CICLE DE CINEMA NEGRE AL
CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC

El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc s’afegeix un any més a la
programació de BCNegra amb un cicle de projeccions que, en aquesta
ocasió, fa un homenatge a la gran Ida Lupino, directora, productora,
guionista i actriu, considerada com la mare del cinema negre i una
pionera del vell Hollywood dels anys cinquanta.

THE HITCH-HIKER
(EL AUTOESTOPISTA)

Dijous, 27 de gener, 19.00 h.
DIRECCIÓ: Ida Lupino, EUA, 1953, 71 min.
V. O. subtitulada en castellà
GUIÓ: Ida Lupino i Collier Young
INTÈRPRETS: Edmond O’Brien, Frank
Lovejoy, William Talman, José Torvay,
Sam Hayes, Wendell Niles
Dos homes deixen enrere la ciutat per
dirigir-se per carretera a Mèxic. A pocs
kilòmetres de la frontera amb els Estats
Units recullen un autoestopista. No
triguen a adonar-se que han convidat a
pujar al cotxe un autèntic sàdic, un
psicòpata que està sembrant el pànic
entre els conductors d’aquest tram
perdut de la carretera fronterera. Joia
del cinema negre de sèrie B i primera
pel·lícula de film noir dirigida per una
dona en la història del cinema.

THEY DRIVE BY NIGHT
(LA PASIÓN CIEGA)
Dijous, 3 de febrer, 19.00 h.

DIRECCIÓ: Raoul Walsh, EUA, 1940,
95 min. V. O. subtitulada en castellà
GUIÓ:Jerry Wald i Richard Macaulay,
basat en una novel·la d’A. I. Bezzerides
INTÈRPRETS: George Raft, Ann Sheridan,
Ida Lupino, Humphrey Bogart, Gale Page,
Alan Hale
Joe i Paul Fabrini són dos germans que
miren de guanyar-se la vida i d’obrir-se
camí pel seu compte treballant de
camioners. Han d’enfrontar-se a uns
inicis durs, però després de diversos
treballs veuen com la fortuna els
somriu i comencen a rebre la recompensa pel seu esforç. Però no tot acaba
anant com esperen. Road movie dirigida
per un Walsh en plena forma i amb un
duel interpretatiu fascinant entre Raft i
Lupino i un jove Bogart que encara no
era una estrella.

WHILE THE CITY
SLEEPS (MIENTRAS
NUEVA YORK DUERME)
Dijous, 10 de febrer, 19.00 h.

DIRECCIÓ: Fritz Lang, EUA, 1956, 99 min.
V. O. subtitulada en castellà
GUIÓ: Casey Robinson, basat en la
novel·la de Charles Einstein
INTÈRPRETS: Dana Andrews, Ida Lupino,
George Sanders, Rhonda Fleming,
Howard Duff, Vincent Price, John Drew
Barrymore
Els periodistes del Sentinel estan a punt
tancar l’edició del diari. Als passadissos i a les taules es conspira i s’intriga
per fer-se amb la direcció del diari.
Mentrestant, un criminal es dedica a
matar dones joves i, després de cada
assassinat, deixa a la policia un
missatge escrit amb pintallavis. Al diari
s’estableix una competició feroç: qui
primer aconsegueixi la notícia de la
captura de l’“assassí del pintallavis”
obtindrà el lloc que tots desitgen.

INFORMACIÓ
GENÈRICA

PROJECCIONS: dies 27 de gener,
3 i 10 de febrer, 19.00 h.
XERRADA: dia 2 de febrer, 18.30 h.
Sala d’actes del Centre Cívic Ateneu
Fort Pienc. Pl. Fort Pienc, 4-5
METRO: L1 - Arc de Triomf i Marina
BUS: V21, 6, H12, 7, 54 62, 19, 51,
55, 39
TRAM: Marina

ACTIVITAT
PARAL·LELA
XERRADA
EL COSTAT FOSC
DE L’ASSASSÍ
EN SÈRIE

Dimecres, 2 de febrer,
18.30 h.
A CÀRREC DE: Ariadna
Trespaderne. Criminòloga
especialitzada en perfilació
criminal i anàlisi i prevenció
delictiva. Membre de l’equip de
recerca de Perfilació i Anàlisi
de la Conducta Criminal de la
Universitat de Barcelona.
Professora de criminologia en
el grau i els màsters de
criminologia i psicologia jurídica
de la Universitat Internacional de
València.
L’interès que desperten els
assassins en sèrie ha provocat
una incansable creació de
contingut literari i audiovisual,
però també el seu estudi
psicocriminològic. Tot i que no
és un fenomen abundant,
l’enorme transcendència social
que va anar adquirint durant el
segle XX es va veure acompanyada de nombroses investigacions per prevenir-los i intervenir-hi eficientment, perquè
encarnaven l’essència de la
maldat humana. La perfilació
criminal ens permet comprendre’n els patrons de conducta;
però, quines característiques
psicològiques té un assassí
en sèrie i per què mata?
Amb aquesta càpsula podràs
aproximar-te al vessant fosc
de la ment humana.

Espai adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
Entrada lliure. Cal fer reserva prèvia, les places són limitades.
RESERVA D’ENTRADES: a partir del dilluns de la setmana
corresponent.Un cop començat l’espectacle no es permetrà
l’entrada a la sala.Les entrades no recollides 10 minuts
abans de l’inici de l’espectacle perdran la reserva.
Reserva d’entrades per telèfon al 932 327 827
o inscripcions en línia a www.fortpienc.org.

