
CURTMETRATGES DE

CINEDANSA
Dansa Polièdrica
L'any 2019 el Festival de Dansa
Batecs celebra la seva segona
edició. Batecs va néixer amb
l�impuls de Manresa Capital de
la Cultural Catalana, amb la in-
tenció d�establir-se a la ciutat.
Tot i ser un festival tan jove,
ja es va definir amb un gest
ple de fisicalitat i poesia. És un
festival que pretén la creació
de nous públics, a la vegada
que mimar els amants de la
dansa al territori. És per això
que els actes programats co-
breixen expectatives i neces-
sitats ben diferents.

[C] SCREEN

Cineclub Manresa col·la-

bora amb BATECS, el

Festival de Dansa de

Manresa, projectant una

sessió de cinema dedi-

cada a la dansa.

Enguany sumarem una

nova complicitat amb el

Festival [C]SCREEN, que

és el que ha programat

aquesta sessió de curt-

metratges de Cinedansa.

El primer curt (L'ALTRI)

forma part del projecte

Parelles Artístiques.
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BATECS DE DANSA 2019

[C]SCREEN és un festival or-
ganitzat al municipi de Cerda-
nyola del Vallès des del 2016.
És portat a terme per la iniciativa
[PLAT ARTÍSTIC] à càrrec
d'Eva Campos i en especial
col-laboració amb el Museu
d�Art de Cerdanyola.
El seu objectiu principal és do-
nar a conèixer el gènere de ci-
nedansa, mostrant les últimes
tendències cinematogràfiques
i coreogràfiques a través de les
produccions audiovisuals de tot
el món, de tot tipus de pressu-
post i de bona qualitat.
Enguany, pel mes d'abril i en
col·laboració directa amb Cine-
club Manresa, projecta una
selecció de curtmetratges de
dansa de les seves edicions an-
teriors i ens presenta un tas-
tet del que serà l'edició 2019.

CURTMETRATGES

L�ALTRI
Direcció: Queralt Jorba
Intèrprets: Queralt Jorba, Anna
Vilà
Càmera i edició: Albert Palomar
Curt realitzat en el marc del
Projecte Parelles Artístiques
(experiències creatives per la
salut mental) en col·laboració
amb AMPANS.

MOVING SOUTHWARK
Direcció i guió: Jevan Chow-
dhury
Intèrprets: Nadine Marshall,
Bryony Harrison
Durada: 5 min
Nacionalitat: Regne Unit / 2016
Argument: 24 ballarins es ve-
uen consumits per la ciutat.
Moving Southwark és una
expressió realista alhora que
màgica pels carrers, parcs i
zones de Londres.

BRIDGE
Direcció: Nikita Dmitrievsky
Durada: 7 min
Nacionalitat: Rússia / 2016
Argument: un senzill i bell pas
per anar d'una punta a l'altra.

BUSINESS IS BRUTAL
Direcció: Jack Thomson
Durada: 3 minuts
Nacionalitat: Regne Unit/2017
Argument: les normes de les
negociacions empresarials són
tot un repte que porta al límit
en aquest energètic i emocio-
nant curt de cinedansa.
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COMENTARI

DISSABTE 15
21: 00 H
ÚLTIMA SESSIÓ A LA
SALA CIUTAT

Versió original en anglès amb subtítols
en castellà.
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'TASTE OF NIGHT
Direcció: Liudmila Komrakova
Durada: 8 min
Nacionalitat: Rússia / 2017
Argument: un home atractiu es
troba amb una dona jove en
un saló de ball. Ell intenta sedu-
ir-la amb la dansa per excel·lèn-
cia...
Com acabarà aquest intent?

MY BODY IS IN YOUR
COURT
Direcció: Paula Pardo Celaya,
Yasmina G. Garabato, Kinetic
Embodiment
Intèrprets: Helena Gispert
Torras, Paula Pardo Celaya
Durada: 4 min
Nacionalitat: Espanya / 2018
Argument: una línia és com un
abisme. Aquí i allà, dintre i fo-
ra, dreta i esquerra. Nosaltres
i ells. La identitat es delimita
dibuixant línies, definint el si
mateix i excloent l'altre. Què
passa quan creuem la línia o
aquesta es torna difusa?

ELLE COURT
Direcció i guió: David Grimaud
Intèrprets: Anna Fasano, Mirko
Basili
Durada: 4 min
Nacionalitat: Alemanya/ 2018
Argument: té dificultats en la
seva vida però hi ha una solució,
que balli... però no s'adona que
algú la mirava...

ENTRE LES LIGNES
Direcció: Sebastian Furtado
Intèrprets: Danielle Lauzon,
Elljay Timmangen, Gabrielle
Simard, Gabby Skalak, José
Flores
Durada: 6 min
Nacionalitat: Canadà/2018
Argument: Entre línies... Cine-
dansa grupal on la poesia és
corporal, on els cossos es to-
quen, on els moments de res-

pirar són pròxims, on es nota
la suavitat dels cossos.

MOVE AROUND
Direcció: Manon Pichon
Intèrprets: Lisa Magnan
Durada: 2 min
Nacionalitat: Àustria / 2018
Argument: segueix la ballarina
a través de diferents espais...

ANTARCTICA: THE FIRST
DANCE
Direcció i guió: Corey Baker
Intèrprets: Madeleine Graham
Durada: 5 min
Nacionalitat: Regne Unit / 2018
Argument: el primer cinedansa
al món que es fa a la immensa
Antàrtida. Inspirat en la bellesa
austera i la fragilitat de la neu
i les estructures de gel.

CRACK THE CYPHER
Direcció: Marites Carino
Intèrprets: Emmanuelle Lê
Phan, Elon Höglund
Durada: 7 min
Nacionalitat: Canadà / 2016
Argument: la curiositat d'un
noi el porta a una aventura ur-
bana i quinètica pels carrers de
Montreal i explorarà el poder
de la decisió i de la imaginació.

NE ME QUITTE PAS
Direcció: Brigitte Fässler, Wi-
lliam Bejedi
Guió: Brigitte Fässler, William
Bejedi, Dakota Simao, Nadia
Laderias
Intèrprets: Nadia Ladeiras, Da-
kota Simao
Durada: 9 min
Nacionalitat: Suïssa / 2018
Argument: Ne me quitte pas
tracta el tema de la violència
domèstica d'una manera emo-
cional, directa i de la qual és
difícil d'escapar. El curtmetrat-
ge explica l'amor i l'odi, el po-
der i la submissió, l'adicció, les
ferides, la por, els depredadors
i les víctimes, així com les vícti-
mes que després es tornen
abusadores.

MATERIA BRUTA
Direcció: Renan Turci
Intèrprets: Paula Boing, Celine
Liris dos Santos, Ana Maria Vei-
ga Saldanha, Ana Paula Melga-
rejo, Daniele Durães, Karina
Pereira, Letícia Lira, Sabrina
Trentim
Durada: 10 min
Nacionalitat: Brasil / 2018
Argument: quan la protagonista
es troba amb el poder, es creu
la líder d'una rebel·lió però les
seves decisions tindran conse-
qüències que afectaran el grup
i el faran reaccionar.


