“NOBODY WANTS THE NIGHT” D'ISABEL COIXET INAUGURARÀ LA BERLINALE
NOBODY WANTS THE NIGHT d'ISABEL COIXET, inaugurarà el proper 5 de febrer la
Secció Oficial a Competició de la 65 edició de la Berlinale (Festival Internacional de
Cinema de Berlín). Per primera vegada, una directora espanyola obrirà el prestigiós
certamen.
El film està protagonitzat per la guanyadora de l'Oscar a Millor Actriu per “El pacient
anglès” JULIETTE BINOCHE (“Clouds of Sils Maria”, “Caché”), la nominada a l'Oscar a
Millor Actriu de Repartiment per “Babel” RINKO KIKUCHI (“The Brothers Bloom”,
“Mapa dels sons de Tòquio”) i GABRIEL BYRNE (“El Capital”, “Sospitosos habituals”).
Es tracta d'una producció d’Ariane&Garoé (Andrés Santana), Mediapro (Jaume
Roures), Neo Art Produccions (Antonia Nava) i Nadie quiere la noche A.I.E. en
coproducció amb Noodles Production (Jerome Vidal - França) i One Habiti Movie
(Ariel Ilieff - Bulgària).
La postproducció s'ha realitzat a Barcelona i les vendes internacionals són a càrrec
d’Elle Driver. Així mateix, Wild Bunch serà l'encarregada de la seva distribució a
França.
Després d’“Elegy” i “Mi vida sin mi”, aquesta serà la tercera vegada que Coixet
competeix en la secció oficial del festival, encara que la realitzadora ha participat
també a la Berlinale com a jurat i amb les pel·lícules “Ayer no termina nunca”,
“Escuchando al juez Garzón”, “Coses que no et vaig dir mai” i com a membre del
col·lectiu de directors del documental “Invisibles”.
Amb guió original de Miguel Barros (“Blackthorn”), NOBODY WANTS THE NIGHT és la
història d'una dona, Josephine Peary (Juliette Binoche), que vol reunir-se amb el seu
marit, l'explorador Robert Peary, i compartir amb ell l'instant de glòria de descobrir
el Pol Nord. La pel·lícula narra el viatge temerari i èpic d'aquesta dona pel més
inhòspit dels llocs del món, les seves aventures i la seva trobada amb una dona inuit,
l’Allaka (Rinko Kikuchi), que va a canviar les seves rígides idees sobre el món i la seva
vida per sempre. És una història d'aventures, de descobriment, de dolor, de
supervivència i, per damunt de tot, una meravellosa història d'amor.
NOBODY WANTS THE NIGHT està inspirada en personatges reals i s'ha rodat a Finse
(Noruega), Sofia (Bulgària) i Tenerife (Espanya).

Amb versió original en anglès, la pel·lícula compta amb la participació de TVE,
Canal+, TV3, ONO, ICAA, ICEC, el Fondo Eurimages, Programa MEDIA i el Centre
Nacional de Cinema de Bulgària.
Enllaç per a descarregar fotos de la pel·lícula (LEANDRO BETANCOR) i vídeo amb
imatges del rodatge, amb BSO de Lucas Vidal:
http://nadiequierelanoche.mediaprocine.com/
Descarrega la nota en PDF

