
Amb el suport de:

Del 7 al 15 de 
juliol de 2015,
de 19 a 20.30 h

CURSOS DE
L’INSTITUT D’HUMANITATS
DE BARCELONA

Seminari a càrrec d’Ingrid Guardiola i Marta Sureda

Pioneres del cinema
Guionistes, muntadores, directores i actrius



Tot i que la història del cinema està 
plena de grans guionistes, cineastes i 
muntadores, la seva aportació sovint ha 
restat invisibilitzada. Aquest seminari i la 
recerca que l’inspira pretenen recuperar 
el seu llegat. Alice Guy, Maya Deren, 
June Mathis, Frances Marion, Elynor 
Glyn... com s’ho van fer per treballar en 
un món eminentment masculí? Quines 
d'elles van aconseguir fer-se un lloc en el 
depredador món de Hollywood i de 
l’star-system? Quines altres van decidir 
treballar des de la cambra pròpia i quins 
relats van crear?

Aquest curs parteix de la investigació 
d'Ingrid Guardiola i Marta Sureda per 
l’exposició “La dimensió poc coneguda: 
pioneres del cinema”, que van 
comissariar al Museu del Cinema de 
Girona l’any 2014.

Totes les sessions tindran 
lloc al Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona, Montalegre, 5, 
de 19.00 a 20.30 h.

Preu
Normal: 45€
Reduït (estudiants, Amics del 
CCCB, aturats, jubilats i més 
grans de 65 anys): 30€

Places limitades

L’Institut estendrà un 
diploma d’assistència a totes 
les persones matriculades en 
aquest curs que ho demanin.

L’Institut es reserva 
el dret de canviar qualsevol 
aspecte particular 
d’aquest programa si les 
circumstàncies l’hi obliguen.

Institut d'Humanitats
Montalegre, 5,
08001 Barcelona
Matins de 10 a 14 h.
Tel.: 93 412 21 74
cursos@cccb.org
www.cccb.org/
instituthumanitats
    InstitutHumanitatsBarcelona
    @ihbcn

Ingrid Guardiola
Professora de Tendències de la televisió 
contemporània a la UPF i de Nous formats 
televisius, Documental creatiu i Creació 
audiovisual a la UdG. És documentalista, 
programadora i productora cultural al CCCB, 
col·laboradora del Cultura/s de La 
Vanguàrdia i programadora del Cinema 
Truffaut de Girona. 

Marta Sureda
Professora associada d’Història del cinema a 
la UdG. Ha impartit diversos cursos sobre 
cinema, com ara Women Make Movies al 
Museu del Cinema de Girona. Co-comissària 
de l’exposició “Un cinema en Transició, les 
pel·lícules del canvi polític a Catalunya 
(1975-1981)”. És programadora del Cinema 
Truffaut de Girona.

Com et pots matricular?

Has de fer una transferència bancària, indicant el teu nom i 
cognoms i la paraula "pioneres", al número de compte: 
2100 3275 20 2200043143. Un cop realitzat el pagament és 
imprescindible que ens enviïs per email (cursos@cccb.org) el 
comprovant de la transferència juntament amb la còpia del 
document que acrediti la reducció de preu quan correspongui.

Dimarts
07.07.15
Guionistes: 
la perspectiva femenina 
des de la rereguarda

Dimecres 
08.07.15
Cineastes: 
la mirada inconformista

Dimarts
14.07.15
Muntadores: 
les cosidores de la història

Dimecres
15.07.15
Actrius: 
desmuntant els 
estereotips femenins

A càrrec dePioneres del cinema


