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MIRADES                                                                                                                     
Creació, incomprensió i transformació

Dimarts a les 19 h

Les crisis posen de relleu allò que és important i necessari per viure, i l’art és una part 
essencial de la nostra societat que ens ajuda a construir i formar-nos com a persones. 
Per això, aquest Mirades, comptant amb la complicitat de Paco Poch, l’hem volgut 
dedicar als artistes que amb les seves idees obren camins i ens il·luminen. 

Presentació de les pel·lícules i col·loqui posterior a càrrec de Paco Poch, productor 
de cinema. 

JAUME PLENSA. POTS SENTIR-ME?
22 de setembre 

Pedro Ballesteros
Barcelona, Nova York, París, 2020 | 75 minuts | VOE
Gènere: Documental

Pots sentir-me? es submergeix en l’obra i la personalitat de l’escultor Jaume Plensa, 
un dels artistes en actiu més rellevants del panorama mundial, i reflexiona sobre els 
mecanismes que condueixen a la creació artística, les preguntes que sorgeixen en 
enfrontar-nos-hi i sobre com l’art pot transformar la nostra manera de veure i ser al món.

Premi del Públic al Docs Barcelona 2020
Selecció oficial al Fine Arts Film Festival (ViCA)



CAMILLE CLAUDEL 1915
6 d’octubre 

Bruno Dumont
França, 2012 | 1h 37 min | VOSE
Gènere: Biopic
Som al 1915. El mestral bufa intensament. Sota una llum freda d’hivern, Camille Clau-
del s’inclina per agafar un grapat de fang, intenta donar-li forma entre els seus dits i el 
llença amb força. Mai més no tornarà a esculpir. La pel·lícula mostra, entre crits, plors i 
silencis, i amb pocs diàlegs, la solitud de Camille Claudel, la seva angoixa i l’esperança 
de ser compresa i reconeguda com a artista, a l’espera de la visita del seu germà esti-
mat, l’escriptor Paul Claudel, únic lligam amb el seu món arrabassat. 

DANCING DREAMS 
3 de novembre

Anne Linsel i Rainer Hoffmann
Alemanya, 2010 | 90 min | VOSE
Gènere: Documental
Cada dissabte, durant 10 mesos, quaranta nois reclutats de diferents escoles de 
Wuppertal, assagen a la companyia de Pina Bausch i sota la mirada de la pròpia core-
ògrafa per a muntar l‘espectacle “Kontakthof”. Els alumnes provenen de tot tipus de 
famílies, viuen en medis econòmics molt diferents, la majoria no havia ballat mai i, enca-
ra menys, dansa contemporània. Amb la feina de tots, els nois van descobrint el sentit, 
la fluïdesa del moviment, la bellesa de l‘obra i la de la seva pròpia interpretació. És la 
màgia i també la forma de crear de Pina Bausch.

Hi col·labora: Mallerich Films Paco Poch Cinema



EL DOCS DEL MES 

Dimarts a les 19 h

HONEYLAND
15 de setembre

Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska
Macedònia del Nord | 2019 | 85 min | VOSC

En una regió remota i muntanyosa dels Balcans, l’Hatidze Muratova viu amb la seva 
mare malalta en un poblet sense carreteres ni electricitat ni aigua corrent. Es dedica a 
criar colònies d’abelles en uns cistells fets a mà que deixa amagats entre les roques. 
Gràcies a un ritual secret, el preuat líquid que produeixen no s’esgota mai. 
L’arribada d’una família nòmada, amb la seva furgoneta tronada, set fills inquiets i un 
ramat de bestiar, sembla destorbar la pau de l’Hatidze i de les seves abelles. 

MARWA. PETITA I VALENTA
20 d’octubre 
Dina Naser
França, Jordània, Líban, Qatar | 2019  | 85 min | VOSC

Des del 2012, quan van fugir de la guerra de Síria, la petita Marwa i la seva família viuen 
al camp de refugiats de Zaatari, a Jordània. En el seu dia a dia, la Marwa és un esperit 
alegre i obert que no entén de murs ni de barrots. El pas de la infantesa a l’adolescència la 
portarà a afrontar nous reptes per sobreviure en un entorn on, malgrat tot, la vida continua.



ROBOTS. LES HISTÒRIES D’AMOR DEL FUTUR (HI, AI)
17 de novembre

Isa Willinger
Alemanya | 2019 | 90 min | VOSC 

Històries d’amor del futur. Els robots amb forma humana són les noves criatures del 
planeta. Treballen a les recepcions, a centre comercials i, fins i tot, de cuiners. Estan 
entrant a les nostres vides. Aquesta pel·lícula t’ensenya tot el que vols saber quan et 
planteges iniciar una relació amb un robot. Ciència-ficció o realitat?

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori. Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.

Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.



ADREÇA HORARI DEL CENTRE
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Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
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Districte de
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