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XCÈNTRIC ARXIU
El primer arxiu digital de cinema experimental i documental.
entrada lliure

Le Siège, Yves-Marie Mahé.
The Bus Trip to Washington, Nelson Sullivan.

Dijous 4 de març, 20 h

Segona entrega de les aventures
del nostre amfitrió favorit del
Downtown novaiorquès dels
vuitanta. En aquesta sessió,
seguim Nelson per llocs tan
mítics com el Chelsea Hotel, on
coneixem Christina, un estrany
transvestit d’origen alemany,
participem en un viatge esbojarrat i mogut en autobús cap
a Washington, on està prevista
una festa memorable, i passegem
al seu costat, amb un amic i el
seu gos fidel, Blackie, en el que
són les últimes hores de vida del
mateix Sullivan.

Filmar la petita moneda.
Els documentals d’Óscar Pérez
Backyard

Nelson Sullivan. Estats Units, 1989,
vídeo, 5 min

A Visit to Christina

Nelson Sullivan. Estats Units, 1989,
vídeo, 35 min

The Bus Trip to Washington
Nelson Sullivan. Estats Units, 1989,
vídeo, 35 min

A Walk to the Pier. The Last
Day
Nelson Sullivan. Estats Units, 1989,
vídeo, 29 min
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Amb gran confiança i sensibilitat
davant la gent que filma, Óscar
Pérez capta l’insòlit en els fets
petits i pràctics de la vida, sense
estridències ni cops d’efecte.
En el seu primer llargmetratge
prossegueix amb dos capítols
més la història iniciada a El sastre,
premiat amb la Silver Cup a
l’IDFA: la relació de poder, en una
sastreria de vuit metres quadrats
del Raval, entre el propietari
pakistanès i el seu ajudant indi.
Després veurem l’estranya relació
de l’empleat amb una dona russa
(no comparteixen cap idioma) i
les disputes de Mohamed el sastre
amb el seu nou ajudant, el seu
germà Alyas. Ventrada és el retrat
d’un pastor paralític.

Coming Apart, Milton Moses Ginsberg.

Ventrada, Óscar Pérez.

Diumenge 7 de març, 18.30 h

Diaris sense pietat.
Els vuitanta: queer.
Nelson Sullivan II

Mohamed el sastre y otras historias, Óscar Pérez.

Presentació i debat amb l’autor
després de la projecció.

Ventrada

Óscar Pérez. 2009, vídeo, 20 min

Mohamed el sastre y otras
historias
Óscar Pérez. 2009, vídeo, 70 min

Dijous 11 de març, 20 h

Diumenge 14 de març, 18.30 h

Diaris sense pietat.
Els seixanta: masculí
Joe Glazer, psicoanalista a Nova
York, se separa de la seva dona
embarassada. Lloga un piset i
hi amaga una càmera per filmar
la seva embogida vida sexual i
oblidar el dolor de la ruptura.
Al principi pensa controlar la
situació manipulant la fragilitat
i les necessitats de totes aquestes
dones: pacients, veïnes, amants,
dones de pas, conquistes d’un
sol dia… Però a poc a poc va
caient en la decadència sexual
i la degradació psicològica…
Coming Apart és una pel·lícula
genial i desconeguda que
profetitza el final de l’era hippy
i indaga de manera tragicòmica
en la contrautopia dels seixanta,
un missing link entre Luke
Rhinehart (autor de la novel·la
The Dice Man), John Cassavetes
i Shirley Clark.

Ruhr, James Benning

Milton Moses Ginsberg. Estats Units,
1969, 35 mm, 111 min

Benning, una de les més cèlebres
figures del cinema independent
americà, ha dedicat la seva vida
a explorar i filmar el paisatge
nord-americà en 16 mm. En
aquesta nova obra s’estrena en
HD per crear la seva primera
pel·lícula a l’estranger. S’endinsa
en els paisatges industrials de
la vall alemanya del Ruhr per
buscar paral·lelismes amb el
seu lloc d’origen, el paisatge
industrial de la seva Milwaukee
natal. Es converteix en un retrat
del treball i les diferències entre
la classe treballadora immigrant
i autòctona. El mitjà digital és
una nova plataforma per a la
seva destresa estètica, amb la
qual emmarca la realitat amb
una precisió que ens desarma,
alhora que entra en el seu etern

The Anchorage,
C. W. Winter
i Anders Edström
joc de referència a altres artistes.
Veiem una escultura de Richard
Serra i la presa més llarga del
film, la torre de la fàbrica de
Coca-Cola més gran del món,
una prova de resistència que fa
un gest de complicitat a Empire
State d’Andy Warhol.

Ruhr

James Benning. Estats Units, vídeo
HD, 121 min

Winter i Edström, autors novells
dels Estats Units i Suècia,
s’estrenen en aquest exercici
en què la ficció i el cinema
entren en crisi. És una història
folk en la qual Ulla, la mare
d’un dels directors, habita en
una illa de l’arxipèlag suec i fa
totes les tasques necessàries per
sobreviure per si sola. És un
exemple de fortalesa, una versió
femenina de Walden. Els autors
creen una estètica nova totalment emmarcada per un sistema
conceptual que parteix d’un
estudi exhaustiu del cinema
històric i actual. Recullen la
influència de Pedro Costa i
Straub i Huillet, entre altres, per
crear un contrapunt a la imatge
explosiva i espectacular de
Hollywood. Saben presentar-nos

Jeuness, Yves-Marie Mahé.

CacaBoum! Punk in
France…

Diumenge 21 de març, 18.30 h

RUHR, James Benning
Coming Apart

Diumenge 28 de març, 18.30 h

The Anchorage, C. W. Winter i Anders Edström.

la bellesa natural de l’arxipèlag
bàltic sense indulgència i, més
enllà de la imatge impactant,
van a la recerca del moviment
constant. The Anchorage enceta
un diàleg amb el moviment
actual de neo-neorealisme en
el cinema de ficció, però queda
tan lleugera, tan destil·lada, que
ofereix l’oportunitat de banyarnos en el moment, en la realitat,
sense metàfora, el ser, l’estar,
el pas del temps. Un autèntic
exemple de rigor i sinceritat
cinematogràfics.

The Anchorage

C. W. Winter i Anders Edström.
Suècia/Estats Units, 2009, 35 mm,
87 min

Aquest microcicle segueix les
empremtes de l’esperit punk en
el cinema experimental «merde
in France». Dissenyada en
col·laboració amb Yves-Marie
Mahé, cineasta i fundador del
parisenc Collectif Négatif, la
nostra primera sessió està dedicada
a l’escena contemporània. Influenciats pels teòrics anarquistes
del segle xix, el lletrisme, el
situacionisme, el Maig del 68 i la
revista Hara-Kiri, els artistes del
programa ballen la dansa de l’agitprop sobre el cadàver de la cultura
de masses. Una sessió tan ràpida,
bruta i de mala llet com un tema
punk tocat a tota velocitat. Amb
la presència d’Yves-Marie Mahé.

Le Siège

Dijous 8 d’abril, 20 h

Familistère

Yves-Marie Mahé. 2008, vídeo, 12 min

Gay ?

Jean-Gabriel Périot. 2000, vídeo, 2 min

Bienvenue ! Va crever !

Yves-Marie Mahé. 2001, vídeo, 4 min

That’s entertainment

Derek Woolfenden. 2004, vídeo, 9 min

Hier

Bertran Berrenger. 1999-2002, vídeo, 2 min

D.J. Tupuduku

François Rabet. 2005, vídeo, 2 min

C’est tout

Bertran Berrenger. 1999-2002, vídeo, 2 min

Kant

Eric Duyckaerts. 2000, vídeo, 6 min

L’art délicat de la matraque

Jean-Gabriel Périot. 2010, vídeo, 4 min

Yves-Marie Mahé i Séverine Bellini.
1999, vídeo, 4 min

Jeuness

Enchainement niveau 1 & 3

Black’s back

Bertran Berrenger Compagny. 1995,
vídeo, 5 min

Perfect Day, Ange Leccia.

Yves-Marie Mahé. 2008, vídeo, 1 min 35 s
Derek Woolfenden. 2009 vídeo, 12 min

Cinema Jukebox.
Imatges a 33 revolucions
Perfect Day és una compilació
d’imatges musicals de l’artista
Ange Leccia filmades entre el
1970 i el 2007: autoretrats,
karaokes privats, vídeos per
a músics. Aquest muntatge
d’instants de bellesa, esplendor
plàstic, melancolia i felicitat,
entre temes o imatges de Lou
Reed, Elli Madeiros, David
Bowie o John Travolta, sorprèn
per la manera com capta en
els rostres les emocions que
sorgeixen quan s’escolten les
cançons populars. Reconegut
per la seva obra política, Leccia
ha compost a Perfect Day una
de les millors emotion pictures
dels darrers anys, amb la qual
ha donat forma a «una utopia
de l’amor erigida contra l’actualitat» (Nicole Brenez).

True Romance

Ange Leccia. 2004, vídeo, 5 min

Perfect Day

Ange Leccia. 2008, vídeo, 67 min

Diumenge 11 d’abril, 18.30 h

Mysterious Objects:
curts i vídeos d’Apichatpong
Weerasethakul

Mobile Men, Apichatpong Weerasethakul

En paral·lel als seus llargs,
Apichatpong Weerasethakul ha
filmat curts, vídeos i peces per
a instal·lacions, en súper-8, 16
mm, 35 mm, vídeo digital o
telèfon mòbil. Aquesta sessió
comprèn gran part d’aquesta
altra producció, poc coneguda i
més experimental: la seva obra
com un gran arbre ple de mites,
llegendes, visions i relats, en què
la memòria autobiogràfica i la
sensualitat s’entremesclen amb
la resistència política (o estètica)
enfront del govern totalitari
tailandès per reprendre la tasca
que Elias Canetti va reclamar
per al poeta: el custodi de la
metamorfosi.

Windows

Mobile Men

Apichatpong Weerasethakul. 2008,
video, 19 min

Apichatpong Weerasethakul. 2008,
35mm, 3 min

Nokia Short

Apichatpong Weerasethakul. 2003,
video, 2 min

Apichatpong Weerasethakul. 1999,
video, 11 min

This and a Million More Lights
Apichatpong Weerasethakul. 2003,
video, 1 min

Ghost of Asia

Apichatpong Weerasethakul. 2005,
video, 9 min

The Anthem

Apichatpong Weerasethakul. 2006,
35mm, 5 min

Emerald

Apichatpong Weerasethakul. 2007,
video, 11 min

Segona planta del CCCB.
Horari: de dimarts a dijous
d’11 a 20 h (dijous fins a les 22 h)
Autors i títols disponibles a:
www.cccb.org/xcentric

Les projeccions seran en VOS en català. El CCCB es reserva el dret de
modificar la programació per raons de força major. Projeccions a l’auditori.
Aforament limitat. Es prega puntualitat. No es permet l’entrada durant la
projecció d’un film.
Preus

Sessió Xcèntric: 		
3,60 € 		
Abonament 5 sessions:
12,50 € 		
Amics CCCB: 				

Reduïda: 3 €
Reduït: 10 €
gratuït

Venda anticipada a les taquilles del CCCB i al Telentrada:
902 10 12 12 i www.telentrada.com
La revista Butxaca i www.maumaubarcelona.com col·laboren amb Xcèntric.

Luminous People

Apichatpong Weerasethakul. 2007,
35mm, 15 min

Vampire

Worldly Desires

Apichatpong Weerasethakul. 2005,
video, 43 min

www.cccb.org/xcentric
CCCB – C. Montalegre, 5 – 08001 Barcelona – 933 064 100

Cinema-museu.
Exposar la projeccióprojectar l’exposició
Celeste Araújo

Com que les permutes entre el cinema i el museu ja són
velles, és difícil pensar que al principi les sales fosques i les
parets il·luminades de l’espai expositiu eren llocs totalment
oposats. El sistema de producció industrial i la difusió
massiva que caracteritza el cinema topava amb els valors
de culte i unicitat del museu. El temps ha diluït algunes
diferències i ha fet convergir els dos espais. Això no tan sols
s’ha donat en la transposició del model cinematogràfic al
context de l’art, sinó també en la projecció de l’antic espai
del museu en el cinema.
Reprenguem molt breument alguns elements de la
complexa història d’aquesta permuta amb l’excusa de
traçar-ne la genealogia. Des de la seva arribada, el cinema
va suposar, a més d’un profund canvi en la percepció,
una sacsejada en el model artístic tradicional i en les seves
formes expositives, ja que va transformar el seu valor ritual i

auràtic en exhibició pública. Les galeries i els museus, espais
reservats fins aleshores a les imatges estàtiques, van passar a
integrar objectes en moviment, com els experiments cinètics
de Marcel Duchamp o les escultures de Lászlo MoholyNagy. En canvi, tant dins com fora de les sales de cinema
es va començar a replantejar la noció de projecció. A partir
de mitjan anys cinquanta, a França, el cinema lletrista, amb
els seus intents de destruir la pantalla tradicional, va transformar la representació cinematogràfica en un combinat
teatral. Poc després va sorgir un conjunt de pràctiques
fílmiques experimentals que van atacar sistemàticament les
convencions del mitjà i van expandir la seva pantalla més
enllà dels límits de les sales. Les accions de Ken Jacobs, Valie
Export i Peter Weibel o els nous espais de projecció creats
per Stan Vanderbeek i Jeffrey Shaw en són un bon exemple.
Al mateix temps, el moviment Fluxus va fer que els artistes
agafessin el mitjà cinematogràfic per a les seves creacions i
exposessin els seus vídeos i les seves pel·lícules directament
als museus i les galeries; el cinema fet per cineastes no ha
aconseguit la mateixa acollida en aquests espais fins molts
anys després. Encara que comparteixen mitjà i espais expositius, sembla com si les històries del cinema dels cineastes i
les dels artistes s’hagin desenvolupat d’esquena. Però la seva
trobada és innegable: les instal·lacions de vídeo, les projeccions de pel·lícules o altres accions de cinema expandit
són avui una presència evident a molts museus, galeries i
altres esdeveniments artístics, alhora que es comença també
a projectar vídeo i cinema fets per artistes a les sales de
cinema. Les accions dels anys setanta de Marcel Broodthaers
en què feia convergir el cinema amb la institució museística
ja eren una mostra d’aquesta trobada.

La introducció de la imatge en moviment als museus ha fet
canviar el paper de l’espectador, els límits de la pantalla i
fins i tot el mateix espai expositiu. Moltes vegades aquesta
forma de presentació ha allunyat el cinema del seu format i
espai social de projecció, i altres ha transformat els museus
i les galeries en el seu contrari: en sales fosques. D’altra
banda, les filmoteques, en considerar el cel·luloide com
un material que exigeix una modalitat determinada de
presentació i conservació, han integrat els valors d’aura i
unicitat de l’antic museu al seu espai. El contagi ha arribat
a tal punt que anar al cinema sembla haver-se convertit en
una visita al museu i una visita al museu sembla haver-se
convertit en anar al cinema. Això s’entendria literalment
si l’exposició projectada fos Una visita al Louvre (2004) de
Jean-Marie Straub i Danièle Huillet, pel·lícula que ens
mostra l’espai expositiu a través de les paraules de Cézanne i
de la incapacitat del pla per enquadrar el marc de la pintura,
i si la projecció exposada en un museu fos Paradise Institute
(2001) de Janet Cardiff i Georges Bures Miller, instal·lació
que simula un auditori de cinema i juga amb la percepció i
la il·lusió de l’espectador. Ambdós treballs esbossen en pla i
contraplà un nou espai que resulta de les permutes entre els
dos àmbits: el cinema-museu.

Historia Naturae (suita), Jan Svankmajer.

Dimarts 13 d’abril:

Homenatge A Iván Zulueta

Amb presentació a càrrec d’Andrés Duque i David Domingo.

«PRÒXIMAMENT EN AQUESTA SALA»
(Els súper-8 d’Iván Zulueta)
«Són films per jugar», deia el
propi Zulueta a propòsit dels
súper-8 que va rodar a la dècada
dels setanta. Un argument que
trobem irresistible a l’hora de
plantejar un programa dedicat
a l’obra menys coneguda d’un
dels grans directors del cinema
espanyol.
Al hall:
projeccions a les 18 h i 19 h

Iván Z

Andrés Duque, 2004, vídeo, 55 min

A l’auditori: 20 h

Tea for Two

Iván Zulueta. 1978, vídeo, muda,
9 min

La taquillera

Iván Zulueta. 1978, súper-8, color,
inacabada (10 min aprox.)

Na-da, Aquarium (versió reduïda)
i tràiler de Mi ego está en Babia,
Iván Zulueta. 1976, vídeo, 19 min

La fortuna de los Irureta
Iván Zulueta. 1964, vídeo,
muda, 20 min

Mi ego está en Babia

Iván Zulueta. 1975, vídeo, 40 min

Dijous 15 d’abril, 20 h

Benvinguts a la societat secreta II.
Històries naturals, d’animals i expedicions
(per a Joan Fontcuberta)
Amb la presència del programador, Loïc Diaz Ronda, i
Joan Fontcuberta.
Aquesta sessió està concebuda com
una interrogació sobre les relacions
entre la humanitat i la naturalesa,
tant amb els animals com amb
l’espai exterior o altres terres incògnites. L’atracció pel desconegut i
el llunyà, pel món incomprensible
i familiar dels animals, tractada
amb tendresa o ironia. Una forma
d’homenatge a l’afany mitificador
i desmitificador, inquietant i
encantador de l’obra del fotògraf
Joan Fontcuberta.

Footprints

Bill Morrison. Estats Units, 1992,
16 mm, 6 min

The Bats

Jim Trainor. Estats Units, 1998,
16 mm, 8 min

C’mon Babe

Sharon Sandusky. Estats Units, 1988,
16 mm, 11 min

Swamp

Nancy Holt i Robert Smithson.
Estats Units, 1971, 16 mm, 6 min

Hyas et sténorinques

Jean Painlevé. França, 1927,
16 mm 13 min

Science Friction

Stan Vanderbeek. Estats Units, 1959,
16 mm, 10 min

Historia Naturae (Suita)

Jan Svankmajer. 1967, 35mm, 9 min

Crossing the Great Sagrada
Adrian Brunel. Gran Bretanya, 1924,
16 mm, sense so, 15 min

Supermâché, aire de piquenique
Laurent Sfar i Jean Guillaud. França,
2008, vídeo, 14 min

Silencio, F. J. Ossang.

Dijous 22 d’abril, 20 h

Récréations, Claire Simon.

Diumenge 25 d’abril, 18.30 h

Sona brillant.
Dels sons a les imatges
Aquest programa recorre el
moviment que neix del so i la
música i va cap a les imatges:
pel·lícules que parteixen de
cançons −l’himne generacional
de Joe Crepúsculo, el desconegut clip de Godard sobre
France Gall−, sobre el doblatge
−el curt de Pierre Huyghe sobre
la dona que va doblar Blancaneu
el 1963−, films que creen
paisatges acústics, vibrants i
hipnòtics −Grandieux i Ossang,
amb música de Throbbing
Gristle−o que se centren en
els èxtasis del públic i la crua
energia de la música: el curt
de Ben Russell i el film-assaig
de Dan Graham sobre Minor
Threat i la subcultura hardcore.

Poto and Cabengo, Jean-Pierre Gorin.

Luis Cerveró, 2008, video, 7 min

Blanche Neige Lucie

Pierre Huyghe, 1997, video, 4 min

Plus oh!

Jean-Luc Godard, 1996, video, 4 min

L’Arrière-saison

Philippe Grandrieux, 2007, video,
10 min

Silencio

F. J. Ossang, 2006, 35mm, 20 min

Black and White Trypps
Number Three (Lighting Bolt)
Ben Russell 2007, 35 mm, 11 min

Minor Threat

Dan Graham, 1983, video, 38 min

Amb una petita càmera, a
l’altura dels infants de tres a
sis anys, Claire Simon filma
al pati d’un parvulari «tots els
sentiments del món», mostrant
les relacions entre els nens, sense
la intervenció dels adults: els
jocs, les baralles, la crueltat, les
jerarquies de poder. Per la seva
banda, Jean-Pierre Gorin, en
el primer i mític documental
−acabat de restaurar− que va
realitzar en el seu exili americà,
després dels anys del grup
Dziga Vertov, mostra la història
de dues bessones del sud de
Califòrnia que, gairebé sense
comunicació amb la resta de
gent, van inventar un llenguatge
propi. Un programa doble sobre
les contrapedagogies del cinema
i altres alfabets possibles.

Bernadette, Duncan Campbell

Dijous 29 d’abril, 20 h

Alfabets imaginaris.
Claire Simon /
Jean-Pierre Gorin
Suena brillante

Falls Burns Malone Fiddles, Duncan Campbell

Play.
Els films de
Duncan Campbell
Récréations

Claire Simon. 1998, video, 55 min

Poto and Cabengo

Jean-Pierre Gorin. 1979, 16mm,
70 min

Aquesta sessió presenta l’obra
de l’artista irlandès Duncan
Campbell, centrada a analitzar
el documental com a forma de
ficció i a retratar els moviments
de joventut i alliberament en la
lluita de l’individu contra l’Estat.
A Falls Burns… mostra mig
segle de conflictes entre catòlics
i protestants a partir d’imatges
d’aficionats de Belfast, mentre
que a Bernadette assaja un retrat
de Bernadette Devlin, activista
socialista d’Irlanda de Nord que
es va convertir, amb 21 anys,
en la primera dona que va ser
membre de la Cambra dels
Comuns. O Joan, No… és una
peça en homenatge a Beckett.

O Joan, No...

Duncan Campbell. 2006,
video, 12 min

Falls Burns Malone Fiddles
Duncan Campbell. 2004,
video, 33 min

Bernadette

Duncan Campbell. 2008,
video, 37 min
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