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La Filmoteca acull la retrospectiva completa de Nobuhiro Suwa dins el D'A 2018
El director japonès establert a França presentarà personalment divendres 27 d’abril el seu darrer
film, ‘El león duerme esta noche', protagonitzat per Jean-Pierre Léaud
El D’A Film Festival Barcelona dedica la seva retrospectiva, que acollirà la Filmoteca de Catalunya, al director
japonès establert a França Nobuhiro Suwa (Hiroshima,1960). El director assistirà a la projecció de El león
duerme esta noche de divendres 27 d’abril a les 19.45 h per presentar el seu darrer film i la retrospectiva que
li dedica el festival.
Nobuhiro Suwa és un dels millors directors asiàtics contemporanis. Comparteix generació amb Hirokazu
Kore-eda i Naomi Kawase i en una carrera de 20 anys ha dirigit sis llargmetratges. Amb el seu debut, 2/duo
(1997), va guanyar el premi NETPAC al millor film asiàtic al festival de Rotterdam i el seu segon llargmetratge
M/Other (1999) el va consagrar internacionalment quan va guanyar el premi FIPRESCI a Cannes. També ha
estat guardonat a Locarno amb el premi especial del jurat per Un couple parfait (2002). La seva obra està
recorreguda per dos impactes ineludibles: el pes simbòlic de la seva ciutat, Hiroshima, en la història
contemporània; i les formes estètiques i poètiques del cinema de la nouvelle vague, de qui es considera
deutor i del que pren el treball d’improvisació amb els actors.
El seu darrer film, El león duerme esta noche (2017), protagonitzat per Jean-Pierre Léaud, es va estrenar
mundialment al Festival de San Sebastián.

FILMS DE LA RETRO SPECTIVA D'A 2018
•
•
•
•
•
•

2/Duo (1997)
M/Other (1999)
H Story (2001)
Un couple parfait (2005)
Yuki & Nina (2009)
El león duerme esta noche (2017)
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Dades pràctiques D'A 2018
Dates: 26 abril – 6 maig
Espais: Aribau Club 1, Aribau Club 2, CCCB Teatre i Auditori, Zumzeig, Filmoteca de Catalunya, Fundació SGAE a Catalunya
Entrades:
• Entrades individuals: 7,5 €
• Entrada individual amb descompte cinemes Aribau Club, CCCB i Zumzeig: 6,5 € (socis del TRESC, Carnet Jove i
Biblioteques)
• Entrada individual Sala Jove D’A: 3 € (descomptes no aplicables)
• Entrada individual sessions matinals: 4 € (descomptes no aplicables)
• Entrada Junior (menors de 25 anys) i entrada Sènior (majors de 65 anys): 4 € [només taquilla]
• Abonament de 5 entrades per als Aribau Club, CCCB i Zumzeig (no nominal): 30 €
• Abonament de 10 entrades per als Aribau Club, CCCB i Zumzeig (no nominal): 50 €
• Abonament Sala Jove D’A (personal i intransferible, solament disponible per a edats entre 16 i 25 anys): 12 €
Web: dafilmfestival.com

Director D'A Film Festival Barcelona: Carlos R. Ríos
Contacte premsa: Sílvia Grumaches | press@dafilmfestival.com | 619 184 138
Una iniciativa de Noucinemart
El D'A Film Festival Barcelona agraeix novament el suport de Moritz, Movistar+ i Fundació SGAE, i dona la benvinguda al
nou patrocinador Drivy i a Celler Jean Leon com a vi oficial del festival. El festival també valora el compromís institucional
de l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
Catalunya Film Festivals, MEDIA Catalunya i l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, així com de tots els col·laboradors que fan possible aquesta nova edició.
Xarxes D'A 2018
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