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¡Lumière!: comienza la aventura (Thierry
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Documental sobre les pel·lícules dels germans Lumière.

El llenguatge cinematogràfic: tot el
que s'ha de saber per realitzar un film
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BORRÀS I VIDAL, JESÚS; COLOMER I

Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore,
1988)
Una pel·lícula sobre l’amor pel cinema.
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Una història del cinema que ha esdevingut
a tots els cinèfils.
Breve historia del cine
DIXON, WHEELER WINSTON;
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Robinbook, 2009, 413 p.
Una apassionant mirada de cent anys de la
història del cinema.
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Documental | 5 DVD (900 min): b/n i col.
Història visual del cinema a través de 15
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Un llibre que descriu tots els oficis del cinema, un art que va renovant-se.
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Documental en 4 parts, escrit i realitzat per
Jean-Luc Godard, sobre la visió i evolució del
cinema francès al segle XX.

