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Torna a Palma la Mostra Out! i per primera vegada surt a la Part Forana, en mode 
itinerant amb Out! en ruta. 
Una quarta edició plena de novetats amb l’objectiu de consolidar aquesta cita 
cultural amb el millor cinema LGTBIQ+. 27 títols (llargmetratges, documentals, curt-
metratges i sèries) i 3 activitats paral·leles a 3 seus oficials. La gran majoria estrena 
a les Illes Balears amb estrenes a Espanya i una estrena mundial, el curtmetratge de 
la mallorquina Magda Casellas.
La Mostra Out! sempre s’ha nutrit del seu públic. Per això, aquest primer any amb 
premi al millor curtmetratge de ficció i millor curtmetratge documental, sereu vosal-
tres les que l’escogireu. 
Esperam que disfruteu d’un programa treballat i cuidat, de les sessions i activitats a 
Palma i a l’Out! en ruta a Andratx, Binissalem, Puigpunyent i Porreres.

Vuelve a Palma la Mostra Out! y por primera vez sale a la Part Forana, en modo itinerante 
con Out! en ruta.
Una cuarta edición llena de novedades con el objetivo de consolidar esta cita cultural 
con el mejor cine LGTBIQ+. 27 títulos (largometrajes, documentales, cortometrajes y 
series) y 3 actividades paralelas en 3 sedes oficiales. La gran mayoría estrena en las Islas 
Baleares, con estrenos en España y un estreno mundial, el cortometraje de la mallorquina 
Magda Casellas.
La Mostra Out! siempre se ha nutrido de su público. Por eso, este primer año con premio 
al mejor cortometraje de ficción y mejor cortometraje documental, seréis vosotres les que 
lo elegireis. 
Esperamos que disfrutéis de un programa trabajado y cuidado, de las sesiones y activida-
des en Palma y de Out! en ruta en Andratx, Binissalem, Puigpunyent y Porreres.

Jaume Fiol
Director Mostra Out

Benvinguts a la  
4a Mostra OUT!
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El Teatre Municipal Xesc Forteza es torna engalanar un any més per acollir la inaugu-
ració de la 4a edició de la Mostra Out!. 

Dimarts 7 de setembre a partir de les 20.00h, gala inaugural presentada per Victòria 
Morell i Josep Salmerón, comptarà amb l’actuació musical de Chris Mental.

Durant la gala es presentarà el programa i les novetats de la quarta edició i es projec-
tarà la pel·lícula inaugural Kokon dirigida per Leonie Krippendorff. 

Entrada gratuïta fins omplir aforament

El Teatre Municipal Xesc Forteza se pondrá de nuevo sus mejores galas para acoger la 
inauguración de la 4º edición de la Mostra Out!. 

El martes 7 de septiembre a partir de las 20.00h, gala inaugural presentada por Victoria 
Morell y Josep Salmerón, contará con la actuación musical de Chris Mental.

Durante la gala se presentará el programa y las novedades de la cuarta edición y se proyec-
tará la película inaugural Kokon dirigida por Leonie Krippendorff. 

Entrada gratis hasta llenar aforo

Gala Inaugural
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PORT AUTHORITY

Dimarts 7 de setembre, 20h          Teatre Xesc Forteza             Gratuïta  
KOKON
Leonie Krippendorff
Alemanya - 2020 - 95’
Ficció - V.O. alemanya amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Nora, una al·lota berlinesa tímida de 14 anys, mai oblidarà aquest estiu tan calorós. Envoltada de 
persones amb biografies pertorbades, de diferents cultures i orígens, s’obre camí cap a l’adultesa. 
Nora té la seva primer regla, s’enamora d’una altra al·lota, aprèn a defensar-se i li rompen el cor 
per primera vegada. Quan acabi l’estiu, les coses mai tornaran a ser les mateixes.

Nora, una chica berlinesa tímida de 14 años, nunca olvidará este verano tan caluroso. Rodeada 
de personas con biografías perturbadas, de diferentes culturas y orígenes, se abre camino hacia la 
adultez. Nora tiene su primer regla, se enamora de otra chica, aprende a defenderse y se le rompe 
el corazón por primera vez. Cuando termine el verano, las cosas nunca volverán a ser las mismas.

Nora, a shy 14-year-old Berlin girl, will never forget this way too hot summer. Surrounded by 
people with disrupted biographies, from different cultures and backgrounds, she makes her 
way into adulthood. Nora gets her first period, falls in love with another girl, learns to stand 
up for herself and gets her heart broken for the first time. When summer ends, things will 
never be the same again.

Pel·lícula inaugural de la 4a Mostra Out!

Out! en ruta - Andratx 
Dissabte 18 de setembre a les 20h 
Teatre Sa Teulera
Més informació a la pàg. 42

Kokon
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www.vitralesfiol.com

Especialistas en vidrio artístico
Fabricación y restauración de vidrieras emplomadas

y articulos decorativos de vidrio.
C/ Bernat Amer, 16 - 07011 Palma

971 28 47 57 - info@vitralesfiol.com



PORT AUTHORITY

www.vitralesfiol.com

Especialistas en vidrio artístico
Fabricación y restauración de vidrieras emplomadas

y articulos decorativos de vidrio.
C/ Bernat Amer, 16 - 07011 Palma

971 28 47 57 - info@vitralesfiol.com

Dimecres 8 de setembre, 19h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
FABULOUS
Audrey Jean-Baptiste 
Guaiana francesa - 2019 - 46’
Documental - V.O. francès amb subtítols en espanyol

Estrena a Espanya

Lasseindra Ninja és una ballarina trans. És una artista molt coneguda en l’escena del vogue de 
França. Després de construir la seva carrera a través dels balls de Nova York, França i el Brasil, tor-
na al seu país d’origen per a introduir la moda a la Guaiana Francesa. Per mitjà del seu taller, donem 
un cop d’ull al seu sorgiment i impacte en l’autoapoderament per a consolidar la comunitat LGBTQ.

Lasseindra Ninja es una bailarina trans. Es una artista muy conocida en la escena del vogue de 
Francia. Después de construir su carrera a través de los bailes de Nueva York, Francia y Brasil, 
regresa a su país de origen para introducir la moda en la Guayana Francesa. Por medio de su 
taller, echamos un vistazo a su surgimiento e impacto en el autoempoderamiento para consolidar la 
comunidad LGBTQ.

Lasseindra Ninja is a trans dancer. She’s a well-known artist in France’s voguing scene. 
After building her career through the balls of New York, France and Brazil, she comes back 
to her home country to introduce voguing in French Guiana. By the means of her workshop, 
we catch a glance of its emergence and its impact on self-empowerment for a consolidating 
LGBTQ community. 

Amb el suport de l’Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma

Fabulous
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h        CineCiutat              5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
ROCky 
Dani Seguí
Menorca, Espanya - 2020 - 11’
Ficció -  V.O. català amb subtítols en anglès

Estrena a Illes Balears

ROC està a punt d’acabar l’institut i la seva funció final serà el playback d’un número musical molt 
especial, però la directora del centre no l’acceptarà en cap concepte. ROC té Síndrome de Down i 
és un apassionat de “Rocky Horror Picture Show”.

ROC está a punto de terminar el instituto y su función final será el playback de un número musical 
muy especial, pero la directora del centro no lo aceptará bajo ningún concepto. ROC tiene Síndro-
me de Down y es un apasionado de “Rocky Horror Picture Show”.

Roc is determined his end-of-year performance will be a special musical playback. But the 
director of the centre won’t allow it. Roc has Down syndrome and is passionate about the 
“Rocky Horror Picture Show”.

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció 

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Rocky
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat           5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
LEO Y ALEX EN PLENO SIGLO XXI
Eva Libertad, Nuria Muñoz
Espanya - 2020 - 7’
Ficció -  V.O. espanyol

Estrena a Illes Balears

Alex es desperta en el seu llit després d’una nit de festa. Al costat d’ella està Leo, la seva companya 
de pis, que no recorda com va acabar allà. A partir d’aquest matí, ja res serà el mateix entre les dues.

Alex se despierta en su cama tras una noche de fiesta. Junto a ella está Leo, su compañera de piso, 
que no recuerda cómo acabó allí. A partir de esta mañana, ya nada será lo mismo entre las dos.

Alex wakes up in his bed after a night of partying. Next to her is Leo, her roommate, who 
doesn’t remember how she ended up there. As of this morning, nothing will be the same 
between the two.

 
Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció 

Out! en ruta, pàg 42 - 43
 

Leo y Alex en pleno S. XXI 
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat              5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
VICTORIA
Daniel Toledo Saura
Espanya - 2020 - 8’
Ficció -  VO espanyol
 
 
Estrena a Mallorca

Aquesta és la història d’una primera trobada i, alhora, d’un retrobament. És la història del moment 
en el qual Ana veu per primera vegada a Clara.

 

Esta es la historia de un primer encuentro y, a la vez, de un reencuentro. Es la historia del momento 
en el que Ana ve por primera vez a Clara. 

 
This is the story of a first meeting and, at the same time, a reunion: the moment when Ana 
sees Clara for the first time.

 
Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Victoria
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat              5€ sessió   (4€ socis de CineCiutat)
OF HEARTS AND CASTLES
Rubén Navarro
Estats Units, Espanya - 2020 - 15’
Ficció -  V.O. anglès amb subtítols en espanyol

 
Estrena a Illes Balears

Una nit a Los Ángeles. Un home atrapat en el dolor d’una recent ruptura coneix a un home atent i 
atractiu. Una trobada casual que despertarà emocions i crearà una connexió que viurà en ells per 
sempre.

Una noche en Los Ángeles. Un hombre atrapado en el dolor de una reciente ruptura conoce a un 
hombre atento y atractivo. Un encuentro casual que despertará emociones y creará una conexión 
que vivirá en ellos para siempre.
 

A man struggling with a break-up meets another man for a night in Los Angeles that will 
forever keep them connected.

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Of  hearts & castles
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat              5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
LA LAVADORA
Diane Malherbe
Espanya, França - 2021 - 6’
Ficció -  Sense diàlegs

Estrena a Illes Balears

Posar una rentadora no és tan fàcil. S’ha de saber triar el programa correcte...

Poner una lavadora no es tan fácil. Hay que saber elegir el programa correcto…

Start a washing machine is not so easy for everyone. You still have to choose the right 
program...

 
Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció 

Out! en ruta, pàg 42 - 43

La lavadora
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PORT AUTHORITYMe voy

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat              5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
ME VOY
Magda Casellas
Mallorca, Espanya - 2020 - 12’
Ficció -  V.O. espanyol amb subtítols en anglès
 

Estrena Mundial

Carme, una al·lota de 21 anys, es troba en el procés de deixar de viure amb el seu millor amic per a 
viure amb la seva al·lota. Al principi, tot va bé, fins que deixa de fer-ho. Carme estranya al seu millor 
amic i algunes manies de la seva parella la fan sortir de polleguera.

Carme, una chica de 21 años, se encuentra en el proceso de dejar de vivir con su mejor amigo para 
vivir con su novia. Al principio, todo va bien, hasta que deja de hacerlo. Carme extraña a su mejor 
amigo y algunas manías de su novia la sacan de quicio.

Carme, a 21-year-old girl, is in the process to stop living with her best friend so she can live 
with her girlfriend. At first, everything is fine, until it stops. Carme misses her best friend and 
some of her girlfriend’s hobbies drive her crazy.

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

Out! en ruta, pàg 42 - 43 
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat          5€ sessió   (4€ socis de CineCiutat)
SANS TRANSITION
Paul Granier
França - 2021 - 13’
Ficció -  V.O. francès amb subtítols en espanyol

Estrena a Espanya

A vegades, és un llarg camí permetre’s tornar a estimar. Una nit, Leo coneix a Thom. Encara no ho 
sap, però aquesta trobada el canviarà per sempre. El seu desig, les seves idees rebudes i la seva 
existència es trastornen.

A veces, es un largo camino permitirse volver a amar. Una noche, Leo conoce a Thom. Aún no lo 
sabe, pero este encuentro lo cambiará para siempre. Su deseo, sus ideas recibidas y su existencia 
se trastornan.

It is sometimes a long way to allow yourself to love again. One night, Leo meets Thom. He 
doesn’t know it yet, but this meeting will change him forever. His desire, his received ideas 
and his existence will be upset.

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

Out! en ruta, pàg 42 - 43 

Sans transition
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat              5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
ANTES DE LA ERUPCIÓN
Roberto Pérez Toledo
Espanya - 2021 - 9’
Ficció -  V.O. espanyol  amb subtítols en anglès
 

Estrena a Illes Balears
 

Encara que una erupció volcànica pot ocórrer sense cap senyal previ, el més probable és que els 
volcans emetin diferents tipus d’advertiments abans que comenci l’erupció. A penes ho vam veure 
venir.

Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ninguna señal previa, lo más probable es que los 
volcanes emitan diferentes tipos de advertencias antes de que comience la erupción. Apenas lo 
vimos venir.

Although a volcanic eruption can occur without any prior signal, volcanoes will most likely 
issue different types of warnings before the eruption begins. We barely saw it coming. 
 

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

 
Out! en ruta, pàg 42 - 43 

Antes de la erupción
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PORT AUTHORITY

Dimecres 8 de setembre, 21h           CineCiutat            5€  sessió   (4€ socis de CineCiutat)
SOL SOL
Àlex Arroyo
Menorca, Espanya - 2021 - 11’
Ficció -  V.O. català amb subtítols en anglès
 

Estrena a Mallorca
 

Xavier és un jove menorquí que no es troba còmode en el seu entorn. Amb l’arribada d’un turista 
català intentarà resoldre els seus problemes i explorarà la seva sexualitat, per créixer en un espai 
natural com el de Sa Mesquida.

Xavier es un adolescente menorquín que no se encuentra cómodo en su entorno. Tras la llegada 
un turista catalán intentará resolver sus problemas explorando su sexualidad, para crecer en un 
espacio natural como el de Sa Mesquida.

Xavier is a menorquin teenager that doesn’t feel comfortable at home. When a catalan 
tourist visits the island he will try to solve his problems by exploring his sexuality, to grow 
up in the natural space of Sa Mesquida.

Inclòs dins Out! in short - ficció
El públic vota el premi APAIB - Millor curtmetratge de ficció

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Sol sol
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PORT AUTHORITY

Dijous 9 de setembre, 19h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
SUK SUK
Ray Yeung
Hong Kong. - 2019 - 92’
Ficció - V.O. cantonès amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Pak, de 70 anys, un taxista que es nega a retirar-se, es troba en un parc amb el Hoi, de 65 anys, un 
pare solter jubilat. Encara que tots dos han amagat la seva sexualitat dissident, estan orgullosos de 
les famílies. No obstant això, en aquesta breu trobada inicial es desferma en ells alguna cosa que 
havia quedat reprimida durant molts anys. 

Pak, de 70 años, un taxista que se niega a retirarse, se encuentra en un parque con Hoi, de 65 
años, un padre soltero jubilado. Aunque ambos han ocultado su sexualidad disidente, están orgullo-
sos de las familias que han creado.  Sin embargo, en ese breve encuentro inicial se desata algo en 
ellos que había quedado reprimido durante muchos años. 

Pak is a 70-year-old taxi driver who lives with his wife. His son is happily married with a child. 
Hoi lives with his devout Christian son and family after he divorced his wife. The two men, 
who have lived all their lives never revealing their sexual identities, meet by chance in the 
streets of Hong Kong. As Pak and Hoi fall in love they contemplate a possible future together.

Suk suk
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PORT AUTHORITY

Dijous 9 de setembre, 21h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
OUR CHILDREN (AOS NOSSOS FILHOS)
Maria de Medeiros
Brasil, Portugal - 2019 - 107’
Ficció - V.O. portuguès amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Tânia estudia unes oposicions. La seva parella, la Vanessa, és una executiva. La Vera, la mare 
de la Tânia, coordina com una ONG de nins seropositius. El fet que la seva filla vulgui ser mare a 
través del ventre de la seva parella és una cosa que no admet. 

Tânia estudia unas oposiciones para convertirse en jueza. Su pareja, Vanessa, es una ejecutiva 
en una agencia de publicidad. Vera, la madre de Tânia, coordina una ONG de niños seropositivos. 
El hecho de que su hija quiera ser madre a través del vientre de su pareja no lo puede admitir. 

Tânia is studying to pass a public exam and become a judge. Her partner, Vanessa, is an 
executive who works at a large publicity agency. Vera, Tânia’s mother, coordinates, in fits 
and starts, an NGO that takes care of HIV-positive children. The fact that her daughter wants 
to be a mother through the belly of her partner is something she cannot admit. 

Our children - Aos nossos filhos
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PROGRAMACIÓ 
DIMARTS 7 SETEMBRE
20h  INAUGURACIÓ   T. XESC FORTEZA 

21h  Kokon 95’    T. XESC FORTEZA 

DIMECRES 8 SETEMBRE
19h  Fabulous 46’  CINECIUTAT

20h  OUT! IN SHORT - FICCIÓ 99’  CINECIUTAT       

DIJOUS 9 SETEMBRE
12h CINEMA BALEAR LGTBI   CAFÉ CARMELA

19h  Suk Suk 92’  CINECIUTAT

21h  Our children 107’  CINECIUTAT

DIVENDRES 10 SETEMBRE
19h  La generación silenciosa 60’  CINECIUTAT       

21h  No hard feelings 96’  CINECIUTAT   

 DISSABTE 11 SETEMBRE
12h  CINEMA POSITIU   T. XESC FORTEZA

19h  OUT! IN SHORT - DOCUMENTAL  104’  CINECIUTAT 

21h  Monsoon 85’  CINECIUTAT 

DIUMENGE 12 SETEMBRE
12h  DIVERSITATS I TERRES  T. XESC FORTEZA  

19h  Rurangi 87’  CINECIUTAT 

21h  Cicada 96’    CINECIUTAT
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PORT AUTHORITYLa generación silenciosa

Divendres 10 de setembre, 19h            CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
LA GENERACIÓN SILENCIOSA
Ferrán Navarro-Beltrán
Espanya - 2020 - 61’
Documental - V.O. espanyol i català amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Aquest documental vol ser un homenatge a les persones majors LGBTQI de Barcelona, als 
pioners del “moviment” així com als quals han estat anònims, a través de la narració en primera 
persona de fets que han marcat la seva vida: la religió, l’educació, la repressió de la dictadura 
franquista, la democràcia i les primeres associacions LGTBQI, SIDA o matrimoni gai.

Este documental quiere hacer un homenaje a las personas mayores LGBTQI de Barcelona, a 
los pioneros del “movimiento” así como a los que han sido anónimos, a través de la narración en 
primera persona de hechos que han marcado su vida: lo religioso. la educación, la represión de la 
dictadura franquista, la democracia y las primeras asociaciones LGTBQI, SIDA o matrimonio gay.

This documentary is intended to pay tribute to the LGBTQi elderly people of Barcelona, 
the pioneers of the movement, as well as those who have been anonymous, through the 
first-person account of events that have marked their lives: the religious. education, the 
repression of the Franco dictatorship, democracy and the first LGBTQI associations, AIDS 
or gay marriage.

Posterior col·loqui amb Ferran Navarro-Beltrán, director del documental i Xisco Nadal, 
periodista

Amb el suport de l’Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma
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PORT AUTHORITYNo hard feelings

Divendres 10 de setembre, 21h             CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
NO HARD FEELINGS
Faraz Shariat
Alemanya - 2020 - 92’
Ficció -  V.O. alemany amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

El Parvis, fill d’iranians exiliats, se la campa a la seva petita ciutat natal deixant-se emportar per la 
cultura pop, les cites al Grindr i les raves. Llavors l’enxampen robant a una botiga i el condemnen 
a fer serveis comunitaris a una casa per refugiats on coneix els germans Banafshe i Amon, que 
han fugit de l’Iran. A mesura que creix l’atracció romàntica entre el Parvis i l’Amon, la fràgil relació 
entre tots tres es posa a prova.  
 
Parvis, hijo de iraníes exiliados, se las arregla en su pequeña ciudad natal dejándose llevar por 
la cultura pop, las citas en Grindr y las raves. Después de que lo pillen robando en una tienda, lo 
condenan a hacer servicios comunitarios en una casa para refugiados donde conoce a los her-
manos Banafshe y Amon, que han huido de Irán. A medida que crece la atracción romántica entre 
Parvis y Amon, la frágil relación entre los tres se pone a prueba. 

Parvis, the son of exiled Iranians, copes with life in his small hometown by indulging 
himself with pop culture, Grindr dates, and raves. After being caught shoplifting, he is 
sentenced to community service at a refugee shelter where he meets siblings Banafshe and 
Amon, who have fled Iran. As a romantic attraction between Parvis and Amon grows, the 
fragile relationship between the three is put to a test. 
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PORT AUTHORITYAll I need is a ball

Dissabte 11  de setembre, 19h          CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
ALL I NEED IS A BALL
Elena Molina
Espanya - 2020 - 17’
Documental -  V.O. en espanyol amb subtítols en anglès 

Estrena a Illes Balears

Paloma Pujol, cansada de ser l’única dona freestyler a Espanya, es proposa obrir la catego-
ria femenina en el campionat nacional de freestyle football, però necessita trobar almenys 
quatre al·lotes per a aconseguir-lo.

Paloma Pujol, cansada de ser la única mujer freestyler en España, se propone abrir la categoría 
femenina en el campeonato nacional de freestyle football, pero necesita encontrar al menos cuatro 
chicas para conseguirlo.
 

Paloma Pujol, tired of being the only freestyler woman in Spain, challenges herself to open 
the female category in the Spanish Football Freestyle Championship, but she needs at least 
four more girls to achieve it.

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43
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PORT AUTHORITYTraversées

Dissabte 11  de setembre, 19h         CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
TRAVERSÉES (CRUCES)
Amandine Le Goff
França - 2020 - 18’
Documental -  V.O. francès amb subtítols en espanyol

Estrena a Espanya

León, vestit amb el seu vestit de bany d’una peça, accepta que la directora li acompanyi a 
la piscina. S’enfronta a les mirades i desplega la seva pròpia reflexió sobre la seva identitat 
de gènere.

León, vestido con su traje de baño de una pieza, acepta que la directora le acompañe a la piscina. 
Se enfrenta a las miradas y despliega su propia reflexión sobre su identidad de género.

Leon, dressed in his one-piece swimsuit, accepts that the director accompany him to the 
pool. He confronts the looks, and deploys his own reflection on his gender identity.

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43
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PORT AUTHORITYMi arma

Dissabte 11  de setembre, 19h          CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
MI ARMA
Jesús Pascual
Espanya - 2019 - 7’
Documental -  V.O. espanyol amb subtítols en anglès

Estrena a Illes Balears

Tradició i subversió. Folklore i revolució. La passió d’un jove artista drag pels elements 
culturals de la seva Andalusia natal i la problemàtica que suposa incorporar-los a la seva 
pròpia expressió artística.

Tradición y subversión. Folclore y revolución. La pasión de un joven artista drag por los elementos 
culturales de su Andalucía natal y la problemática que supone incorporarlos a su propia expresión 
artística.

Tradition and subversion. Folklore and revolution. The passion of a young drag queen for 
the cultural elements of his homeland, Andalusia, and the problems involved in incorpora-
ting them into his own artistic expression.

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43
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PORT AUTHORITYFernández Pratsch

Dissabte 11  de setembre, 19h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
FERNÁNDEZ PRATSCH
Emiliano Spampinato
Espanya - 2020 - 30’
Documental -  V.O. espanyol i alemany amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Únic, lliure, excèntric i sense censura: així és Serafín, un espanyol que durant el franquisme 
es va exiliar a Alemanya buscant la llibertat negada al seu país. Seixanta anys després ens 
compta al costat del seu marit Michael els seus records i somnis per complir.

Único, libre, excéntrico y sin censura: así es Serafín, un español que durante el franquismo se exi-
lió en Alemania buscando la libertad negada en su país. Sesenta años después nos cuenta junto a 
su marido Michael sus recuerdos y sueños por cumplir.

Unique, free, eccentric and uncensored: this is Serafin, a Spaniard who, during the Franco 
regime, went into exile in Germany, seeking freedom. Sixty years later he tells us, along with 
his husband, Michael, his memories and dreams to fulfi

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43

29



PORT AUTHORITY

Dissabte 11  de setembre, 19h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
MI PEQUEÑO GRAN SAMURAI
Arantza Ibarra
Espanya - 2020 - 20’
Documental -  V.O. espanyol

Estrena a Illes Balears

Un curt documental que descriu la història del jove trans Ekai Lersundi, que va morir per 
suïcidi l’any 2018 mentre lluitava amb la burocràcia entorn de l’assignació de teràpia de 
reemplaçament hormonal.

Un corto documental que describe la historia del joven trans Ekai Lersundi, que murió por suicidio 
en 2018 mientras luchaba con la burocracia en torno a la asignación de terapia de reemplazo 
hormonal.

A short documentary depicting the story of young transgender boy Ekai Lersundi, who took 
his own life in 2018 after struggling with the bureaucracy surrounding hormone replacement 
therapy assignment.

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Mi pequeño gran samurai
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PORT AUTHORITY

Dissabte 11  de setembre, 19h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
CARNE
Camila Kater
Brasil, Espanya - 2020 - 12’
Documental -  V.O. portugès amb subtítols en espanyol

Crua, poc feta, al punt, feta i molt feta. A través de relats íntims i personals, cinc dones compartei-
xen les seves experiències en relació amb el cos, des de la infància fins a la tercera edat.

Cruda, poco hecha, al punto, hecha y muy hecha. A través de relatos íntimos y personales, cinco 
mujeres comparten sus experiencias en relación con el cuerpo, desde la infancia hasta la tercera 
edad.

Rare, medium rare, medium, medium well and well done. Through intimate and personal sto-
ries, five women share their experiences in relation to the body, from childhood to old age.

Inclòs dins Out! in short - documental
El públic vota el premi Millor curtmetratge documental

Out! en ruta, pàg 42 - 43

Carne
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PORT AUTHORITYMonsoon

Dissabte 11  de setembre, 21h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
MONSOON
Hong Khaou
Regne Unit - 2019 - 85’
Ficció - V.O anglès amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Kit, un jove britànic d’origen vietnamita, torna al seu país de naixement per primera vegada en més 
de 30 anys. Kit s’embarca en un viatge íntim des de Saigon fins a Hanoi a la recerca d’un lloc on 
escampar les cendres dels seus pares. Pel camí s’enamora del Lewis. En el curs del seu viatge, 
Kit comença a connectar per fi amb els records dels seus pares i amb les seves pròpies arrels..

Kit, un joven británico de origen vietnamita, regresa a su país de nacimiento por primera vez en 
más de 30 años. Kit se embarca en un viaje íntimo desde Saigón hasta Hanói en busca de un lu-
gar donde esparcir las cenizas de sus padres. Por el camino se enamora de Lewis. En el curso de 
su viaje, Kit comienza a conectar por fin con los recuerdos de sus padres y con sus propias raíces.

Kit, a young British Vietnamese man, returns to his birth country for the first time in over 
30 years. Kit embarks on a personal journey from Saigon to Hanoi, in search of a place to 
scatter his parents’ ashes. During his travels, Kit finally starts to connect to the memories of 
his parents and his own roots.

Som
el teu
suport
Prevenció del VIH i altres ITS
Atenció psicosocial a persones 
afectades

+34 680 730 303
www.alas-baleares.com
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PORT AUTHORITYRurangi

Diumenge 12 de setembre, 19h          CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
RURANGI
Max Currie
Nova Zelanda - 2020 - 87’
Ficció - V.O. anglès i maorí amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Caz Davis, trenca a plorar en una teràpia de grup a l’inici de Rūrangi. No sap com ajudar a les 
persones queer presents. Com molts joves queer, està esgotat per la seva pròpia lluita i per la dels 
que l’envolten. Després de fugir de Rūrangi, la seva ciutat natal, per trobar-se a si mateix, Caz 
torna a aquesta població amb l’esperança de tornar a connectar amb un pare que no ha tornat a 
veure en 10 anys, abans de la seva transició, i amb la petita comunitat.

Caz Davis, rompe a llorar en una terapia de grupo al comienzo de Rūrangi. No sabe cómo ayudar 
a las personas queer presentes. Como muchos jóvenes queer, está agotado por su propia lucha 
y por la de quienes lo rodean. Después de huir de Rūrangi, su ciudad natal, para encontrarse a 
sí mismo, Caz regresa a esta población con la esperanza de reconectar con un padre que no ha 
vuelto a ver en 10 años, antes de su transición, y con la pequeña comunidad.

Caz Davis breaks down in tears in group therapy at the beginning of Rūrangi. He doesn’t 
know how to help the queer people present. Like many queer youth, he is exhausted by his 
own struggle and that of those around him. After fleeing Rūrangi, his hometown, to find 
himself, Caz returns to this town in hopes of reconnecting with a father he has not seen 
again in 10 years, before his transition, and with the small community..

34



PORT AUTHORITYCicada

Diumenge 12 de setembre, 21h           CineCiutat              5€    (4€ socis de CineCiutat)
CICADA
Matthew Fifer
Kieran Mulcare
EE.UU. - 2020 - 96’
Ficció - V.O. anglès amb subtítols en espanyol

Estrena a Illes Balears

Ben, bisexual i introspectiu, acumula una sèrie de trobades que en general acaben al matí 
següent. Un dia nota alguna cosa diferent quan comença una conversa amb el Sam. Els dos 
connecten de seguida, passen cada vegada més temps junts i van agafant confiança. A mesura 
que confessen detalls íntims sobre la seva vida, però, s’adonen de la necessitat de resoldre els 
traumes del passat per poder acceptar l’altre.

Ben, bisexual e introspectivo, acumula una serie de encuentros que por lo general acaban a la 
mañana siguiente. Un día nota algo diferente cuando entabla una conversación con Sam. Conec-
tan enseguida, pasan cada vez más tiempo juntos y van cogiendo confianza. Pero, a medida que 
confiesan detalles íntimos sobre su vida, los dos se dan cuenta de la necesidad de resolver los 
traumas del pasado para poder aceptar al otro.

Introspective bisexual Ben drifts from one casual hook-up to the next. While recent encou-
nters barely last beyond the following morning, he feels differently when he strikes up a 
conversation with Sam. Forming an immediate connection, the two spend more and more 
time together, slowly letting their guards down. But as they reveal intimate details about 
their lives, both begin to recognise the need to confront past traumas if they are to truly let 
the other person in.  

35





Dijous 9 de setembre, 12.00h           Café Carmela            Gratuït (aforament limitat)

CINEMA BALEAR LGTBI

Convidam als tres representants balears de la secció Out! in short - ficció a una trobada per 
compartir les seva experiència, projectes de futur i conèixer com veuen el cinema LGTBI, tant dins 
com fora del nostre territori.

Invitamos a los representantes baleares de la sección Out! in short - ficció a un encuentro para 
compartir sus experiencias, proyectos de futuro y conocer cómo ven el cine LGTBI, tanto dentro 
como fuera de nuestro territorio.

  
Participen:

Magda Casellas, directora de Me voy
Dani Seguí, director de ROCky
Àlex Arroyo, director de Sol Sol
Modera, Laura Esteva (coordinadora de la Mostra Out!)

Amb el suport de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca
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Dissabte 11 de setembre, 12.00h           Teatre Xesc Forteza            Gratuït (aforament limitat)

CINEMA POSITIU

Creiem en el cinema com creació i la seva visibilitat com eina per lluitar contra l’estigma associat 
al VIH, per això per segon any organitzam l’activitat CINEMA POSITIU, en col·laboració especial 
amb ALAS, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears, amb més de 30 anys fent prevenció i 
donant suport a les persones amb VIH.

Amb la projecció de dos capítols d’ Indetectables, la primera sèrie de ficció en línia, sobre la salut 
sexual i la diversitat a Espanya, iniciada en 2016 per l’ONG Apoyo Positivo

  
VOLCÁNICA
Alberto Velasco
Espanya -   12’ 

Carlota té una guerra oberta amb la portera de la seva comunitat, Candela, a la qual considera 
una persona de risc. Carlota no sempre ha sabut que el VIH no entén d’estatus social, de gènere o 
d’orientació sexual. Ha hagut d’aprendre-ho tenint-ho més a prop.

Carlota tiene una guerra abierta con la portera de su comunidad, Candela, a la que considera una 
persona de riesgo. Carlota no siempre supo que el VIH no entiende de status social, de género o 
de orientación sexual. Ha tenido que aprenderlo teniéndolo más cerca.

Amb el suport de l’Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma
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Dissabte 11 de setembre, 12.00h           Teatre Xesc Forteza            Gratuït (aforament limitat)

CINEMA POSITIU

O NO SERÁ
Sally Fenaux
Espanya -  14’

El feminisme serà antiracista i interseccional o no serà. En un món de conquestes feministes nor-
matives, un grup de dones dissidents lluita per arribar a una igualtat real per a tota dona, no sols la 
que representa la norma de poder.

El feminismo será antiracista e interseccional o no será. En un mundo de conquistas feministas 
normativas, un grupo de mujeres disidentes lucha por llegar a una igualdad real para toda mujer, 
no solo la que representa la norma de poder.

Taula rodona amb: 
Jorge Garrido, director d’ Apoyo Positivo i productor executiu d’ INDETECTABLES
Paz Alcoverro, artista visual i col·laboradora d’ALAS
Mª Luisa García, coordinadora de Creación Positiva
Modera: Joan Viver, coordinador d’ALAS

Amb el suport de l’Àrea de Justicia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma
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Diumenge 12 de setembre, 12.00h          Teatre Xesc Forteza            Gratuït (aforament limitat)

Direcció: Maria Vladimirova 
Producció: Jose Benito Eres Rigueira
Amb la col·laboració d’: ACATHI, ANCARA EN ACCIÓ
Espanya - 2018 - 30’
Documental

DIVERSITATS I TERRES

Mostra Out! organitza en col·laboració amb Ben Amics i amb el suport de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma, una activitat de reflexió per visibilitzar la realitat del 
col·lectiu LGTBIQ+

 
Al documental entrevistem a persones que compten de primera mà el xoc entre cultura i homo-
sexualitat, religió i identitat de gènere, violència i llibertat. És important que el públic comprengui 
l’existència del que és diferent, és més, que el senti com si fos seu per un moment.  
 
A través dels testimonis de les migrants a Barcelona ens apropem a una realitat que no fa molt 
també formava part del malestar d ‘ “aquí”, de l’abús al diferent d’ “aquí”, de “la nostra” repressió.  
 
Pertanyen al col·lectiu LGTBI? Sí, però abans d’això “pertanyen” a un altre estat, algunes d’elles 
a l’anomenat “tercer món”. L’acostament a les seves històries i experiències no erradicarà els pre-
judicis, però potser ens fa sentir una mica pitjor la pròxima vegada que jutgem sense comprendre, 
sense aprofundir, adoctrinats pel sensacionalisme i els estereotips.
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En el documental “Diversitats i Terres” entrevistamos a personas que cuentan de primera mano 
el choque entre cultura y homosexualidad, religión e identidad de género, violencia y libertad. Es 
importante que el público comprenda la existencia de lo diferente, es más, que lo sienta como si 
fuera suyo por un momento.  
 
A través de los testimonios de las migrantes a Barcelona nos acercamos a una realidad que no 
hace mucho también formaba parte del malestar de “aquí”, del abuso al diferente de “aquí”, de 
“nuestra” represión.  
 
¿Pertenecen al colectivo LGTBI? Sí, pero antes que eso “pertenecen” a otro estado, algunas de 
ellas al así denominado “tercer mundo”. El acercamiento a sus historias y experiencias no va a 
erradicar los prejuicios, pero quizás nos hace sentir un poco peor la próxima vez que juzgamos sin 
comprender, sin profundizar, adoctrinados por el sensacionalismo y los estereotipos.

Taula rodona amb: 
Maria Vladimirova, directora de Diversitats i terres
Japhet Bruchel Ntouba Epengue
Modera, Tatiana Casado de Staritzky, presidenta de Ben Amics 
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OUT! EN RUTA neix aquesta edició amb l’objectiu de dur les obres de la mostra a poblacions que 
habitualment tenen més complicat accedir a aquest tipus de continguts.

En aquest primer any arribam a quatre localitats durant els mesos de setembre i octubre
Agraïm participar d’aquesta aposta als ajuntaments d’Andratx, Binissalem, Porreres i Puigpunyent
CALENDARI

Andratx 

Kokon 
18 de setembre a les 20h 
Teatre Sa Teulera
Reserva de places al telèfon 971628018 o bé a cultura@andratx.cat

Out! in short - Ficció. Sessió de curtmetratges de ficció
19 de setembre a les 20h 
Teatre Sa Teulera
Reserva de places al telèfon 971628018 o bé a cultura@andratx.cat
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Porreres
 

Out! in short - Ficció. Sessió de curtmetratges de ficció
25 de setembre a les 20h
Auditori de Porreres
Reserva d’entrades a ticketib.com.

Puigpunyent
 

Out! in short - Ficció. Sessió de curtmetratges de ficció
1 d’octubre a les 20h
Casa de Cultura
Reserva de places a festescultura@gmail.com (aforament limitat)

Binissalem 
 

Out! in short - Ficció. Sessió de curtmetratges de ficció
2 d’octubre a les 20h
Teatre de Binissalem
Reserva de places al 971886996 de 16h-21h o bé a cangelabertdelaportella@gmail.com 

Out! in short - Documental. Sessió de curtmetratges documentals
3 d’octubre a les 20h
Teatre de Binissalem
Reserva de places al 971886996 de 16h-21h o bé a cangelabertdelaportella@gmail.com
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Estrella Damm


