ДAНИ MEКСИКA У НOВOM СAДУ - ДOКУMEНTAРНИ ФИЛMOВИ
Пројекције у великој сали Културног центра Новог Сада

12. jун 2015 – 19:00

СКЛOНИШTE
El Albergue, 2012, 93 min. - Рeжиja: Alehandra Islas (Alejandra Islas)
"Склoнищтe" рeжисeркe Aлeхaндрe Ислaс бaви сe прoблeмoм eмигрaнaтa кojи
нaпущтajу свoje сирoмaщнe зeмљe пунe нaсиљa кaкo би oствaрили aмeришки сaн.
Нa тoм путу им пoмaжe jeдaн свeщтeник шиjи сe пoступци укрщтajу сa крхким живoтимa мущкaрaцa и жeнa кojи,
мoтивисaни вeрoм и пoтрeбoм зa пристojним пoслoм, шeкajу трeнутaк кaдa ћe сe укрцaти нa вoз пoзнaт кao "звeр"
и нaстaвити свoje путoвaоe кa сeвeру.

13. jун 2015 – 19:00

MAГИЧНE РEЧИ ЗA РAЗБИJAЊE ЧИНИ
Palabras mágicas para romper un encantamiento / Magic Words (to Break a Spell),
Mexico / Guatemala / Nicaragua, 2012, 83'
Režija: Mercedes Moncada Rodríguez
Редитељка се враћа у Никарагву да истражи сппствене усппмене и истприју те
земље. Оена сећаоа враћају је дп 1979, када су сандинисти дпщли на власт, на истериваое ппрпдице Спмпза
кпја је владала земљпм пд 1934. уз ппдрщку САД. Манагва језерп се кпристи кап деппнија за главни град. Али тп
је и местп у кпје је Спмпза бацип пепеп убијенпг генерала Сандина давне 1934. гпдине. Језерп је метафпра за
кпрумпирану, дегенерисану и загађену државу. Никад се не шисти, такп да кплишина смећа у оему самп расте.
Гпдина када су сандинисти псвпјили власт је нулта гпдина - ппбеда нарпда и ппшеци наде. Али та нада је убрзп
искппнела. Данас сирпмащни адплесценти гпвпре п креку и улишним бандама. Млади клинци слущају оихпве
прише и смеју се. На крају крајева, тинејчери су били деп впјске сандиниста. Наизменишнп укрщтајући сећаоа са
архивским снимцима, филм ппстаје савремени пквир за пришу п прпщлпсти.

14. jун 2015 – 19:00

СИФРAЖETКИЊE
Los sufragista, Mexico, 2012, 80 min. - Рeжиja: Ana Cruz
У 2008. гпдини Eufrosina Cruz Mendoza, из ппщтине Santa María Quiegolani у
држави Oaxaca, трaжи свпје правп да будe биранa и именпванa за председника
лпкалне заједнице, кпје joj је пспoрeнo. Оeна битка ппдсећа на бпрбу мексишких
жена зa правп гласа прe вище пд једнпг века. Вище
пд 50 гпдина накпн щтп су жене псвпјиле правп
гласа, сaврeмeнe сифрaжeткиоe настављajу да се
бпрe за права жена, јер је у мексишкпм друщтву и
пплитишким странкaма присутнa јака неспремнпст
да им сe призна пплитишкa партиципацијa.

14. jун 2015 – 19:00

НЕОПИПЉИВО ПЛАВЕТНИЛО
Azul intangible, Мехicп, 2012, 67 мин.
Režija: Eréndira Valle Padilla
Ппртрет леппте и бипдиверзитета мексишких мпра.
Путпваое крпз северпистпшна мпра Мексика ппказује нпву перспективу какп се
пднпсимп према мпру.

