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Divendres 15 d'octubre de 2021

Cinema

"Nise: El corazón de la locura"

Clica aquí per comprar entrades.

Cinefòrum – Dia Mundial de la Salut Mental

Drama

Versió original subtitulada

Any: 2015

Durada: 106 min

País: Brasil

Direcció: Roberto Berliner

Repartiment: Glória Pires, Simone Mazzer, Julio Adrião, Claudio Jaborandy,
Fabrício Boliveira, Roney Villela, Flavio Bauraqui, Bernardo Marinho, Augusto
Madeira, Felipe Rocha

Premis: Millor pel·lícula al Festival de Tokio 2015

Sinopsi: En tornar a treballar a un hospital psiquiàtric en un suburbi de Rio de
Janeiro, després de sortir de la presó, la doctora Nise da Silveira proposa una nova
forma de tractament als pacients que pateixen esquizofrènia, amb l’eliminació de
l’electroxoc i la lobotomia. Els seus col·legues de feina no aproven el seu sistema de
tractament i l’aïllen, li resten fer-se càrrec de l’abandonat Sector de Teràpia
Ocupacional, on inicia una nova forma de lidiar amb els pacients, a través de l’amor
i de l’art.

Organització: Club Cinema Castellar Vallès

Amb la col·laboració de TV Zero, l’ambaixada de Brasil i Suport Castellar

CRÍTIQUES

“El territori no podria ser més delicat, però Nise: El corazón de la locura, un drama
hipnòtic de Brasil, el navega amb habilitat per crear un retrat d’un doctor que va
existir de veritat”.

Neil Genzlinger: The New York Times
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“Combina de manera elegant una història de triomf sobre l’adversitat amb una
exploració sensible del poder redemptor de la creació artística”.

Jonathan Holland: The Hollywood Reporter

Horari | 20:00

Preu | Entrada gratuïta

Destinataris | Públic general

Organitza | Club Cinema Castellar Vallès

Programa | Cinema a Castellar i sessions de cinefòrum
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