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Dies irae (Vredens dag)
Karl Theodor Dreyer 
Dinamarca, 1943

La concepció visual d’aquest film, ambientat 
a Dinamarca, el 1623,  s’inspira en les 
característiques de la pintura holandesa del 
segle XVII així com en l’obra del pintor danès 
Hammershoi (1864-1916): la il·luminació com a 
creadora de relleu i contrastos de llum i ombra, 
la utilització de les fonts de llum dels elements 
arquitectònics, els espais i la profunditat de 
camp, la relació entre l’interior i l’exterior i la 
incidència emocional de la llum, al servei d’una 
estètica que fa dels espais domèstics un motiu 
de densitat dramàtica privilegiada.

La kermesse heroica 
(La kermesse héroïque)
Jacques Feyder
França, 1935

Ambientat el 1616 a la ciutat belga de Boom, 
en aquell moment sota l’ocupació espanyola, 
el film planteja un doble joc en relació amb 
la pintura: La pintura de l’època com a font 
per compondre tipologies humanes, vestuari, 
costums, il·luminació i ambientació, i la 
referència a un pintor, que Feyder anomena 
Johan Breughel, com a forma d’evocar 
el segon fill del famós Peter Breughel, el 
Vell i, amb ell, la funció social de la pintura 
holandesa i flamenca d’aquell temps, al servei 
de la burgesia emergent.

El contrato del dibujante 
(The Draughtsman’s Contract) 
Peter Greenaway
Gran Bretanya, 1982

El 1694, un dibuixant rep l’encàrrec de 
realitzar dotze dibuixos de la mansió i les 

propietats d’un aristòcrata anglès. El contracte 
que estableixen i el treball del dibuixant 
suggereixen un conjunt d’idees sobre les 
relacions entre l’art i el poder, així com 
paral·lelismes entre la pintura i el cinema, 
com l’ús de les tecnologies, la fidelitat, la 
versemblança, i la capacitat de les arts visuals 
com a instruments per interpretar la realitat.

 

El sol del membrillo
Víctor Erice
Espanya, 1992

Com cada tardor, Antonio López intenta pintar 
el codonyer que ha plantat al jardí, ple de 
fruits que van madurant. El film capta aquesta 
experiència: la posició del pintor davant del 
repte de captar la realitat natural, el transcurs 
del temps, les rutines, la seva vida quotidiana i 
les converses amb les persones que el visiten. 
El treball d’Antonio López amb la llum, la 
matèria i el factor temps revelen en aquest 
film algunes connexions entre la pintura i el 
cinema.

Luces y sombras
Jaime Camino
Espanya, 1988

En aquest film que, a través del seu 
protagonista, un director de cinema disposat a 
realitzar un film sobre Las Meninas, es planeja 
una reflexió oberta sobre l’experiència creativa 
i sobre la construcció dels mecanismes que 
permeten inscriure la mirada del subjecte 
espectador en l’espai de la representació. 
El film vincula així el paper de tres creadors, 
Velázquez, el personatge de la ficció i el 
propi director i ens remet, alhora, a la cèlebre 
interpretació d’aquesta pintura per part de 
Michel Foucault.
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Barry Lyndon
Stanley Kubrick
Gran Bretanya, 1975

En aquesta adaptació homònima de l’obra 
de Thackeray la pintura és una referència 
fonamental. D’una banda, com a font per al 
vestuari, ambients, mobiliari i maquillatge. 
De l’altra com a mitjà per a convocar les 
condicions de la visió dels espais interiors 
i exteriors de la societat anglesa del segle 
XVIII, que Kubrick va reproduir a través d’una 
combinació virtuosa de la il·luminació natural 
i de lents i emulsions fotogràfiques, inspirant-
se en pintures de Gainsborough, Lawrence, 
Hogarth, Chardin, Watteau i Reynolds, entre 
d’altres.

Moulin Rouge 
John Huston 
EUA, 1952

Film sobre l’etapa de plena creativitat d’Henry 
de Toulouse-Lautrec en el context del París 
de finals de segle XIX, Montmartre i l’ambient 
del local de moda d’aquell moment, el Moulin 
Rouge. La recreació visual realitzada amb 
la col·laboració del pintor Marcel Vertès i 
els fotògrafs Eliot Elisofon i Oswald Morris, 
aconsegueix una reproducció sorprenent de 
l’atmosfera, el cromatisme i les textures del 
pintor. El films en remet a l’estètica d’aquella 
època però també al model d’espectacle 
cinematogràfic propi de Hollywood. 

Una partida de campo 
(Une Partie de campagne)
Jean Renoir
França, 1936

Adaptació d’un relat de Guy de Maupassant, 
amb el qual el cineasta fa un homenatge al seu 

pare, el pintor impressionista Pierre Auguste 
Renoir. Els seus quadres són evocats en el film 
tot creant un diàleg sobre la reflexió dialèctica 
de les relacions entre el cinema i la pintura 
i la generació de significat de les dues arts. 
Aquesta relació és ben eloqüent al principi 
del film, amb una representació explícita de 
quadre La balançoire i el reequadrament 
dels personatges a la finestra, a l’escena 
de la parella al costat del riu i l’empremta 
impressionista dels elements naturals, i al final 
del film, amb una el·lipsi simbòlica sobre el pas 
del temps.

Pirosmani
Giorgi Shengelaya
URSS, 1969

Biòpic sobre el pintor naïf georgià Niko 
Pirosmanichvili (1862-1918) que esdevé un 
exemple il·lustratiu del paper de l’artista en 
relació amb el seu context social. Planteja, 
així mateix, els debats que susciten aquestes 
creacions, qualificades d’ingènues, que 
posen en entredit les nocions acadèmiques, 
valoratives i mercantils del món de l’art. 
El film dignifica així les pràctiques artístiques 
excèntriques i posa en valor el paper del 
col·leccionisme, com a element mediador i 
curador de la producció creativa.  

La sonriente Madame Beudet 
(La Souriante Madame Beudet)
Germaine Dulac
França, 1923

Els desitjos i els somnis inconfessats 
de Madame Beudet, una dona infeliç 
per la monotonia del seu matrimoni, 
apareixen representants amb alentiments, 
sobreimpressions, deformacions, angulacions 
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agosarades i altres recursos cinematogràfics 
propis del cinema impressionista francès de la 
dècada de 1920 i propers a l’expressionisme.  
Dulac construeix així, i sense precedents, 
el punt de vista subjectiu d’un personatge 
femení que expressa desvergonyidament 
els seu deler més íntim. Per aquest motiu el 
film es considera el primer manifest feminista 
cinematogràfic.

Un perro andaluz (Un chien andalou)
Luis Buñuel
França, 1929

Aquest film, el més significatiu del surrealisme 
cinematogràfic, és un relat visual sobre 
el desig, els tabús sexuals, les amenaces 
i les pors que envolten l’impuls amorós, 
construït mitjançant una concatenació 
d’escenes vinculades entre sí per associacions 
aparentment arbitràries o contradictòries, 
referències simbòliques pròpies de 
l’inconscient i analogies iconogràfiques 
habituals en la pintura i la literatura d’aquest 
moviment artístic.  El muntatge sonor, que 
alterna fragments de l’òpera Tristany i Isolda 
de Wagner i del tango Olé, guapa, fou 
incorporat el 1960. 

Cabaret 
Bob Fosse
EUA, 1972

En aquest film musical, adaptació lliure d’un 
musical homònim de Broadway del 1966, 
que s’inspirà, al seu torn, en la novel·la Adéu 
a Berlín (Christopher Isherwood, 1939), les 
escenes corresponents als interiors del 
Cabaret, recreen algunes pintures d’Otto Dix 
i d’altres característiques de l’expressionisme 
pictòric alemany.  Els trets accentuats, gairebé 
caricaturescos dels personatges, el dinamisme 
de les línies, la combinació aguda dels colors, 
són referències evidents a l’estètica de l’època 
alhora que contrapunts dramàtics de la 
narració i la música.  

Un ángel en mi mesa
(An Angel at My Table)
Jane Campion
Nova ZelandA,  1990

La proximitat de la fotografia i la pintura és 
ben evident en la construcció d’aquest film 
inspirat en l’autobiografia de l’escriptora Janet 
Frame. La força visual d’algunes imatges, amb 
els contrastos radicals de colors, la nuesa dels 
paisatges, la inscripció dels cossos solitaris en 
els espais, les textures de la pell, els punt de 
vista insòlits, la reiteració de plans de detall, 
ens remeten clarament a formes expressives 
de la tradició pictòrica i fotogràfica més recent 
i amplien la càrrega emotiva del film amb el 
seu aire penetrant.ducció creativa.  
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