Esmorzar amb història
“Nadie quiere la noche”, d’Isabel Coixet.
Un assessorament de pel·lícula
Presentació
En aquesta jornada en Francesc Bailón ens presenta un
audiovisual sobre el seu assessorament en cultura inuit a la
pel·lícula, Nadie quiere la noche, guanyadora de 4 premis Goya i
un Gaudí, i dirigida per la cineasta Isabel Coixet. Aquest film,
ambientat al 1908-1909, narra la història de dues dones, una
nord-americana (Joss) i una altra inuit (Allaka), que comparteixen
un mateix home (l’explorador Robert Peary). Les dues es
trobaran al nord de Groenlàndia i juntes hauran de sobreviure
contra el gèlid fred polar i la nit àrtica. Aquesta activitat és una
oportunitat única per conèixer com funciona el món del cinema
des de dins i per apropar-se als inuit, un dels pobles més
fascinants i desconeguts del planeta.

Professor
Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en antropologia cultural per la Universitat de Barcelona
i viatger polar.

Accessibilitat
El seminari està obert a qualsevol persona interessada en el
coneixement de la cultura inuit i de les expedicions àrtiques. A
més, es tindrà l’oportunitat de saber com es realitza i es produeix
una pel·lícula a partir de la pròpia experiència del professor
Francesc Bailón.
Cal inscripció prèvia.

Programa
 10:00-10:30h: Introducció a la pel·lícula i breu xerrada sobre
la conquesta del Pol Nord.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data i hora
Dissabte 17 de febrer de 2018
De 10.00h a 14.00h
Preu
40 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

 10:30-11:00h: Esmorzar.
 11:00-12:50h: Projecció de la pel·lícula Nadie quiere la noche
d’Isabel Coixet.
 12:50-14:00h: Xerrada sobre l’assessorament en cultura inuit
de la pel·lícula.
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