
“Sempre traballo só con amigos, pero [o filme] ten que ser 
sobre eles e eu mesmo. Porque filmo só momentos moi 
persoais, nada planificado previamente, posto en escena 
ou escrito, ten que ser real e espontáneo. Algúns deses 
amigos fixéronse famosos, outros aínda non o son e outros 
nunca van selo. Pero todos son os meus amigos. Nas 
miñas películas non son personalidades, son xente”.

[En ‘Jonas Mekas’ Serpentine Garden Marathon’, de 
William Oliver en Dazed, 14 de outubro de 2011. Dispoñible 
en: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/
article/11782/1/jonas-mekas-serpentine-garden-
marathon]

“É importante saber que o que fago non é artístico. Só son 
un facedor de películas. Vivo como vivo e fago o que fago, 
que é gravar momentos da miña vida mentres avanzo. E 
fágoo porque me sinto obrigado. A necesidade, e non a 
arte, é a verdadeira liña que podes seguir na miña vida e 
obra”.

EL ESTÁ EN PÉ NUN DESERTO A CONTAR OS 
SEGUNDOS DA SÚA VIDA

JONAS MEKAS 
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(He Stands in a Desert Counting the Seconds of His Life, Jonas Mekas, 
EUA, 1986, 149′, VOSG) 
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[En ‘Jonas Mekas: the man who inspired Andy Warhol 
to make films’, de Sean O’Hagan en The Guardian, 1 
de decembro de 2012. Dispoñible en: https://www.
theguardian.com/film/2012/dec/01/jonas-mekas-avant-
garde-film-interview]

“Non estou tan seguro de que o meu traballo sexa 
sobre lembranzas. Os meus filmes son a celebración da 
realidade, da vida, dos meus amigos, da vida cotiá real, 
que pasa e mañá xa marchou. Non lle prestamos atención 
cando sucede. Despois, por suposto, miramos atrás, 
recordamos. Pero, para min, captar, celebrar a realidade e 
a vida e os amigos e todo o que teño arredor no momento 
que sucede, iso é o que é, iso é o que me posúe”.

[En ‘Jonas Mekas’, de Peter Bogdanovich en Interview, 
26 de outubro de 2015. Dispoñible en: https://www.
interviewmagazine.com/film/jonas-mekas]

EL ESTÁ EN PÉ NUN DESERTO A CONTAR OS SEGUNDOS 
DA SÚA VIDA. JONAS MEKAS

[Tirado do catálogo de The Film-Makers’ Coop. 
Dispoñible en: http://film-makerscoop.com/catalogue/
jonas-mekas-he-stands-in-a-desert-counting-the-
seconds-of-his-li]

Unha continuación dos meus diarios fílmicos. A metraxe 
cubre o período de 1969 a 1984. Durante o mesmo período 
gravei moita máis metraxe que a que vedes en El está en 
pé nun deserto… Estou incluíndo neste filme só a metraxe 
máis impersoal. Orixinariamente, estaba planeando 
chamar a este filme Anthropological Sketches. Consiste de 
escenas, bosquexos de xente, actividades, happenings, 
sucesos fóra - ou case fóra - da miña vida que observo por 
unha lixeira distancia. Hai algúns bosquexos que son da 
miña vida persoal, incluínos para equilibrar, para entrar en 
calor para o material impersoal. (...)

O filme consiste en 124 bosquexos breves, cada un de 
un minuto e medio a dous. Retratos da xente coa que 
pasei algún tempo, lugares, estacións do ano, tempo 
atmosférico (treboadas, xistras de neve), moitos dos 
meus amigos cineastas como Hans Richter, Rossellini, 
Marcel Hanoun, Adolfo Arrieta, Henri Langlois, Cavalcanti, 
Kubelka, Ken Jacobs, Kenneth Anger, Kuchars, Breer, 
Willard Van Dyke, Frampton, etc., ou simplemente amigos, 
como John Lennon, Jackie Onassis, Lee Radzwill, John 
Kennedy Jr. e Caroline, Tina e Anthony Radziwill, Peter 
Beard, Andy Warhol, Richard Foreman, P. Adams Sitney, 
Yoko Ono, Raimund Abraham, Hermann Nitsch, Allen 
Ginsberg, George Maciunas, e moitos outros incontables 
- rúas e parques de Nova York - breves escapadas á 
natureza, fóra da cidade - nada espectacular, todo moi 
insignificante, sen importancia - unha miscelánea de 
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celebracións da vida que agora xa desapareceu, e que 
permanece só gravada nestes esbozos breves e persoais. 
“Garda un diario e o diario gardarate”. Mae West, a Peter 
Beard [do filme].

EL ESTÁ EN PÉ NUN DESERTO A CONTAR OS SEGUNDOS 
DA SÚA VIDA. FRED CAMPER

[Tirado de Senses of Cinema, nº 17, novembro de 2001. 
Dispoñible en: http://sensesofcinema.com/2001/
experimental-cinema-17/mekas_camper/]

O gran logro do cinema de vangarda estadounidense é 
a interiorización da imaxe cinematográfica: a creación 
dun corpo de filmes cuxas técnicas non están dirixidas a 
utilizar a imaxe fílmica para a presentación obxectiva de 
feitos externos, senón para a exploración das variedades 
das personalidades privadas e as visións internas das 
persoas que os realizan. O filme de Jonas Mekas, El está en 
pé nun deserto a contar os segundos da súa vida, é un dos 
exemplos máis intensos, fermosos e conmovedores desa 
tradición.

[...]

Aínda que vemos a Mekas e á súa familia, o foco do filme 
está en moitas outras persoas, a miúdo figuras públicas. 
[...] Mekas, non obstante, non trata a Jackie O. e John e 
Yoko diferente de como trata a calquera outra persoa 
no seu filme. Non distingue quen é unha celebridade de 
quen non o é. Non pon a énfase no materialmente obvio, 
o externo; apenas vemos o apartamento de Jackie; hai 
poucos momentos de drama forte entre persoas. A nosa 
atención está, no seu lugar, centrada no cineasta como 
auto-biógrafo, na particular visión que Mekas ten de cada 
unha destas persoas. Mekas cumpre coa ideoloxía do seu 
movemento ao acentuar a presenza dos seus personaxes 
como áreas de luz; na relativa calidade “abstracta” do seu 
estilo de filmación comparado, digamos, a un documental 
convencional, concibe a cada persoa como un patrón de 
sombras en movemento que se grava na retina e o cerebro 
do espectador, vulnerando activamente a consciencia de 
quen mira na maneira en que calquera encontro con outro 
pode cambiarte. Pouco aprendemos de como John e Yoko 
ou Richard Foreman puideron afectar especificamente 
a Mekas, en termos das súas visións do mundo, e 
aprendemos todo sobre como, nun nivel máis fondo e 
máis elemental, calquera persoa aparte dun mesmo corta 
o teu campo de visión e a túa mente. Mekas pon a énfase 
neste aspecto de vivir con outros a través dun método 
fílmico que fai que o espectador perciba cada escena 
dunha maneira activa, en perpetuo cambio, como “unha 
aventura da percepción”, para citar ao cineasta Stan 
Brakhage. De feito, o filme de Mekas fai que o documental 
comercial e as autobiografías máis convencionais 
semellen deficientes no xeito en que as imaxes que 
ofrecen  parecen tan estáticas e predeterminadas.

O estilo cinematográfico de Mekas caracterízase pola 
composición improvisada, na cámara. El responderá á 
escena que teña diante filmando refachos moi breves 
de imaxes, frecuentemente de aspectos da escena que 
normalmente non serían enfatizados. Estes son logo 
combinados na cámara e, con algo de edición posterior, 
constitúen a súa visión propia e idiosincrásica do suceso 
filmado. Os espectadores que non estean familiarizados 
co cinema de vangarda deberían prepararse para a 
posibilidade de que este traballo semelle difícil de ver 
de primeiras; non só a montaxe é moi rápida, senón que 
pode ser desconcertantemente abrupta. Mekas cortará 
unha escena xusto cando un suceso “interesante” pareza 
estar a punto de ocorrer ou xusto no momento no que o 
espectador empece a desenvolver certa empatía polos 

personaxes. Esta montaxe é moi irregular nos seus ritmos. 
Un nunca pode predicir cando Mekas rematará un plano, 
excepto quizais adiviñando cal pode ser o momento máis 
insólito para facelo. Para o espectador, o ollo está sendo 
constantemente axitado pola brevidade das imaxes, e 
tamén polo estilo de filmación, como de “filme caseiro”. 
Mekas evita as composicións clasicamente equilibradas, 
suaves, e mesmo a iluminación, ou calquera cousa que 
poida cheirar ao tipo de imaxes bonitas, non desafiantes 
e non cambiantes, obxectificadas e pre-dixeridas-para-o-
teu-consumo do cinema comercial. A inspiración aportada 
polo xénero do cinema doméstico non debe ser obviada 
aquí. Mekas deléitase no encadre descentrado, nos 
personaxes esaxerando para a súa lente, nos movementos 
de cámara irregulares. Mesmo fai un uso brillante de varios 
fallos de funcionamento da cámara, facéndoos parte do 
ritmo do seu filme. O seu ollo de poeta amáñase para, a 
través da súa organización do material, facer que estes 
recursos aumenten a intensidade coa que se percibe a 
escena. Este é un filme que vive nos seus moitos instantes 
de sorpresa.

O efecto no espectador que estea aberto a tales 
posibilidades é extraordinario. Ningunha escena nin 
movemento pode ser percibido pasivamente. Cada un 
dos cortes súbitos tende, en parte a través desa sorpresa, 
a gravar as imaxes que edita entre eles no cerebro co 
flash dunha revelación repentina. A percepción pasiva 
das imaxes xeralmente determinadas dos modos 
convencionais do cinema é borrada, e a mente dun gaña 
unha nova vida. De feito, un filme tan bo como El está 
en pé no deserto axuda a dar novos significados a frases 
como “vivir no mundo”. Mekas defende que vivir é ser 
continuamente, novamente consciente, estar aberto para 
sempre, ser quen de sorprenderse continuamente.

O evitar do obvio de Mekas, dos modos xa vistos do 
cinema, pode verse na súa estrutura xeral do filme. 
Córtase entre persoas diferentes, lugares variados nos 
Estados Unidos e Europa, e momentos no tempo que 
están separados por anos sen ningún esquema obvio 
ou fácil de predicir. As polémicas de Mekas, como 
crítico, foron sempre por defender as visións persoais e 
idiosincrásicas, e os seus propios filmes constitúen quizais 
o seu argumento máis sólido.

Outro efecto da técnica de Mekas é subliñar, a pesar dos 
espazos e personaxes recoñecibles, o carácter do filme 
como autobiografía. Este non é un filme que pretenda 
revelar ningunha información obxectiva sobre aqueles 
que retrata. Aínda que intertítulos impresos etiquetan o 
material con lugares, datas e nomes de personaxes, o 
seu efecto é, a través de datar as escenas, situalas como 
“segundos” da vida do cineasta. Como con calquera 
autobiografía, os contidos aquí son os recordos persoais 
de Mekas. A banda de son ten unha dobre función 
similar. Ocasionalmente, o cineasta será escoitado 
comentando o material nunha voz superposta. O seu son 
gravado na rodaxe non é estritamente sincrónico; unha 
orquestra de xente nova é acompañada por sons da súa 
interpretación, pero os movementos dos arcos de violín 
e as frases musicais non coinciden. Ademais do son de 
rodaxe, música con carácter, ritmo ou letras que semellan 
adecuadas, de xeito bastante obvio, é engadida a miúdo. 
Todo isto pode parecer descoidado e algo amateur, se 
non fose polo feito de que o son tamén traballa, dun 
xeito similar ao dos títulos, para unha segunda función: 
distancia a escena do presente, sitúaa na memoria 
do cineasta, e dese xeito crea un nivel engadido de 
intensidade. A consistencia coa que a música semella 
simplemente irónica serve para localizar a escena visual 
non no momento da súa filmación, dos feitos descritos, 
senón na sala de montaxe do cineasta, mentres revisa a 
súa metraxe e considera futuros comentarios. En todos 
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os aspectos do filme, o movemento primario de Mekas 
é cara dentro, cara unha visión personalizada de todo 
o visto, cara a exclusión do impersoalmente obxectivo. 
Busca unha unidade que nunca pode atoparse nun mundo 
exterior cheo do caos de persoas e modos de vida en 
conflito, pero que só pode ser re-creada, a través da 
cruzada solitaria, na alma do artista.

El está en pé no deserto a contar os segundos da súa vida é 
á vez un filme simplemente feliz e un filme profundamente 
extático. Hai un fondo de tranquilidade doméstica, de 
xente que está xunta no seu fogar. Mesmo cando o tema 
tratado é a rabia, tanto os personaxes de Mekas como 
a cámara tenden a afastarse de calquera confrontación 
violenta entre a xente. A violencia do filme é reservada 
para a cámara e a montaxe, unha “violencia” que serve 
para intensificar e subliñar o que se amosa, parte como un 
resultado, por suposto, do que se deixa fóra.

[...]

O filme comeza co título “El está en pé nun deserto 
a contar os segundos da súa vida”; remata co título 
repetido en pasado: “El estivo en pé no deserto…”. Este 
é, en efecto, un dobre pasado, que só se pode conseguir 
ao final do filme: o cineasta lembrándose a si mesmo 
lembrando o pasado. Para un filme de lembranzas, El 
está en pé no deserto está fantasticamente libre de 
sentimentalismo barato, quizais porque Mekas escolleu 
lembrar o seu pasado non nos longos anos recordados por 
unha dolorosa e imprecisa nostalxia, senón nos intensos 
segundos de éxtase.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€
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2019
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6 DE FEBREIRO 
Sombras

(Shadows, John Cassavetes, 
EUA, 1958, 81′, VOSG) 

13 DE FEBREIRO 
Esfóllame a margarida

(Pull My Daisy, Robert Frank / Alfred Leslie, 
EUA, 1959, 30′, VOSG)

A nosa viaxe a África
(Unsere Afrikareise, Peter Kubelka,

 Austria, 1966, 13′, VO)
Fusíbeis (Fuses, Carolee Schneemann,

 EUA, 1967, 22′, VO)   

20 DE FEBREIRO 
El está en pé no deserto a contar os 

segundos da súa vida
(He Stands in a Desert Counting the 

Seconds of His Life, Jonas Mekas, 
EUA, 1986, 149′, VOSG) 

27 DE FEBREIRO 
Proxecto diario 365 

[do 14 ao 28 de febreiro]
(Day Project 365 [February 14th-

February 28th], Jonas Mekas, 
EUA, 2007, 96′, VOSG) 


