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Pina és un documental alemany de 2011 en 3D sobre la coreògrafa de
dansa contemporània Pina Bausch. El film (escrit, produït i dirigit per
Wim Wenders), es va estrenar en el marc de l'edició 61ena del Festival
Internacional de Cinema de Berlín, a la secció fora de concurs.
Wenders va cancel·lar la producció del film després de la sobtada
mort de Pina Bausch en 2009; temps després, la resta de ballarins i
ballarines del Tanztheater Wuppertal (companyia de dansa creada
per Bausch) va convèncer el director perquè continués amb la
realització del documental. L'obra mostra, de manera alternada, als
integrants de la Tanztheater Wuppertal parlant sobre Pina i
representant algunes de les seues més conegudes coreografies, tant
dins el teatre Wuppertal com en altres llocs de la ciutat i dels seus
voltants.

Premis
2011: Oscar: Nominada al Millor Llargmetratge documental
2011: Premis del Cinema Europeu: Millor documental
2011: Premis BAFTA: Nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa
2011: Festival de Berlín: Secció oficial (fora de competició)
2011: Satellite Awards: Nominada a Millor Llargmetratge documental
2011: Associació de Crítics de Chicago: Nominada a Millor documental
Crítiques
"Me parece un tributo hermoso, estético y profundo. Transmite
admirablemente el universo de esa mujer (...) me siento fascinado por lo
que muestra en la pantalla Wenders."

Carlos Boyero: Diario El País
"Pina es al mismo tiempo una celebración del arte de Pina Bausch, una
estimulante experiencia acerca de las posibilidades expresivas del 3D (...)
y un documento que permite a iniciados y profanos acercarse la obra de
la gran coreógrafa alemana."

Fernando López: Diario La Nación
"Una bellísima elegía danzada, en la que los cuerpos transmiten lo que
no pueden expresar las palabras."

Miguel Frías: Diario Clarín
Fitxa tècnica
Títol original Pina
Anyo 2011 Duración 100 min. País Alemanya Director i guió Wim Wenders.
Música Thom Fotografia Hélène Louvart Interpretació: Pina Bausch, Regina
Advento, Malou Airaudo, Ruth Amarante, Rainer Behr, Andrey Berezin, Damiano
Ottavio Bigi, Bénédicte Billet Coproducció Alemanya-França-GB; Productora
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) / Neue Road Movies Gènere Documental.
Web oficial http://pina-film.de/

El visionat d'aquesta pel·lícula ens permet reflexionar sobre la
interrelació dels llenguatges artístics, la seua funció expressiva,
narrativa i les seues aplicacions en la docència

