES DE L’AVENIR: ciència-ficció d’autor
Més enllà d’efectes especials, plantejaments narratius frenètics o una posada en escena plagada d’espectacularitat, els codis “genèrics” del cinema de ciència-ficció van experimentar una substancial transformació a partir dels
anys seixanta del passat segle, amb la decisiva aparició de la denominada “política dels autors”. Amb aquesta mostra -que inclou també precedents d’aqueixa perspectiva autoral- es pretén abordar el caràcter visionari del gènere
des del punt de vista de la reflexió i el pensament.
Tots els dimecres de febrer · Ponent: Santiago Barrachina [Documentalista audiovisual]

dimecres 7 de febrer, 19 h

dimecres 20 de febrer, 19 h

[1924· 120 min · Yakov Protazanov]

[2006·100 min·Richard Linklater]

AELITA

dimecres 13 de febrer, 19 h

LA INVASIÓN DE LOS
ULTRACUERPOS

[1924· 115 min · Philip Kaufman]

A SCANNER DARKLY

dimecres 27 de febrer, 19 h

CRUMBS

[2015·68 min·Miguel Llansó]

dimecres 20 de març, 19 h

HA VUELTO

La democràcia en perill
[2015 - 116 min - David Wnendt]
Ponent: Héctor Illueca [Doctor en Dret i Professor en la Universitat de València]
L’any 2014, Adolf Hitler es desperta a Berlín, sense memòria de res del succeït posteriorment a 1945. Sense casa i sense recursos, Hitler comença a reinterpretar l’Alemanya que
veu en ple segle XXI des de la seua perspectiva nazi... Adaptació de la novel·la de Timur
Vermes, que planteja la hipòtesi de què ocorreria si Hitler revisquera a l’Alemanya actual.

diumenge 31 de març, 18 h

LA AMENAZA IMPERIAL

[2018 - Paco Picó]
Primer teaser de la trilogia de curtmetratges FanFilms EL SECRET DE SAGCULT, basats
en l’univers StarWars. Creats per José Luis Besteiro i dirigits per Paco Picó i el seu equip
de FANTASTIC WORLD. Muntatge de Pau Ramírez i col·laboració de TROPA KORRIBAN.
- MAKING OF i TERTÚLIA amb els realitzadors i actors.
- PHOTOCALL amb personatges Star Wars.
I si vols participar com a extra en el pròxim curtmetratge que es rodarà una part a Paiporta, apunta’t
aqueix dia i participa d’aquesta magnífica experiència!

dimecres 10 d’abril, 19 h

MI VIDA EN ROSA

Trans-realitat: diversitat al cinema
[1997 - 88 min - Alain Berliner]
Ponent: Guillem Montoro [Regidor de l’Ajuntament de Paiporta]
De vegades, no tot és el que sembla i com que del qual no es parla, no existeix, “La
vida en rosa” ens acosta a una de les realitats més oblidades i estigmatitzades de les
últimes dècades: la realitat trans.

dimecres 15 de maig, 19 h

WILBUR SE QUIERE SUICIDAR

imprès en paper reciclat

disseny i maquetació: _departament de comunicació Ajuntament de Paiporta

El suïcidi no és la fi del patiment. Hi ha un altre camí
[2002 - 104 min - Lone Scherfig]
Ponent: Laura Salcedo [Psicòloga General Sanitària]
El suïcidi forma part de l’existència de l’ésser humà, plantejar-se si un desitja o no viure,
és el que ens fa lliures. Hi ha vegades que arribem a un estat de patiment tan gran, que
pensem que no hi ha solució, no obstant això, tenim tota una xarxa de suport sanitària,
familiar i social, que estan ací per a ajudar-nos.

