Cineclub Garbí. Malgrat de Mar.

Temporada 2004-2005, segon Quatrimestre.

Cineclub GARBÍ - Temporada 2004/2005

SEGON QUATRIMESTRE
+ CINEMA
Benvinguts al segon quadrimestre de la temporada 2004/2005!
És un plaer poder presentar-vos aquest nou catàleg amb
una oferta absolutament actualitzada, amb pel·lícules -gairebé
totes - acabades de sortir del
forn. Tot i que durant el primer
quadrimestre podíeu tenir dubtes de com seria aquesta segona part de la temporada, creiem
que ara us els esvairem tots,
amb una cartellera molt atractiva. A més, com sempre que
programem, tenim en compte
tots els gustos de la gent i, així,
tenim pel·lícules per a tot tipus
de públic. Repassem ràpidament el que trobareu en aquest
quadrimestre.
La nova comèdia dramàtica de la directora de "Para

todos los gustos", Agnés Jaoui:
"Como una imagen". Una
birgueria com "El arca rusa".
"Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera", excel·lent pel·lícula d'un
dels més reconeguts directors
orientals, Kim Ki-Duk.
El nostre clàssic, com ja
vam anunciar en el catàleg del
primer quadrimestre, és la versió
íntegra de "El testamento
del Dr. Mabuse", amb més de
40 minuts recuperats de tot un
mestre: el genial Fritz Lang.
Continuarem de manera
provocativa... "9 songs" portarà sexe, rock and roll i cinema
del bo al Cineclub. Després
un altre dels films que més èxit
ha tingut en la crítica, la molt
suggerent i estimulant "2046"
de Wong Kar-Wai: ja sabeu, si
us va agradar "In the mood for
love" (Deseando amar), no us
la podeu perdre! I acabarem
la temporada amb un vell amic

del Cineclub: Jim Jarmush ens
portarà "Coffee and cigarettes", amb un espectacular
repartiment indie.
Com sempre, no podem
fer totes les pel·lícules que voldríem, com "Baran" o l'últim i
excel·lent Rohmer "Triple agente", o algun clàssic restaurat
com "Ludwig" de Visconti.
Esperem que amb aquesta programació que tancarà la temporada quedeu satisfets i sigui del
vostre gust. Hem fet el possible
per confeccionar una bona temporada i l'any que ve esperem
continuar millorant.
Seguim sense tenir cap
dubte: aquest és un gran any
de cinema!

Malgrat, gener
de 2004
La Junta del
Cineclub Garbí
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11 de febrer de 2005

COMO UNA IMAGEN.

Lolita Cassard és una noia de
20 anys que odia el món per no semblar-se a les noies que surten a
les revistes o a la seva estilitzada madrastra. A més, tenir dots per ser
una bona cantant no són mèrits per cridar l’atenció d’un pare egocèntric del qual no es pot despendre en cap faceta de la seva vida. Per la
seva part Etienne Cassard, no es fixa gaire en la gent perquè passa
massa temps pendent de si mateix, massa preocupat per la seva por a
la vellesa i a la soledat. Al voltant d’aquests personatges giren la resta
de protagonistes, tots ells d’ambients de l’alta cultura.
Aquesta pel·lícula mostra un microcosmos de la vida parisina a
través de temes tan universals com el poder, l’aspecte físic i l’amor
i el fa amb una magnífica selecció de personatges perfectament
escrits, que commouen amb les seves inseguretats i les seves contradiccions.
Com en la seva anterior pel·lícula, Para todos los gustos, torna
a focalitzar la seva ironia cap amb el món cultural, denunciant la
hipocresia i la vanitat d’aquest ambient. Como una imagen és una
enginyosa comèdia urbana, que demostra que encara hi ha lloc per
un cinema intel·ligent.

Como una
imagen
AGNÈS JAOUI
França, 2004

Titol original: Comme une image
Direcció: Agnès Jaoui
Guió: Agnès jaoui i Jean-Pierre Bacri
Producció: Les Films A4 - Fotografia: Stéphane Fontaine
Música: Philippe Rombi
Intèrprets: Marilou Berry (Lolita), Agnès Jaoui (Sylvia), JeanPierre Bacri (Etienne), Laurent Gréville (Pierre), Virginie
Desarnauts (Karine), Keine Bouhiza (Sébastien)

AGNÈS JAOUI

neix a Hauts-de-Seine (França) el 1964.
Actriu, guionista i cineasta, Como una imagen és la sisena pel·lícula
que fa com a guionista juntament amb la seva parella a la vida real,
Jean-Pierre Bacri. Amb els seus drames ha cultivat un estil de tragicomèdia, on trobem personatges de la classe mitja amb vides normals
que d’alguna manera semblen excepcionals. Com a directora aquesta
és la seva segona pel·lícula darrera l’exitosa Para todos los gustos.
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El arca
rusa
ALEKDANDR
SOKUROV
Rússia, 2002

Direcció: Alekdandr Sokurov
Guió: Alekdandr Sokurov i Anatoli Nikiforov
Fotografia: Tilman Buettner
Música: Sergei Ievtuixenko
Intèrprets: Sergei Dreiden, Maria Kuznetsova, Leonid
Mozgovoi, Mikhaïl Piotrovski

25 de febrer de 2005

EL ARCA RUSA.

23 de Desembre del 2001, 24º sota
zero, un pla únic de 87 minuts i 23 segons, 33 sales del Museu de
l’Hermitage, més de 2000 actors, 300 anys d’història. Al capdavant,
Alekdandr Sokurov: l’artífex d’aquest experiment cinematogràfic rar
i meravellós.
El arca rusa parteix de la potent idea cinematogràfica de rodar
amb una càmara digital un pla seqüència d’una hora i mitja pel
laberíntic Museu de l’Hermitage de Sant Petersburg, vertader tresor
però alhora refugi d’un esplendor passat. Amb la companyia d’un
narrador i un marquès francès del s.XIX, assistim a un sinuós circuit
per les luxoses sales del museu (antic Palau d’Hivern dels tsars)
on les pintures de les parets es confonen amb tableaux vivants que
reviuen instants d’un temps perdut, tot creant una evocació històrica d’aquella Rússia llunyana i decadent que es va acabar amb la
revolució.
La pantalla esdevé, així, un fresc que recrea nostàlgicament
un univers ja inexistent del qual només en resta la gran arca russa
que és l’Hermitage. Amb la màgia d’un mestre, Sokurov ens convida a fer un viatge proustià on les coordenades del temps i l’espai
s’anul·len en el magma de la memòria.

ALEXANDER SOKUROV

neix el 1951 en un petit
poble de l’oest siberià. Llicenciat en Història, estudia a l’Escola de
Cine de Moscú, on realitzà el seu primer treball. Autor prolífic en
documentals i sempre interessat per la seva cultura natal russa (des
de Txèkhov a Tarkovsky) , els seus films més coneguts són Madre
e hijo i Moloch, aquest últim premiat en el festival de Cannes del
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11 de març de 2005
PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO Y
...PRIMAVERA és una de les pel·lícules més belles que podrem

veure amb molt de temps, un conte budista i místic capaç de sobrepassar l’espectador amb la seva allau d’imaginació visual i la seva espiritualitat oriental. Les diferències culturals potser dificulten la comprensió d’alguns detalls simbòlics, però podem copsar-ne perfectament els
significats més essencials perquè, en el fons, Kim Ki-Duk, ens parla de
temes universals (l’amor, la passió, la destrucció i la redempció), amb
un llenguatge universal: la poesia.
La pel·lícula narra en cinc episodis el procés d’aprenentatge
interior d’un jove deixeble, que viu aïllat enmig d’un llac d’una vall amb
el seu vell mestre. Els cinc capítols serveixen per dividir el cicle vital
del jove (naixement, creixement...) utilitzant les estacions de l’any (primavera, estiu...). La primavera ens mostra el vell mestre donant la primera lliçó al seu petit alumne. L’estiu representa la passió i l’amor amb
l’arribada d’una jove. Tardor i hivern estaran marcats per la tragèdia i
penediment ja en l’etapa adulta de l’alumne.

KIM KI-DUK.

Primavera, verano
otoño, invierno y
...primavera
KIM KI-DUK

Corea del sud i Alemanya, 2003
Títol original: Bom, yeoreum, gaeul, gyeowool, geuring, bom
Direcció i guió: Kim Ki-duk
Fotografia: Beak Dong-Hyun
Muntatge: Kim Ki-duk
Intèrprets: Oh Young-Soo (monjo vell),
Kim Ki-duk (monjo adult), Kim Young-min (monjo jove),
Seo Jae-kyung (monjo nen), Ha Yeo-Jin (noia)

Va néixer a Kyongsang (Corea del Sud) el
1961. Estudia belles arts a França, i es dedica durant alguns anys a
la pintura, una disciplina que ha influït clarament en la plasticitat de
la seva filmografia. Comença en el món del cinema sense rebre cap
formació específica, però la seva producció és molt prolífica, gairebé
una pel·lícula per any. La Isla (2000) el va donar a conèixer i en pocs
anys s’ha convertit en el referent del cinema sudcoreà. Actualment
compta amb dues pel·lícules pendents d’estrena: Samaritan girl (2004)
i Hierro 3 (2004).
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1 d’abril de 2005
EL TESTAMENTO DEL DOCTOR MABUSE

és una
de les pel·lícules més emblemàtiques de Fritz Lang. Forma part d’una
trilogia que encetà amb Doctor Mabuse 10 anys abans. Aquest personatge, un diabòlic científic que vol controlar el món, va ser adaptat per
Fritz Lang i Theo Von Harbou d’un llibre de Norbert Jaquest. La trilogia
és una mostra de l’ambient d’excitació social de postguerra i il·lustra
l’idealisme totalitari que es propagà al llarg del segle XX. El Doctor
Mabuse calà tant fort en Fritz Lang que també es va convertir en el seu
testament cinematogràfic, ja que l’última pel·lícula de la trilogia, Los
crímenes del Doctor Mabuse, del 1960, va ser la seva última obra.
El context històric de les tres pel·lícules del Dr. Mabuse és diferent, però totes elles són el reflex d’una època i d’una por que segueix
vigent sota l’amenaça a d’altres formes de totalitarismes ara vigents.
Poder veure El Testamento del Doctor Mabuse en la còpia completa
i restaurada, no només és un esdeveniment cinematogràfic, sinó una
magnífica oportunitat per reflexionar sobre el present.

FRITZ LANG (1890-1976).

El testamento
del Dr. Mabuse
FRITZ LANG
Alemanya, 1933

Títol original: Das testament des Dr.Mabuse
Direcció: Fritz Lang
Guió: Fritz Lang & Thea Von Harbou
Producció: Nero Films - Fotografia: Fritz Arno Wagner
Música: Walter Siebel
Intèrprets: Rudolf Klein-Rogge, Oskar Beregi, Theodor Loos,
Kart Meixner, Otto Wernicke, Klaus Pohl, Wera Liessem,
Gustav Diese, Camilla Spira, Rudolph Schünder

Les obres més destacades de la seva primera època (època expressionista alemanya)
són dos estudis sobre la ment criminal: Doctor Mabuse (1922), i més
tard El testamento del doctor Mabuse (1933). La seva formació inicial
com a arquitecte i pintor es fan evidents en el seu enfocament visual.
Desenvolupa la narració i crea una peculiar atmosfera mitjançant decorats i una il·luminació expressionistes, simbòliques. Metròpolis (1926)
és una de les seves grans obres mestres. Hagué d’exiliar-se als EEUU
on realitzà pel·lícules tan destacades com Furia (1935), Sólo se vive
una vez (1937) o Más allá de la duda (1956).
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15 d’abril de 2005
NINE SONGS.

Nine
songs
MICHAEL
WINTERBOTTOM
Gran Bretanya, 2004
Director: Michael Winterbottom
Fotografia: Marcel Zyskind
Muntatge: Mat Whitecross
Intèrprets: Kieran O'Brian (Matt),
Margo Stilley (Lisa).

La Lisa és una estudiant nord-americana que
està passant un any a Londres. En Matt la coneix en un concert de
rock, i a partir d'aquí els dos comencen una apassionada història
d'amor, en què les característiques dominants són les relacions
sexuals i l'afició per anar a veure concerts de rock. Aquest és el mínim
argument d'una controvertida pel·lícula, en la qual Winterbottom torna
a canviar de gènere (tot i que conserva el seu habitual estil). El film,
com era previsible, ha portat polèmica allà on s'ha estrenat, degut, és
clar, a l'abundància d'escenes de sexe explícit (quedeu avisats!). Però
seria un error pensar que Winterbottom ha volgut provocar ningú.
Precisament, una virtut de Nine songs és que està rodada de manera
absolutament naturalista, i amb una mirada del director ben allunyada
del "morbo" fàcil. Una altra virtut de Nine songs és l'atreviment del
director a l'hora de filmar els moments d'una història d'amor que normalment en la resta de pel·lícules s'obvien. Això i la manera de filmar
els temps morts de la relació quotidiana de la parella donen molt
valor a l'obra. També destaquem les intervencions de grups de rock
com Black Rebel Motorcycle Club, The Von Bondies, Elbow, Primal
Scream, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Franz Ferdinand
i un homenatge a Michael Nyman.

Michael Winterbottom

és un dels directors més
polifacètics de l'actualitat. Ho demostra el fet que en el primer quadrimestre ja vam veure una obra seva com In this world, drama sobre
els immigrants. També ha treballat fins i tot en el western, el musical
o darrerament la ciència ficció. Tot i treballar sempre amb gèneres
diferents, el seu estil comença a ser inconfusible.
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29 d’abril de 2005
2046.

Quatre anys després de fascinar-nos amb In the mood for
love (Deseando Amar) Wong Kar-Wai, recupera el personatge masculí d’aquesta per fer-lo protagonista de 2046. Tot i que, segons el director, no s’ha de veure la pel·lícula com una continuació de Deseando
Amar, se’ns fa impossible deslligar el seu nou film de l’anterior (i de la
resta de la seva filmografia). Les dues tenen una entitat pròpia, però
hi són presents totes les obsessions i temes del cineasta: el desig, el
record i el somni. I tot amanit amb una capacitat visual desbordant i
evocadora, construïdes a través de les sensacions i emocions.
Chow Mo Wan, protagonista de 2046, tracta de recuperar un
amor perdut a través de diferents dones que no poden fer oblidar a la
dona que realment havia estimat. Alhora està escrivint una novel·la, on
un tren ple de passatgers, que viatja a l’any 2046, volen recuperar els
seus records. Els personatges del futur tenen el seu mirall en històries
d’amor del passat i del present que Chow Mo Wan ha viscut amb
diverses dones. Així, 2046 es converteix en espai físic i mental on es
donen cita somni i realitat, passat i present, records i futur.

WONG KAR-WAI

2046
WONG KAR-WAI

Hong Kong-Xina, França 2004
Direcció i guió: Wong Kar-Wai
Fotografia: Christopher Doyle
Producció: Jet Tone Films, Arte France, Paradis Films
Música: Peer Raben i Shigeru Umebayasi
Muntatge: William Chang
Intèrprets: Tony Leung (Chow Mo-wan), Gong Li (Su Lizhen),
Takuya Kimura (Tak), Faye Wong (Wang Jingwen), Zhang Ziyi
(Bai Ling), Carina Lau (Lulu/Mimi)

va néixer a Shangai l’any 1958. Entra
en el cine com a guionista per al gran públic. Es dóna a conèixer
internacionalment amb el seu quart film Chunking Express (1994), un
film sobre dos policies que no acaben d’entrar en acció, i que algú
equivocadament va voler comparar amb el cinema de Tarantino. Els
posteriors films de Wong Kar-Wai l’han confirmat com un director de
culte, fent que cada nova pel·lícula sigui esperada amb gran expectació (2046 va ser estrenada en el darrer festival de Cannes tot i estar
inacabada).
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13 de maig de 2005
COFFEE AND CIGARETTES

són onze curtmetratges
rodats durant disset anys. La sèrie de curtmetratges va començar
sent una diversió terapèutica. Un cop acabada Bajo el peso de la ley
(1986), Jarmush va reunir part de l’equip per realitzar la primera entrega de Coffee and cigarrettes. L’objectiu d’aquest primer i dels dos
que el van seguir, era rebaixar la tensió acumulada durant la filmació.
Poc a poc, aquest divertiment va convertir-se en un projecte de més
envergadura. I ja a partir del 2002, va rodar la resta de peces que
conformen la pel·lícula.
Com ja és habitual, Jarmush explora aquells moments en
que sembla que no passa res, aquells instants que normalment no
s’ensenyen en una pel·lícula. En el cas de Coffee and cigarrettes,
tracta d’uns personatges que no paren de beure tasses de cafè
i d’encendre’s un cigarret darrere l’altre al voltant d’ una taula de
qualsevol cafeteria. Les converses i reflexions aparentment intranscendents dels protagonistes, podrien semblar un material pobre per
una pel·lícula, però en mans de Jim Jarmush es converteixen en grans
moments de cine. A més, compta amb un gran repartiment format per
actors i músics, que componen un eclèctic grup personatges rars, i
una impressionant fotografia amb blanc (cigarret) i negre (cafè).

Coffee and
cigarettes
JIM JARMUSCH
EUA, 2004

Direcció i guió: Jim Jarmush
Producció: Joana Vicente i Jason Kliot
Muntatge: Jy rabinowitz, Terry Catz,
Melody London i Tom Dicillo
Fotografia: Frederick Elmes, Elian Kuras,
Tobby Muller i Tom Jamush
Intèrprets: Roberto Begnini, Steve Buscemi, Joie Lee, Iggy
Pop, Tom Waits, Cate Blanchett, Alfred Molina, Bill Murray...

JIM JAMURSCH

nascut a Ohio el 1973, és considerat
com un dels principals referents del cinema indie nord-americà. Al
llarg de la seva filmografia, ha construït una imatge de la modernitat
atemporal, representativa tant de la dècada dels 80 fins als primers
anys d’aquest nou segle. De la seva filmografia destaquen Extraños
en el paraíso (1984), Noche en la Tierra (1991), Dead man (1995) o
Ghost Dog (1999).

Carnet de soci del cineclub.
36 euros.
Carnet de soci jove (menors
de 21 anys). 20 euros.
Aquests carnets donen accés a totes
les projeccions de la temporada
2004-2005 del cineclub GARBí,
llevat de les sessions que es
programin com a extraordinàries.
Els carnets de soci es poden obtenir
al lloc de les sessions o bé
per domiciliació bancària.
Si tens intenció de fer-te
soci ens ho pots comunicar
a l'adreça electrònica
junta@cineclubgarbi.org
i te'l tindrem preparat.

Abonament 5X4. 16 euros.

Pel preu de 4 sessions tens accés a 5
projeccions de cinema de la
temporada, a escollir lliurement, llevat
de la sessions que es programin com
a extraordinàries.

Entrada a les sessions.
4 euros

Lloc de les sessions.
Centre Cultural.
Carrer del Carme, 26
(Malgrat de Mar)
Hora de les projeccions.
2/4 d'11 de la nit.
Les pel·lícules seran
projectades en versió
original amb subtítols.
El cineclub Garbí
es reserva el dret
a modificar i/o canviar
les pel·lícules
de la temporada o el lloc
de les sessions si alguna
causa major ho
fes necessari.

L’activitat del cineclub
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, que subvenciona
parcialment la temporada.

Cineclub Garbí. Malgrat de Mar.
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