
 

 
 
 

FIRE!! 2010 
15a edició Mostra Internacional de  
Cinema Gai i Lesbià de Barcelona 

De l’1 al 10 de juliol a l’Institut Francès 
Organizat pel Casal Lambda 

 
 
Nova edició de FIRE!! la Mostra de cinema d’autor i documental sense etiquetes dirigit a tots els 
públics que aquesta edició fa 15 anys i està dedicada a França i Amèrica Llatina.  
 
Pel·lícules d’Argentina, Perú i Uruguai i produccions franceses com l’última pel·lícula de François 
Ozon i la retrospectiva dedicada a Sébastien Lifshitz, director de “Wild Side”, “Presque rien” o 
“Plein Sud”, última pel·lícula presentada enguany al Festival de Berlín. 
 
Canviem de seu i ampliem programació, sessions i activitats.  
L’Institut Francès de Barcelona serà la seu principal de la Mostra i n’acollirà el seu cos central: la 
programació de Llargmetratges i Documentals. També inclou les seccions Clàssica, Experimental, 
i el Cicle Som Família. Mantenim el Cicle de Cinema Asiàtic, A l’Est de l’Edèn, a Casa Àsia. 
 
FIRE!! presenta enguany les Trobades a la FNAC en les quals una setmana abans de la Mostra 
tindran lloc diferents activitats: una trobada literària amb Roberto Enríquez i la seva primera 
novel·la “Mansos”, una jornada pedagògica dedicada a l’homofòbia a les escoles amb cinc 
curtmetratges del Ministeri de Salut de França i Canal+, una trobada sobre la transversalitat de 
gènere i una sessió de còmic.  
 
La nova imatge de FIRE!! 2010, dissenyada per Gregorio Soria, és una celebració del cos. Parlem 
del cos com a objecte de plaer, de la diversitat de gèneres i de l’alegria de la sexualitat. Parlem del 
cos com a sublimació de l’art, com a prototip de bellesa, com a objecte de desig. Parlem del cos 
en relació al gènere, a la transversalitat i la difusió dels límits del gènere. 
 
Una proposta cinematogràfica i artística de primer nivell. Atrevida, original, divertida i 
independent. Una mostra de cinema de qualitat, referència al nostre país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Avanç de la programació:  
 
 
“Le Refuge”  última pel·lícula del reputat director francès Françoise Ozon que s’estrena a 
Espanya a la Mostra FIRE!! i que va ser Premi del Jurat del darrer Festival de San Sebastian. 
 
“Ple in Sud”, última pel·lícula del director de culte francès Sébastien Lifshitz presentada a la 
darrera edició del Festival de Berlín i una de les tres protagonistes de la Retrospectiva dedicada al 
director.  
 
“Contracorriente” (Perú/Colombia) de Javier Fuentes León, Premi del Públic del Festival de 
Sundance i una de les pel·lícules més comentades del nou cinema llatinoamericà d’autor, tota una 
revelació. 
 
“Plan B”, pel·lícula argentina de Marco Berger, una altra de les grans pel·lícules d’aquest any a la 
Mostra, representant del nou cinema argentí amb una frescor i senzillesa captivadora.  
 
 “Open”, pel·lícula americana del joveníssim Jake Yuzna, Premi Teddy del Jurat del Festival de 
Berlín i una de les obres més inquietants i estranyes de la Mostra. 
 
“Bl ind Company”, última pel·lícula del mestre australià Alkinos Tsilimidos d’una bellesa plàstica 
inusual. Rodada en blanc i negre, resulta una obra d’art i assaig al voltant dels silencis i els 
desitjos.  
 
“Outrage”, documental americà de factura impecable sobre la hipocresia de la classe política 
americana que pren les decisions sobre les lleis i els drets dels homosexuals. Una obra de 
denúncia valenta i rigorosa. 
 
“Taxi Zum Klo” de Frank Ripploh; mítica pel·lícula del 1980 censurada als Estats Units i 
convertida en pel·lícula de culte que ara recupera la Mostra per a reivindicar la llibertat perduda.  
 
 
 
 
*  *  *  *  * 

 
 
FIRE!! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona. 
 
La Mostra Lambda, l’original, és la primera mostra de temàtica gai i lesbiana creada al nostre 
país el 1995 pel Casal Lambda de Barcelona. 
 
Amb el sobrenom actual de Mostra FIRE!! reclama l’atenció d’un públic inconformista i 
amant del setè art. No només de l’àmbit gai, sinó i sobretot, de totes les persones 
interessades en el bon cinema, la música i altres expressions artístiques. 
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