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Afirma Michel Foucalt que el jardí és la parcel·la més petita del món i
per altra banda, és la totalitat del món. Des de l’inici de la seva història
el jardí és una mena d’heterotopia feliç i universalitzant.

El MACBA s’uneix enguany al cicle programant l’obra d’un dels nostres
autors favorits: Derek Jarman. Tornem a projectar «The garden» per a
tornar a sentir totes les emocions i mirar en pantalla gran les pulsions
que movien el seu personalíssim món. Jarman està més present i viu
que mai. Recentment el seu jardí del sud d’Anglaterra, the Prospect
Cottage, s’ha salvat d’un incert futur; s’ha traduït al castellà els seus
diaris sota el títol «Naturalesa moderna» i molts artistes continuen
veient-li com un referent crucial que continua il·luminant l’horitzó.
Jarman va construir un dels jardins més emocionants que coneixem,
enfront d’una central nuclear, en un paisatge d’abrupta bellesa i en
una situació personal dramàtica. Mentre anava esgarrapant a la terra
un jardí d’inusitada bellesa Derek Jarman s’estava morint de SIDA. Els
vuit anys que va viure aquí van ser en les seves pròpies paraules els
més durs i els més bells de la seva vida. Prospect Cottage va ser la
millor medicina que podia haver trobat i és el gran protagonista de
«The garden», no en va era la creació de la qual estava més orgullós,
el seu capítol final.

Scott Galloway, Brent Pierson / 2006
EUA / VOSC / 78’

Peter Greenaway / 1982
Gran Bretanya / VOSE / 108’
DIJOUS 3
19.30 h — Sala Chomón
—
DIUMENGE 6
19.00 h — Sala Laya

Presentació a càrrec d’Ignacio Somovilla i Jorge Gorostiza el dijous 3.
Sota l’aspecte d’un thriller d’època amb assassinats,
claus importants o irrellevants, però que al final encaixen perfectament, Greenaway juga amb els seus
personatges i amb l’espectador mentre van desfilant
per la pantalla un gran nombre d’homenatges als
seus pintors més admirats. «L’origen del film està en
un estiu del 1976, quan vaig sortir a pintar i vaig patir interrupcions constants. Em va semblar una bona
idea construir un guió a partir d’això. I d’això tracta el
film: un artista s’asseu a pintar i es veu interromput
pels moviments al seu voltant… I per les seves obligacions eròtiques amb les dones de la casa».

Five Seasons: The
Gardens of Piet Oudolf

DOCUMENTAL
DIMECRES 9
19.00 h — Sala Laya

(La casa d’estiu)

Curtis Burz / 2014 / Alemanya / VOSC / 95’

DIJOUS 10
19.00 h — Sala Laya

DOCUMENTAL
DIVENDRES 4
19.00 h — Sala Laya
—
DIVENDRES 18
16.30 h — Sala Chomón

Aquest documental se centra en el treball de l’arquitecte paisatgista neerlandès Piet Oudolf i ofereix
una visió del seu procés creatiu, les seves teories
sobre la bellesa i les implicacions ecològiques de
les seves idees. «Per mi el disseny de jardins no es
tracta només de plantes, també és emoció, atmosfera, contemplació. Intentes morure les persones
amb allò que fas. Va més enllà d’allò que veus».

Kynodontas
(Canino)

Yorgos L anthimos / 2009 / Grècia / VOSE / 94’

DISSABTE 5
19.30 h — Sala Chomón
—
DIMARTS 8
19.30 h — Sala Chomón

Yorgos Lanthimos qüestiona la institució familiar
portant fins a l’extrem la història d’un pare sobreprotector que sempre ha mantingut la seva prole
tancada i enganyada dins d’un xalet amb jardí i piscina. El director i guionista grec porta a terme una
de les propostes més pertorbadores i surrealistes
del cinema europeu dels darrers anys. El film té un
argument gairebé calcat al d’El castillo de la pureza,
d’Arturo Ripstein, però prescindeix de l’atmosfera
essencialment claustrofòbica del film mexicà i incomoda l’espectador mitjançant un humor absurd que
té el contrapunt en rampells de violència que esborren ràpidament el somriure del rostre.

The Secret Garden
(El jardí secret)

Fred M. Wilcox / 1949 / EUA / VOSC / 92’

DIUMENGE 6
16.00 h — Sala Laya
—
DIJOUS 10
16.30 h — Sala Chomón

FILMOTECA DE CATALUNYA
Plaça de Salvador Seguí, 1 -  9 - Barcelona.
Informació actualitzada a www.filmoteca.cat
Versions: VE. espanyola, VO. original, VOSC. original subtitulada en català, VC. catalana,
VOSE. original subtitulada en espanyol.

<3 (Pico 3)
María Antón Cabot / 2018
/ Espanya-Catalunya / VE / 64’

DOCUMENTAL
DIVENDRES 11
19.00 h — Sala Laya
—
DIMARTS 15
16.00 h — Sala Laya

(Pintant el jardí modern: de Monet
a Matisse)
DOCUMENTAL
DISSABTE 12
16.00 h — Sala Laya
—
DIUMENGE 13
19.00 h — Sala Laya

Una plaga de còlera a l’Índia colonial mata els pares d’una nena britànica, fet pel qual se’n va a viure amb el seu oncle, un home vidu i amargat amb
un fill paralític, a una gran mansió de Yorkshire en
la qual es respira un ambient asfixiant, accentuat
per les males arts de la majordoma. Malgrat tot, la
nena descobreix un refugi més enllà dels límits de la
mansió que l’ajuda a construir una relació especial
amb la gent del seu entorn. La segona adaptació de
la novel·la de Frances Hodgson Burnett va inspirar
una sèrie de televisió, avui dia perduda.

DIMECRES 9
16.00 h — Sala Laya
—
DIMECRES 16
19.00 h — Sala Laya

Durante una noche de Navidad, una anciana le
cuenta Fascinant recreació del mite de Frankenstein, rodada com un conte de fades, amb tocs d’humor, tendresa i crueltat. Una fantasia delirant amb
una gran partitura de Danny Elfman. «El talent de
Burton s’estén a la concepció global del film, que
ha estat concebut com una intel·ligent faula sobre
la solitud de l’artista en una societat estúpidament
convencional».

David Bickerstaff / 2016
Gran Bretanya / VOSC / 86’
Monet és potser el pintor de jardins més famós,
però artistes com Van Gogh, Sorolla, Pissarro i
Matisse també van veure en els jardins una gran
font d’inspiració. Aquest documental mostra l’exposició que la Royal Academy de Londres va dedicar a aquest tema i fa un repàs de la fascinació
social pels jardins d’importants artistes de principis del segle xx.

The Garden

Edward Scissorhands

ORGANITZEN

És estiu a Madrid i els parcs s’omplen de joves
excitats, hiperconnectats i ansiosos que alliberen
les seves pulsions: trobar l’amor, despertar el desig. I en aquesta irrealitat en la qual tot es confon,
Ana també troba la seva particular forma de sentir.
<3 (Pico 3) s’endinsa entre els arbres i les fonts
per fer preguntes a aquests joves. I només a força
d’improvisació, de casualitat, de totes aquestes
partícules que formen l’amor i el desig, podem
obtenir respostes franques, sense etiquetes ni explicacions prèvies. Aquest documental escodrinya
aquestes cares camuflades en els perfils utòpics
de les xarxes socials.

Painting the Modern
Garden: Monet to
Matisse

(El jardí)

Tim Burton / 1990 / EUA / VOSC / 105’

www.bomarzo.es

Una família acomodada dels afores de Berlín viu
aparentment en un món ideal que lentament s’escalabra a causa d’un secret que oculta el pare. Un
film extrem que submergeix l’espectador en profunditats emocionals. «De vegades m’ha fet sentir
increïblement incòmode i ansiós, i no estic segur
de si això és bo o no. Suposo que l’objectiu del
film és impactar, i en aquest sentit he triomfat».

Thomas Piper / 2017 / EUA / VOSC / 75’

Ignacio Somovilla - Organitzador i coordinador - www.bomarzo.es

PATROCINA

Una comunitat blanca impedeix que un matrimoni de
color s’instal·li al seu barri tot al·legant que «els afroamericans no tenen cura dels seus jardins». L’home,
esperonat per aquest estereotip racial, compra una
casa en un barri negre i es proposa guanyar el Premi
al Jardí del Mes. Sense tenir experiència ni en jardineria ni en horticultura, acaba transformant el seu
terreny en una gran atracció local. Un documental
inspirador ple d’humanisme i generositat.

Das Sommerhaus

(Cinc estacions:
Els jardins de Pied Oudolf)

Ens agrada aquesta visió polièdrica que el cinema ens dóna del jardí,
ja que no fa res més que parlar-nos d’aquest caràcter universalitzant
i de totes les noves cartografies que, ajudades per les heterotopies,
trobem darrere d’un plàcid i esplèndid massís de flors.

en línia
Venda lmoteca.cat
.ﬁ
w
ww

(Un home anomenat Pearl)

(El contrato del dibujante)

La sisena edició del nostre cicle de cinema i jardí «Paradís perdut» torna
a aprofundir dins els diferents escenaris en els quals es pot convertir
el jardí. D’una banda, és aquest lloc màgic en què, traspassat el seu
llindar, no hi ha dolor ni tristesa, tal com ens explica la faula de «El
jardí secret», amb multitud de versions al seu darrere. És la plasmació
aclaparadora de la plaent creativitat de l’holandès Piet Oudolf a «The
five senses», o la font d’inspiració per nombrosíssims artistes que ens
explica el documental «Painting the Modern Garden: Monet to Matisse».
«Pico 3» ens va desgranant com en l’actualitat els joves «gaudeixen» d’un
jardí tan emblemàtic com el Retiro de Madrid. «Edward Scissorhands» és
aquell preciós conte d’un ésser dotat de tot tipus de tisores prodigioses;
però, és l’art qui imita la natura ¿o era a l’inrevés? Un humil jardiner
portava ja temps realitzant prodigioses topiàries i enamorant al seu
veïnat, segons ens relata «A man named Pearl». I com tota heterotopia
que es preui, el jardí pot ser també un lloc terrible, bella presó descrita a
«Canino», escenari dels críptics misteris de «El contracto del dibuixant»,
o decorat ideal que dissimula les misèries de l’ésser humà relatades
amb sòrdida nuesa a «Das Sommerhaus».

A Man Named Pearl

Derek Jarman / 1991
Gran Bretanya / VOSC / 90’

DILLUNS 14
19.00 h — MACBA (Auditori)

Sessió
gratuïta

Més proper al video art, l’obra de Derek Jarman,
realitza un complex collage audiovisual on barreja imatges del seu propi jardí -l’emotiu «Prospect
cottage», al comtat anglès de Devon- amb algunes de les seves obsessions recurrents: el sexe,
les relacions, els mecanismes del poder, la religió... i la sempre omnipresent musa Tilda Swinton.

