Arriba una nova pel·lícula no estrenada comercialment, que ha tingut un
recorregut exitós per diferents festivals, especialment en el món àrab. Amb la
presència del seu realitzador, vingut especialment de Tunísia, en Mohamed
Zran.

Vivre ici ( Viure aquí)
Mohamed Zran/ Tunísia / 2009 / 2h04 min. /
Color / 35 mm / VO àrab-francès/ Subtítols
en català
Darrera el taulell de la seva botiga, en
Simon, un botiguer de confessió “jueva”, és
des de sempre, el confident, el remeier i la
memòria vivent dels habitants de Zarzis, un
poblet al sud-est de Tunísia. Dins la seva
botiga una galeria de personatges s’hi
creuen: Tahar, el mestre progressista; Hadi
el pintor maleït; Fatma la casamentera;
Béchir el taxista,.......
Alternativament la botiga es transforma en
tribuna política, filosòfica on cadascú dóna la
seva visió del món.

MOHAMED ZRAN
Nascut el 1959 a Zarzis, al sud de
Tunísia. Es diploma en Estudis Superiors
de Cinematografia al ESEC de París.
Després d’una col·laboració amb Cyril
Collard com a ajudant de direcció i d’una
experiència com a actor a Alger la
blanche (1986) de Cyril Collard i a Byebye de Karim Dridi (1995), Zran es
llença a l’aventura amb el llargmetratge
Essaïda (1996) primera pel·lícula, plena
de poesia i moderació que va esdevenir

un gran èxit popular i va rebre nombrosos premis internacionals. Amb Vivre
ici (2009) s’emporta el premi al millor director al Festival d’Abu Dhabi
(2009); el Gran Premi del Festival Internacional Mediterrani de Tetuan
(2010) i el Premi a la Millor pel·lícula al Festival de Cinema Mediterrani de
Sardenya (2010). Acaba de sortir el seu darrer documental “Dégage”
(2012) i en aquests moments està treballant en diversos projectes.
Mohamed ZRAN
Diplôme d’études supérieures cinématographiques, à Paris ESEC
Réalisation :
- Le Casseur de Pierres, une fiction de 26 mn, sélectionné à Cannes un certain
regard, en 1990
-Ya Nabil une fiction de 32mn, une coproduction avec ARTE, en 1993
-Essaïda: sortie en Tunisie en 1996 avec un grand succès populaire
Sortie en France en 1998 par Pierres Grises distribution
Un palmarès de 15 prix internationaux dans plusieurs festivals.
-Le Chant du Millénaire, un Documentaire de 1 heure 20mn, réalisé en 2002.
Sélection officielle Panorama à Berlin 2003, prix du documentaire à Trébica New
York 2003
Le Prince long métrage de fiction 2004
un grand succès populaire
Sortie en France par Océan Films
Une production Sangho Films - Tunis 2M Maroc et ANPA Tunis
Prix de jury Woujda-Maroc, Prix du montage au Fespaco
-

VIVRE ICI, UN DOCUMENTAIRE FICTION 2009
Prix du meilleur réalisateur Abu Dhabi 2009
Grand prix au festival international méditerranéen de Tetouan 2010
Prix du Meilleur film Méditerranéen en Sardegna 2010
Prix de la jeunesse à Apt- France

DÉGAGE 2012 un documentaire long métrage
En production : LILIA un long métrage fiction
En écriture : MB LA FLAMME Mohamed Bouazizi-la flamme
El film "Vivre ici" serà presentat pel director a
12/11/2013.13/11/2013.14/11/2013.15/11/2013.17/11/2013.-

Cineclub Vic
Filmoteca de Catalunya (Barcelona)
Cineclub Vilafranca (Vilafranca del Penedès)
Cineclub La Seu (La Seu d'Urgell)
Cineclub Manresa

En col·laboració amb la Mostra de Cinema Àrab i del mediterrani i
amb el suport de Tunis air

