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ES PROJECTARAN
DOCUMENTALS
ENTORNA LA IDIOSINCRASIA DEL MÓNGITANO

La Filmoteca
analitzala
cultura flamencaal cinema
Europa
Press, ~&l~ucia
La Fundació Aisge, en col.]aboració ambl’Institut Valencia de
Cinematografia ~Ricardo Mufioz
Suay,, (]VAC)-LaFilmoteca, celebrarb, des de hui i fins al 3 de
desembreel cicle lmatges Flamenques,que analitzar~ les relacions entre la cultura flamencai
el cinemaa través de la projecció
de docuinentals, recreacions
biogr~.fiques i assajos aüdiovisuals enlorn la müsica i idiosincrasia del móngitano, segons
van informar els responsables de
la iniciativa.
Entre les activitats programades figura la preestrena aquesta
nit, a partir de les 22.30 hores a
EFE
la Sala Juan Piqueras de La FilHuíes preestrena
el film ,,Camarón,,
a la salaJuanPiqueras.
moteca, del film Camarón HOMENATGE,
(2005), que contar/i amb
presencia del director, Jaime Es tracta d’un documental que (Francisco Millán, 2003), que
Chávarri, els actors Oscar Jae- s’apropaa la traject6ria vital i pro- posa de manifest a través de dinadai VerónicaSánchezi el pro- fessioual del grup Ketama,mar- verses hist6ries que el flamenc
ductor Miguel Menéndezde Zú- cat per la tradició musicalde la és un sentiment que supera babillaga. Aquestflargmetratge és seua familia, representada pels rreres, l]engüesi cultures: o po.
lígon Sud (Dominique Abel,
un recorregut per la vida i l’obra Habichuela,van indicar.
Dela resta d’obresque es pre- 2002),queretrata el paperdel fladel famós cantaor flamenc José
Monge Cruz, conegul com Ca- senten a la mostra, destaquen, mencen el barri de Les Tres Mil
marónde la Isla.
d’una banda, les pertanyents al Habitatges, en la periferia de SeDem~dijous es projectar~ el genere documental, el qual ma- villa: un concert uneix als scus
habitants enfront de la marginatítol HerenciaFlamenca(2004), jor auge ha experimentar rela preseutaci6 de la qual correr~ centment i també el qual s’ha ció.
Per altra banda, en el cicle
a ckrrec del seu director Micha- aproximat a la cultura flamenca
aquesta
incl6s el c]’~ssic Follet i
el Mcert, Juan Carmona, mero- ambmajor ñgor. La prova d’aix6
bre de Ketama, i Wil]y Arroyo, són alguns dels titols que es po- misleH del flamenc, estrenar en
ballari i patró de FundacióAisge. dran veure com Around flamene 1952i dirigit per EdgarNevifle.

