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MOONRISE KINGDOM
Wes Anderson. EUA, 2012

Divendres 15 febrer a les 22.30 hores

CÉSAR DEBE MORIR

Paolo Taviani i Vittorio Taviani. ITÀLIA, 2012
Divendres 1 MARÇ a les 22.30 hores

Direcció: Wes Anderson. Guió:
Wes Anderson i Roman Coppola.
Música: Alexandre Desplat.
Fotografia: Robert Yeoman.
Intèrprets: Bruce Willis, Edward
Norton, Bill Murray, Tilda Swinton,
Frances McDormand, Kara Haywar,
Harvey Keitel. Durada: 95 min.

Direcció i guió: Paolo Taviani i
Vittorio Taviani. Música: Giuliano
Tavani. Fotografia: Simone
Zampagni. Muntatge: Roberto
Perpignani. Intèrprets: Cosimo
Rega, Salvatore Striano, Giovanni
Arcuri, Antonio Frasca, Juan
Dario Bonetti. Durada: 76 min.

Moonrise Kingdom explica la història d’una noia i un noi de
12 anys que s’enamoren, fan un pacte secret i s’escapen a
terrenys selvàtics i inexplorats.

Acaba d’acabar la representació de Juli Cèsar, de Shakespeare, al teatre de la presó Rebibbia de Roma. El públic
aplaudeix entusiasmat, els llums s’apaguen i els actors
tornen a la seva condició de presos camí de les cel·les.

Dirigida per Wes Anderson (Los Tenenbaums, Life Aquatic
i Viaje a Darjeerling), Moonrise Kingdom és la delícia de la
temporada. Extravagant, surrealista, i amb un peculiar sentit
de l’humor, la pel·lícula es perfila com l’obra més madura
d’Anderson, que com ja és habitual ha comptat amb la complicitat d’un repartiment espectacular: Bruce Willis, Edward
Norton, Frances McDormand, Tilda Swinton i Bill Murray.
Ras i curt: Monrise Kingdom és una comèdia plena de poesia, amb una colla de gags memorables i, sobretot, una
bonica història d’amor. Imprescindible.

César debe morir suposa un dels retorns més gratificants:
el dels germans Taviani, dos històrics del cinema. Quan
semblava que ja ningú no es recordava dels autors de Padre padrone o Good morning Babilonia, tornen a primera
línia amb una docuficció que cal situar ràpidament entre
les seves millors obres. A César debe morir la càmera es
fa invisible i ens endinsa en l’ànima d’aquests presos que
assaja, amb esfereïdora convicció, el Juli Cèsar. Aquesta és
una d’aquelles pel·lícules que no deixen a ningú indiferent.

en la casa

François Ozon. FRANÇA, 2012
Divendres 15 MARÇ a les 22.30 hores

ANIMALS

Marçal Forés. ESTAT ESPANYOL, 2012
Divendres 5 ABRIL a les 22.30 hores

Direcció i guió: François Ozon.
Música: Philippe Rombi. Fotografia: Jérôme Alméras. Muntatge:
Laure Gardette. Intèrprets: Fabrice
Luchini (Germain), Ernst Umhauer
(Claude), Kristin Scott Thomas
(Jeanne), Emmanuelle Seigner
(Esther). Durada: 105 min.

Direcció: Marçal Forés. Guió:
Marçal Forés Aintza Serra. Música: Natalie Ann Holt. Fotografia:
Eduard Grau. Intèrprets: Oriol
Pla (Pol), Augustus Prew (Ikari),
Dimitri Leonidas (Marc), Javier
Beltrán (Llorenç), Martin Freeman (Albert). Durada: 95 min.

Un noi de 16 anys es cola a la casa d’un dels seus companys de col·legi en un intent d’inspirar-se per les seves
redaccions escolars. El seu professor, impressionat pel talent d’aquest alumne, recobra les ganes d’ensenyar, però
la intrusió desencadena una sèrie d’esdeveniments incontrolables.

En Pol té un secret: un ós de pelfa que pensa i es belluga, i
amb el qual comparteix els seus millors moments. La seva
vida transcorre amb normalitat fins que un bon dia arriba
a l’institut l’Ikari, un alumne enigmàtic que fascina en Pol.

En la casa és una pel·lícula fascinant, una nova mostra de
l’innegable talent de François Ozon per mantenir l’espectador clavat a la butaca des del primer fins l’últim minut de
pel·lícula. Ozon es diverteix diluint les barreres entre ficció i
realitat amb la mateixa alegria amb que salta del thriller a la
comèdia, del cinema d’autor al cinema comercial. L’autor de
Bajo la arena o 8 mujeres també s’ho fa venir bé per riure’s

Arriscat i imaginatiu debut en el llargmetratge de Marçal
Forés, un jove cineasta format a l’ESCAC. Injustament ignorada per l’Acadèmia del Cinema Català, Animals és una
pel·lícula singular, de referents evidents però ben assimilats, que dóna a conèixer la personalitat d’un autor que
caldrà seguir molt atentament. Una pel·lícula que té tots
els números per esdevenir un film de culte i que des del
cineclub us brindem la oportunitat de descobrir-la abans
no sigui massa tard. Us la deixareu perdre?

holy motors
Leos Carax. França, 2012

Divendres 19 abril a les 22.30 hores

AMOR

Michael Haneke. ÀUSTRIA I FRANÇA, 2012
Divendres 3 MAIG a les 22.30 hores

Direcció i guió: Leos Carax.
Fotografia: Yves Cape i Caroline
Champetier. Intèrprets: Denis
Lavant (diversos personatges),
Édith Scob (Céline), Eva Mendes
(Kay M.), Kylie Minogue (Eva /
Jean), Élise Lhomeau (Léa / Élise),
Michel Piccoli. Durada: 115 min.

Direcció i guió: Michael Haneke.
Fotografia: Darius Khondji. Muntatge: Nadine Muse. Intèrprets:
Jean-Louis Trintignant (Georges),
Emmanuelle Riva (Anne), Isabelle
Huppert (Eva), Alexandre Tharaud (Alexandre), William Shimell
(Geoff). Durada: 127 min.

24 hores de la vida d’un ésser que va saltant d’una vida
a una altra, com un assassí solitari. Homes, dones, joves,
vells seran posseïts per aquest estrany personatge.

En Georges i l’Anne, que ja han fet els 80, són dos professors de música clàssica retirats. Un dia, Anne té una
petita embòlia cerebral. Quan surt de l’hospital, l’amor
d’aquest matrimoni es veurà abocat a superar una prova
de les dures.

Holy Motors és la pel·lícula de l’any. Dirigida per Leos Carax
(autèntic enfant terrible del cinema francès) i interpretada
per un Denis Lavant en estat de gràcia, la pel·lícula no és res
més que un reguitzell de seqüències més o menys abstractes amb un únic denominador comú: un home d’aparença
normal que es desplaça en una luxosa limusina blanca per
diferents indrets de París i que a cada parada es transmuta
en un personatge diferent. Holy Motors és un autèntic poema
audiovisual, un film lliure farcit de moments de cinema en estat pur. Una menja només apta per als paladars més exquisits.

Crònica de la decadència física que l’austríac Michael Haneke (La pianista, Caché, La cinta blanca) enregistra amb
precisió clínica, sense caure al sentimentalisme habitual
en aquesta mena de relats. És una realitat que el cinema
ha tendit a amagar o frivolitzar i que Haneke mostra amb
escrupolós respecte cap a l’espectador, motiu pel qual ja
val la pena apropar-se a una obra dura però sincera, una
d’aquelles pel·lícules que no s’obliden fàcilment.
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Lloc de les sessions:
Centre cultural de
Malgrat de Mar
(Carrer del Carme, 26)
Horari de les
projeccions:
22.30 hores.
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 si alguna
causa major ho fes
necessari.

Tota la informació la trobaràs a:

www.cineclubgarbi.cat
info@cineclubgarbi.cat

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

facebook.com/cineclubgarbi
twitter.com/cineclubgarbi

Patrocinador tecnològic:

Ajuntament de
Malgrat de Mar

