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Copyright © Filmoteca de Catalunya
La programació del mes d’abril de la Filmoteca de
Catalunya ens proposa una mirada a l’univers de les
bandes sonores a través de la carta blanca al
compositor català Benet Casablancas. Un cicle que
tindrà lloc entre els dies 9 i 27, i que estarà format
per vuit films triats, i presentats, per Casablancas,
inclosos els dos documentals que compten amb banda
sonora
del
sabadellenc:
l’espanyol
“Desvío
nooteboom” (2013) i “Miquel Batllori, l’agudesa
d’un savi” (2012), producció catalana dirigida per
Francesc Llobet. Destaca, a més, la sessió inaugural
del cicle el dia 9 que comptarà amb una classe
magistral de Casablancas sobre música i cinema
abans de la projecció de “Vértigo” d’Alfred
http://kinetoscat.com/filmoteca-abril-2014/
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Hitchcock (1958) [20:00]. Entre altres títols es
gaudirà també de “2001: Una Odisea en el
Espacio” d’Stanley Kubrick (1968) o “Ran” d’Akira
Kurosawa (1985).
Jerry Lewis i Camí de Redempció

Copyright © Filmoteca de Catalunya
La Filmoteca ens apropa amb el cicle Jerry Lewis:
el rei de la comèdia al cinema d’un dels còmics més
populars del setè art. L’actor i director nord-americà,
que als 88 anys encara continua actiu, és una de
les baules entre Charles Chaplin i Woody Allen
en la història de la comèdia i la pantomima,
referent amb les seves ganyotes i jocs de veus
d’actors com Jim Carrey, i ara tenim l’oportunitat
d’aprofundir en la seva filmografia amb un cicle que
repassa des dels primers èxits dels anys 50 al costat de
Dean Martin, fins a pel·lícules dirigides pel mateix
Lewis. Així, es programen entre altres la comèdia
musical “Cómicos en París” (“Artists and models”;
1955) i “Tu, Kimi y yo” (“The Geisha Boy”; 1958)
dirigides per Frank Trashlin; o “El grum” (“The
Bellboy”; 1960), primer film amb el còmic en la
direcció, que gira entorn d’un grum molt
sapastre que Lewis utilitza per a reivindicar a
aquests professionals com quelcom més que uns
maniquins, com a éssers humans; i “El profesor
chiflado” (“The nutty professor”; 1963), paròdia del
conegut relat de Robert Louis Stevenson
“L’estranya història del doctor Jekyll i el senyor
Hyde”.

Tweets
Follow
Kinetoscat
1h
@Kinetoscat
Vols tenir "LaPlaga" de
Neus Ballús a casa?
Segueix-nos,
retuiteja'ns,
recomana'ns 1 film
català i participa en el
sorteig de 2 Dvd's!
Kinetoscat
1h
@Kinetoscat
El #cinemacatalà
arrassa al
#festivalmalaga i
acapara un palmarès
que encapçala
@10000KmFilm,
Biznaga d'Or:
Tweet to @Kinetoscat

D’altra banda, cada cop falta menys perquè arribi la
Setmana Santa i la Filmoteca es fa ressò, com sempre
de manera particular, en aquest cas amb una
proposta, Camí de redempció, dedicada a films
innovadors o de referència relacionats amb l’inefable.
Des de la roba més famosa del món a “La túnica
sagrada” de Henry Koster (1953), primera
pel·lícula en cinemascope, a la història de
Bernadeta Soubirous i el misteri de l’aparició de la
Verge a Lorda amb “La canción de Bernardette”
(1943) de Herny King, guanyadora de quatre Oscars,
http://kinetoscat.com/filmoteca-abril-2014/
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passant per una de les grans obres mestres del
cinema, i de les reflexions existencialistes en el setè
art, “El séptimo sello” (1956) dirigida per Ingmar
Bergman.
PARLEM DE…
Més Filmoteca
El mes d’abril la Filmoteca explora el significat i
connotacions del concepte de frontera a través de
tres històries emplaçades a Mèxic i que ens narren el
complicat trànsit dels seus protagonistes en cerca de
millors oportunitats als EEUU, en el cicle Els rics van
on volen, els pobres on poden: la frontera.

Acadèmia de Cinema
Català

D’altra banda, el cicle So British continuarà durant tot
el mes d’abril. Entre les diferents propostes, dos films
amb la Palma d’Or de Cannes, “El knack… y como
conseguirlo” (1965) de Richard Lester i “Secretos y
mentiras” (1965) de Mike Leigh; el primer film sonor
de Hitchcock (rodat com si fos mut) “Chantaje”
(1929) o “Sábado noche, domingo mañana”
(1960) de Karel Reisz, una de les millors obres de
l’anomenat Free Cinema, moviment influenciat per la
nouvelle vague, caracteritzat pel realisme en l’estètica i
el compromís amb la realitat social.

Cinema independent

A més, cinema nipó i cineastes llatinoamericanes
continuaran tenint protagonisme durant les pròximes
setmanes, es farà un petit homenatge al recentment
desaparegut cineasta hongarès Miklós Jancsó amb la
projecció del film “Vicios privados, virtudes
públicas” (1975), i seguiran, com sempre, les
sessions de Clàssics d’Ahir i de Demà, l’Aula de Cinema
o les projeccions infantils. Entre les sessions especials,
una particular mirada al Quixot coincidint amb el dia
del llibre amb Don Quijote (1984) de Maurizio
Scaparro. Un relat singular d’un viatge per la
ment de Don Quixot en què carnaval i melangia,
aventures i il·lusions, utopia i fracassos es
creuen.
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