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- Et puc fer una pregunta?
- Quina?

- Aquest lloc un dia deixarà d’existir?



HITOMI (en japonès - pupil·la) és una instal·lació artística que representa un 
cinema d’època, teatral però deteriorat a conseqüència del pas del temps i 
l’abandonament. Dins de la realitat de l’obra, la sala de cinema és un espai 
llunyà històricament per nosaltres, ja que ha caigut en l’oblit i com si es tractés 
d’unes restes arquitectòniques, només se’l pot recordar a través d’un museu o 
una galeria d’art.

En aquest espai es projecta un híbrid entre el videoart i el curtmetratge que 
forma part de Hitomi. El conjunt simbolitza experimentar l’estança en una sala 
mig en funcionament mig en ruïnes per transmetre una sensació fantasmagòrica 
a les persones que el visitin. És a dir, el cinema ha deixat d’existir, però un cop 
dins, el lloc comença a funcionar de nou i quan les persones marxin, el cinema 
tornarà a ser una ruïna abandonada. La finalitat és que els membres del públic 
se sentin com als últims/es espectadors/es d’aquest espai o com a mirada final 
(o última mirada) per així poder generar en ells una possible reflexió.

L’OBRA



La Hitomi s’ha escapat de casa per refugiar-se en l’últim cinema existent però 
abandonat de la ciutat. A partir dels records familiars en forma de somnis pro-
jectats a la pantalla, veurem com la Hitomi realitzarà una introspecció personal 

i descobrirà el perquè es troba en aquell cinema.

LOGLINE





La Hitomi s’ha escapat de casa per refugiar-se en l’últim cinema existent però 
abandonat de la ciutat, ja que la seva mare està a punt de perdre la vista i desi-
tja que la seva filla vagi a un cinema abans que l’última sala s’extingeixi mentre 

que el seu pare l’està buscant desesperat pels carrers de Barcelona.

Dins del cinema, la Hitomi durà a terme una introspecció personal a través de la 
pantalla, fent un recorregut pels seus records més íntims, els quals es represen-
taran en forma de somnis. Aquestes imatges que provenen del subconscient de 
la protagonista, hi seran projectades gràcies a un home estrany, el qual forma 
part del cinema i amb les seves últimes forces, el farà funcionar, possiblement, 

per últim cop.

SINOPSI







Una pregunta que es fa sovint és, per què es fa ús d’una instal·lació per projec-
tar una peça audiovisual? Per què no s’ha distribuït Hitomi de manera clàssica 
per als festivals cinematogràfics? La resposta a la pregunta és senzilla, la ins-
tal·lació és part de l’obra i part del simbolisme. Hitomi tracta en termes generals 
sobre el perill d’extinció del cinema (l’espai). La directora del projecte, Victoria 
Ioudina, va pensar en el seu moment que el lloc on havia de viure o existir l’obra 
era entorn una instal·lació que representés un cinema purament antic, que no 
lluís com una multisala, i que a més a més, fos abandonat per reiterar el missat-
ge que transmet la història del projecte. Constantment es parla de l’espai, i per 
innovar dins de la distribució de Hitomi, s’ha intentat que l’espai també parlés al 
públic i no únicament el curtmetratge. 

La trama de Hitomi succeeix a Barcelona i gran part de l’equip són de la ciutat. 
Per tant, partim d’un disseny modernista per al cinema. Els elements que s’uti-
litzen dins de la instal·lació són els acabats arquitectònics com poden ser les 
corbes, les columnes o els arcs i com pot ser el trencadís de les rajoles, revestit 
de diversos colors, com el verd i el blau. La instal·lació llueix colors verds i blaus 
i s’evita en tot moment el color vermell, atès que a moltes referències cinema-
togràfiques, el color de les butaques i les cortines són vermelles i l’objectiu era 
aportar una personalitat única i no estereotipada. El material de construcció és 
la fusta i es fa ús de la moqueta i de les cortines. Les cortines tenen un paper 
molt important, ja que a part d’aportar un to antic i teatral amb el vellut, es 
proporciona incertesa gràcies a les cortines blanquinoses i translúcides. Aques-
tes cortines, com esmenta l’Eugenio Trias al llibre ‘’Lo bello y lo siniestro’’, fan 
referència al fet que la bellesa amaga al sinistre quelcom fosc i traduït a l’obra 
Hitomi, les cortines són precioses, i en general, el cinema té molt d’encant, però 
el que s’està amagant és la veritat, el cinema de Hitomi ja pràcticament no exis-
teix, és un miratge, és una hipòtesi. Sense els elements estètics, només en queda 
un projector trencat i les parets brutes amb humitat i sobretot, pols.

LA INSTAL·LACIÓ





Què passaria si només quedés una sala de cinema al planeta? Seria un record 
romànticament nostàlgic o una ruïna que va caient en l’oblit?

El cinema evoluciona. Ens trobem en l’era digital on les plataformes ens donen 
a escollir una gran varietat de contingut audiovisual, el qual el podem gaudir a 
les nostres pròpies cases o a qualsevol altre lloc on hi hagi un espectador amb 
un dispositiu digital. Per tant, el cine actual s’ha convertit en un sinònim d’ac-
cessibilitat pràcticament absoluta respecte a l’espai o l’entorn, ja no cal veure’l 
únicament en una sala de cinema. Sent graduada en cinema i especialitzada 
en la producció, defenso molt la innovació, ja sigui el traspàs de les sales a les 
plataformes com a les noves tecnologies, per exemple, a la realitat virtual.

En la meva opinió, no hi ha una única manera de viure el cinema, perquè te-
nim a l’abast la comoditat i la varietat del catàleg digital i alhora, l’experiència 
física de les sales. Amb això intento dir que el cinema ens ofereix moltes formes 
de poder-lo gaudir i nosaltres hauríem de tenir una responsabilitat a l’hora de 
sostenir tota mena de suport cinematogràfic per afavorir les possibilitats que ens 
pot compartir.

Dit això, a mesura que finalitzàvem Hitomi, vaig tenir el plaer de conèixer a 
un home que durant trenta-cinc anys, va encarregar-se de projectar diverses 
pel·lícules en el primer cinema de Catalunya, el Cinema Sala Mozart, fins al 
seu tancament. L’home m’havia explicat emocionat que a la ciutat de Barcelona 
hi havia tants cinemes com dies de l’any, i als pobles del Maresme (on jo visc), 
hi havia una mitjana de tres cinemes per poble, però malauradament, ja no 
en queden. Les seves paraules em van recordar el perquè vaig començar el 
projecte Hitomi.

PER MANTENIR VIU EL CINEMA 
A LA MEVA MANERA…



El cinema evoluciona, però no ens hem d’oblidar que té més de cent anys 
d’història, i aquesta història ha succeït gran part a les sales i gràcies al recolze 
de la gent, de totes les mirades, de tots els espectadors i totes les espectadores.

Aquest projecte per mi ha sigut una protesta i a la vegada, una motivació per-
sonal per recordar el perquè he volgut estudiar cinema i el perquè visc per ell.

Per mantenir-lo viu a la meva manera.
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VICTORIA IOUDINA

Victoria Ioudina, nascuda l’any 1999 a Barcelona, és graduada en cinema a 
la universitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). 
L’any 2022 debuta amb la seva primera obra com a directora anomenada Hito-
mi, un projecte on mostra un híbrid entre un curtmetratge i una peça de vídeoart 
integrat en una instal·lació artística. L’any 2021, la Victoria va formar part del 
curtmetratge “El Crit Sord dels Arbres com a directora de producció. Aquest 
projecte és el seu Treball Final de Grau i destaca per haver-se filmat en format 
vertical. Actualment, el curtmetratge està en procés de distribució.

L’objectiu de la Victoria com a creadora audiovisual és trobar noves formes 
de veure i fer cinema i, paral·lelament, compartir la seva sensibilitat estètica a 
través de l’art interactiu.

KAIRO URBAN

Kairo Urban, nascut l’any 2000 a Barcelona, és estudiant en cinema a la univer-
sitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Després 
d’haver produït diversos curtmetratges de ficció durant la carrera, en Kai ha 
participat en l’obra de Hitomi com a director de producció i durant el procés de 
la postproducció, ha obert una nova línia d’exploració pel que fa a la distribució 
de la peça audiovisual agafant de referent el videoart i la instal·lació artística. 

Per al Kairo, l’obra de Hitomi és una peça que representa el passat, el present 
però sobretot el futur del cinema. 

BIOGRAFIES



MARCO SAGRADO SMETANA

Marco Sagrado Smetana, nascut l’any 1999 a Barcelona, és estudiant d’Estudis 
Literaris a la Universitat de Barcelona. L’any 2017 va ingressar a la universitat 
ESCAC on va conèixer a la Victoria i a la gran part de l’equip de Hitomi. Tot i ser 
un amant del cinema, va decidir formar-se dins l’àmbit de la literatura, ja que li 
permetia alimentar més les seves inquietuds i transportar els seus coneixements 

humanístics al món de l’art.

Per en Marco, Hitomi és un joc entre el què es troba dins i fora de la pantalla 
i riba entre la ficció i la realitat. Per ell, ha sigut un autèntic camp de batalla 

identitari on ha explorat la materialitat i l’experiència de l’espectador(-actor).

ADRIÀ VILUMARA I CANALS

Adrià Vilumara i Canals, nascut l’any 1999 a Barcelona, és graduat en cinema 
a la universitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalun-
ya). L’any 2022 debuta amb el seu primer curtmetratge “El Crit Sord Dels Arbres” 
com a director. A la seva obra, rodada en format vertical, es troba un especial 
interès pels problemes actuals de la joventut d’occident, tractat des d’un pecu-

liar sentit de l’humor. 

L’Adrià es va incorporar a Hitomi en el procés de la postproducció, com a aju-
dant de guió i va reescriure gran part dels diàlegs a favor d’un discurs més 

poètic i fidel al sentit de la història. 

JÚLIA FERROIG

Júlia Ferroig, nascuda l’any 1999 a Barcelona, és graduada en cinema a la 
universitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). 
Ha treballat a la sèrie “Sin Huellas” d’Amazon Prime i a la sèrie “The diplomat” 
de la BBC l’any 2022. Ha format part de l’equip tècnic en curtmetratges que 
han tingut recorregut per  festivals de cinema com “L’Avenir” dirigit pel Santiago 
Ráfales (Seminci) o “Al Nadal toca fusta” dirigit per en Max Calavera (Festival 
de Sitges), entre d’altres. Per altra banda, La Júlia té un peu dins del teatre i per 
això, ha treballat en obres teatrals com “My Mother, My liberty” de Valeria Pisati 

i a “Malnascuts” a  la Sala Beckett, les dues obres, l’any 2022. 

Dins de l’obra Hitomi, la Júlia ha dirigit la fotografia digital on ha pogut explorar 
la sensibilitat de la imatge i la llum. Per la instal·lació, ha realitzat el disseny de 

la il·luminació.



XAVI SOUTO 

Xavi Souto, nascut l’any 1998 a Barcelona, és graduat en cinema a la univer-
sitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Des de 
l’any 2018, en Xavi ha estat treballant i col·laborant en projectes com a director 
de fotografia i com a fotògraf dins del sector artístic català, especialment en 
videoclips, la moda i el cinema. Actualment, segueix formant part de diversos 
projectes audiovisuals i està fundant com a soci creatiu, la productora audiovi-
sual anomenada ‘’Artesans’’.

Hitomi neix com un projecte estudiantil on en Xavi ha pogut experimentar amb el 
fotoquímic a través de la llibertat creativa que li ha aportat l’obra.

MARIA PEIX SITGES

Maria Peix Sitges, nascuda l’any 1999 a Mallorca, és graduada en cinema a 
la universitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). 
L’any 2022 va acabar els seus estudis en el curs de Construcció Efímera a la 
mateixa universitat. Des de l’any 2019, la Maria ha participat com a directora 
d’art i ajudant dins del departament per a curtmetratges de ficció i videoclips 
d’artistes nacionals.

La Maria es va introduir com a encarregada del vestuari dins de Hitomi i durant 
la postproducció, va dirigir l’art i la construcció de la instal·lació.

ALBERT SUÁREZ DE FIGUEROA

Albert Suárez de Figueroa, nascut l’any 1999 a Barcelona, és graduat en ci-
nema a la universitat ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya).

Durant l’any 2022, l’Albert ha participat a la sèrie “Sin Huellas” d’Amazon Prime 
i també en la nova pel·lícula de J.A Bayona, “La Sociedad en la Nieve”, com a 
ajudant de muntatge. L’any 2021 ha format part com a ajudant de muntatge i 
VFX Editor a la pel·lícula “Los Renglones Torcidos de Dios” i exercint el mateix 
càrrec, en la sèrie “Doctor Portuondo”. Malgrat totes aquestes grans produc-
cions, també ha treballat en diversos curtmetratges, com per exemple, “Al Nadal 
Toca Fusta”, presentat al 55è Festival de Sitges l’any 2021 i Hitomi, una obra 
simple a primera vista, però amb un encant visual que ens intenta obrir els ulls i 
preguntar-nos cap a on està anant el cinema.



VÍCTOR MARTÍNEZ GALEOTE

Víctor Martínez Galeote, nascut l’any 1985 a Terrassa, és un guitarrista i pro-
ductor musical amb una llarga experiència tant artística com docent.

Ha publicat diversos treballs discogràfics i ha tocat en projectes d’estils molt 
variats com són el rock, el pop, el flamenc/jazz o el hardcore entre d’altres. 
Ha acompanyat i col·laborat amb artistes com D’Callaos, Daniel Felices, Javier 

Sólo o Sandra Bautista (guanyadora del SONA9 2018).

És titulat superior en interpretació de jazz i música moderna pel Conservatori 
Superior del Liceu (Barcelona). També, és enginyer tècnic de telecomunicacions 

(especialitat en so i imatge) per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

L’any 2020 crea Ratone’s Room, el seu estudi de producció musical, on ja ha 
tingut l’oportunitat de fer diversos treballs musicals, entre ells crear el disseny de 

so i la música original de l’obra Hitomi.
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