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Divendres 25 novembre
El Arte de la Fuga.
Conversaciones y Pasesos con
Isidoro Valcárcel Medina

“Vicente Ruiz. A tiempo real”, de Matías Cardone (Xile, 2022)
“Esther Ferrer: Hilos del Tiempo”, de Josu Rekalde (Espanya, 2020)

19:00 a Cinemes Girona
Director: Manuel Padín, Claudio Hontana. Espanya, 2022.
Estrena a Espanya.
22 min. VOE.

“Lemebel”, de Joanna Reposi (Xile/Colòmbia, 2019)
“Shooting the Mafia”, de Kim Longinotto (EUA/Irlanda, 2019)
“Leonora Carrington: The Lost Surrealist” de Teresa Griffiths (Regne Unit, 2017)
“Love, Cecil”, de Lisa Immordino Vreeland (EUA, 2017)
“Tania Bruguera: A State of Vulnerability”, de Lynn Hershman Leeson (2017)
“Mapplethorpe. Look at the Pictures”, de Randy Barbato i Fenton Bailey (EUA/Alemanya, 2016)
“The Universe of Keith Haring”, de Christina Clausen (EUA, 2008)
(Sessió doble amb Elena Asins)

Distingit amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques el 2007 i el Premi
Velázquez el 2015, Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) és un
dels artistes vius més rellevants de la història de l’art espanyol
recent. Aquest curtmetratge inèdit dona veu a l’artista murcià, que
persevera, encara avui, en la seva pràctica artística, prematura i
indisciplinada. Una veu que crida des de les ombres, des de la
tendresa i el compromís, la bondat i la crítica. Una veu que obliga
a repensar qüestions fonamentals sobre el museu, la institució, la
memòria i l’arxiu, però també sobre la capacitat creativa de l’artista
en l’època contemporània i el caràcter participatiu de l’art.

Aquí no hay nada que
comprender. Un documental
sobre Elena Asins

MACBA

19:00 a Cinemes Girona
Director: Javi Álvarez i Olga Sevillano. Espanya, 2020.
Estrena a Barcelona.
62 min. VOE.

The Melt Goes On Forever:
The Art and Times of David
Hammons
Dimecres 30 de novembre - 19:30 a l’Auditori Meier MACBA
Director: Judd Tully i Harold Crooks. EUA, 2021.
Estrena a Espanya.
101 min. VOSE.
La singular carrera de l’estrella de l’art afroamericà, des de l’era de
la rebel·lió de Watts en els anys 60 a Los Angeles fins a la seva
prominència mundial de l’art en l’actualitat. La pràctica de David
Hammons és una profunda crítica de la societat americana i el
món de l’art d’elit. És una invitació a confrontar les fissures entre
les races amb una pràctica artistica que busca anar més enllà
de la cultura dominant, cap a una nova per al segle XXI. The Melt
Goes On Forever és un ric tresor d’imatges d’arxiu i un evocador
paisatge sonor que pinten la imatge completa d’un dels artistes
més singulars del nostre temps.

(Sessió doble amb Isidoro Valcárcel
Medina)

“El Museu Reina Sofía presenta aquest documental de producció
pròpia sobre l’artista Elena Asins, fruit d’una investigació de més
de dos anys a l’arxiu de l’artista, on es reuneixen documents i
interpretacions inèdites sobre una figura clau de l’abstracció
geomètrica i de l’art com a investigació des del 1960.
Elena Asins (Madrid, 1940-Azpiroz, Navarra, 2015) va explorar amb
intensitat el llenguatge abstracte als camps del pensament lògic i
de l’àlgebra matemàtica aplicats a l’abstracció geomètrica. La seva
trajectòria professional enllaça amb la tradició constructiva de
l’avantguarda del segle XX a través de la computació i de la teoria
de la informació de la dècada de 1960, i és considerada una de les
pioneres de l’art generat per ordinador a Espanya.
Aquest documental s’aproxima a la singularitat de l’obra d’Elena Asins
-caracteritzada sempre pel rigor compositiu i la depuració formalque abasta un ventall ampli de formats i mitjans des de la poesia
concreta i el dibuix al vídeo, passant per l’escultura i la instal·lació. És
un relat coral en què diferents veus intenten respondre moltes de les
preguntes que formula un art estricte i exigent que, com assenyala
Javier Maderuelo, és “pur procés mental”.”

Dijous 24 novembre
Corrección. Ignasi Aballí
20:00 a Sala Phenomena
Director: Miquel Romans. Espanya, 2022.
Estrena a Espanya.
54 min. VOE.
A “Corrección”, Aballí decideix treballar a partir dels elements
fundacionals de l’arquitectura: la línia i el límit. És un projecte que
busca desplaçar el pavelló d’Espanya a la Biennal del seu eix,
corregint-lo, atès que l’edifici no està alineat respecte als pavellons
veïns d’Holanda i Bèlgica. L’artista es va topar amb aquest aparent
error mentre estudiava els plans del pavelló. La seva proposta
tracta de resoldre aquest dilema corregint el propi Pavelló i, per
extensió, la seva ubicació en la Biennal i la seva relació amb la
ciutat, en una metàfora que convida a mirar cap endavant i a
planificar nous camins.”

Patrocinadors
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Col·laboradors

Lucian Freud: A Self Portrait
21:00 a Cinemes Girona
Director: David Bickerstaff. Regne Unit, 2020.
Estrena a Espanya.
86 min. VOSE.
Prenent els seus cèlebres autoretrats com a fil conductor, el
documental narra la trajectòria del pintor britànic Lucian Freud,
considerat com un dels artistes més importants del segle XX. Freud
va pintar el cos nu com ningú i va aconseguir capturar la psicologia
dels seus retratats amb extraordinària coherència i visceralitat. El
documental “Lucian Freud: A Self Portrait” té com a punt de partida
una extraordinària visita a la Royal Academy of Arts de Londres,
on s’il·lustren gairebé set dècades del treball de l’artista a traves
dels seus autoretrats. Aquest 2022 es compleixen els 100 anys del
naixement de Lucian Freud.

Mitjans associats

Dissabte 26 novembre

(Sessió doble amb Pacha – A film with the
Aerocene community)

Unseen Skies
(amb Trevor Paglen)

Art Lovers Unite!
(amb Vivienne Westwood)

16:00 a Cinemes Girona
Director: Yaara Bou Melhem. EUA, 2021.
Estrena a Espanya.
98 min. VOSE.

21:30 a Cinemes Girona
Director: Patrick J. Thomas. Alemanya, 2022.
Estrena a Espanya.
72 min. VOSE.

Trevor Paglen és un artista i activista nord-americà conegut
per les seves obres que alerten sobre els perills de la vigilància
massiva global, la recopilació de dades i la intel·ligència artificial.
En aquest documental, Paglen presenta el projecte més audaç
de la seva carrera, que consisteix a posar en òrbita un satèl·lit des
del desert de Nevada. “Orbital Reflector” és una complexa obra
d’art de 30 metres de longitud l’objectiu de la qual és posar de
manifest l’impacte global de la tecnologia en el segle XXI -amb
especial atenció a les estructures invisibles que poblen l’òrbita
terrestre- no obstant això, presenta diversos obstacles al llarg del
procés. La directora del documental, Yaara Bou Melhem, crea un
impressionant retrat de l’artista alhora que exposa els objectius i
dificultats de “Orbital Reflector”.

“Vivienne Westwood, una de les dissenyadores de moda
més importants de la història, recorre els passadissos de la
Gemaeldegalerie de Berlín (Alemanya), acompanyada per l’artista
Dacob, mentre aborda diversos temes relacionats amb l’art, la seva
història al llarg dels temps i la relació amb la moda, alhora que revela
els secrets de les conegudes obres mestres de Caravaggio, Raphael,
Velazquez, Titian i Rembrandt, entre altres.
Una experiència que ens permet acostar-nos a la visió i els
coneixements de Vivienne Westwood en un ambient íntim i exclusiu.”

Pacha – Una pel·lícula amb la
comunitat Aerocene de la sèrie
Fly with Aerocene Pacha

(Sessió doble amb Unseen Skies)

Diumenge 27 novembre
J’ai retrouvé Christian B.

16:00 a Cinemes Girona
Director: Tomás Saraceno i Maximiliano Laina. Argentina, 2020.
Estrena a Espanya.
34 min. VOSE.

16:00 a Cinemes Girona
Director: Alain Fleischer. França, 2020.
Estrena a Espanya.
87 min. VOSE.

La pel·lícula que documenta el vol més sostenible de la història de
la humanitat i un dels experiments més importants de la història
de l’aviació. Volant amb el missatge “L’Aigua i la Vida valen més
que l’el Liti”, el globus aerosolar de Saraceno es va desenvolupar
completament lliure de combustibles fòssils, bateries, liti panells
solars, heli i hidrogen. “Pacha” forma part de la sèrie de pel·lícules
de Tomás Saraceno “Fly with Aerocene Pacha”, que posa en relleu
els testimoniatges transgeneracionales de les comunitats locals
de Salines Grans sobre el canvi climàtic i la seva protesta contra
l’explotació de la “febre verda” de la mineria del liti. L’intercanvi de
coneixements locals i les lluites a les quals s’enfronten les comunitats
natives com a resultat de la indústria extractiva del liti, que ara assola
la regió, va ser fonamental per a la narrativa del projecte Aerocene
Pacha i, des de llavors, ha arribat a definir un primer pas cap a
l’acció humanitària amb la Fundació Aerocene. Les recaptacions
de “Fly with Aerocene Pacha” es destinam a la Fundació Ambient i
Recursos Naturals (FARN), una organització sense ànim de lucre que
col·labora amb les comunitats del nord de l’Argentina per a mantenir
la biodiversitat de la regió.

La trajectòria d’un dels genis de la nostra època, l’artista francès
Christian Boltanski, en un projecte documental de l’aclamat director
Alain Fleischer. La llarga relació d’amistat entre el director i el
protagonista, que es va extendre durant mig segle, fa que aquest
sigui el documental definitiu sobre Boltanski, que va morir el 2021.
El documental recorre diferents fases de la carrera de Boltanski,
des de la seva primera exposició en el Centre Pompidou fins a
l’última en 2019 en el mateix museu, així com diverses exposicions
individuals en els més importants museus i esdeveniments del món.
Caracteritzat per la seva excepcional curiositat i gran pulsió a lluitar
contra l’oblit, Boltanski analitza la història de l’ésser humà creant nous
relats i memòries. Una experiència cinematogràfica que vincula l’art
i la memòria i, al mateix temps, reflecteix la complicitat única entre el
director i l’artista.

Wangechi Mutu:
Between the Earth and the Sky

Vola amb Aerocene Pacha va ser produït per la Fundació Aerocene i
l’Estudi Tomás Saraceno. Amb el suport de Connect, BTS, comissariat
per DaeHyung Lee. Aerocene és possible en part gràcies al generós
suport a llarg termini d’Eric i Caroline Freymond.”

16:00 a Cinemes Girona
Director: Ian Forster i Jackie Lebo. EUA, 2021.
Estrena a Espanya.
15 min. VOSE.

The Women of the Bauhaus
19:00 a Cinemes Girona
Director: Susanne Radelhof. Alemanya, 2019.
Estrena a Espanya.
44 min. VOSE.

(Sessió doble amb City Dreamers)

Fundada el 1919, l’escola de la Bauhaus va anunciar una nova era
de disseny innovador i arquitectura pionera, però també va ser
impulsada pel desig de construir una nova societat basada en la
igualtat de gènere. Però fins avui els noms més coneguts són els
dels seus mestres masculins, entre ells Walter Gropius, Vassily
Kandinsky o László Moholy-Nagy. Les gairebé 500 dones artistes
que van estudiar i també hi van ensenyar i que van configurar de
manera decisiva la nostra visió actual del disseny segueixen a
l’ombra, o fins i tot, en l’oblit. Aquest documental és un homenatge
a aquestes artistes, com ara Alma Buscher, Marianne Brandt, Gunta
Stölzl, Friedl Dicker i Lucia Moholy, entre moltes altres.

(Sessió doble amb Hondalea:
Abismo Marino)

Hondalea: Abismo Marino
(amb Cristina Iglesias)
16:00 a Cinemes Girona
Director: Asier Altuna. Espanya, 2021.
Estrena a Barcelona.
62 min. VOE.
El documental d’Asier Altuna relata el procés de construcció de
la que probablement és l’obra més important de Cristina Iglesias.
“Hondalea” és una escultura que ha transformat l’interior del Far de
l’illa de Santa Clara a Sant Sebastià-Donostia, deshabitat el 1968.
El procés metamòrfic que Cristina Iglesias va començar a l’octubre
de 2019, es va convertir vint mesos després en un espai escultòric
vertiginós que segueix el ritme de les marees del brau entorn basc
catapultant al visitant a una experiència profunda.

City Dreamers
19:00 a Cinemes Girona
Director: Joseph Hillel. Canadà, 2018.
Estrena a Espanya.
80 min. VOSE.
Un documental que ens presenta a quatre arquitectes pioneres
del Canadà. Observadores del nostre canviant entorn urbà, van ser
educadores, planificadores i activistes pel medi ambient. Phyllis
Lambert, Denise Scott Brown, Cornelia Hahn Oberlander i Blanche
Lemco van Ginke van treballar per a transformar l’entorn urbà, fent
d’aquest quelcom més humà. I és que si alguna cosa deixa clar
aquest film, és com la únió d’aquestes quatre dones va ser un dels
motors per a crear una visió d’una societat més humana i incloent.

(Sessió doble amb The Women
of the Bauhaus)

Un curtmetratge que s’endinsa a l’estudi de Wangechi Mutu, artista
keniana establerta a Nova York, els treballs de la qual fusionen temes
com el gènere, la raça, la sexualitat, l’ecologia i el poder. Coneguda
pels seus complexos collages, vídeos, escultures i performaces, Mutu
prioritza els objectes trobats en la naturalesa per donar forma a les
seves obres i es defineix com “una noia de ciutat amb un cervell
de naturalesa”. Al créixer en una Kenia profundament cristianitzada,
Mutu va experimentar una vida arrelada en les contradiccions del
context colonial, factors que durant molt de temps la van allunyar de
l’aprenentatge sobre la riquesa de la seva pròpia herència africana.

(Sessió doble amb Wangechi Mutu:
Between the Earth and the Sky)

McCurry: The Pursuit of Color
16:00 a Cinemes Girona
Director: Denis Delestrac. Espanya, 2021.
90 min. VOSE.
Més conegut per l’emblemàtica fotografia de la noia afganesa a la
portada del National Geographic, el fotoperiodista contemporani
Steve McCurry es presenta per primera vegada en un documental
sense precedents dirigit per l’aclamat director francès Denis
Delestrac, que ens mostra com la família, els amics i el propi McCurry
donen vida a les històries que hi ha darrere de les seves fotografies
més icòniques. Una carrera de més de 40 anys que es caracteritza
pel temps que va dedicar, la majoria de les vegades en solitari, a llocs
com Papua Nova Guinea i l’Índia, mostrant tot el procés creatiu que
hi ha darrere de les seves imatges, que van marcar a una generació i
van recórrer el món, connectant-lo.

