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EL D’A FILM FESTIVAL BARCELONA
CELEBRARÀ ONLINE UNA EDICIÓ ESPECIAL
EL D’A 2020 NO S’AJORNA NI ES CANCEĿLA I CELEBRARÀ ONLINE LA
SEVA NOVA EDICIÓ
AMB LA COĿLABORACIÓ DE FILMIN, LA PLATAFORMA DE CINEMA EN
STREAMING, EL D’A 2020 SALTA AL DIGITAL
ES MANTENEN LES DATES DEL 30 D’ABRIL AL 10 DE MAIG
EL FESTIVAL S’INAUGURARÀ AMB LA MATEIXA PEĿLÍCULA QUE
S’HAVIA PROGRAMAT PER INICIAR EL FESTIVAL: CHAMBRE 212 DE
CHRISTOPHE HONORÉ

A causa de la crisi global relacionada amb el Covid-19 i donada la incertesa de la seva
evolució, el D'A Film Festival Barcelona, que s’havia de celebrar del 30 d'abril al 10 de maig,
ha decidit traslladar una selecció de la seva programació a una versió online del festival en
les mateixes dates previstes. El D’A 2020 s’associa amb Filmin, la plataforma de cinema en
streaming, per presentar una selecció d'algunes de les 100 pel·lícules que s’havien programat
per a la desena edició, celebració que queda ajornada fins al 2021.
Després d'una profunda reflexió i davant la impossibilitat de fer el festival en les condicions
òptimes, tant pel que fa a la programació com als directors que havien de visitar el festival, el
D’A Film Festival Barcelona ni es cancel·la ni s’ajorna, sobretot pensant en els calendaris
futurs que afectaran els propers esdeveniments culturals de la ciutat i d’arreu del món. Per
això estem treballant per confeccionar una programació que representi fidelment l’esperit del
festival, aquest cop per portar a les cases de tothom el millor cinema independent
internacional, les pel·lícules triomfadores a festivals de tot el món i el cinema espanyol més
emergent.
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Del 30 d’abril al 10 de maig el D’A Film Festival Barcelona en la seva versió online presentarà
una selecció d’unes 35 pel·lícules, mantenint el Premi Talents dotat amb 10 000 euros a la
millor pel·lícula d’un director o directora amb menys de tres pel·lícules en la seva filmografia.
Es mantenen igualment el premi de la crítica i el premi del públic, i també la composició dels
jurats.
El D’A 2020 s’inaugurarà el 30 d’abril amb la pel·lícula que estava prevista per inaugurar el
festival, la darrera obra de Christophe Honoré, Chambre 212, protagonitzada per Chiara
Mastroiani, que va guanyar el premi a la millor actriu de la secció Un certain Regard a Canes
2019, Vincent Lacoste i Benjamin Biolay. En els propers dies es donaran a conèixer tots els
títols d’aquesta edició forçosament reduïda del D’A Film Festival Barcelona, així com tota la
programació que hauria format part de la desena edició del festival. Aquest any ens
reinventem amb l’esperança de deixar enrere ben aviat aquesta crisi sanitària!
Les activitats paral·leles del festival, que inclouen les Jornades Professionals, els tallers, les
classes magistrals i els concerts, queden ajornades sine die. El projecte de La Pedrera D’A
Film Lab segueix endavant i els propers dies es comunicaran els projectes seleccionats i la
data en la qual se celebrarà el mentoring.
Properament també informarem de la política de preus del D’A Film Festival Barcelona @
Filmin. Volem agrair a Filmin la disposició absoluta que ha mostrat per ajudar-nos a poder
celebrar aquesta edició del festival, així com a les institucions i col·laboradors que malgrat les
circumstàncies continuen fent-nos costat.
#QuedatACasa #QuédateEnCasa #DA2020 #I
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CHAMBRE 212
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Dades pràctiques D'A 2020
Dates: 30 abril – 10 maig
@Filmin
Web: filmin.es | filmin.cat
Web: dafilmfestival.com

Director D'A Film Festival Barcelona: Carlos R. Ríos
Contacte premsa: Sílvia Grumaches | press@dafilmfestival.com | 619 184 138

El D'A Film Festival Barcelona agraeix novament el suport del CCCB, la Filmoteca de Catalunya i la Fundació
SGAE, i dona la benvinguda als nous col·laboradors Fundació Catalunya La Pedrera, Bacoa, LCI Barcelona,
TMB i Filmin. El Festival també valora el compromís institucional de l'Ajuntament de Barcelona, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Catalunya Film Festivals,
MEDIA Catalunya i l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y
Deporte, així com de tots els col·laboradors que fan possible aquesta nova edició.
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