BUTLLETÍ INFORMATIU

24 DE JULIOL DE 2013

“Objectivitat i efectes de veritat. El cinema dels
primers temps i la tradició realista”
9è Seminari sobre els antecedents i orígens del
cinema
Girona, 14 i 15 de novembre de 2013
Ja podeu consultar el programa i fer la vostra inscripció
Organitza: Museu del Cinema, Departament de Geografia, Història i
H. de l'Art de la Universitat de Girona i Proyecto del Ministerio de
Economía y Competitividad "La construcción del imaginario bélico en
las actualidades de la Primera Guerra Mundial

[ Més informació ]
DEL DIJOUS 1 D’AGOST AL DIMARTS 27 D’AGOST

Institut d’Estudis i Biblioteca
Horari especial del mes d’agost
Obert de 10 a 13 hores els dies:
Dijous 1, 8 i 22 d’agost
Dimarts 6 i 20 d’agost
A partir del dimarts 27 d’agost tornem a l’horari habitual.

DEL 26 AL 28 DE JULIOL

Festival Internacional de Curtmetratges Mas Sorrer
El Museu del Cinema recomana
Una cita anual a l’Empordà que és ja imprescindible pels amants
del cinema i que aconsegueix en cada edició superar el nombre i
el nivell dels participants
A l’aire lliure i entre gira-sols, es projectaran els 32 curts
seleccionats pel públic fidel que gaudeix dels films des de les
seves gandules.
[ Més informació ]

DEL 9 DE JULIOL DE 2013 AL 26 DE GENER DE 2014

Exposició temporal: Cinema imprès
Art i publicitat en paper (1895-1980)
Des de les primeres projeccions, el cinema sempre ha tingut una
necessitat inqüestionable de fer publicitat de les seves
pel·lícules. En els seus 117 anys d'història, ha utilitzat tots els
mitjans publicitaris coneguts per arribar a l'espectador de
cinema. Volem recuperar el record d'una manera i d'un estil de
fer publicitat de les pel·lícules que avui gairebé ha desaparegut.
Entrada lliure.
[ Més informació ]

19 I 26 D'OCTUBRE, 9, 16 I 23 DE NOVEMBRE

Curs de Cinema. Cinema Invisible
Impartit pel cineasta Pere Vilà
Recentment es parla del cinema invisible per referir-se a un
cinema compromès estètica i ideològicament, que s'exhibeix
marge dels circuits d'exhibició habituals. En aquest curs
parlarem de les causes que estan portant a fer d'aquest cinema,
entès com una experiència cinematogràfica i humana, un art
invisible.
Inscripcions i matrícula: Fins al 9 d'octubre
Hores: de 10:30 a 13:30 h Preu: 80 euros (Club d'Actors: 60 euros)
[ Més informació sobre el Curs i la matrícula]
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