“1984”
Fitxa tècnica
Títol original: Nineteen Eighty-Four
Any: 1984
Durada: 105 minuts
País: Regne Unit
Gènere: Ciència ficció
Fitxa artística
Direcció: Michael Radford
Repartiment: John Hurt, Richard Burton, Suzanna
Hamilton, Cyril Cusack, Gregor Fisher, James Walker,
Guió: Michael Radford, George Orwell
Sinopsis
Basada en el clàssic de George Orwell, escrit al 1948. Al
1984 el món es troba dividit en tres estats, dominats per governs absolutistes
que prohibeixen qualsevol manifestació de plaer. Winston (John Hurt), un
treballador del Partit Exterior al Ministeri de la Veritat, està escrivint un diari que
pot ser motiu de detenció, tortura i posterior ``vaporització´´. La seva vida es
complica quan coneix la Júlia (Suzanna Hamilton), amb qui inicia una relació
clandestina, que mantenen fora de les càmeres que vigilen a la població, per
aniquilar qualsevol intent de rebel·lió.

Jornada sobre comunicació
La vídeosocietat i el poder dels mitjans de
comunicació

“La cortina de humo”
Fitxa tècnica
Títol original: Wag the Dog
Any: 1997
Durada: 97 minuts
País: EE.UU.
Gènere: Comèdia, Drama
Data d’estrena: 09 de Març 1998
Fitxa artística
Direcció: Barry Levinson
Repartiment: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne
Heche, Woody Harrelson, William H. Macy, Denis Leary,
Sinopsis
Després de ser agafat “infranganti” en una situació
d’escàndol dies abans de la seva reelecció, el president dels EEUU creu que ha
arribat el moment de crear una guerra que distregui a la premsa del seu “affair”.
Un dels seus consellers contacta amb un productor de Hollywood per inventar
una guerra a Albània que el president pot acabar heroicament davant de totes les
televisions.

Dia: 17 de març 2013
Lloc: Pou de la figuera (Sant Pere més baix, 70)
Organitza: Universitat Indignada 15M
http://universitatindignada15m.wordpress.com/
universitatindignada.15m@gmail.com
@UniIndignada15M

Programa de la jornada
Hora
10:15 h
10:30 h

Tema

Presentació de la jornada
La vídeosocietat
El gran germà i el neollenguatge (Orwell). A partir d’aquests conceptes hem arribat a la “Vídeosocietat” i per això es fa necessari com
antídot desenvolupar una cultura Resistència audiovisual.
Després preguntes i opinions dels assistents i un breu descans

12:00 h

Projecció de la pel·lícula “1984” dirigida per Michael Radford (1:45’)
Preguntes i opinions dels assistents

14:15 h

Dinar popular de “traje”

15:30 h

El poder dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació del poder.
S’analitza el poder dels Mitjans de Comunicació, especialment la TV i com condicionen les estructures de poder i de govern. En sentit
contrari, analitzem els mitjans de comunicació de què es doten el partits polítics, governs i poders fàctics per influir en l’opinió
pública.
Després preguntes i opinions dels assistents i abans de la pel·lícula un breu descans

17:00 h

Projecció de la pel·lícula “La cortina de humo” dirigida per Barry Levinson (1:30’)
Preguntes i opinions dels assistents

19:00 h

Conclusions de la jornada.
Xerrades de la mà de Rodolfo Ruiz Ligero, membre de la Universitat indignada 15M i professor de filosofia amb una llarga
trajectòria professional en el camp de les Arts escèniques, audiovisuals i mitjans de comunicació
Pel·lícules que es projectaran:
“1984” dirigida per Michael Radford (1984)
“La cortina de humo” dirigida per Barry Levinson (1997)

