
(tirado de https://www.wired.com/2006/12/short-films-from-
a-long-life/)

Está Salvador Dalí, cubrindo unha modelo con nata batida 
nunha deserta avenida de Manhattan. E noutro monitor de 
LCD ao outro lado da galería, Jackie O sorrí con falsa modestia 
ante a cámara. Próxima a ela, a Velvet Underground sóbese 
a un escenario minúsculo e dá o seu primeiro concerto. Nun 
monitor próximo, John e Yoko saltan ao redor da súa cama 
xigante, celebrando un aniversario.

En pé no medio das imaxes, as cales están sendo reproduci-
das en 10 pantallas na Maya Stendhal Gallery en Chelsea, hai 
un home miúdo, vestido completamente de negro, excepto 
por un toque de laranxa nos seus tenis.

É Jonas Mekas, o cineasta-empresario-poeta-crítico que creou 
este granulado “Quen é Quen” da escena artística under-
ground norteamericana. Durante case 50 anos, Mekas arras-
trou a súa cámara por toda Nova York, creando filmes curtos 
sobre el e os seus amigos.

Mentres moitos daqueles amigos -Andy Warhol, Stan Brakha-
ge, Allen Ginsberg- partiron cara ese ático de renda baixa que 
hai no ceo, Mekas continúa a crear e innovar.

O 1 de xaneiro, unha semana despois do seu 85 aniversario, 
Mekas lanza unha serie de filmes que abarcará todo un ano. 
Publicará unha nova curtametraxe poética no seu sitio web 
cada tarde até o fin de 2007. confía en que os afeccionados ao 
cinema os verán nos seus iPods.

Que Mekas sexa aínda a punta de lanza da cinematografía non 
debería sorprender a ninguén. Foi chamado, alternativamente, 
o padriño e a matrona da escena independente estadouniden-
se.

Case cuarto de século antes da aparición de Sundance, a súa 
cooperativa de cineastas proporcionoulle aos autores un me-
dio de amosar e distribuír os seus filmes. Mekas acollía a orga-
nización no seu apartamento, durmindo baixo a súa mesa de 
montaxe despois de que as latas de película enchesen o lugar.

E 40 anos antes de que Mark Cuban comezase a difundir no 
seu blog persoal os seus plans para derrocar a Hollywood, 
Mekas exhortaba as audiencias a que apoiasen formas novas 
formas de cinema. «Disparen a todos os guionistas», escribiu 
na súa popular e duradeira columna do Village Voice, «e aínda 
poderemos ter un renacemento do cinema americano».

Mekas Lanzou o primeiro teatro de Nova York adicado a filmes 
independentes, fundou unha influínte revista de teoría cine-
matográfica e converteuse no máis famoso diarista da cidade, 
rexistrando decenas de miles de horas da explosiva creativi-
dade do underground neoiorquino dos anos 60 e 70.

FILMES CURTOS DUNHA VIDA LONGA
ENTREVISTA A JONAS MEKAS
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Mekas falou, co seu aínda forte acento lituano, con Wired 
News sobre as promesas das ferramentas cinematográficas 
dixitais.

- De onde saíu a idea de facer 365 filmes en 365 días?

- Teño tanta metraxe. Levo gravando a miña vida, as vidas dos 
meus amigos, alá onde vou desde 1987. Iso son 20 anos de 
vídeo, milleiros e milleiros de horas. Nunca souben que facer 
con elas. Fixen unha recompilación. Pero polo resto, aí está. 
A meirande parte dos meus vídeos consisten en fragmentos, 
dun ou dous minutos de longo. Son haikus ou bosquexos. 
Teño milleiros. Así que agora, comezando polo 1 de xaneiro, 
rematarei un filme ao día. Talvez un terzo utilice material vello, 
e dous terzos serán novos.

- Estás a trazar un plan?

- Non, non, non. Buscarei nalgún material antigo e escollerei 
algunhas cousas para utilizar. Pero co novo material, prefiro 
non facelo. Será un proxecto completamente impredicíbel. Iso 
é o que me resulta excitante.

- Vostede utilizou o 16 mm durante anos antes de cambiarse 
ao vídeo. Pode describir cales son as diferenzas entre rodar 
en dixital e en película?

- Hai uns anos estaba dando unha aula na Cooper Union cha-
mada “A absoluta e fermosa interrelación entre tecnoloxía, 
contido e forma de cinema”. Toda vez cambias a tecnoloxía, 
dunha cámara de cinema a unha cámara de vídeo, ou dunha 
cámara de 8 mm a unha de 16 mm, cambias por completo os 
contidos. Cunha 8 mm a folla dunha árbore comporase talvez 
de catro grans. Así que é moi impresionista, case coma Seu-
rat. Se cambias a 16 mm, a tecnoloxía dáche centos de grans 
nesa folla. É máis fondamente minucioso, máis naturalista. 
Algunhas cámaras son máis pesadas e precisan de trípodes. 
Outras son tan pequenas que as podes meter no peto. Hai 
lugares onde non queres sentir que estás a alterar algo, así 
que pode que utilice unha cámara coma esa.

- Nos anos 50, Stan Brakhage soñaba cun proxector de 16 mm 
en cada cuarto de estar, en familiar apagando os seus televi-
sores e mirando filmes independentes.

- Esa era tamén o soño de mediados dos 60, cando apareceu 
o Super 8. Todos os cineastas pensaron «Agora podemos fa-
cer os nosos filmes e lanzalos ao mundo». Simplemente non 
aconteceu. Aínda era demasiado complicado. En 1967, nos 
Estados Unidos, había 9 millóns de cámaras de Super 8. A 
xente filmaba as vodas e as súas viaxes. A meirande parte do 
tempo usábanse unha vez, se cadra na lúa de mel, e logo ían 
ao armario.

- Cre que o vídeo dixital e internet poden satisfacer aquela 
promesa dos anos 60? Poden os filmes innovadores atraer ao 
público de Hollywood cara o cinema independente?

- Si, xa estamos a facer iso. Aínda non necesariamente nos 
seus iPods, pero si nos DVDs. A edición dos filmes de Brakha-
ge que foi publicada por Criterion véndese moi ben, milleiros 
de copias. Pode que esa non fose a maneira en que el quixera 
que se visen, pero a calidade é boa. Antes, a través da Film-
Makers Co-op podías amosar algo nos tres lugares onde se 
proxectaban filmes independentes en Nova York e chegaban 
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a 50 ou 300 persoas. Iso é todo. Agora podes facer ese inter-
cambio con todo o mundo.

- Pero moitos cineastas queren que os seus filmes sexan vis-
tos en situacións comunais.

- Cada vez menos. Os filmes poden ser privados e persoais. 
Os libros escríbense para todos e son publicados, millóns de 
copias nalgún caso. Cada un ten os seus. Son accesibles para 
todos. Iso non diminuíu o valor e a importancia da literatura. É 
o mesmo cos filmes.

- Así que non lle preocupa que o visionado de filmes en iPods 
e computadoras estrague a experiencia cinematográfica, a 
experiencia de sentar nunha sala cun grupo de xente?

- Iso tamén pode existir. Escoite, realmente para ver os gran-
des lenzos de, digamos, o período renacentista, vostede ten 
que ir a algures, a Florencia. Canta xente pode permitirse 
iso? Eu non vin moitos. Só vin reproducións. Pero aínda así 
podes sacar algo das reproducións. Eu mesmo vin os grandes 
traballos da civilización occidental por primeira vez no meu 
instituto en Lituania en malas reproducións en branco e negro 
impresas nun papel miserable. Pero desas miserables repro-
ducións en branco e negro saquei algo, algo inconfundíbel. 
Cando finalmente fun ver os orixinais, non me deron tanto 
máis. Xa aprehendera a súa esencia. O mesmo co vídeo. Tes o 
filme na pantalla grande, con 300 persoas; iso é unha cousa. 
Pero tamén pode funcionar nunha pequena pantalla. George 
Maciunas tiña unha televisión Sony de 6 pulgadas. A pantalla 
era diminuta, case como un iPod. El miraba westerns e filmes 
de acción, de todo. Eu dicíalle, «George, faite con algo máis 
grande». El respondía, «Váleme así». Así que eu sentaba así e 
miraba. En determinado momento esquecía as dimensións. o 
filme tiraba completamente de min. Podería ter sido o Radio 
City Music Hall. Esqueces o tamaño. É como mirar por un mi-
croscopio. Todo o que es pódese ver nun pouco de ADN.

- Ve filmes en liña?

- Non, non teño tempo de mirar nada. Son un creador. Estou 
demasiado implicado co que fago. Tento non perder o contac-
to, pero teño pouco tempo.

- Faise unha idea de como é a escena para os novos cineastas 
experimentais?

- É excitante para eles porque poden lanzar ao mundo de ma-
neira inmediata o seu material e recibir respostas. Iso simple-
mente non existía no noso caso nos 50, os 60, os 70 ou os 80.

- Con todo, hai moito lixo por aí. Quen ten paciencia para pe-
neirar todo?

- Algunha das pezas máis intensas, filmes que queres ver unha 
e outra vez, sobrevivirán. É a selección natural do cinema. Só 
os mellores quedarán. Realmente cres que todo o que ves 
hoxe en YouTube existirá en cinco anos? Nam June Paik adoi-
taba a rirse dos cineastas: «Os vosos filmes esboroarán nuns 
anos». Entón descubrimos que o vídeo dura sete ou oito anos. 

O mesmo cos DVDs, teñen unha vida limitada. As tecnoloxías 
desaparecerán. Só as cousas que realmente lle gustan á xente 
serán transferidas. E iso é algo moi bo.

- Falou dos 9 millóns de cámaras de Super 8 nos anos 60. 
Hoxe mesmo máis xente que entón está a utilizar o vídeo 
dixital. Cre vostede que todos eses cineastas cambiarán o 
cinema?

- Mencionei ese número, os 9 millóns, falando con Pasolini 
en París en 1968, durante as revoltas estudantís. «Seica algo 
interesante pasará coas súa cámaras», dixen. «Esas cámaras 
poderían cambiar a natureza das comunicacións». E el dixo, 
«Hai máis máquinas de escribir que cámaras. Cambiou iso o 
mundo? Fixo iso a revolución?».

- Pero as cámaras dixitais deben estar tendo algunha influen-
cia.

- Si, si, sen dúbida. As novas tecnoloxías fan máis cartos que 
as vellas.

- As cámaras dixitais e a edición axudan tamén a darlle un 
impulso á forma?

- O contido cambia coa tecnoloxía.

- E como é que iso xa aconteceu?

- Kenneth Anger -el ten máis tempo para ler ca min- envioume 
varios recortes relacionados coa explosión dos filmes curtos. 
Un artigo na primeira páxina do domingo do L.A. Times. Así 
que pode ser que existan máis filmes curtos. A xente vai onde 
pode facer cartos. Se os filmes curtos funcionan, alí irán. É 
algo interesante de observar.

- Así que internet e o vídeo dixital poden axudar a que o cine-
ma experimental sexa máis viábel.

- Si, si. O tempo aínda non chegou. Brakhage está morto e fi-
nalmente os seus filmes están a ser distribuídos e vistos. Pero 
todos os cartos que agora fan os seus filmes non lle chegaron 
a tempo. Non chegan para a meirande parte dos cineastas. 
É moi tarde para eles. Polo que a min respecta, non estou a 
agardar polos cartos. E o soño nos anos 60 realmente non 
estaba nos cartos. Os cineastas querían chegar a máis xente.

- Pode que o consiga coa súa serie de 365 filmes.

- O meu soño non ten a ver sequera con chegar a máis xente. 
Este proxecto 365 é máis sobre o impredicíbel. Pícame a cu-
riosidade por ver o que sucederá con esta aventura. Todo o 
que sei é que ao final haberá 365 filmes.

ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación eco-

nómica 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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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 the 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) 


