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Divendres 6 de gener, 19.00h

BIG WEDNESDAY
John Milius
EEUU, 1978. 119 min.

A la Califòrnia dels anys seixanta,
Matt, Jack i Leroy són tres joves
surfistes que viuen de manera
despreocupada el que sembla un estiu
etern. Però el temps passa i la vida
mostra la seva cara més complicada
i amarga, on ja no resten respostes
fàcils. La guerra de Vietnam els
desperta definitivament del somni.
Ara el seu dubte serà si seran capaços
de sobreviure fins al Gran Dimecres:
el mític dia en què les ones més grans,
netes i transcendents posaran a prova
l'autèntic sentit de les seves vides.

Dissabte 7 de gener, 19.00h

THE ENDLESS
SUMMER
Bruce Brown
EEUU, 1966. 92 min.

La joia de la corona dels documentals
de surf. Bruce Brown segueix arreu
del món a dos surfistes; Robert
August i Mike Janson, cercant l'ona
perfecta al llarg de les sessions d'estiu.
N'acaben trobant alguna, a més
d'alguns curiosos personatges.

Dissabte 14 de gener, 19.00h

THE SEPTEMBER
SESSIONS
Jack Johnson
EEUU, 1999. 28 min.

A l'any 1999, un grup dels millors
surfistes del món; Kelly Slater, Rob
Machado i Shane Dorian entre
d'altres, viatjaren amb una expedició
per mar al petit arxipèlag de
Mentawai, a Indonèsia, El que
trobaren va ser un paradís del surf.
Filmat en 16 mm, aquest és l'hipnòtic
testimoni d'aquella experiència.

Dissabte 21 de gener, 19.00h

STEP INTO LIQUID
Dana Brown
EEUU, 2003. 88 min.

El primer documental del fill de Bruce
Brown (“The Endless Summer”), és
un dels millors mai realitzats sobre
surf. Visualment espectacular i ple de
moments fascinants, la filmació
reuneix tot l'espectre humà que sent
intensament el fet de fluir amb l'aigua.
Des dels hawaians desafiant Jaws,
les ones gegants de l'illa de Maui, fins
els yankees surfejant els Grans Llacs.

Dissabte 28 de gener, 19.00h

BILLABONG
ODYSSEY
Philip Boston
EEUU, 2004. 87 min.

Probablement el documental de surf
amb les ones més grans i visualment
més impactant que existeix. Aquest
és el testimoni de l’origen i evolució
del Town-in Surf, una modalitat on
les ones són tan grans que el surfista
ha de ser remolcat per una moto
aquàtica abans de poder començar a
surfejar. Ple d’imatges colossals, la
competició final de Jaws, les
monstruoses ones de l’illa de Maui,
és d’una èpica impressionant.

Del 6 al 28 de gener. Sala SACMA. Carrer Bosch, 5, 1r (edifici Crèdit Balear). Manacor
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