
del a al g de iuny de 1996

DRAC MAGIC

FILMOTECA DE LA
CENERALITAT

DE CATALUNYA



tvtOÍTRA

DRAC uierc
FILMOTECA DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA



ORGANIIZEN:

DRAC MAGIC. COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS
c,/ Valéncia 248, pral. 7a 08007 Barcelona
tel:93 216 00 04 Fax:93 215 35 19

FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
c/ Diputació 279-287 08007 Barcelona
Projeccions: Sala Aquitánia, Avda. de Sarriá, 33
tel: 93 430 50 07

AMB EL SUPORT DE

INSTITUT CATALA DE LA DONA - GENERALITAT DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BARCELONA - CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL
INSTITUTO DE LA MUJER - MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CAIXA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE CRÍTICS I ESCRIPTORS CINEMATOGRAHCS
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA POPULAR

I tA COLLABORACIó DE

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA. CINETECA NMIONALE ITALIANA
CINÉMATEQUE BELGE
INSTITUT FRANCES
CA LA DONA
CIRD (Centre municipal d'informació i recursos per a les dones)
LLIBRERIA PROLEG
ATENEO FEMINISTA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MUJERES. MADRID
MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA GAI I LESBIC
COL.LEGI DE DIRECTORS DE CATALUNYA

EOUIP DE LA MOSTRA

Programació: Marta Selva i Anna Solá
Gestió: Raquel Aranda i Sylvia Zierer
Coordinació: Mercé Coll, Lourdes Labara, Araceli Rilova, Gemma Surribas
Premsa: Pilar Caballero
Disseny gráfic: Teresa Rosa
Autoedició: Araceli Rilova
Fotografia: Pep Mas

INDEX

Presentació

Retrospectiva

Homenatge a Marguerite Duras

Panorama

Curtmetratges

index dels films presentats

Agraiments

Pegina

23

27

37

45

46



.(r)
-

§§
HN
= 

\l:rDi\
§3



PRESENTACIO

En el seu inici, la Mostra lnternacional de Films de Dones es va definir
com una manifestac¡ó encarada a un doble propósit: I'exh¡b¡ció de films
representants de les tendéncies presents en la creació cinematográfica
actual i la diwlgació de films d'altres époques, desconeguts, obl¡dats o
llunyans. Amb aquesta segona intenció hem anibát a descobertes tan
inesperades com les obres de Rosar¡o Pi, Al¡ce Guy, els test¡mon¡s de
Mat¡lde Landeta, les aportacions de Lotte Reiniger, Germaine Dulac, o
Maya Deren o la m¡l¡táncia de les pioneres nord-americanes descobertes
per Anthony Slide.

Acostumades a aquesta activitat hab¡tual de rastreig en el passat, la
proposta que.ens va arribar dels responsables de la Filmoteca de fer
que la lV Mostra s'adaptés a les premisses dels actes dedicats a la
celebració del Centenari, no tan sols no va representar cap novetat en
la nostra llnia de treball sinó que encaixava perfectament amb les no+
tres ¡ntencions. Som les primeres ¡nteressades -i alhora ens sentim
obl¡gades- a realitzar la lectura dels cent anys tot observant el paper
que hi han tingut les dones des de la direcció. En alguns casos, ja ho
sabem, aquesta observació implica una ¡nvest¡gació gairebé detectives.
ca, com I'intent d'aconseguir dades sobre les pioneres espanyoles
Rosario Pi o Elena Cortesina. En altres, com és el cas d'ara, aquesta
mirada selectiva ens ha portat a reunir un conjunt de films, represent+
tius o s¡gnificatius del treball de les directores, que, sobretot per a les
noves generacions, són precticament desconeguts.

Retrobar els ofrgens per aconsegu¡r identitat. Aquest és un afany comtl
en qualsevol del cam¡ns oberts per la historiografia o el femin¡sme, tal
com s'ha posat en evidéncia en les Jomades de celebració dels vint
anys de feminisme realitzades recentment en aquesta ciutat. Aquesta
identitat, tan rica i variada, que ofereix avui el món de les dones en tots



els ordres, inclós el creatiu, no és una conquesta total, ni definitiva. No
ho será si no assegurem dues coses necessáries i indestriables: anar
solidificant nous estrats -en la superposició, generació rere generació,
de les própies part¡cularitats- tot ¡mpedint, a la vegada, la desaparició
dels anteriors, sense els quals la lectura del present queda mancada de
sentit. Per aixó, qui sinó nosaltres hauria de recordar que si aquesta
Mostra va néixer va ser grác¡es a l'existéncia de manifestacions ante-
r¡ors ¡ que si aquests semblen bons moments per a les realitzadores
femenines actuals -sortosament s'está produint un ¡ncrement d'estre-
nes comerc¡als- ho són, entre altres motius, perqué les seves predeces-
sores van comenQar a trencar uns motlles fosos a la mesura d'una
indústria cultural basada en el predomini androcéntric. A aquestes
dones, i d'altres que no hem pogut aplegar en aquesta edició, dediquem
la lV Mostra, tot proposant-vos un joc de translació en el temps que ens
pugu¡ permetre una comprensió des del present de les obres que hem
escollit. Amb la mateixa intenció i en reconeixement de la seva llarga
carrera literár¡a i c¡nematográf¡ca, us oferim les dues sessions d'home-
natge a Marguer¡te Duras, autora de guions i films memorables.

Tot i aixó, no deixem d'oferir el nostre espai d'exhibició als films més
actuals que encara no han estat estrenats en el nostre país.
Efect¡vament, més reduida que en altres edicions, peró plena de sorpre-
ses, la secc¡ó Panorama, continuará presentant-vos la nostra selecció
dels films apareguts en els darrers anys. En ella trobareu documentals i

ficc¡ons, films convencionals i propostes ga¡rebé experimentals, en un
¡ntent de donar una ¡dea de la riquesa creativa present entre les realit-
zadores.
Finalment, els curtmetratges realltzats per directores catalanes ens per-
metran de nou apropar-nos a una série de treballs inicials que anuncien
-aixÍ ho desitgem- futures consol¡dacions.

Agraim sincerament la renovació de la confianqa de les institucions que
segue¡xen oferint-nos el seu suport, així com les aportac¡ons d'ent¡tats
que inicien aquest any la seva col.laboració, tot esperant que aquesta
sigui una relació profitosa i perdurable.
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RETROSPECTIVA

- The Lost Garden. The Life and C¡nema of Alice Guy-

Blaché, Marquise Lepage (1995)

- E' piccerella, Elvia Notari (1-922)

- 'A Santanotte, Elvira Notari (1922)

- Fantasia'E surdato, Elvira Notari (L927)

- Hacia las alturas, Dorothy Arzner (1933)

- Olivia, Jacqueline Audry (1950)

- Cléo de 5 a Z, Agnés Varda (1961)

- Las margaritas,Yéra Chytilová (l-966)

- Juegos de noche, Mai Zetterling (1966)

- Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 7O8O

Bruxelles, Chantal Akerman (1975)

- Función de noche, Josefina Molina (1981)



THE LOST GARDEN
The Life and [inema of Alice Guy Blaché

ET JARDÍ PERDUT

La vida i el cinema d'Alire Guy Blaché

Viatge a través de la vida i l-obra cinematográfica d-Alice Guy-

Blaché, des de la seva feina de mecanógrafa a la casa Gaumont

fins a la seva v¡da ret¡rada a Niqa dedicada a l-escriptura des-

prés d-una intensa act¡vitat com a directora, productora i gu¡o-

nista. El film está plantejat com un treball d'arqueologia cinema-

tográfica. El reconeixement que la crítica feminista ha fet del

seu treball i de les seves creacions, ha suposat rescatar per a

la memória l-aportació d'Alice Guy com a pionera en la concep-

ció del cinema com a vehicle d-históries de ficció.

Aquest és el tercer documental de la realitzadora Marquise

Leplage, membre de Les Productions du Lundi, pres¡denta de

l'Association québécoise des réalisateurs et real¡satr¡ces en

cinéma et télévision. El 1991, va ser guardonada amb l-Arts

Award al Salon de la Femme de Montreal.

F¡lmograf¡a

lvlarie s'en vaten ville (1987); Un soleil entre deux nuages (1989); Non Amárique

á moi (1992); La tCte des rois (1994).

r o I nrtnosprrrva
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Nacionalitat: Canadá

Producció: National Film

Board, Regard de

Femmes,1995

Direcció: l\4arquise

Lepage

Guió: lvlarqu¡se Lepage,

Collin Solange

Fotografia: Jean-Pierre

Lachapelle

So: R¡chard Besse,

lvlarie-France Delagrave

Muntatge: France Pilon

Durada: 52 m¡nuts

Vers¡ó: original anglesa

Distr¡buc¡ó: Nat¡onal

Film Board of Canada.

l\4ontreal

ELVIRA NOTARI

Elvira Coda, nascuda a Salerno el 10 de febrer de 1875, fou
modista a Nápols abans de casar-se amb Nicola Notari. Amb ell
va ¡ntroduint-se en la naixent indústria cinematográfica napolita-
na, tot realitzant des de 1906 entre-actes per al Café Cantant i

fundant la productora Dora Film el 1909, que es va especialitzar
en la filmació d'esdeveniments relacionats amb I'actualitat ciu-
tadana i en melodrames, inspirats sovint en cangons. Elvira
Notari fou totalment ignorada per la história del cinema, tot i

ésser la primera í més prolÍfica directora-productora ital¡ana. Els
seus films foren atribuits al seu mar¡t.
El cinema d'Elvira Notari és un cinema ver¡sta, filmat als carrers
amb personatges i situacions reals, un cinema lligat a una tradi-
ció típicament melodramática. El seu repertori conté intrigues i

vicissituds, repressions i esclats de sensualitat. En la millor tra-
dició del melodrama literari, els personatges negatius dels films
de Notari són sovint opressors i tirans, mentre que les víctimes
apareixen en un univers completament oposat. El seu realisme
es barreja també amb situacions grotesques o fins i tot oníri-
ques. Entre els temes, Notari té preferéncia pels amorosos, lli-
gats sovint a la bogeria femenina, tot glorificant la mare i la
dona infame que, sota la máscara de la boja o la temptadora
dolenta, posseeix veritable noblesa. L'infame protagonista dels
seus films és una dona que violant les regles intenta alliberar-se
soc¡alment i sexualment. Els seus films, amb actors no profes-
sionals i filmacions al carrer, no es poden adscr¡ure en absolut
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a la cultura cinematogrefica hegemónica de l'época (anys 20 i

30) amb la centralització de la indústria cinematográfica i I'es-
pectacularitat de la cultura feixista. En aquestes circumstáncies
i a causa del control de la censura i les dificultats per adaptar-
se al sonor, Notari va renunciar a la seva carrera de directora.
Va morir a Salerno el 7946.

F¡lmograf¡a

Co-dirigits amb Nicola Notari:

Gli Arrivederci ¡ Gl¡ Augulari (1906-1911) sér¡e de cuftmetratges i documentals; Dal

vero (1909-1912) série de tres documentals turíst¡cs; Actualitats i curtmetratges,

sér¡e de set documentals d'actualitat (1909-1912); Cuñmetratges adregats als

immigrants ¡tal¡ans als EUA (1925-1930), sér¡e d'aproximadament 100 títols.

Llarg metratges dir¡g¡ts per Elv¡ra Notar¡:

D'entre el total de 61 f¡lms relacionats per Giuliana Bruno (1), seleccionem els

títols següents: La fuga del gatto (1910); lvlar¡a Rosa di santa Flavia (1911); La

f¡glia del Vesuvio (1912); Povera tisa! Povera madre! (1913); Add¡o m¡a bella

addio...l'armata se ne va...(1915); Carmela la sart¡na di lvlontesanto (1916); La

maschera del vizio (1917); ll barcaiuolo d'Amalfi (1918); Chiarina la modista

(1919); 'A mala nova (1920); Luc¡ella la figlia della strada (1921); E'p¡ccerella

(7922)i 'A Santanotte (1922); Sotto ¡l carcere di San Francisco (1-923); La fata di

Borgo Loreto (1924); Fenesta ca lucive (1925); Fantasia 'e surdato (7927)i La

madonnina del pescatore (1928); Napoli s¡rena della canzone (1929); Trionfo cris-

tiano (1930).

(1) Giuliana Bruno: StreeÍwa/k¡ng on a Ru¡ned Map. Cultural Theory and the City

F¡lms of Elv¡ra Notarl, Princeton Un¡versity Press, Princeton, NewJersey, 1993.
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Nacional¡tat: italiana

Producció: Dora F¡lm,

Nepols, 1922

Direcció: Elvira Notari

Guió: E. Notari, basat

en la cangó homón¡ma

de Libero Bovio amb

música de Salvatore

Gambardella

Fotograf¡a: Nicola Notari

Muntatge: Elvira ¡ N¡cola

Notari

lnterpretació: Rosé

Ang¡one, Albeno Danza,

Edoardo Notari, Elisa

Cava, l\4rs. Duval i

Antonio Palmieri

Durada: 59 minuts

(7274 m.)

Vers¡ó: muda

Format: 35 mm

Distdbució: Cineteca

Nazionale ltaliana,

Roma

E 'PICCERELLA

E'PIC(ERELTA

Margaretella, una "femme fatale" que no vol decidir entre dos
pretendents, és el centre d'una tragédia de gelosia que es con-

suma durant la festa de Montevergine a Nápols. El melodrama,
que conté una espectacular seqüéncia central en qué es barre-

gen els plans de ficció amb la filmació d'una festa popular real,

va des d'un context doméstic ¡ pr¡vat a un de públic, que nega a

la protagonista la seva condició d'esposa i mare.
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It

'A SANTANOTTE

LA SANTA NTT

lgual que a E'piccerella, els crédits qualifiquen el film com un

drama passional i popular d'Elvira Notari. Les desventures de

Nanninella són el centre d'una narració sobre la duresa de les

condicions de vida de les dones de classe social baixa.

Efect¡vament, després d'una llarga jornada en un café, a casa la
noia ha d'enfrontar-se a l'alcoholisme i a les agressions físiques

del seu pare, que no dubta a oferir la seva má a un home,

Carluccio, que aprofitant la seva addicció li promet, a canvi, tota
la beguda que vulgui. Nanninella, que estima en realitat Tore, no

vol acceptar. En la discussió, el pare mor accidentalment.

Carluccio acusa Tore i aquest acaba a la presó. Gennariello,

l'ángel, revela la veritat a Nanninella, que decideix aleshores

casar-se amb Carluccio amb la intenció d'aconseguir que li con-

fessi el seu secret i salvar Tore. Durant la seqüéncia del casa-

ment, f¡lmat com si fos un funeral, es desenvolupa en paral.lel

l'intent de fuga de Tore per salvar Nanninella. De retorn a casa,

Nanninella és ferida de mort per Carluccio, després d'haver

aconseguit la confessió sobre la mort del seu pare. Tore arriba

en el darrer moment, quan Nanninella mor, vestida de núvia,

comavergeimártir.

Nac¡onal¡tat: ital¡ana

Producció: Dora F¡lm,

Nápols 1922

Direcció: Elvira Notari

Guió: E.Notari, basat en

la canQó homónima

d' E. Scala, amb música

de F. Buongiovanni

Fotografia: Nicola Notari

Muntatge: Elv¡ra i Nicol¿r

Notari

lnterpretació: Rosé

Angione, Alberto Danza,

Edoardo Notar¡, El¡sa

Cava i Carluccio

Durada: 62 m¡nuts

(1285 m.)

Versió: muda

Format: 35 mm

Distribució: Cineteca

Nazionale ltaliana,

Roma

Nac¡onal¡tat: italiana

Producció: Dora Film.

Nápols 1927

Di¡ecció: Elvira Notari

Gu¡ó: E.Notar¡, basat en

el poema "Er fattaccio"

d'4. Giul¡ani i reelaborat

en la canQó "Fantasie e

surdate" de B.Canetti.

amb música de Nicola

Valente.

Fotograf¡a: Nicola Notari

Muntatge: Elvira i Nicola

Notari

lnterpretació: Edoardo

Notari, Geppino lovine,

Oreste Tesorone.

Durada: 52 m¡nuts

(1067 m.)

Versió: muda

Format: 35 mm.

Distribució: Cineteca

Nazionale ltaliana

FANTASIA'E SURDATO

tA FANTASIA DEL SOLDAT

Fantas¡a'e surdato és una ¡ntriga d'amor i de mort que gira a
l'entorn d'una seductora florista. Giggi, s'enamora de la florista,
peró I'argument es compl¡ca quan més endavant Giggi s'enamo-

ra d'una altra dona, Rosa, que, al seu torn, té un altre amant.

Giggi se suicida iRosa acusa Gennariello, el germá de Giggi.

L'innocent és empresonat. El seu allistament a I'exércit li per-

met sortir de la presó. A la fi Rosa dirá la veritat sobre la falsa

acusació.

El film té una estructura marcadament musical, especialment en

les ¡matges urbanes de Nápols i es fa fácil imaginar els acom-

panyaments musicals habituals en les projeccions públiques de

l'época.

(*) La programació dels films d'Elvira Notari ha estat realitzada

amb la col.laboració de la Cineteca Nazionale ltaliana, del

Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma.
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HACIA LAS ALTURAS

Christopher Strong, onzé film dirigit per Dorothy Arzner, gira al

voltant de la relació entre una dona aviadora i un ¡mportant
home públic casat, de qui ella es queda embarassada. Part¡nt

d-aquest nus argumental, el film condensa una radical crít¡ca a

les convencions socials que afecten les dones.

Vinculada al sistema d-estudis de Hollywood, el treballs més
interessants d-aquesta directora contenen una explícita intenció
d-encarar els tabús derivats de la discriminació sexual.
Considerada una de les millors directores de cinema de l'época
daurada dels estudis de Hollywood, els seus films han estat, fa
poc, rescatats per la crítica feminista que ha destacat l-atrevi-
ment i les aportacions fetes tant en l-ámbit dramátic com en el

de la posada en escena.

Filmograf¡a

Fashions for Women; Ten l\4odern Commandments; Get Your Man (1927);

lvlanhattan Cocktail (1928); The W¡ld Party (1929); Sarah and Son; Anybody's

Woman; Paramount on Parade (1930); Honor Among Lovers; Work¡ng c¡rls (1931);

Merrily We Go To Hell (1932); Christopher Strong (1933); Nana (1934); Craig's

Wife (1936); The Bride Wore Red (1937); Dance, c¡rl, Dance (1940); First Comes

Courage (1943).

Titol orig¡nal:

Chr¡stopher Strong

Nac¡onal¡tat: EUA

Producció: RKO, 1933

Direcció: Dorothy Arzner

Guió: Zoe Akins, basada

en la novel.la de Gilbert

Frankau

Fotografia: Bert Glennon

Música: Max Steiner

lnterpretac¡ó: Kather¡ne

Herpburn, Colin Clive,

B¡ll¡e Burke, Helen

Chander

Durada: 72 minuts

Ve¡sió: doblada al cas-

tellá

Format: 16 mm

D¡str¡bució: Rosebud,

lvladrid

t.I

Nacionalitat: francesa

Producc¡ó: l\4emnone

Films, 1950

Direcc¡ó: Jacqueline

Audry

Gu¡ó: Colette Audry i

Pierre Laroche, basat en

I'obra homónima

Fotograf¡a: Christian

Matras B/N

Muntatge: Pierre

Sancan

lnterpretac¡ó: Edwige

Feuillére, S¡mone

S¡mon, Yvonne de Bray,

Suzanne Dehelly, Marie

Claire Olivia, Daniéle

Delorme

Durada: 95 minuts

Versió: orig¡nal francesa

Format: 35 mm

D¡stribució: Les

Archives du F¡lm. Paris

OLIVIA

La senyoreta Julie és la fascinant professora d'un internat feme-
ní. Olivia, una de les seves deixebles, s'enamora d'ella.
Després del suicidi de Cara, una noia molt lligada a la professo-
ra, aquesta deixará volunter¡ament la institució.
Amb una interpretació remarcable, sobretot la de les actrius que

encarnen els personatges de Julie i Cara, el film és una bona
representació de l'interés habitual de la directora pels dest¡ns
de dones excepcionals, que trenquen la seva condició de reclo-
ses eternes i viuen amb avidesa sensual la seva lllbertat, dura-
ment conquerida.
Després de treballar com a costurera, dependenta ¡ mecanógra-
fa, i d'una desagradable experiéncia com a actriu d'espots publi-

citaris, Jacqueline Audry va decidir dedicar-se a la realització.
Col.laborá com a ajudant de direcció amb Pabst i Ophuls i I'any
7943 va signar com a realitzadora el seu prlmer treball les
Malheures de Sophie, que supose I'inici d'una fructífera carrera
caracteritzada per una particular mirada sobre el mÓn femenÍ
que defuig la fetitxització. Va mor¡r al juny de !977 en un acci-
dent de cotxe.

Filmografia
Curtmetratges: Les chevaux du Vercors (1943). Llargmetratges: Les malheurs de
Sophie (1944); Sombre dimanche; Gig¡ (1948); M¡nne, I'ingénue libert¡ne; Ol¡via
(1950); Huis Clos (1954); lvlitsou; La garqonne (1956); L'Ecole des cocottes;
C'est la faute d'Adam (1957); Le secret du chevalier d'éon (1960); Les petits
matins (1962); Cadavres en vacances (1963); Les fruits amers (1966); Les l¡s de

mer (1969).

nnnosercnvr 

I 

rz



.,rir
rÜ

clÉoDEsirT

Cléo, una cantant jove, espera els resultats d'unes anál¡sis médiques.
Té por de ten¡r cáncer. Des de la superstic¡ó a la por, de la rue de Rivoli
al Café du Dóme, de la coqueteria a I'angoixa, des de casa seva al Parc
Montsouris, Cléo viu noranta m¡nuts -la durada exacta de la pel.lícula-
ben particulars.
Dins d'aquest temps mecánic Cléo experimenta la durada subject¡va: el
temps es fa llarg o s'atura. Cléo viu aquestes alteracions com una resp¡-
ració alterada, amb les seves contraccions i dilatacions.
La clau del film ve donada pel film cómic que veu Cléo (¡nterpretat per
J.L.Godard, Anna Karina, Sami Frey, J.C. Brialy, Eddie Constantine,
Dinéle Delorme, Yves Robert i Alan Scott): per veure les coses com són
només cal treure's les ulleres negres. Efectivament, per afrontar Ia reali-
tat Cléo s'ha de treure les ulleres del seu egoisme, de la seva insatis-
facció, de la seva frivolitat. Cal trobar interés en els altres i obrir-se a la
vida.
Agnés Varda neix el l-928 a Brussel.les. A ParÍs estudia pintura ientra
en contacte amb la gent del Théátre National Populaire tot iniciant el
seu treball com a fotógrafa del grup. El l-954 filma el seu primer film,
quan la Nouvelle Vague era encara llunyana. Després del rodatge de
Salud les cuba¡ns abandona definitivament la fotografia tot dedicant-se
completament al cinema i funda Ciné-Tamaris, la seva própia porducto-
ra. Durant els anys 70 participa activament en els moviments feminis-
tes.

Filmografia
La pointe curte (1954); O saisons, ó chateaux; Du cóte de la cóte (1958); Cléo de 5 á 7
(1961); Salut les cubains (1963); le bonheur (1965); Elsa la rose; Les créatures (1966); Loin
du V¡etnam (episodi); Uncle Yanco (1967); Black Panthers (1968); Lions love (1969); Nausicaa
(1970); Dagueréotypes; Réponse des femmes (1975); L'une chante l'autre pas; Plaisir d'a
mour en lran (1976); Mur murs (1980); Documenteur (1981); Ulysse (1982); Une minute pour
una image (1943); Les dites cariatides; 7P., cuis., S. de b., ...á saisir (1984); Sant to¡ ni loi
(1985); T'as de beaux escalir, tu sa¡s... (1986); Jane B. par Agnés V.; Kung-Fu master (1987);
.Jacquot de Nantes (1991); Les demoiselles ont eu 25 ans (1993)
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Nac¡onal¡tat: francesa

Producció: Cine-

Tamaris, 1961

Direcc¡ó: Agnés Varda

Guió: A. Varda

Fotograf¡a: Jean Rabier,

Ala¡n Levent, B/N

Música i cangons:

lvlichel Legrand, A.

Varda

Muntatge: ..ian¡ne

Vernau, Pascale

Laverriére

lnterpretació: Corinne

Marchand, Anto¡ne

Bourseiller, José-Lu¡s de

Villalonga, l\4ichel

Legrand...

Durada: 90 minuts

Vefs¡ó: v.o.s.e.

Format: 35 mm

Distribució: Filmoteca

espanyola, lvladr¡d

Títol or¡g¡nal:

Sedmikrasky

Nacionalitat: txeca

Producció:

Czekoslovensky Film,

1966

Direcció: VCra Chlt¡lová

Guió: V.Chytilová, Ester

Krumbachova, Pavel

Juracek

Fotografia: Jaroslav

Kucera, color

So: Ladislav Hausdorf

IVIúsica: Jir¡ Sust, J¡ri

Slitr

Muntatge: lvliroslav

Hájek

lnterpretació: Jitka

Cerhova, lvana

Karbanova, Julius Albert

Durada: 75 m¡nuts

Versió: original txeca

Format: 35 mm

D¡stribució: NárodnÍ f¡l

movy archív, Praga

LAS TYARGARITAS

Dues noies, Maria 1 i Maria 2, viuen al seu aire: roben, saque-
gen, provoquen, mengen i es burlen de tot, en un seguit de
situacions absurdes i aparentment inconnexes que tenen com a

comú denom¡nador el tema de la destrucció i la descomposiciÓ.
Amb una posada en escena plena d'efectes visuals, anticonfor-
misme i provocació, aquest film, que ha passat a la histór¡a
com una apologia agosarada dels mals sentiments, planteja la
desarticulació del llenguatge i la desaparició del racord i de les
categories lógiques de continuitat lineal.

V6ra Chytilová va néixer a Ostrava el L929. Va estudiar arquitec-
tura a Brno durant dos anys i va treballar com a dibuixant i téc-
nica de laboratori. Del 1953 al 7957 va desenvolupar tasques
d'assistent als estudis Barrandov. Del 1957 al 7962 realitza els
estudis de direcció cinematográfica a I'escola de Belles Arts de
Praga (FAMU).

F¡lmografia
Cuftmetratges: Dum na Orehovce; Zelená ulÍce (1959); Pan Ká (1960); Zurná
FAIVIU (1961); Cas je neúprosny (1978). Llargmetratges: Strop; Pytel blech (1962);
O necem jiném (1963); Perlicky na dne (episodi Automat svet) (1965);
Sedmikrasky (1966); Ovoce stromu rajskych jíme (1969); Kamrady (1971); Hra o
Jablko (1976); Panel story; Kalamita (1979); Consc¡ousness of continu¡ty (docu-

mental sobre lvlilos Forman) (1981); Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983);
Praha, neklidné srdce Evropy (documental) (1984); Vlcí bouda (1986); Sasek a

královna (1987); Kopytem sem, kopytem tam (1988); T.G.M.- Osvobod¡tel (docu-

mental) (1990); Mí Prazané mi rozumejí (1991); DedictvÍ aneb kurvahosigutntag

17e92).
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JUEGOS DE NOCHE

Juegos de noche és un joc de prospecció en un complex d'Edip
que provoca en el protagonista adult una ¡ncapacitat per allibe-
rar-se d'una personalitat conflictiva construida en un compl¡cat
món infantil. El film descriu el retorn al passat de Jan, que reviu

les causes del trauma, gu¡at per la seva promesa-esposa, l'úni-
ca persona amb qui, a causa de la semblanqa amb la mare,
pot establir una relació activa.

Mai Zetterling (L925-a994), va iniciar el seu contacte amb el

món del cinema el !947 treballant com a actriu amb directors
com Bergman, Ken Loach, Nicholas Roeg o Guy Hamilton.
Paral.lelament a la seva activitat com a realitzadora, va col.labo-
rar amb la BBC durant els anys seixanta. El seu primer film va

ser Los enamorados (1964), una personal adaptació de diver-

ses obres d'Agnes von Krusenstjerna.

F¡lmografia
The Polite lnvasion (1960; Lords of L¡ttle Egypt (1961); The Prosperity Race
(1962); The Do-lt Yourself Democracy (Documentals per a la BBC); The War Game
(1961) (curmetratge); Los enamorados (Alskande par, 1964); Juegos de noche
(Nattlek, 1966); Doktor Glas (1967); Las chicas (Klickorna, 1968); Vincent the
Dutchamn (1971); The Strongest (episodi del film sobre les Olimpíades, Vis¡ons of
Eight, 1973); We har Manje Mamn/We have lvlany Names/Tant d'autres (1976);
Stockholm (79771i lhe Ra¡n's Hat (1978); Scrubbers; Love from the Market Place
(ep¡sodi del f¡lm Love) (1982); Greenland (1985); Amorosa (1986); William Tell
(1988/89); Lejardin des disparus (1989).
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T¡tol ofiginal: Natt/ek

Nacionalitat: sueca

Producc¡ó: Goran

Lindgre, 1966

D¡recc¡ó: Mai Zetterling

Guió: Mai Zetterling,

David Hughes

Fotograf¡a: Rune

Ericson

Mús¡ca: Joan Johanson,

Georg R¡edel i l'orqr"r-
tra d'Arne Domneurs

Muntatge: Paul Davies

lntérprets: lngr¡d Thulin,

Keve Hjeim, Jórgen

Lindstrom, Christ¡an

Bratt

Durada:105 m¡nuts

Vers¡ó: original sueca

Format: 35 mm

Distribució: Swed¡sh

F¡lm lnstitut, Suéc¡a

Nac¡onal¡tat: belga

Producc¡ó: Paradise

Film, Un¡té 3, 1975

Direcció: Chantal

Akerman

Fotograf¡a: Babette

l\4anglote, Bénéd¡cte

Delesalle

lntérprets: Delph¡ne

Seyrig, Jan Decorte,

Henr¡ Stork, Jacques

Doniol Valcroze

Durada: 198 minuts

Versió: original francesa

Format: 35 mm

D¡stribució: C¡nemateca

Belge, Brussel.les

JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU
COIIMERCE, 1()8() BRUXELLES

Aquest film de més de tres hores és una de les obres més explícita-

ment reivindicatives o polémiques pel que fa a la representació de les

dones en el cinema. Conjuga d-una manera minimalista, sense movi-

ments de cámera, poc so i plans fixos, els gestos mecánics d-una mes-

tressa de casa, en un mag¡stral exercici de representació de l-alienació

del treball doméstic ide descripc¡ó de l'ocupació del temps ide l-espai

en un context quotidiá. Jean D¡elman..., va ser considerat un film aban-

derat de la causa fem¡n¡sta ¡ ha estat també objecte de culte per la críti-

ca, sobretot pel que fa la posada en escena.

Nascuda a Brussel.les l'any 50, Akerman va estudiar a l'Académia

Cinematográfica de Brussel.les. El seu primer curtmetratge es converti

rápidament en un fenomen aclamat per la crÍtica. Aquesta prolÍfica rea-

litzadora ha centrat els seus treballs en dos objectius. En primer lloc, la

recerca de models cinematográfics allunyats dels estándards. En segon

lloc, en la reflexió ¡ la crítica dels parámetres culturals i morals de la

nostra societat.

Filmograf¡a
Saute ma ville (1968); L enfant aimé (1971); Hótel lvlonterrey (7972); La chambre; Le 15,/8;

Hanging out Yonkers (1973); .,e, tu. el, elle (1974); Jeanne Dielman... (1975); News from Home

(1977); Les Rendezvous d Anna (1978); Dis-moi (1980): Toute une nuit (1982); Les Années 80
(1983): L homme á la valise: Un jour. Pina a demandé; J ai fa¡m, j ai fro¡d (Paris. vu oat...20
ans aprés): Family Business: New York, New York Bis; Lettre d'un cinéaste (1984); Golden

Eighties (1985); Letters Home; Le Nladeau: lMallet-Stevens (1986); Histoires d'Amérique

(1988); Nuit et jour (1991); D'Esti Amnesty; Le Déménagement (1992); Poftra¡t d'une jeune fille

de la fin des années 60, á Bruxelles (1993).
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Nac¡onalitat: espanyola

Producc¡ó: José

Sámano,1981

Direcció: losefina

Molina

Guió: ..Josefina Molina -

José Sámano

Fotograf¡a: Teo

Escamilla

Mús¡ca: Alejandro

l\4assó y Lu¡s Eduardo

Aute

lnterpretació: Lola

Herrera, Dan¡el Dicenta,

Lu¡s Rodriguez,

l\4argar¡ta Forrest

Versió: or¡ginal castella-

na

Format: 35 mm

D¡str¡buc¡ó: Diorama,

l\4adr¡d

§

§

\

FUNCION DE NOCHE

lnteractivant la realitat i la ficció, aquest film, basat en les

experiéncies personals de l-actriu Lola Herrera, posa en escena

els camins de reflexió sobre el seu passat i el seu matrimoni

fracassat, segu¡nt I'estil del cinéma-verité. Función de noche

¡ntenta establir la radiografia d-una dona que no solament inten-

ta recuperar la memória hístórica generacional, sinó també res-

seguir les petjades del propi desencantament personal.

.Josefina Molina, nascuda a Córdova el 1936, va ser la primera

dona diplomada com a realilzadora a l'Escola Oficial de

Cinematografia. El seu aprenentatge, va fer-lo essencialment a

TVE, realitzant documentals i adaptacions de teatre, sobretot

del segle XlX. El seu interés pels temes soc¡als i polítics es

reflecteix en els seus llargmetratges, en els quals desenvolupa

diverses reflexions de carácter históric i/o feminista.

Filmograf¡a

Curtmetratges: Melodrama ¡nfernal (1967). Llargmetratges: Vera, un cuento cruel

(1973); Cuentos erót¡cos (episod¡o "La t¡lita") DDAA. (1979); Función de Noche

(1981); Esquilache (1988); Lo más natural (1990).
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HO['I ENATG E A I.IARGUERITE
DURAS

- Nathalie Granger (L972)

- lndia Song (1974)

Marguerite Duras va néixer el L91,4 a Gia-Dinhn, a la vora de

Saigon. De retorn a Franga, als divuit anys, realitza els seus
estudis cinematográfics a París. Durant la guerra participa acti-
vament a la resisténcla i ingressa al Partit Comunista, del qual

sortirá el 1950. La darrera época de la seva vida transcorre
entre París i la seva casa de NeauphleJe-Cháteau. Marguerite
Duras va morir el 3 de marq de 1996.

A més de la seva obra literária, Duras realitzá diversos gu¡ons

cinematográfics dirigits per René Clément (Un barrage contre le
Pacifique), Peter Brook (Moderato cantabile), Alain Resnais
(Hiroshima, mon amour), Henri Colpi (Une aussi longue
absence), entre d'altres. PerÓ en aquesta secciÓ volem rememo-

rar un parell de films que pertanyen a la filmografia d'obres
escrites i dirigides per ella mateixa: Nathalie Granger (7972) i

lndia Song(1974). En el seu cas, la literatura ¡el cinema esde-

venen terrenys tan propers que difÍcilment sÓn destriables. La

l"



seva intenció era crear textos que fossin l¡teratura -novel.la o

teatre- i cinema a la vegada. La transposició fÍlmica no signif¡ca
per a Duras il.lustrar una história sinó amplificar el potencial
expressiu de l'escriptura.
El seu pafticular joc sintáctic, tan present en els seus escrits, té
una traducció també particular en les imatges. Duras intenta
obrir esquerdes en el si de la própia narrac¡ó, tot trencant la tra-
dicional continuitat del relat. El seu és un exercici de replanteja-
ment de les constants lingüístiques del cinema, de les regles
establertes pel cinema convencional. Per exemple, subratlla l'e-
xisténcia d'un fora de camp que no coincideix amb el narratiu,
mitjanQant recursos com les m¡rades buides dels personatges
(sobretot els femenins), la no sincronia entre les imatges i el so
i la preséncia sempre insistent de veus en "off" que declamen
el film. Amb aquesta deconstrucció del nucli narratiu fllmic,
Duras acaba mostrant la inter¡oritat del procés diegétic, la pos-

sib¡l¡tat o impossibilitat de la seva própia construcció. Aquesta
fou la seva proposta, difícil peró gratificant, arriscada peró plena
de significats i suggeriments que des del seu temps fins als
nostres dies continuen enriquint el nostre pensament.

(*) La programació dels films d'aquest homenatge ha estat rea-

litzada amb la col.laboració de I'lnstitut Franqais de Barcelona.

Filmograf¡a

La l\¡úsica (1966); Détruire, dit'elle (1069); Jaune le soleil (1971); La Femme du Gange (1972-

1973); Nathalie Granger (1972); lndia Song (1974); Son nom de Venise dans Calcutta déseft
(1976); Vera Baxter (1976); Des lournées entiéres dans les arbres; Le Camion (1977); Le

Navire Night; Césarée; L.es l\4ains négatives; Aurélia Steiner (lvlelbourne); Aurélia Steiner

(Vancouver) (1979); Agatha ou les lectures illimitées; L'Homme atlantique (1981); Dialogue de

Rome (1982); Les Enfants (1984).
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Nacionalitat: f rancesa

Producció: Luc Moullet

& Cie, 7972

D¡recció: lvlarguerite

Duras

Guió: M. Duras

Fotografia: Ghislain

Cloquet, B/N

Mús¡ca: tvl.Duras

Muntatge: Nicole

Lubtchansky

lnterpretació: Lucia

Bosé, .leanne Moreau,

Luce Garcia Ville, Gérard

Depardieu, Dionys

lvlascolo, Valérie

[,ilascolo, Nathalie

Bourgeois, amb la parti-

c¡pació de Ghislain

Cloquet, lvl. Duras,

Nicole Lubtchansky

Durada: 83 m¡nuts

Vers¡ó: original francesa

Format: 16 mm

Distribuc¡ó: N4inistére

des Affaires Étrangéres,

Pa rís

NATHALIE GRANGER

La cámera explora I'interior d'una casa -la própia casa de

Duras- i observa les dues dones que hi troba. La casa, "casa

de dones" segons la cineasta, és un espai d'inclusió id'exclu-

sió. Els homes en seran exclosos progressivament: el pare, el

viatjant de comerq, el desconegut del darrer pla. A l'exterior

regna la violéncia: dos assassins perseguits, el bosc on s'ama-

guen, inqu¡etant iopac, la directora de I'escola que expulsa la

petita Nathalie. Peró I'interior de la casa no es lliura de convul-

sions latents. La pau aparent és ben frágil. Entre la indiferéncia

de l'amiga i I'esguard angoixat de la seva mare, la violéncia de

la petita Nathalie pot esclatar en qualsevol moment. Al final, la
porta de la casa resta oberta. La mateixa violéncia pot circular

entre I'interior i I'exterior.

El film presenta un joc entre el camp i el fora de camp, entre el

present de la narració i diversos estrats del passat, ple de sug-

geriments i evocacions lligades a la musicalitat de les paraules

-tema tan estimat per Marguerite Duras- i a l'expressiv¡tat de la

música, que permet anar més enllá de les paraules.

MARGUERITE DURAs 
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INDIA SONG

El f¡lm, concebut a partir del so abans que de la llum, és I'evo-
cació d'una história d'amor viscuda a les Índies durant els anys
30. La narració és conduida per quatre veus. Les veus no s'a-
drecen a ningú, parlen entre elles, com si ningú no les estigués
escoltant.
lndia Sons comenga amb una llengua incomprensible: I'indos-
tanés, cantada per la capta¡re. A aquesta font sonora, s'hi afa-
geixen dues veus femenines que parlen de la história de la cap-
taire privada d'identitat. La captaire busca indicacions per a per-

dre's. I el fet de perdre's és justament la clau de lectura d'a-
quest film. Marguer¡te Duras ens convida a perdre'ns, anul.lant
qualsevol punt de referéncia que pugui ajudar-nos a reconstruir
els fils d'una possible trama narrativa.

lndia Song este dividit en tres parts:

- En la primera, les dues veus expliquen la própia história d'a-
mor que es barreja amb la de la captaire i amb la d'Anna-Marie
Stretter.

- En la segona, es descriu el ball entre Anne-Marie Stretter i el
vicecónsol de Lahore.

- En la tercera, Anne-Marie Stretter jeu en el divan, sota la mira-
da de Michael Richardson. A les dues veus se n'¡ncorporen
dues més, una masculina i la de la própia Duras, que condue¡-
xen el film fins a la fi.
El film acaba amb les paraules de la captaire ila música d'lndia
Song Blues, tema que dóna nom al film.
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Nac¡onalitat: francesa

Producc¡ó: Sunchild, les

F¡lms Armorial, S.Damiani,

A. Val¡o-Cavagl¡one, 1974

Dlfecc¡ó: l\4arguerite Duras

Guló: M. Duras

Fotograf a: Bruno Nuytten,

color

Múslca: Variac¡ó 14 de

Beethoven sobre un vals de

D¡abelli, lnd¡a Song Blues

Muntatge: Solange Leprince

lnterpretació: Delphine

Seyrig, N/ichael Lonsdale,

lMatthieu Cariére. Claude

lvlann, Vernon Dobcheff,

D¡dier Flamand, Claude Juan

Veus: Satasinh lvlan¡la,

Nicole Hiss, N4on¡que

Simonet, Viviane Forrester,

Dionys l\4ascolo, Marguerite

Duras, Franqoise Lebrun,

Benoit Jacquot, Nicole Lise

Bernhe¡m, Kevork Kutudjan,

Daniel Dobbels, Jean-Claude

B¡ette, N.4arie-Odile Br¡ot,

Pascal Kané...

Durada:102 m¡nuts

VeEló: or¡ginal francesa

Fomat: 35 mm

Distrlbuc¡ó: N4inistére des

Anarres ttrangeres, Pans

PANORAMA

- Carmen Miranda: Bananas "is" my Business, Helena

Solberg, 1994

- Con los ojos cerrados, Francesca Archibugi, 1994

- Hongfen, Li Shaohong, L994

- Ben Annemin Kizivin - lch bin Tochter me¡ner Mutter,

Seyhan Derin, 1995

- Nico-lcon, Suzanne Ofteringer, 1-995

- Sister my Sister, Nancy Meckler, 1994

- A Tale of Love, Trin T. Minh-Ha, 1995

- What my Mother told Me, Frances-Anne Solomon, 1994

I



CARÍÍEN MIRANDA, BANANAS 'IS'
MY BUSINESS

CARMEN MIRANDA: ELS PLATANS "ES" EL MEU NEGOCI

El film descriu la construcció del mite Carmen Miranda, des del seu nai-

xement a Portugal i la seva educació a Rio de Janeiro fins als seus éxits

a Hollylvood. La dona que simbolitzá tota l'América Llatina, amb els

seus barrets espectaculars i els seus significatius sobrenoms -"la
bomba brasilera"- es va guanyar els més contundents adjectius -bárba-
ra, tórrida, t¡gresa-, ifou célebre pel seu poc domini de I'anglés. El

fenomen de la seva gran popular¡tat -als seus funerals va assistir un

milió del persones- és descrit en el film a través d'un muntatge de

mater¡als d'arxiu i de testimonis d'Aurora lvliranda, Mario Cunha, lvan

Jack i Rita Moreno.

Nascuda a Brasil, Helena Solberg ha produit ¡ d¡rig¡t en aquest país

molts documentals aixÍ com cuftmetratges. lnstal.lada als EUA, el seu

motiu d'interés és la comunitat llat¡noamer¡cana i les relac¡ons socials,

económiques i polítiques entre EUA i América Llat¡na. Els seus films han

estat sovint premiats en els Festivals lnternacionals, especialment From

The Ashes... Nicaragua Today, documental sobre la revolució sandinista.

Filmograf¡a

The Emerging Woman; The Double Day (1975); Simplemente Jenny (1977); From The

Ashes...Nicaragua Today (1981); The Braziiian Connection (1982); Chile, by Reason or by Force

(1983); Home of the Brave (1986); Portrait of a ferrorist (1986): l\4ade in Brazil (1987); The

Forbidden Land (1990); Carmen l\¿iranda, Bananas "¡s" my Business (1994).
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Nacionalitat: EUA

Producció: Dav¡d l\4eyer,

lnternational C¡nema

1nc.,1994

Direcció: Helena

Solberg

Gu¡ó: H. Solberg

Fotografia: Tomasz

Magiersk¡

Muntatge: D. Meyer,

Amanda Zinoman

Durada: 90 minuts

Vers¡ó: orig¡nal anglesa

Format: 35 mm

Distribució: lnternational

Cinema lnc., Nova York

T¡tol original: Con g/l

occh¡ ch¡us¡

Nacional¡tat: italiana

Producció: Léo

Pescarolo, Fulvio

Luc¡sano, Paradis F¡lms,

M.G. ltalian

lnternational F¡lm,

cartel,1994
D¡recc¡ó: Francesca

Archibugi

Guió: F. Archibug¡, basat

en la novel.la homón¡ma

de Feder¡go Tozzi

Fotograf¡a: Giuseppe

Lanci

So: Alessandro Zanon

Música: Batt¡sta Lena

Muntatge: Roberto

Perpignani

lnterpretac¡ó: Debora

Capr¡oglio, Alessia

Fugard¡, Marco lvlesseri,

Fabio lvlodesti, Stefan¡a

Sandrelli, lVargherita

Lozano, Angela Mol¡na...

Durada: 110 minuts

Vers¡ó: doblada al cas-

tellá
Format: 35 mm

D¡str¡bució: Cartel, S.A.,

Madrid

CON LOS OJOS CERRADOS

Aquesta és una história sobre I'amor il'engany, basada en la
gran novel.la de Federigo Tozzi, publicada el 1920. L'acciÓ s'es-

devé cap el 1900 a S¡ena, on es respira l'esplendor de I'Edat

Mitjana alhora que la miséria de l'ambient de província. El film

descriu les relacions confl¡ctives, iniciades en plena adolescén-

c¡a, entre Pietro i Ghisola, procedents de diferents classes

socials, units per una pass¡Ó plena de tendresa perÓ d¡stanciats
per la violéncia creada per les dificultats de Piero per entendre

els desigs de Ghisola.

Nascuda a Roma, el 1960, F. Archibugi comenqa a treballar en

el cinema al Centro Nazionale di Cinematograf¡a, amb M.

Monicelli, Carlo Di Palma, Furio Scarpelli i Ugo Pirro. Després de

realilzar quatre cuftmetratges i un documental sobre un nen dis-

minuit, el 1987 realilza el seu pr¡mer llargmetratge de ficciÓ.

F¡lmografia

Curtmetratges: Riflesso cond¡zionato; La guerra é f¡n¡ta (1980); Un sogno truffato;

Pass¡one mia; La piccola awentura (1983). Llargmetratges: Ivlignon é part¡ta

(1987); Al anochecer (Verso sera, 1990); ll grande cocomero (1992); Con los ojos

cerrados (1994).
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HONGFEN

VERMELLOR

Aquest llarg i complex film posa en escena I'esdevenir d'una
famÍlia al llarg de diverses décades, centrant-se en dues ami-
gues, Qiuyi i Xiao, dones amb personalitats molt diferents, i ena-

morades del mateix home. La vida en els burdells de Shangai,

els efectes de la guerra civil i la victória comunista de 1949, el

treball a la fábrica de seda, els prejudicis i les tradicions, van

desgranant el pas a pas de la vida d'aquestes dones consti-
tuint-se en una história política i social punyent i dramática.
Filmat a la meravellosa ciutat de Suzhou -la Venécia xinesa- el

film conté escenes de gran bellesa.

Li Shaohong va néixer a la República Popular Xinesa el 1955.
Després de realitzar el servei militar, va estudiar cinema a

BeUingg (Pekín), on es va graduar el 1982. Abans del seu primer

llargmetratge va realilzar diversos films d'encárrec, documentals
i espots.
Hongfen va ser guardonat amb I Lleó de Plata al Festival de

Berlín (1995) per a la millor aportació artística.

Filmograf¡a

The Case of the S¡lver Snake (1988), Bloody l\4orning (1992); Family Portrait

(1993) i Blush (1994).
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Nacional¡tat: República

Popular X¡na/Hong Kong

Producció: Chen

Kunm¡ng, ..Jimmy Tan,

Ocean Film

Company/Beijing Film

Stud¡o, 1995
Direcc¡ó: Li Shaohong

Gu¡ó: N¡ Zhen,

L.Shaohong, basat en la
novel.la de Su Tong

Fotograf¡a: Zeng

Nianping

So: Wu Ling

Mús¡ca: Guo Wenjing

Muntatge: Zhou Xinxia

lnterpretació: Wang Ji,

Wang Zhiwen, He

Saife¡ñ, Zhang L¡we¡,

Wang Rouli, Song

X¡ul¡ng, Xing Yangchun,

Zhou J¡anying, Yin J¡mei,

Cao Le¡

Dufada: 119 minuts

Versió: orig¡nal xinesa

Format: 35 mm

D¡str¡buc¡ó: Fort¡ssimo

Film Sales, Amsterdam

Nacionalitat: alemanya

Producció: Hülya

Sancar, Derin

Filmproduktion,

Hochschule für

Fernsehen und Film,

1995

D¡recc¡ó: Seyhan Derin

Gu¡ó: S. Derin

Fotografia: Martin

Farkas

So: Thomas Balkenhol

Mús¡ca: Georg Schaller

Durada: 90 minuts

Vers¡ó: original aleman-

ya/turca

Format: 16 mm

D¡str¡buc¡ó: Derin

Productions, lvlun¡c

BEN ANNEMIN KIZIYIN /ICH BIN
TOCHTER IIEINER MUTTER

SOC LA FILLA DE LA MEVA MARE

El film descriu el viatge d'una filla per la vida de la seva mare,

per la de la seva ávia i per la seva própia vida. Tres generacions

diferents de dones amb les seves particular¡tats i contradic-

cions. Des de la filla, nascuda a Turquia I educada a Alemanya,

a la mare, nascuda i educada en un poble de Turquia, prop del

mar Negre, emigrada a Alemanya per reunir-se amb el seu mar¡t.

lde la mare a l'ávia, nascuda sota l'¡mperi otomá ieducada

durant la jove República turca, fundada el 1-923.

Nascuda a Caycuma, Turquia, el 1969, Seyhan Derin va marxar

a la República Federal Alemanya el 1972 on va estudiar fins al

1988. Participá en diversos projectes de films des de 1988 fins

a 199L, tot realitzant els seus primers assaigs en S/8. Estudia

a I'lnstitut de Cinema i Televisió de Munic des de 1991.

Filmograf¡a

Curtmetratges: Per Luftpost (1992); Unberührt (1993); Die Bestánd¡gkeit der

Erinnerung; Zelt der Traüme (1994) Llargmetratges: Ben Annem¡n Kiziyim - lch bin

Tochter meiner Mutter (1995).
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NICO-ICON

Recomposició de la história de la misteriosa musa d'Andy
Warhol que fasciná també Lou Reed, iim Morrisson, Bob Dylan,
lggy Pop itants d'altres, amb les seves melopees que caracte-
tilzaren la música del conjunt Velvet Underground. Nascuda a

Colónia va iniciar la seva carrcra com a model de revistes de
moda. Va aparéixer a La Dolce Vita, de Fellini i després de la
seva trajectória al Velvet i la seva participació en la cultura alter-
nativa de Nova York, va formar part també del món experimental
de Philippe Garrel. La seva addicció a I'heroina transformá la
seva imatge en una representació de les tenebres i I'atracció
per la mort. Va morir a Eivissa el 1988. La seva ¡matge a
Espanya fou molt popular a causa de la seva aparició com a
amazona rossa i nua -"la chica Terry"- en els espots d'una
coneguda marca de conyac.

Susanne Ofteringer va néixer el 1961 a Bonn, Alemanya. Va
estudiar teatre, cinema i televisió a Colónia. Va treballar com a

periodista i va realiÍzar estudis de post-grau a I'Académia d'Arts
Mediátiques. Nicolcon és el seu primer llargmetratge, amb el
qual ha aconseguit el 1r Premi als Festivals de Marsella,
Valladolid i el de la Crítica alemanya.

Filmografia

Cuftmetratges: Jeder Videorecorder ist ein potentieller Sender (1990); Sans

Dom¡c¡le Fixe (1991); D¡e Brosche (1992); D¡e Entscheider (1992).

Llargmetratges: Nico'lcon (1995).
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Nacional¡tat: alemanya

Producció: Ciak

Filmprodukt¡on ZDF,

1995
Direcc¡ó: Suzanne

Ofteringer

Guió: S. Ofteringer

Fotografia: Judith

Kaufmann, l<,a|aftyna

Rem¡n, Martin Baer,

Sibylle Stürmer,

Suzanne Ofteringer...

So: Jens Tik¡endorf,

Charles Blackwell

Mús¡ca: Nico, The

Velvet Underground

Muntatge: Elfe

Brandenburger, Gu¡do

Kralewski

lnterpretació: Tina

Aumont, Ari Boulogne,

Edith Boulogne, Jackson

Browne, John Cale,

Calos de lvlaldonado'

Bostock, Danny F¡elds...

Dufada: 72 m¡nuts

Versió: orig¡nal aleman-
ya

Format: 35 mm

Distr¡buc¡ó: Media Luna,

Colónia

Nac¡onal¡tat: br¡tán¡ca

Producció: Norma

Heyman, NFH

Productions, 1994

Direcció: Nancy lvleckler

Guió: Wendy Kesselman

Fotografia: Ashley Rowe

So: Chris lvlunro

Mús¡ca: Stephen

Warbeck

Muntatge: David Stiven

lnterpretació: Julie

Walters, Joely

Richardson, Jodhi lvlay,

Sophie Thursfield...

Durada: 102 minuts

Vers¡ó: orig¡nal anglesa

Format: 35 mm

Distr¡bució: F¡lm Four

lnternational. Londres

SISTER, IIY SISTER

GERMANA. GERMANA MEVA

Aquesta és la história de les germanes Christine i Lea, criades
doméstiques que treballen per a una rígida i opressiva família
de la burgesia francesa durant la crisi económica dels anys 30.

Basat en una história veritable, que va inspirar I'obra Les cria-

des, de Jean Genet, el film descriu el procés d'apropament
entre les dues i la seva relació incestuosa que les proveeix de

I'amor i la sensual¡tat que sempre els ha mancat. La defensa
del seu I'univers secret, que les ajuda a suportar els abusos i

els capricls de les dues dones de la famÍlia, les conduirá a una

situació insostenible. Nancy Meckler condueix el film amb inten-

sitat i un equilibri dramátic recolzat en la magnífica interpretac¡Ó

de les actrius.

Nancy Meckler, nascuda a Long lsland (EUA), ha realitzat la
seva trajectória professional com a directora teatral. Compta
amb un ampli conjunt de muntatges, generalment de peces clás-

siques, El somni d'una nit d'estiu, Macbeth, Oncle Vania..., pro-

duits per la seva própia companyia. Slster my S¡ster és el seu
primer film.

Filmograf¡a

Sister my Sister (1994).

PANoRAMA 
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A TALE OF LOVE

UN CONTE D'AMOR

El film est¿ inspirat lliurement en El conte de Kieu, el poema d'amor
nac¡onal de Vietnam, que parla de les desventures de Kieu, una dona
que va sacrificar la seva puresa prostitu¡nt-se per al bé de la seva famí-
lia. El poema, creat fa dos-cents anys, és cons¡derat com una b¡ografia
mít¡ca de la "mare-pátria" vietnamita, marcada per la turbuléncia ¡nterna-
cional i pel dom¡n¡ estranger. A Tale of Love, una mena d'assaig fílmic
ficcionalitzat, posa en escena la vida de Kieu, una escriptora indepen-
dent emigrada als EUA que treballa per a una revista i com a model
d'un fotógraf per enviar diners a la seva famíl¡a a Vietnam. Mentre Kieu
lluita contra els valors tradicionals i les exigéncies de la vida moderna,
se sotmet a les propostes extravagants del fotógraf, tot ca¡ent en un joc
perillós de desigs conflict¡us. Kieu comenqa a entendre quin és el ressó
de El conte de Kieu en la seva própia vida ifinalment supera les preocu-
pac¡ons amoroses ide I'ex¡l¡ reinventant-se a si mateixa ireinventant
també I'antic poema.

Trinh T.Minh-Ha va néixer a Vietnam, va viure a I'Africa iés professora a

Berkeley. Ha publicat llibres de poesia ¡ assaigs sobre art contemporani
iteoria fllmica. Després de deu anys imig d'un treball de gran nivell
intel.lectual centrat en la poesia, l'assaig l¡terari i la real¡tzació de docu-
menta¡s relacionats amb I'etnograf¡a, la identitat cultural, el post-colo-
nialisme, el feminisme i el pensament polít¡c, aquest és el seu primer
film de ficció.

F¡lmograf¡a

Reassemblage (1982); Naked Spaces-Liv¡ng is Round (1985); Surname Viet Given

Name Nam (1989); Shoot for the Contents (1991); A Tale of Love (1995).
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Nac¡onalitat: EUA

Producció: Trinh T.M¡nh-

Ha, Jean-Paul Bourdler,

Moong¡ft Films, 1995

Direcció: Trinh T.Minh-

Ha

Guió: Trinh T.N4¡nh-Ha

Fotograf¡a: Kathleen

Beeler

So: Jim Kallett, Lauretta

MolitoF

Música: Greg Goodman,

J.A.Dean

Muntatge: Trinh T.Minh-

Ha

lnterpretac¡ó: N4a¡

Huynh, Juliette Chen,

Dominic Overstreet, Ma¡

Le Ho, K¡eu Loan...

Durada: 108 minuts

Versió: or¡ginal anglesa

Format: 35 mm

Distdbució: Moongift

Films, Berkeley,

Califórnia

Nacionalitat:britán ica

Producció: Leda Serene

Productions, 1994

Direcció: Frances-Anne

Solomon

lnterpretació: Adjoa

Andoh, Leon¡e Forbes...

Durada: 57 minuts

Versió: or¡ginal anglesa

Format: 16 mm

Distribució: ..iane Balfour

Films, Londres

WHAT MY MOTHER TOLD tt{E

EL OUE EM VA DIR LA MARE

Parcialment autobiográfic, el film narra l'experiéncia de Jesse,

una dona negra de nac¡onal¡tat británica, que retorna a Trinidad

per enterrar el seu pare. La seva mare, amb qui no havia parlat

des de feina molt temps, li explica la veritat d'una série de con-

flictes que li descobreixen terr¡bles secrets sobre el seu pare i

els seus avantpassats.

Aquest film, dramátic i dur, permet el lluiment de dues intér-

prets de primera fila, Adjoa Andoh i Leonie Forbes.
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CURT METRATGES

- La acera de enfrente, Panchita (1991)

- Bit, Daniela Forn (1993)

- Doscientos metros, Mónica Saurina (1996)

- Lauf, wenn du Kanst, Alexa Schulz (1996)

- La música de les esferes, Harmonia Carmona (1996)

- La núvia moderna, Carmen Fernández (1995)

- El país del silenci, Gemma Cebriá (1995)

l"

..l



' .:fr' '

,*r-.

i.,

Nacionalitat: espanyola

Producció: Freddy

Lucas, 1991

D¡recció: Panchita

Guió: Panchita

Fotografia: Angel LuÍs

Fernández

So: Licio Marcos de

Oliveire

Muntatge: Jul¡a Juaniz

lnterpretació: Esther

lvleló, Lissandra Rech,

Ana López, lvlercedes

Cosme, Oscar Romero,

Roger Beretta, Manolo

Bocanegra, Friedrisch

Dam de Egypto

Durada: 15 minuts

Versió: orig¡nal

Format: 16 mm

Nacional¡tat: espanyola

Pfoducc¡ó: Josep

lvl.Pinet, Centre

Calassanq, 1993

D¡recc¡ó: Dan¡ela Forn

Fotografia: Francesc

Carreras V.

So: Olga Cabezas

Muntatge: Josep LluÍs

Muñoz, Marta Puig

Mús¡ca: Félix Pérez-H¡ta,

Dav¡d Bustamante

lnterpretació: Pep

Armengol, Teresa

Lozano, José M. Pinet

Durada: 8 m¡nuts

Versió: or¡ginal catalana

Folmat: 35 mm

Distr¡buc¡ó: Centre

Calassanq, Barcelona

BIT

Un escr¡ptor decideix acabar la seva última novel.la aillat de la
resta de la civilització. Per aixó marxa a una caseta a la muntan-
ya. Alle aconseguira el silenci i la soletat per a insp¡rar-se...

Filmografia

Bit (1993)

.¡i 
_:

LA ACERA DE ENFRENTE

Valent¡na hauria reforestat Espanya plantant un bonsa¡ al melic

de cadascuna de les seves amants.

Diplomada per la Universitat d'Arizona, Panchita va actuar en

dues produccions del teatre xicá El Sol i ha dirigit les posades

en escena de dues peces teatrals, Ihls Brood¡ng Sk¡ de Sara

Dreher, i Safe Sex, de Harvey Fierstein. Fa un mes que está tre-

ballant en els diálegs d'una história d'amor.

F¡lmograf¡a:

En S/8: Clik-Clik; Why d¡d I Choose You; Top Hat. En 16 mm.: S¡x characters;

American Torero; La acera de enfrente.(1991).
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DOSCIENTOS METROS

A través dels ulls de diversos personatges reunits en un festa
anem descobrint com és la Júlia.

Mónica Saurina, nascuda a Menorca el L977, ha seguit els
estudis de direcció cinematográfica al CECC de Barcelona i ha

participat com a cap de producció, ajudant, scr¡pt o directora
artística en diferents curtmetratges i m¡gmetratges.

Nacional¡tat: espanyola

Producc¡ó: CECC i

"Eddie no baila", 1996

Direcció: IVIónica

Saurina

Gu¡ó: Ester Vila, lvl.

Saurina

Fotograf¡a: Alejandro

Barbabosa, Montse

Casas

So: Juanjo Giménez

Muntatge: Luis N4e

lr¡sarri

lnterpretació: MarÍa

Tresaco, Anne Celine,

lmma Ochoa, Toni

Arteaga, Alben R¡balta;

Franc Ruiz, Joan Franc

Dufada: 10 minuts

Vers¡ó: or¡g¡nal castella-

na

Format: 16 mm

Nacionalltat: aleman-

yalespanyola

Producció: Alexa Schulz,

1996

D¡recció: Alexa Schulz

Fotograf¡a: Pablo

García, B/N

So: Jan Oellrich

Muntatge: David Vericat

lnterpretac¡ó: Bernd

Graxert, Michael Kón¡g,

Thomas Mehlhorn, Josef

Ostendorf, T¡lman

Raabute, Jórg

Schróeder, Bernhard

Schütz, Wilfried Schulz...

Durada: 40 minuts

Versló: orig¡nal ale-

manya

Format: 16 mm

LAUF, WENN DU KANNST

CORRE. SI POTS

Un recorregut per un camp de tir alemany on s'afusellaven els

dessertors durant la Segona Guerra Mundial. lmatges i sons del

passat es barregen amb personatges i objectes gairebé fantas-

magorics.

Alexa Schulz és esudiant de Filologia a Hamburg. Del 1990 al

7992 realilza estud¡s de c¡nematografia al CECC de Barcelona.

Des de 1993 viu a Hamburg, on treballa en diverses produc-

cions de TV, així com en el teatre Schauspielhaus de Hamburg,

com a assistent de producc¡Ó.

Filmografia

Lauf, wenn du Kannst (1996)

F¡lmograf¡a:

En S/8: Summer Time. En 16 mm
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Doscientos metros (1996).
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LA MUSICA DE LES ESFERES

Segons Ovidi, Dédal, abans d'enlairar-se per damunt del labe-

rint, va suplicar als déus poder fer ús d'un atribut exclusiu de la
d¡v¡nitat. Presoner del laber¡nt que ell mateix havia construit,

només va trobar una sortida: donar nous drets a la seva natura-

lesa. Aquest és el nus central d'aquest f¡lm, una versió del mite

de Cnossos actualitzada amb ironia en un entorn femení.

Harmonia Carmona és professora del centre d'ensenyament d'i-
matge ¡ so IDEP de Barcelona des de 1990, activitat que com-

pagina amb diverses feines en el camp de la realització i la
direcció. Des de 1989 forma paft d'un col.lectiu integrat també
per Daniel Carreras i Francesc Masip. Amb ells ha dirigit i pro-

duit dos vídeos de creació, Barceloniana (1989) i Picnic (L992).
La música de les esferes és la seva primera obra com a d¡recto-

ra cinematográfica.

Nacionalitat: espanyola

Producció: H.Carmona,

Dan¡el Carreras i

Francesc l\4asip,

Ministerio de Cultura

(rcAA), 1996

Direcció: Harmonia

Carmona

Guió: H. Carmona

Fotograf¡a: Núria Roldos

So: K¡ko Vidal, Urko

Garay, Adolfo Garaz

Mú9ica: Laura Teruel

lnteipretació: Magda

Hernández, Tres, [/ercé

l\4ariné, lvlaria Tresaco,

lmma Bracons...

Durada: 14 minuts

Versió: orig¡nal catalana

Format: 35 mm

Nacional¡tat: espanyola

Producció: Noves tecno-

logies de la comun¡ca-

ció, SA, 1995

Direcció: Carmen

Fernández

cu¡ó: C. Fernández

Fotografia: Javier

Valderrana

Mús¡ca: Xavier Capelles

Muntatge: Llorenq

Torrades

lnterpretació: Jul¡eta

Serrano, lVercé Pons

Durada: 13 minuts

vers¡ó: original catalana

Format: 35 mm

D¡stribució: Lauren

Films. Barcelona

LA NUVIA MODERNA

Premi a la millor actriu, Jul¡eta Serrano, en el Festival de Cine

de Girona, 1995.

Julieta está a punt de casar-se. S'acaba de llevar després d'ha-

ver t¡ngut un somni estrany i comenqa a vest¡rse per a I'ocasió.

D'una banda se sent felig: als seus 58 anys aquest és el seu

prlmer matrimoni. Peró el ressentiment de la seva filla l¡ impe-

deix gaudir a fons del moment.

Carmen Fernández, nascuda a Sevilla el 1962, és llicenciada en

Periodisme per la Un¡versitat Autónoma de Barcelona.

Actualment és cap de redacció de la revista Fotogramas.

Filmograf¡a

Curtmetratges: La núvia moderna (1995); El cor robat; N4assa dolq (1996).

F¡lmografia

La música de les esferes (1996)
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EL PAIS DEL SILENCI

Bea, una nena de vuit anys, somia que está perduda al bosc,

sola, sense cap ajuda. Aquestes imatges són el reflex del seu

entorn familiar.

Gemma Cebriá va néixer a Barcelona el 1973. Ha cursat els

seus estudis cinematográfics al Centre Calassang. El 1994 va

ingressar al Curs Superior de Técniques Cinematográfiques sub-

vencionat per la Generalitat de Catalunya.

Nac¡onalitat: espanyola

Producc¡ó: lvlarta Viñas,

Centre Calassanq - APT,

1995

Direcció: Gemma Cebr¡á

Guió: G. Cebriá

Fotograf¡a: Guillem

Huedas

Muntatge: Xavier SentÍs

Música: Ja¡me Ar¡lla

lnterpretac¡ó: Alba

G¡rbau, Carme Canet,

Jord¡ Dauder, l\4aria

Co§ta, Oriol Delblanch

Durada: 11 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal catalana

Format: 35 mm

D¡stribució: Centre

Calassang, Barcelona

INDEX DELS FILÍ'IS

La acera de enfrente
Ben annem¡n kiziyin/lch bin Tochter meiner Mutter
Bit
Carmen Miranda: Bananas 'is' my Bus¡ness
Cléode5á7
Con los ojos cerrados
Dosc¡entos metros
Fantasia 'e surdato
Func¡ón de noche
Hac¡a las alturas
Hongfen
lnd¡a Song
.Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Juegos de noche
Lauf, wenn du kannst
The Lost Garden. The Life and Cinema of Alice Guy-Blaché

Las margar¡tas
La mús¡ca de les esferes
Nathalie Granger
Nico-lcon
La núv¡a moderna
Olivia
El paÍs del silenci
E'Piccerella
'A Santanotte
S¡ster, my Sister
A Tale of Love
What my Mother told me

Pásina

38
31
39
28
18
29
40
15
22
L6
30
26
21,

20
47
10
19
42
25
32
43
L7
44
13
74
33
34
35

Filmografia

Curtmetratges: El hombre que amaba las flores (1993); El país del silenc¡ (1995)
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