
06.11.2012
17 h 
Filmoteca

Les favoris de la lune 
OTAR IOSSELIANI, 1984 105’
— Què determina que una pintura acabi en un museu?
Qui organitza a posteritat? Un film irònic sobre les 
institucions culturals i les certeses en què es fonamenten.

27.11.2012
17 h 
Filmoteca

Edvard Munch 
PETER WATKINS, 1974 210’
— Un brillant puzzle biogrèfic. El pintor marcat pel seu
temps, la família, els problemes econòmics, socials, 
sexuals o els que aixeca el pur atzar.

23.10.2012
19 h
MNAC

30.10.2012
17 h 
Filmoteca

Russkiy kovcheg
ALEXANDER SOKÚ ROV, 2002 99’
— Un sol pla. Filmada travessant 33 sales del museu de 
l’Ermitage, ens permet assistir a un esmorzar del tsar Nico-
lau II o al darrer ball tsarista de 1913, rodat en el lloc on es
va celebrar. Una superproducció experimental.

Gerhard Richter-Painting
CORINNA BELZ, 2 011 101’
— Diuen de Richter que “ha salvat la pintura del segle XXI”. 
La seva pintura és la d’un supervivent del XX i dels tràgics 
bombardeigs de la seva ciutat, Dresden. 

Per amor a l’Art / 
Cinema i pintura 
Cicle de cinema 
del 23 d’octubre de 2012
al 4 de juny de 2013

Programa subjecte a canvis de darrera hora. 
Informació actualitzada a:

13.11.2012
17 h 
Filmoteca

Rembrandt 
CHARLES M ATTON, 1999 100’
— Un pintor explicat per un altre pintor. Veiem com 
Rembrandt s’entesta a portar a terme la seva feina 
creativa malgrat les exigències de clients i corporacions 
que el volen sotmetre a la norma. 

20.11.2012
17 h 
Filmoteca

A Farewell to Arms     
FRANK BORZ AGE, 1932 78’
— José Luis Alcaine defensa que la seqüència del 
bombardeig (sembla que realitzada per Jean Negulesco) 
va inspirar el Guernica de Picasso.



04.12.2012
19 h 
MNAC

11.12.2012
17 h 
Filmoteca

18.12.2012
17 h
Filmoteca

F for Fake
ORSON WELLES, 1973 85’
— Un exemple de film-assaig. Welles s’interessa pels 
falsificadors de pintura i ell mateix, com a cineasta, 
s’autodefineix com un prestidigitador que transforma 
el no-res en art.

Leon Battista Alberti - L’Humanisme
ROBERTO ROSSELLINI, 1973 85’ 
— Un episodi dedicat al pintor, escultor i arquitecte renai-
xentista Alberti. Rossellini pensa el seu film com una classe 
sobre la cultura destinada a tots els públics.

Séraphine
MARTIN PREVOST, 2008 125’
— Els artistes que no són considerats com a tals. Les 
formes d’expressió al marge de les acadèmies, les modes 
i els codis establerts. Tal com es pregunta el filòsof Stanley 
Cavell, l’art ens pot fer millors persones?

08.01.2013
17 h 
Filmoteca

Andrei Roubleev   
ANDREI TARKOVSKY, 1966 185’
— Paul Klee ens ha deixat bons textos sobre el paper de 
l’espiritualitat dins l’art. Tarkovsky s’interessa per un pintor 
d’icones del segle XIV però ho fa en el context de la molt 
materialista Rússia soviètica.

15.01.2012
17 h 
Filmoteca

22.01.2013
17 h 
Filmoteca

29.01.2013
17 h 
Filmoteca

05.02.2013
17 h 
Filmoteca

A Bigger Splash
JACK HAZAN, 1974 106’
— Què passa quan un artista perd, al mateix temps, el seu 
model, el seu amant i la seva inspiració? David Hockney 
va viure aquesta experiència quan volia acabar una de les 
seves pintures més cèlebres i ell mateix la representa a la 
pantalla.

Lust for Life 
VINCENTE MINNELLI, 1956 122’
— Una recreació fotogràfica prodigiosa de la febrosa textu-
ra pictòrica fabricada per les pinzellades de Van Gogh quan 
descobreix el sol de la Provença.

La Marquise d’O
ÉRIC ROHMER, 1976 102’
— Füssli va pintar els malsons que poblaven el desig 
d’una dona. Rohmer fa desaparèixer els malsons gràcies 
a una el·lipsi narrativa però els reintrodueix de la mà de la 
convenció social i el freudisme.

Passion 
JEAN-LUC GODARD, 1982 88’
— La lluita entre el cinema i la pintura ho és també 
entre els actors que desitgen moure’s i el director que els 
reclama immobilitat. Dos mons que xoquen, dialoguen, es 
destrueixen i es complementen.



19.02.2013
17 h 
Filmoteca

26.02.2013
17 h 
Filmoteca

05.03.2013
17 h 
Filmoteca

La mano azul / Stilleben
FLOREAL PELEATO, 2011 / FAROKI, 1997   71’ / 58’
— El primer film és una aproximació silenciosa al treball 
del pintor Mathieu Sodore. 
El segon, un assaig que compara les natures mortes de 
la pintura flamenca amb els bodegons de les fotografies 
publicitàries. 

Montparnasse 19 
JACQUES BECKER, 1958 108’
— Una aproximació romàntica i desesperada a la figura 
de Modigliani, pintor incomprès i maleït, amenaçat per 
l’ombra d’uns marxants que esperen la seva mort com els 
voltors ho fan d’una presa agonitzant. 

Utamaru o neguru gonin no onna 
KENJI MIZOGOUCHI, 1946 106’
— L’amor i la bellesa són fràgils. Utamaru lluita per salvar 
aquesta fragilitat a través del seu pinzell. I cinc dones, cinc 
geishas, li són font d’inspiració. Un clàssic indiscutible.

12.02.2013
17 h 
Filmoteca

Caravaggio     
DEREK JARMAN, 1986 93’
— El pintor ens va mostrar apòstols desdentegats i 
amb peus bruts. El cineasta ens presenta un pintor que 
s’encanalla, beu més del compte i perd el cap pels xicots 
joves. Un film mític del més conegut dels cineastes punks.  

12.03.2013
17 h 
Filmoteca

Der Amerikanische Freund 
WIM WENDERS, 1977 106’
— Potser no és el millor Wenders però sí el més proper
a la soledat i desolació freda de la pintura d’Edward 
Hopper. El protagonista és un emmarcador professional 
i assassí amateur.

02.04.2013
17 h 
Filmoteca

09.04.2013
17 h 
Filmoteca

Llums i ombres 
JAIME CAMINO, 1988 105’
— El dispositiu ideat per Velázquez i minuciosament analit-
zat per Michel Foucault és aquí habitat per personatges 
que travessen la tela i el temps.

Sayat Nova 
SERGEI PARAJANOV, 1968 79’
— El film segueix el flux mental del creador i això fa que 
el personatge canviï d’identitat, de sexe o de religió sense 
cap problema. Els censors de Brejnev mai van acceptar 
tanta llibertat.

19.03.2013
17 h 
Filmoteca

Le mystère Picasso 
HENRI-GEORGES CLOUZOT, 1956 75’
— Un clàssic que ens permet veure l’artista en ple treball. 
Clouzot va trobar solucions enginyoses per mostrar el 
procés creatiu del pintor sense interferir en el treball del 
creador.



30.04.2013
17 h 
Filmoteca

L’anglaise et le duc 
ÉRIK ROHMER, 2001 129’
— La pintura constitueix el teló de fons sobre el qual es 
desenvolupen els esdeveniments de la Revolució francesa, 
explicats per una britànica favorable a l’aristocràcia.

16.04.2013
17 h 
Filmoteca

Gaudí 
MANUEL HUERGA, 1989 57’
— Una biografia que es presenta sota l’aparença d’un 
documental i que esborra les fronteres entre ficció 
i realitat.

14.05.2013
17 h 
Filmoteca

The Draughtsman’s Contract 
PETER GREENAWAY, 1982 108’
— L’art està en relació amb la ciència, el poder, el sexe, 
el crim… Darrere la invenció de la perspectiva i la seva 
aparent creació d’una realitat en tres dimensions, hi ha 
molts enganys i molt talent. 

07.05.2013
17 h 
Filmoteca

Goya en Burdeos   
CARLOS SAURA, 1999 104’
— Amb l’ajut de pantalles com a decorats i un gran treball 
d’il·luminació de Vittorio Storaro, el film recrea una època i 
l’univers plàstic de l’artista aragonès. La pintura és “cosa 
mentale”. 

28.05.2013
17 h 
Filmoteca

04.06.2013
19 h 
MNAC

Every Picture Tells a Story
JAMES SCOTT, 1983 82’
— Darrere de cada tela, darrere de cada modesta evoca-
ció pictòrica de la vida quotidiana de l’avi i del pare del 
cineasta, hi ha això: la vida.

Jackson Pollock: An American Saga 
ED HARRIS, 2000 122’
— Una bona biografia del pintor que simbolitza el triomf de 
l’anomenat “expressionisme abstracte” i l’accés dels EUA 
a la categoria de primera potència mundial en matèria de 
producció artística.

21.05.2013
17 h 
Filmoteca

El sol del membrillo  
VÍCTOR ERICE, 1992 132’
— Antonio López lluita contra el temps per tal 
d’immortalitzar un codony però és derrotat. Erice ho filma. 
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