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PBESENTACIO

Cada any, planificar la Mostra, s¡gnif¡ca destriar d'entre la gran quanti-
tat de films que es produeixen aquells que reflecte¡sin els interessos
actuals de les dones cineastes, peró també que pos¡n de relleu els
seus progressos, tant en I'ordre estétic com en el de la construcciÓ
argumental, ficcional o documental. Tractem també de rescatar mate-
r¡als cinematográfics difícils de veure, que sovint queden reclosos en
les filmoteques o en escenaris més locals i poques vegades es poden
contemplar amb un marc de referéncia com aquest espai i context que
ens permetrá descobrlr-los amb tota la seva significac¡ó ¡ capacitat
expressiva. Mirada sobre I'actualitat i el disseny del futur, perÓ mirada
també sobre el passat, com a precedent inobl¡dable del nostre llegat
cultural. Per aixó, el programa de la V edició de la Mostra lnternacional
de Films de Dones de Barcelona que us presentem ara, ofereix aquesta
dualitat. D'una banda, el rescat de les obres de les pioneres, aquesta
vegada nórd¡ques: la d¡rectora holandesa Adrienne Solser i la noruega
Edith Calmar, al costat de la gran actriu Asta Nielsen, que va realitzar
un documental sobre la seva própia v¡da. De I'altra la presentac¡ó de
les novelles realiüadores catalanes amb els seus curtmetratges que
exhibirem com sempre en una sessió especlal.

Grácies a la col.laboració del Goethe lnstitut de Barcelona, la relectura
dels films d'algunes directores alemanyes conegudes, com Dor¡s Dorrie,
i poc o gens conegudes en el nostre paÍs com Helma Sanders-Brahms,
Rebecca Horn i Hermine Hungtgeburth, és una altra invitació a la revisió
d'uns precedents no tan llunyans.

H.Sanders-Brahms, I'actriu del seu daner film, Lena Stolze i Reg¡ne
Eichen, directora del Festival de Colónia seran amb nosaltres com a

invitades especials per a posar en comú la seva visió sobre la seva
cinematografia i les plataformes públiques de divulgació dels seus
films.



En una ¡ntencionada barreja de ficcions i documentals presentem en la
secció Panorama un conjunt de films que reflecteixen l'efervescéncia de
les propostes cinematográf¡ques més actuals. D'entre tots els materials
remarquem un subconjunt de pel.lícules que per la seva temática podfF
em agrupar sota el tÍtol dones i confl¡ctes, amb especial incidéncia en
les rivalitats culturals i étniques. Efectivament, els films d'Antonia
Caccia, M¡tzi Goldman, Jo Andres, Shelly Saywell ¡ V¡ola¡ne de Villers,
tenen en comú la seva condic¡ó d'¡ndagació personal sobre situacions
especialment conflict¡ves i sobre les conseqüéncies fÍsiques, socials i

polÍt¡ques que suporten les diferents comunitats afectades. I tenen en
comú també que obeeixen a l'expressió d'un punt de vista partibular
desenvolupat i organ¡tzat des de parámetres molt poc convencionals i

ben allunyats del cánon establert pels média més dominants. Per com-
pletar la secció, oferim Ia vis¡ó esperpéntica de la história a través del
film de la bras¡lera Carla Camurati i dues visions de microhistória fami-
liar, com els films de Sandrine Veysset i de Deepa-Mehta. L'experiénc¡a
d'unes dones en relació al desarelament ¡ l'emigració, en el film de la
xinesa Yan Cui o la visibilitat social de la vivéncia lesbiana en els docu-
mentals de Margaret Wescott, Lynn Fernie, Aerlyn Weissman i Su
Friedrich. I com cada any, el nostre particular homenatge a una de les
cinastes més suggerents de la nostra época, Chantal Ackerman, amb la
projecció d'una peqa petita peró exquisida, com exquisit és el film d'Ann
Kennard sobre aquells espais públics que circunstancialment propicien
les intimitats entre dones: els lavabos i els banys.

Finalment oferim una sessió especial, adregada a totes les persones
dedicades a l'educació, constituida per una mostra dels cuñmetratges de
dibuixos animats realitzats pel Leeds Animation Workshop, que amb iro-
nia i enginy pretenen sensibilitzar sobre temes com el sexisme, l'ecolo-
gia, l'ús del temps, l'estrés, la discriminació i d'altres preocupacions sem-
blants.

Agraim públicament, una vegada més, el suport que hem rebut per part
de totes les inst¡tucions públiques i privades en aquesta cinquena edició
i a totes les persones que des del públic han anat confirmant, any rera
any la confianga i l'interés de les nostres programacions.

PIONERES DEL NORD

- Bet, de Koningin van de Jordaan, Adrienne Solser

Pierre Hulsman (7924)

- Doden er et Kjartegn, Edith Carlmar (1949)

- Asta Nielsen, Asta Nielsen (1968)



BET, DE KONINGIN VAN DE JORDAAN

BET. tA REINA DE JORDMN

Tots els clients i col.legues de Bet, una coneguda venedora del mercat,
van a fel¡c¡tar-la el dia del seu aniversar¡. Hein, el seu mar¡t, també. Ell
és un home molt prim que fa un gran contrast amb Bet, forta i voluptuo-
sa. En un carruatge ¡logat, tots plegats es d¡rigeixen a una festa a tra-
vés del famós Vondelpark. Quan h¡ arriben apareix un periodista que vol
entrevistar Bet perqué coneix la seva fama d'ajudar sempre la gent
pobra. En aquest moment el film segueix en una altra direcció per a
narrar la h¡stór¡a d'una de les obres de beneficéncia de Bet. L'endemá
de la festa Bet i Hein se'n van a Scheveningen. Aquesta part del film,
que és un pur "slapstick", está plena de s¡tuacions divertides provoca-
des per l'envalum de Bet i per les bromes constants que la venedora fa
al seu esqu¡f¡t marit. Finalment, de retorn a Amsterdam els dos són
feliqos de ser de nou a casa.

Adriénne Solser (1873-l-943) és coneguda com la p¡onera de la indús-
tria cinematográfica holandesa. Va comenQar la seva carrera als 10
anys en la companyia teatral del seu pare i es va convertir en una famo-
sa actriu de varietats i cinematográfica, coneguda especialment com a

cómica i pels seus espectacles de cabaret. EnÍre 7922 i 1941 va actuar
en uns 13 llargmetratges. El 7924, amb el seu fill André Boesnach va
fundar la productora Eureka Filmindustrie amb l'objectiu de produir una
sér¡e de comédies protagonitzades per Bet. El seu eslogan solia ser:
"Vosté només cal que rigui, des del princ¡pi f¡ns a la fi". Va experimen-
tar amb el so (des del darrera de la pantalla) iva dirigir una escola d'in-
terpretació. Va mor¡r el l-943, a causa d'un acc¡dent en una estació de
tren.

Filmograf¡a d'Adriénne Solser com a directora:
Bet, de Kon¡ngin van de Jordaan (1924); Bet Z¡t in de Penarie (1927); Bet naar
the Olympiade (1928)

Nacional¡tat: Holanda

Producció: Eureka F¡lm,

7924

Direcció: Adr¡énne

Solser i Pierre Hulsman

Guió: A.Harvey

Muntatge: L¡en

D'Oliveyra

lnterpretac¡ó: Adriénne

Solser, ..Jan Nooy

Durada: 70 minuts

Versió: or¡ginal amb

intertítols en holandés

Format: 35 mm.

Distribució: Nederlands

Filmmuseum, Amsterdam
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Nacional¡tat: Noruega

Producció: 1949

Direcció: Ed¡th Carlmar

Durada: 95 minuts

Distribució: Nowegian

Film lnstitutte

DODEN ER ET KJARTEGN

LA MORT ÉS UXI CARÍCIA

Erik és un mecán¡c que s'enamora de Sonja, una noia de bona

famÍlia. Dominat per la pass¡ó, Erik va deixant de treballar i

comenqa a viure dels diners d'ella. Passada la fasclnaciÓ dels

primers moments, la vida quotidiana introduirá conflictes cada

vegada més v¡olents fins arribar a un desenllaQ fatal.

Nascuda el L971-, Edith Carlmar és coneguda com la pionera

del cinema noruec i fou la creadora d'alguns dels films més

importants del seu país durant els anys cinquanta. Abans de

dedicar-se al cinema fou actriu durant 17 anys. Comenqá com a

ajudant de producció i després de la guerra va estudiar direcciÓ,

i muntatge als estudis de Denham i d'Ealing a Anglaterra. El

L949 realilza el seu primer film: DÓden er et kiaftegn lnspirat

en els films negres, la pel.lícula causá sensaciÓ per les seves

al.lusions erotiques molt atrevides per l'época. Malgrat algunes

crítiques moralistes, va obtenir el recone¡xement del pÚblic i de

la crítica i va compartir amb Gategutter(d'Arne Skouen) tots els

prem¡s cinematográfics d'aquell any.

F¡lmograf¡a:
Doden er et kjartegn (1949); Skadeskutt (1951); Ung frue forsvunnet (1953);

Aldr¡ annet enn brák (1954); Bedre ann sitt rykte (1955); Pá Solsiden (1956);

Slalom under h¡mmelen (1957); Fjols t¡l fjells (1958); Ung flukt (1959).
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E.Carlmar treballá per la seva própia productora, fundada el
1949 amb el seu marit, Otto Carlmar, que dirigia I'empresa i

donava I'aprovació als projectes i als pressupostos. El seu tra-
jecte com a directora fou curt peró intens. Durant 10 anys va

realilzar deu llargmetratges i un bon conjunt de curtmetratges.
Els seus films, basats tots ells en obres literáries, tenen en
comú la descripció del medi urbá d'Oslo, escenes qüotidianes,
ambients femenins i la solidaritat entre les dones, que acostu-
men a aparéixer encarnant personatges molt forts i actius.
Carlmar, d'altra banda utilitzá gairebé tots els géneres, des de
la comédia lleugera, al drama psicológic, passant pel neorealis-
ta i el satíric. En cada cas, va saber arribar al gran públic, que

va respondre sempre molt favorablement a les seves pel.lÍcules.
Fins el 1965, després d'haver tancat la seva productora,
Carlmar va seguir realitzant els films anomenats "Oslo-films",

documentals curts sobre la vida entre els vestidors del Teatre
d'Oslo. Després va treballar pel seu compte en col.laboracions
literáries i a la biblioteca de l'escola d'Art, aixÍ com en algunes
aparicions com a actriu en els films Jentespranget (1973) i

Svampe (1991).

.. 
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Nac¡onalitat: Dinamarca

Producció: 1968

D¡reccló: Asta Nielsen

Durada: 28

Vers¡ó: original danesa

amb subtÍtols en anglés

Format: 35 mm

D¡stribució: Statens Film

Central, Copenhague

ASTA NIELSEN

El 1968 Asta Nielsen va realiüar un film sobre la seva própia trajectÓria

després d'haver desacred¡tat i ¡mpedit I'exhibició d'un documental rodat

un any abans per Henrik Stangerup. Asta Nielsen fou una de les prime-

res "femme fatale" de la h¡stÓria, que va debutar el 1910 amb Cap a

l'abisme (Afgrunden), dirig¡t per Urban Gad. L'éxit del film fou apoteós¡c

no tan sols a Dinamarca sinó també a I'estranger on aviat fou coneguda

com la "Duse del Nord" ila "Sara Bernhard escandinava"' Fou la prime-

ra gran estrella femenina del cinema europeu que excel.lÍ en els papers

trágics peró també demostrá el seu art en la comédia' Després dels

tres primers films rodats a Dinamarca, el 7977 va emigrar a Alemanya

amb Urban Gad (que fou el seu marit, empresar¡ i real¡tzador preferit),

on treballá fins el 1932, amb una pausa de dos anys en qué retorná a

Dinamarca per a rodar Vers la llum (Mod lyset), dirigit per Holger
Madsen, el 1918.

A Alemanya, del 1919 al L932 interpretá una série de films remarcables

sota la direcció d'Ernst Lubitch iG.W.Pabst, entre d'altres. Tot ique el

L932va filmar un film sonor, L'amor imposslble (Unmógl¡che Liebe) ' no

aconseguÍ adaptar la seva técnica ¡nterpretativa. Aquest fet i la situac¡ó
política a Alemanya foren la causa del seu retorn a Dinamarca, on des-

prés d'uns intents infructuosos de tornar a l'escena teatral, va dedicar-

se a escriure les seves memóries, publicades amb el tÍtol La desena

musa, i al collage téxtil. El 1968 realitzá un curtmetratge sobre la seva

própia carrera. Va morir el 7972, després d'haver gaudit d'una vellesa

tranquil.la enmig del culte de la seva fama mund¡al.
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PANORAI{A

- Black Ktes, Jo Andres (1996)

- Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, Carla Camurati (1995)

- Chinese Chocolate, Yan Cui ¡ Qi Chang (1995)

- Le Déménagement, Chantal Akerman (L992)

- F¡ct¡on and other Truths: A Film About Jane Rule, Lynn Fernie

i Aerlyn Weissman (1994)

- Fuego, Deepa Mehta (1996)

- Hatred, Mitzi Goldman (1996)

- Hide and Seek, Su Friedrich (1996)

- The Powder Room, Ann Kennard (1996)

- Rvtand*Burundi, paroles contre l'oubli, Violaine de Villers (1996)

- Rape, a Crime of War, Shelley Saywell (1996)

- Stolen Moments, Margaret Wescott (1997)

- Stories of Honour and Shame, Antonia Caccia (1996)

- Y aur+t'il de la neige á Noél?, Sandrine Veysset (1996)
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BLACI( I(ITES

EINES NEGRES

Black l<ites está basada en els diaris idibuixos realitzats el 1992 per

Alma Hajric, artista visual de Sarajevo que, amb la seva família i alguns

col.legues del seu col.lectiu artÍst¡c es va veure obligada a viure en un

refugi subterrani per a sobreviure al setge de la seva ciulal. Black Kites

observa el pa¡satge interior d'aquesta dona -les seves esperances, pors

i somnis- entrellaqat amb els actes ¡ I'existéncia diária. No l¡neal, onÍr¡-

ca ¡espectral, Black Kites revela la simplicitat, la bellesa ocas¡onal ¡

alhora la brutal veritat de la seva existéncia. Les imatges de Jo Andres,

tan evanescents i penetrants com el fum, són un homenatge a l'artista
per a la qual cada d¡a ¡ cada n¡t d'aquella época fou un experiment de

sobrevivéncia.

Jo Andres és una creadora inclassificable que a més del cinema es

dedica també a la coreografia. Les seves creac¡ons, exhib¡des tant als

EUA com a Europa acostumen a bafiejar diferents mitjans amb uns

resultats sorprenents. Black l<ites és tan ¡mpressionant i enigmática

com els seus altres treballs ¡ és el resultat de la seva amistat amb

Alma Hajric, artista visual de Sarajevo, a qu¡ va conéixer mentre realitza-

ven un viatge per Espanya amb els respect¡us grups de teatre. Al princ¡-

pi del setge de Sarajevo, el 7992, Hajric va enviar els seus d¡aris, d¡bu¡-

xos icollages a Jo Andres. Amb aquest material, Andres va ¡n¡c¡ar la cre-

ac¡ó de Black Kites. Alma Hajric encara viu i treballa a Sarajevo i

segue¡x estant en contacte amb la realitzadora.

14 I PANoRAr.la
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Nacionalitat: EUA
Producció: ..ioana
Vicente ¡ Jason Kliot,
Open City F¡lms, 1996
D¡recció: Jo Andres,
basat en els diaris i

d¡buixos d'Alma Hajric,
real¡tzats el 1992
Mús¡ca: Hahn Rowe
Muntatge: J.Andres i

l\4alcolm Jam¡eson
lntrepretació: Ivl¡mi
Goese, Lucian Buscemi.
Steve Buscemi, Talia
Kagan, l\4aryette
Charlton, Lillian
Kiesler...i lvlira Furlan,
que interpreta la veu
d'Alma ¡ canta la canQó
tradicional bósnia.
Durada: 26 minuts
Vers¡ó: orig¡nal anglesa
Fofmat: 35 mm.
Distribució: Jane Balfour
F¡lms Ldt., Londres

1r prem¡ al Mar¡n County
National Short Film Fest

Guanyador de la Placa d'Or
al Ch¡cago lnternational Fil[r
Festiva¡.

Guanyador de la l\4enció

Honorífica al Atlanta F¡lm

and Video Festival.

Guanyador del premi

Cineastes del segle XXI al

New York/Avignon Film Fest.

Nacionalitat: Brasil

Producció: Carla

Camurati, B¡anca de

Felippes, Río de .laneiro,

1995

Direcció: Carla Camurati

Guió: C. Camurati,

Mélanie Dimantas,

Angus M¡tchell

Fotografia: Breno

S¡lve¡ra

Música: André Abujanra

Muntatge: Marta Luz,

Cezar lvligl¡orin

vestuari: Emilia Duncan.

Tadeu Burgos

lnterpetac¡ó: lvlarieta

Severo, lvlarco Nanini,

Marcos Palmeira, Maria

Fernanda, Eliana

Fonseca

Durada: 100 minuts

Vers¡ó: orig¡nal portu-

guesa amb subtítols en

anglés

Format: 35 minuts

Distr¡bució: Corto

Pacific, ParÍs

TABLOTA JOAOUINA, PRINCESA D() BRASIL

CARLOTA JOAQUINA, PRINCESA DEL BRASTL

La princesa espanyola Carlota Joaquina la prometen de petita al

príncep portugués Joao. Ben aviat s'adona que Joao no és el

prÍncep que havia imaginat sinó un home gandul i bulímic que

no li fa cap mena de cas. El príncep esdevindrá rei del Brasil,

després d'haver fugit del seu país amenaqat per les tropes

napoleÓniques. Durant tretze anys el rei Joao i la reina Carlota

regnaren al Brasil i fundaren moltes de les institucions que

encara ex¡steixen. Carlota passe a la posteritat i a formar paft

del folklore brasiler com la pr¡ncesa que va aspirar a ser reina

de I'Amazónia i emperadriu d'América del Sud. El seu fill Pedro

va establir la independéncia del Brasil i fou el seu primer empe-

rador. El film, exhuberant ¡ barroc, posa en escena I'epopeia

d'aquesta dona insolent, sensual i despÓt¡ca que va passar la

seva vida enmig de baralles, infidelitats, intrlgues i moltes cria-

tures.

Nascuda el 1960 a Río de Janeiro, Carla Camurati va ser actriu de cine-

ma, de teatre i de televis¡ó abans de realitzar els seus propis films.

Carlota Joaquina, princesa do Brasil és el seu primer llargmetratge'

F¡lmografia:
Curtmetratges: A mulher fatal encontra o homem ¡deal (1987); Bastidores (1988)'

Llargmetratges: Carlota Joaqu¡na, princesa do Brasil (1995).

l

***'^l*



CHINESE CHOCOLATE

XOCOTATA XINESA

Dues dones xineses arriben a Toronto en el mateix avió. El film

descriu el procés de cadascuna per a enfrontar-se a la realltat
del món occidental, la pérdua de referéncies icodis morals il'i-
nici de la seva relació amorosa i sexual. Creient que no poden

pretendre un reconeixement social de la seva relació cadascuna

busca I'amor d'un home. Jessie s'apropa a la prostitució i I'a-

posta per a sobreviure la condueix a deixar-se manten¡r. Camille

es compromet totalment en una nova relació.

Yan Cui, va néixer el 1955 a Pequín i comengá la seva carrera cinema-

tográfica com a intérpret i ajudant de direcció. Arribada a Canadá a mit-

jan dels anys 80, va obten¡r el diploma de cinema de la Ryerson

Polytechnical University. Ch¡nese Chocolat és el seu primer llargmentrat-

ge de ficció. Actualment esta preparant I'adaptació de Father, una

novel.la del seu marit Qi Chang. Qi Chang va néixer el 1950 a Pequín.

Guionista i novel.lista va emigrar també a Canadá durant els anys 80 ¡

estudiá cinema ¡gualment al Ryerson.

Filmografia
Curtmetratges: Late Afternoon; There - Try-Alive; Things in Between; Fr¡endly F¡re;

Jewel. Llargmetratges: Chinese Chocolate (1995)

ro I paxonlvl
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Nacionalitat: Canadá
Producció: Good Choice

F¡lm Product¡ons lnc,

1995
Direcció: Yan Cu¡ ¡ Q¡

Chang

Guió: Y. Cui ¡ Q. Chang,

a partir d'una novel.la

Luo Nlao de Qi Chang
Fotografia: M¡chael

Sp¡cer

Música: George Shao

Quing Gao, Allan Mah

Muntatge: Edmond

Chan

lnterpretació: Diana
Peng, Shifey Cui, Bo Z.

Wang, Henry Wang,

James Purcell

Durada: 99 m¡nuts
Versió: original anglés
amb subtÍtols en anglés
Format: 35 mm.
D¡str¡buc¡ó: Good

Cho¡ce Film Productions

lnc., Canadá

Guanyadora al lnternat¡onal
Confederat¡on of Art
Cinemas. Berlin F¡lm
Festival.1996

Premi a la millor direcció al
7th Nortel Palm Springs
lnternational Film Festival.
usA. 1996

Nac¡onalitat: Franga

Producc¡ó: Le Po¡sson

Volant, 1992

Direcció: Chantal

Akerman

Guió: Ch. Akerman

Fotograf¡a: Raymond

Fromont

So: Alix Conte

Muntatge: Rudy Marten

lnterpretació: Sami Frey

Durada: 35 minuts

Versió: or¡ginal francesa

Format: 16 mm.
Distribució: Le Poisson
Volant

Premi espec¡al del jurat,
Festival de Films de

Femmes de Créteil,
1993

LE DÉMÉNICTUENT

rA MUDAN(A

Un home es trasllada a un apartament modern de tres peces.

Observa l'entorn amb un cert desarrelament i recorda el seu p¡s

i, en particular, I'estiu de fa uns anys. El personatge desenvolu-
pa un monóleg en qué la memória és la gran protagonista.

La realitzadora belga Chantal Akerman (1950), és coneguda fonamental-

ment pel seu film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 7080

Bruxelles (1975) que resultá transgressor pel tractament de l'el.lipsi,

I'angulac¡ó i el joc del camp i contra-camp. A partir d'aquest film la seva

trajectória es caracter¡tza tant per I'experimentació formal com per la

indagació continuada sobre temes que afecten vitalment la seva genera-

ció: les relacions amb la mare, els desencontres, la solitud i el desarra-

lament.

Filmograf¡a:
Curtmetratges: Saute ma v¡lle (1968); L'enfant a¡mé ou je joue á étre una femme

mar¡ée (1971); La chambre 1¡ 2 Q972); M¡gmetratge: Le 15 du 8 (1973);
Llargmetratges: Hotel l\4onterey; Yonkers (1973); Je, tu, il, elle (1974); Jeanne
D¡elman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975); News from home (1976);
Les rendez-vous d'Anna (1978); D¡s-moi (1980); Toute una nuit (1982); Les anné-

es 80 (1983); Par¡s vu par (1984) (ep¡sod¡); Golgen eighties (1985); Histo¡res
d'Amerique (1989); Nuit et jour (1991); Le Déménagement (1992):

**o'0"^ 

l'



FICTION AND OTHER TRUTHS:
A FILttI ABOUT JANE RULE

FICCIO I ALTRES REALTTATS: UN FILM SOBRE JANE RULE

Combinant entrevistes, ¡matges d'arxiu i dramat¡tzacions aquest docu-

mental fa un segu¡ment de la llarga trajectór¡a de I'escriptora ¡ activista

nord-americana Jane Rule: les dificultats de Ies seves relacions, el seu

compromís continuat amb la llu¡ta contra la censura i la seva convicció

sobre la capacitat de viure i estimar de manera auténtica. El film con-

templa els seus anys de formació als EUA, el trasllat al Canadá durant

el període lvlcCarthy, la relació amb Helen Sonthoff, I'impacte de I'apari-

ció, el 1964, de la seva primera novel.la, The Desert of the Heaft, adap-

tada al cinema amb el tÍtol Media hora más contigo (Donna Deltch,

1985), la seva franca defensa del diari The Body Politic i les seves

valuoses contr¡buc¡ons al debat públic sobre sexualitat i representac¡ó.

Amb el seu balanq dels quaranta anys d'activ¡tat de Jane Rule el film
ens permet copsar I'evolució del seu art i del seu pensament.

Aerlyn Weissman va néixer a Ch¡cago ¡ el seu treball com a documenta-
l¡sta ha estat ric en experiénc¡es d¡verses. El seu primer llargmetratge
A Winter Tan (L989) fou nominat per als premis Gemini a la millor direc-

ció i a la millor pel.lícula.

Lynne Fernie és una creadora interdisciplinar que ha esta estretament
vinculada a comunitats feministes i lesb¡anes i ha desenvolupat molts
treballs en el sector editorial.

Filmograf¡a conjunta de Lynne Fern¡e i Aerlyn Weissman:
Forb¡dden Love (1992); Fiction and other Truths (1994)
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Nacionalitat: Canadá

Producc¡ó: Great Jane

Product¡ons LTD,

Toronto, 1994

D¡recc¡ó: Lynne Fernie i

Aerlyn Weissman

Fotograf¡a: z. Dirse, L.

Gilday i H. Bachmann

Música: Kathryn Moses

Muntatge: Cathy Gulkin

Durada: 57 m¡nuts

Versió: orig¡nal anglesa

Format: 16 mm.

D¡stribució: Great Jane

Productions, Toronto

Prem¡ Genie 1996, al
m¡llor documental cana'
denc.

Poma de Plata de
I'American National
Educational Media
Network

Premi del públic al m¡llor
documental al San
Franc¡sco lnternat¡onal
Lesbian and Gay Film
Festival, al Washington
One ¡n Ten Film Festival
i a Los Angeles Lesbian
and Gay F¡lm Fest¡val.

Títol or¡g¡nal: Flre

Nacionalitat: Canadá

Producció: Trial by Fire

F¡lms, 1996

Direcció: Deepa Mehta

Guió: D.Mehta

Fotograf¡a: Giles

Nuttgens

Música: A.R.Rahman

Muntatge: Barry Farrell

lnterpretac¡ó: Shabana

Azm¡, Nandita Das,

Kulbushan Kharbanda,

Jaaved laaferi, Ranj¡t

Chowdhry

Durada: 105 minuts

Vers¡ó: orig¡nal anglesa

amb subtítols en

castellá

Format: 35 mm.

Distr¡bució: Golem,

Pamploma

Prem¡ del públic al fest¡

val de Toronto (1996)

FUEGO

S¡ta, la jove esposa de Jatin, arriba a Delhi per viure a la casa familiar
del seu marit, on hi viuen també Askok, el germe de Jat¡n, Radha, la

seva dona i BUi, la mare dels dos germans. Ben aviat es revela la frag¡li-

tat de tes trad¡cions que fonamentaven la vida d'aquesta famíl¡a. La per-

sonalitat extraord¡náriament moderna de Sita provoca un trasbals en la
mentalitat de Radha, que sorpresa i alhora fascinada comenQa a qües-

t¡onar-se les nocions que havia tingut fins llavors respecte del seu lloc

en el món. La pel.lícula const¡tueix una exploració de les contrad¡ccions

i el caos entre el vell i el nou, i es pot considerar també com una metá-

fora sobre les trans¡c¡ons més ¡mportants que ha conegut l'índia -país
que ha prohibit la seva exh¡biciÓ- causades pel canvi de valors entre la
joventut i sobretot per la reconsideració del paper atrlbui't a les dones

des de fa segles.

Deepa lvlehta, va néixer a I'india i es graduá en F¡losofia per la Universitat de

Nova Delhi. Va comenqar la seva carrera c¡nematogref¡ca escrivint gu¡ons de

pel.lícules infantils. El 1973 va em¡grar a Canadá i fou co-fundadora de la
productora Sunrise Films L¡m¡ted. Comparteix la realitzaciÓ -i en un cas la

interpretació c¡nematográfica, amb nominació a la m¡llor actriu principal en

els Gemini, per la seva actuació a ln Lambo- amb la televisiva. En aquest

ámbit és autora d'un ampl¡ conjunt de documentals ¡ capítols de séries,

entre els que citem Travetl¡ng Light: The Photoiournal¡sm of D¡lip Mehta' dos

capítols de Young tnd¡ana Jones Chronicles i quatre episod¡s de Los v¡g¡lan-

tes de la Playa.Deepa Mehta ha aconseguit molts premis ¡nominac¡ons al

llarg de la seva carrera, com la menció honorífica de la crítica a la Cámera

d'Or del Fest¡val de Cannes (1991), pel seu film Sam y yo.

F¡lmograf¡a
Sam y yo (1990); Freda y Camilla (1993); Fuego (1996)
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HATRED

ODI

Arribada a Berlín quan la ca¡guda del mur, la realitzadora es

retroba amb el seu pare, una de les víctimes de I'odi i la xenofó-

bia nazis. En el context del final de la guerra freda, Mitzi Golman
pregunta a diferents vianants sobre la seva visió de la reunifica-
ció. Paral.lelament esclata la Guerra del Golf posant en evidén-

cia la contínua contradicció entre el discurs de la pau i els con-

flictes. La seva primera constatació és que I'odi és un sent¡-

ment ancorat al bell mig de la cultura de la humanitat. A cont¡-

nuació decideix iniciar un ¡nterrogatori, on s'inclou ella mateixa,
en tant que jueva emigrant, sobre el substracte dels conflictes
entre les diferents cultures, des de Nova York a l'Orient Mitjá,
passant per Austrália, el país on viu hab¡tualment.

Nascuda el 1959, Mitzi Goldman va iniciar la seva carrera com a cineas-

ta amb el documental Snakes and Ladders (1987). Ha donat classes de

cinema als EUA durant tres anys i posteriorment a Austr¿lia mentre

desenvolupava el projecte de Hatred.

Filmograf¡a:
Snakes and Ladders (1987); Australian Mosaic, sér¡e per T.V. (1996); Hatred
(1996)
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Nacional¡tat: Austrália

Producció: Rosemary

Blight ¡ Mitz¡ Goldman,

R.B. Films, 1996

D¡recc¡ó: lvl¡tz¡ Goldman

Guió: M. Goldman

FotoÉrafia: Erika Add¡s

So: Paul Finlay

Música: Sandy Evans

Muntatge: Den¡se

Haslem

Durada: 56 minuts

Versió: or¡g¡nal (anglés,

alemany, árab ¡ hebreu)

amb subtÍtols en anglés

Format: 16 mm.

D¡str¡buc¡ó: Australian

Film lnstitute/R.8.

Films, Sidney

Nacionalitat: EUA

Producc¡ó: Downstream

Productions, 1996

Direcció: Su Friedrich

Guió: Su Friedrich, Kathy

Nan Kuinlan

Fotograf¡a: lim Denault

So: Melanie Johnson,

Paul Belodeau

Muntatge: Su Friedrich

lnterpretac¡ó: Chels

Holland, Ar¡el Mara,

Alicia l\4anta, Ashley

Carlisle

Ourada: 62 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal anglesa

Fofmat: 16 mm.

Distrlbució: Media Luna,

Coldn¡a

HIDE AND SEEK

FET A AMAGAR

Mig documental mig ficc¡ó, Hide and Seek mostra una fase de I'existéncia on la

sexual¡tat encara no está del tot definlda tot interrogant-se sobre la manera en

qué una nena es pot adonar que el seu "príncep blau" és en realitat una princesa.

Amb una v¡s¡ó h¡stórica dels darrers quaranta anys ¡ amb testimon¡s contempora-

n¡s, el film mostra com es percep aquesta temática durant la ¡nfantesa i com les

persones adultes i les i especialistes fan les seves supos¡cions sobre aquesta

percepc¡ó. Gairebé la meitat del film, amb¡entada als anys se¡xanta, esta formada

per la posada en escena d'un personatge anomenat Lou, una no¡eta de dotze

anys. Ella fa les seves amigues a I'escola, al zoo, a les festes o a qualsevol lloc.

Es diveñeix amb elles ¡ pren consciéncia dels seus sent¡ments incip¡ents, enfron-

tant-se amb les actituds socials envers I'homosexualitat. La part documental (f¡l-

mada origináriament en Hi-8) está formada per entrev¡stes a vint dones que conten

els esdeveniments decisius de la seva infantesa. Expliquen qué els ha atret de les

seves amigues, qué van pensar la pr¡mera vegada que van sentir el mot "lesb¡a-

na" i qué consideren determ¡nant per a la seva homosexualitat. Les entrevistes

estan alternades amb mater¡al d'arxiu provinent de f¡lms d'educac¡Ó sexual i de

films amateurs.

Su Friedr¡ch va néixer el 1954 a New Haven, Connecticut. Va estudiar Art ¡ HistÓr¡a

de I'Art a la Universitat de Chicago ¡ a I'Oberlin College. A partir de 1978 realitza

curtmetratges I films experimentals, gairebé tots en blanc i negre. És professora

del M¡llenn¡um F¡lm Workshop i <je la New School of Social Research de Nova York'

F¡lmoEraf¡a
Curtmetratges: Hot Water (1978); Cool Hands, Warm Heart; Scar Tissue (1979); I

Suggest M¡ne (1980); Gently down the Stream (1981); But no one (1982); The

Ties that Bind (1984); First Comes Love (1991); Rules of the Road (1993); The

Lesbian Avengers eat Fire too (1993). Llargmetratges: Damned of you don't
(1987); Sink or Swim (1990); Hide and Seek (1996).
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THE POWDER ROOII

TAVABO DE SENYORES

Els lavabos públics són espa¡s d'intim¡tat que la directora ha observat i

ens presenta en aquest innovador i cándid documental que ens con_
dueix pels lavabos d'una escola secundária, d'un centre per a dones
grans, d'una sala de ball de Terranova, d'un club nocturn de Nova york,
aixÍ com per una sauna de Copenhagen, uns banys públics de
Casablanca i un bar "country" de Texas. En el més pur estil ,,cinéma-

verité" les dones confessen espontániament els seus plaers, les seves
frustracions ¡els seus sofriments en relació a I'amor, el sexe, les rela_
cions amb els homes ¡ les relacions entre elles mateixes. A The podwer
Room, subtitulat "de qué parlen les dones quan no hi ha homes al vol-
tant", el refugi i la intim¡tat de l'espai privat esdevé un catalitzador de
com les dones es comuniquen entre sí els detalls de les seves vides
emocionals. Alguns personatges són filmats ocasionalment fora dels
lavabos, en una bot¡ga o a I'entrada d'un café, peró els lavabos seguei_
xen sent la metáfora dels espais privats de les dones.

La carrera d'Ann Kennard és llarga i variada: s'ha dedicat ga¡rebé a
cadascun dels sectors de la indústria dels média. lnvest¡gadora, escrip_
tora, productora i directora són només algunes de les seves actuacions
en diferents programes televisius, especialment per les emissions de la
xarxa anglesa de Rádio-Canadá, The sth Estate i Adrienne Clarkson
Presents. Ha treballat també com a escriptora independent per les revis_
tes i diaris més importants de Canadá així com per programes de rádio.
El 1996 realitza per una série de biograf¡es de Rádio-Canadá anomena-
da Life & Times, un documental sobre I'astronauta Roberta Bondar.
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Nac¡onalitat: Canadá

Producc¡ó: l\4ichael

Allder, National Film

Board of Canada, 1996

Direcció: Ann Kennard

Fotografia: Ann

Kennard, Joan Hutton,

Zoe D¡rse

So: Ann Kennard,

Just¡ne Pimlott, Diana

Ruston, B¡sa Scek¡c

Mús¡ca: Cafos Lopes

Muntatge: Ed

Balevicius, N¡ck Hector

Durada: 48 minuts

Vers¡ó: original anglesa

Format: 16 mm.

Distr¡bució: National

Film Board of Canada

Nacionalitat: Bélgica

Producció: Saga Film,

Brussel.les, 1996

Direcció: Violaine de

Villers

Gu¡ó: V. de V¡llers

Fotografia: Annik Leroy,

Yves Cremer

So: Cosmas Antoniadis

Mús¡ca: Cécile

Kay¡rewba

Muntatge: Gilbefte

Coenen

Durada: 78 minuts

Vers¡ó: orig¡nal francesa

Format: Vídeo BETA SP

L6/9

Distribució: Walonie

lmage Production, L¡ége

RWAN DA-BU RU N DI, PARO LES
CONTRE L'OUBLI

RWANDA BURUNDI. PARAULES CONTRA L'OBLTI

Cinc dones Tutsis i Hutus, que han sobreviscut a la massacre

de tota la seva família, prenen la paraula per donar test¡mon¡

dels fets segons el seu punt de vista i per a que la mort d'un

milió de persones no s¡gui entesa com el desencadenament de

la "naturalesa" africana. A Brussel.les on ara viuen exilades,

envoltades dels records familiars que han pogut conservar,

expliquen les circumstáncies de l'assassinat dels seus.

Confrontades a la moft, aquestes dones són portadores de vida

i busquen per a elles i els seus infants nous valors educat¡us
que fac¡n possible la coexisténcia.

Violaine de Villers va né¡xer a Brussel.les el 1947. És llicenciada en

Política Económica i Social per Ia Universitat Catól¡ca de Lovaina, aixÍ

com especialista en mitjans de comunicació audiovisual ¡ aspectes inter-

culturals. Ha dedicat també molts esforQos a reconstruir una imatge
posit¡va del món afr¡cá en els m¡tjans de comunicació.

F¡lmografia:
La fadeur subl¡me ... de lvlarguerite Duras (1983); Place de Londres; L'ombre des
couleurs (1984); N4onsieur S. et Madame V. (1989); l\4izique lvlama (1992); La

téte á I'envers (1993); Rwanda Burund¡, paroles contre I'oubli (1996)
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RAPE, A CRIME OF WAR

VIOTACIó. UN CRIM DE GUERRA

F¡ns ara la violació no ha estat considerada com un cr¡m de guerra. En

el Congrés de Nuremberg, la violació no figurava entre les acusacions
finals. Cinquanta anys més tard, Rape: a crime of war explica la história
d'algunes dones extraordineries que llu¡ten per incloure la violació en

l'agenda del Tribunal de Crims de Guerra de La Haia. Durant la guerra a

I'ex-lugoslávia foren violades entre 20.000 i 50.000 dones. El film s'en-
fronta a aquestes xifres tot expl¡cant com la violació esdevé una detes-
table, pero acceptada, arma de guerra. Quatre dones -una doctora, una
jutge, una advocada i una dona que viu en un camp de refugi- parlen

sobre la reclusió forQada, la violació i la degradació a Bósn¡a. El film
conté també les estrem¡dores declaracions d'alguns homes joves con-

fessant haver comés espantosos actes de violació, tortura i assassinat
sota les ordres dels seus superiors.

Shelley Saywell és una escriptora i realitzadora canadenca autora de

diferents documentals d'investigació i denúncia amb els quals ha acon-

seguit moltes nominacions ¡ premis. D'entre tots ells destaquem: A/o

Man's Land (1994), sobre les corresponsals de guerra a Bósnia i

Afganistan i Fire and Water, sobre la v¡olac¡ó dels drets humans a lrak.

F¡lmografia:
Documentals: Shahira (1988); The Greempeace Years (1990); No Man's Land
(1994); Fire and Water (1995); Rape: A Crime of Wair (1996); Kim's Story (en pre-
paracjó).

Nacionalitat: Canadá

Producció: Silva

Basmajian, National

Film Board of Canada,

1996

Direcció: Shelley

Saylvel I

Fotograf¡a: M¡chael

Gr¡ppo

So: Peter Sawade

Música: Kevan Staples

for Rhlthm Division

Muntatge: Deborah

Palloway

Durada: 59 m¡nuts

Versió: or¡ginal anglesa

amb subtÍtols en anglés

Format: 16 mm.

Distr¡bució: National

F¡lm Board of Canada

Ceñificat de IVIér¡t en la

categoria d'actualitat a l'ecl

ció dels Golden Gate Awar(ls

Competition (1997) al 4Oth

lnternational Film Festival d(,

San Francisco.

Guanyador a Hesca Film

Festival de Lake Tahoe,

Nevada {1997).

Nac¡onalitat: Canadá

Producc¡ó: Silva

Basmajian, National

Film Board of Canada,

Quebec, 1987

Direcc¡ó: lvlargaret

Wescott

Guió: Ivl.Wescott

Fotografia: Zoe D¡rse

So: Diane Carriere

Mús¡ca: Andre V¡ncelli

Muntatge: Donna Read

Durada: 89 minuts

Vers¡ó: or¡ginal anglesa

Format: 35 mm.

Distribució: National

Film Board of Canada

STOLEN MOMENTS

MOMENTS ROBATS

Narrada per Kate Nelligan, la pel.lícula ens proposa una odisea
a través d'América del Nord i Europa per capturar els "moments

robats" de la história lésbica: la cultura lésbica al ParÍs, Berlín i

Amsterdam de la pre-guerra; les experiéncies de les dones en

els camps de concentració Nazi; els espectacles lésbics a la
Nova York dels 50, són tan sols alguns dels aspectes sobre la
história i la identitat lésbiques explorats en aquest film provoca-

tiu. Escriptores com Joan Nestle, Leslie Feinberg i Audre Lorde

comparteixen les seves visions sobre I'amor, la vida, les políti-

ques sexuals i el feminisme. El film també observa d'altres
escenaris culturals contemporanis com els clubs de dones
motoristes, els "pubs", les comédies lésbiques, el Festival de

Música de Dones de Michigan i les atletes ¡ la seva participac¡ó

en els Jocs Gai de Vancouver.

Margaret Wescott és també autora de Behing the Veil: Nuns
(1984), film que rememora la turbulenta história i les fites acon-

seguides per les dones en la religió. Va treballar com assessora
amb Norman Jewison, que util¡tze les seves investigacions per a
la seva pel.lícula Agnes de Dios (1985).

Filmografia:
Beh¡nd the Veil: Nuns (1984); Stolen lvloments (1987)
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STORIES OF HONOUR AND SHAME Y AURA-T'rL DE LA NErGr A NoÉla

xrvlni PER NADAI?

Una nit d'estiu a una granja del sud de Franga, un grup de cria-
tures juguen a fet a amagar. Els pares treballen la terra, espe-
cialment la mare que cull cebes, tomáquets, naps...sota la
vigiláncia del pare, patró i alhora amant, casat amb una altra
dona que viu en un altre poble. La mare és el centre de tot. Ella

suavitza totes les coses i amb tendresa i complicitat aconse-
gueix protegir els seus 7 fills de les tiranies del pare. La rudesa
de l'esdevenir quotidiá no impedeix els grans moments de felici-
tat del nucli familiar.

"Penso que la part física del f¡lm té molt a veure amb el fet que
I'acció succeeix al camp, al llarg de tres estacions. No pots més
que ten¡r una relació fisica amb la terra, amb el sol, amb el
vent, amb el fred. Els ¡ntérprets no poden fer trampes, estan
implicats com a éssers humans: tenen fred ¡ calor de veritat ¡

aixó ajuda molt. Crec que molt sov¡nt h¡ havia més "vida" que
"cinema" en el rodatge." S. V.

Nascuda a Avinyó el 1967, Sandrine Veysset va estud¡ar
Filologia i Arts plástiques a Montpell¡er abans de treballar com a

decoradora de molts films, especialment a Les amants du Pont
Neuf,de Léos Carax. Y'aurat'il de la ne¡ge á Noél és el seu pri-

mer film.

HISTORIES D'HONOR I VERGONYA

La franja de Gaza ha estat ocupada per lsrael duranl 27 anys. Després

de la llarga sublevació de Palestina, Gaza está parcialment administrada
per una autoritat nac¡onal. A part¡r del retrat d'algunes dones palesti-

nes, grans o joves, es desvetlla la v¡da d'una societat reg¡da pels valors
patriarcals i islámics. L'obl¡gació de portar vel, els matrimonis arreglats
per les famílies o el cas d'una noia de 14 anys que somia convertir-se

en cirurgiana peró que també constata que la major part de les amigues

de la seva edat ja s'han casat o són mares de família, al costat de la
satisfacció d'una dona que ostenta la categor¡a de segona esposa, són

els diferents aspectes que ofereixen una perspectiva general sobre les

dones palest¡nes i el seu entorn cultural. El film permet una reflexió

ámpl¡a sobre les conseqüéncies del conflicte étnic que afecten directa-

ment l'esdevenir diari de les dones.

Nascuda a Anglaterra el !947, Antonia Caccia va passar llargues tempo-
rades als EUA i durant els anys setanta va treballar per Amnesty

lnternational a Sudáfrica. L'any 1975 es graduá en cinema. End of
Dialogue, el seu primer film, fou el primer a interessar-se per la vida en

els municipis dels negres a Sudáfrica.

F¡lmografia:
The B¡g K. (1975); The War ¡n Z¡mbabwe (1978); On our Land (1981); Voices of
Gaza (1989); Stor¡es of Honour and Shame (1966). Els tres darrers formen una
trilogia sobre les dones palestines a Gaza.
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Nacional¡tat: Regne

Unit/Palestina

Producció: August F¡lm

Itd., Gran Bretanya,

1996

Dlrecc¡ó: Antonia Caccia

Fotografia: Jonathan

Collinson

So: John Anderton

Muntatge: Brand

Thum¡n

Durada: 58 minuts

Versió: orig¡nal árab

amb subtÍtols en anglés

Format: super 16 mm.

D¡stribució: Jane Balfour

Films Ltd., Londres

Nacionalitat: Franga

Produccló: Humbert

Balsan, Ognon P¡ctures,

París, 1996
Di¡ecció: Sandrine

Veysset

Gu¡ó: S.Veysset

Fotogral¡a: Héléne

Louvart

So: D¡dier Sain

Muntatge: Nelly Quettier
lnterpretació:
Dom¡n¡que Reymond,

Daniel Duval, Jess¡ca

Martinez, Alexandre

Roger, Xavier Colonna,

Fanny Rochet¡n, Flav¡e

Chimenes

Durada: 90 minuts

Vers¡ó: original francesa

amb subtítols en anglés

Format: 35 mm.

D¡str¡buc¡ó: Flach

International, París

Premi Louis Delluc.

Prem¡ C¡némas en
France (Cannes 1996).

Prem¡ d'¡nterpretació
femenina a l'11é festi-
val de ParÍs.
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REALTIZADORES ALEMANYES

- Deutchland, Bleiche Mutter, Helma Sanders-Brahms (1980)

- En pleno corazón, Doris Dorrie (1983)

- Buster's Bedroom, Rebecca Horn (1990)

- lm Kreise der Lieben, Hermine Huntgeburth (1991)

- Mein Herz Niemandem!, Helma Sanders-Brahms (1997)
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DEUTCHLAND BLEICHE MUTTER

ALEMANTA MADRE rÁuot

La história transcorre durant el nazisme, la Segona Guerra Mundial i els
anys 50. Un home, una dona, una nena. Ell és un soldat de l'exérc¡t ale-

many. Ella ha de suportar les bombes ¡ el retorn final a casa amb la

nena sobre les espatlles o agafada de la má, fent el seu camí a través
dels boscos nevats. En m¡g de la desgrácia, la relac¡ó entre mare ¡ filla
és una illa de felicitat iharmonia. Després, será víctima d'una violació i

patirá les privacions de la posguerra mentre intenta reconstruir inutil-
ment el seu matrimoni i el benestar familiar que tan havien esperat tots
tres. El 1994 Alemania, madre pálida fou considerat com un dels 7O

clássics d'entre els films estrangers estrenats als EUA. Ha tingut molta
repercussió en la reconstrucció de la ¡matge d'Alemanya en el món. A

París fou exhibit durant un any i mig i la seva estrena el 1g8g fou un
gran esdeven¡ment. Ha t¡ngut una acceptació similar a Suécia, Japó i

Canadá.

Fllmografla
Curtmetratges i TV-F¡lms: Angelika Uban, Verkáuferin, Vertobt (1969); cewatt (1970); Die
lnd¡str¡elle Heilsarmee (1971); Der Angeste|te (1972); Die Maschine (1973); D¡e Letzten Tage
Von Gomotrha; Eradbeben in Chili (1974); Conte pour Anna et pour tous les enfants que savent
danser sous la lune (1982); Alte L¡ebe (1985); Ein Schwarzer in der fraumfabrik (1994).
Llargmetratges: Under dem Pflaster ist der Strand (1974); Shirins Hochzeit (1976); Heinr¡ch
(1977); Vringsveedeler Tr¡ptychon (1978/79)', Deutschland Ble¡che N4utter (1979); D¡e Berührte
(1980); D¡e Erbtóchter /Les filles héréditaires, episodi: Lügenbotschaft/N¡essage-Nlensonge
(1982); Flügel und Fesseln/L'avenir d'Emilie (1984); Laputa (1986); Fet¡x (episodi Er am Ende),
1987; lvlanóver (1988); Apfelbaüme (1992); JetA Leben- Juden in Berlin (1994); tvein Herz
N¡emandem! (1997).
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Nac¡onal¡tat: Alemanya

Producció: Helma

Sanders

F¡lmproduktion/Literaris

ches Colloquium

Berl¡n/WDR, f979/aO
Direcció: Helma

Sanders-Brahms

Gu¡ó: H. Sanders-

Brahms

Fotografia: Jürgen

Jürges

So: Gunther Kortwich

Música: Hürgen Knieper

Muntatge: Elfi Tillack,

Uta Perig¡nelli

lnterpretac¡ó: Eva

Mattes, Ernst Jacobi,

El¡sabeth Stepanek,

Angel¡ka Thomas, Rainer

Friedrichsen

Durada:123 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal aleman-

ya amb subtÍtols en

francés

Format: 16 mm.

Distilbuc¡ó: lnternationes.

Bonn

Titol original: Mitten ¡ns

Herz

Nac¡onalitat: Alemanya

Producc¡ó: Olga Film,

wDR, 1983

Di¡ecció: Dor¡s Dórrie

Guió: D. Dórrie

Fotografia: lvlichael

Góbel, color

Decofats: Klaus

Emberger

Música: Paul Shig¡hara

Muntatge: Thomas

W¡egand i Lilly Otting

lnteipretac¡ó: Beate

Jensen, Josef

B¡erbichler, Gabrielle

Litty, Nuran Filiz, Jens

lvlü ller-Rastede

Durada: 91 minuts

Vefsió: original aleman-

ya amb subtítols en

castellá

Format: 16 mm.

D¡stribució: Goethe

lnstitut, C¡nemateca,

lvladr¡d

EN PLENO CORMON

Primer llargmetratge de la realitzadora, el film centra la seva trama

narrativa en la relac¡ó de conveniéncia entre dos personatges antagÓ-

nics, Anna i Arm¡n, amb un to que va de la comédia irónica al melodra-

ma. L'humor, característic del treball c¡nematográf¡c de la directora, li

permet s¡tuarse sempre a una d¡stáncia prudent dels personatges dels

seus f¡lms, sense perdre ni capacitat de convenciment n¡ de seducc¡Ó

que d'altra banda queden assegurades a través d'un guió i uns diálegs

molt suggerents. En pleno corazón obeeix a I'agosarat propÓs¡t de cons-

truir en clau contempor¿nia, amb amenitat ¡ poca retórica una história

de conflictes tan ancestrals com són la ¡ncomunicació, la sol¡tud, els

desitjos divergents i les emocions.

Nascuda a Hannover el 1955, va fer una estada a diferents escoles de

cinema dels EUA després dels seus estud¡s secundaris. De retorn a

Alemanya va continuar estudis a I'Escola Superior de Cinema de Munic

on va graduar-se amb Der Erste Walzer (El primer vals). Compag¡na el

cinema amb la literatura, activitat amb la que ha aconseguit també una

continuitat a la vista de les obres publicades: Liebe, Schmerz und das

Gauze Verdammte (L'amor, el dolor i totes aquestes maleides coses),

Mann meiner Traüme (L'home dels meus somm¡s) o B¡n ich Schón?
(Sóc guapa?)

Fllmografia
Cuftmetratges: Ob's stürmt oder schne¡t (1976), Ene, tMene, lvlink (1977); Der erste Walzer;

Háttest was Gescheites gelernt; Alt werden in der Fremde (1978); Paula aus Portugal (1979);
Katharina Eiselt,85, Arbeiterin (1980)i Von Romantik keine Spur; Daryischen; Unter lauter
Schafen (1981) . Llargmetratges: Mitten ins Heu (1983): lm lnnersn des Wals (1984); Mánner
(1985); Paradies (1986); N4e and Him ich und Er (1988); Geld; Love ¡n Germany (1989); Happy
Birthday, fürke! (1992); Was darf's denn sein? (1993); Keiner liebt lVich (1994).
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BUSTER'S BEDROOÍY

I.A HABTTACIó DE BUSTER

M¡tjanqant una posada en escena estrafolária ¡ completament

irracional, amb plans enquadrats com a quadres, personatges

excéntrics i un aire general de somni estrany, el film descriu

I'experiéncia d'una estudiant de cinema que est¿ investigant

sobre Buster Keaton. L'accló es situa a la Nirvana House: un

sanatori totalment deteriorat s¡tuat al desert de Califórnia on

Keaton havia seguit un tractament anti-alcohólic.

Rebecca Horn és una de les artistes més originals i interdiscipli-

nars de la nostra época. Escultora, poetessa, cineasta, les

seves especulacions sobre el temps i l'espai han trobat la seva

expressió en els dos llenguatges, el plástic i el cinematográfic.

Nascuda al 7944 a Odenwald, Alemanya, va estudiar a

l'Académia de Belles Arts d'Hamburg, a la DAAD de Londres i

fou professora invitada al California Art lnst¡tut de la Univers¡tat

de San Diego. Actualment viu a BerlÍn on és professora de la
Hochschule für Bildende Künste.

F¡lmograf¡a
Performance t (L972); Performance 2 (7973)i Parad¡esw¡twe (1975); Deie

Chinesciche Verlobte; Der Eintanzer (1978); La Ferd¡nanda - Sonata fur eine
Med¡c¡-Villa (1981); Buster's Bedroom (1990)
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Nac¡onalitat: Alemanya,

Canadá, Portugal

Producc¡ó: lvletropolis

F¡lmproduktion, Berl¡n,

Les Productions du

Verseau, lvlonreal i Prole

F¡lme Lda., Lisboa,

1990

Direcció: Rebecca Horn

Guió: R. Horn i Mañin

Mose Bach

Fotografia: Sven Nykvist

So: Uwe Kerken

Música: Sergei

Kuryokhin

Muntatge: Barbara von

Weitershausen

lnterpretac¡ó: Donald

Sutherland, Géraldine

Chaplin, Valent¡na

Cortese, Amanda Ooms

Durada: 104 m¡nuts

Versió: original anglés

Format: 35 mm.

Distribució: lvletropolis

F¡lmproduktion, Berlín

Nac¡onalitat: Alemanya

Producc¡ó: Josef¡ne

F¡lm, 1991

D¡recció: Hermine

Huntgeburth

Gu¡ó: H. Huntgeburth

Fotografia: Bernd

lvleiners

So: Alfred Olbrisch

Mús¡ca: Karsten

Günther

Muntatge: Renate Merk

lnterpretac¡ó: Barbara

Auer, Kar¡n Baal, Ruth

Hellberg, Edgard Selge

Durada: 79 m¡nuts

Versió: original

alemanya amb subtÍtols

en castellá

Format: 16 mm.

D¡stribuc¡ó: Goethe

lnst¡tut, C¡nemateca,

tMadrid

IM KREISE DER LIEBEN

ENTBE LOS SERES QUERIDOS

Una peculiar comun¡tat formada per tres dones -l'ávia, la mare i la filla-
v¡u en un pis antic d'Hamburg. Mar¡a, de 30 anys, d¡streu la família amb

els seus afers matrimonials. Gertrud, de 50 anys, este dominada pel

seu des¡g de trobar un home que l'estimi. Emmi, que en té 80, és la

que porta el control de tot. Les tres dones viuen atrapades en la seva

dependéncia emotiva en un delicat equilibri que es veu alterat el dia que

un dels pretendents de Maria s'enamora bojament d'ella. lm Kreise der
Lieben és una comédia familiar que recorda l'atmosfera de les comé-

dies angleses iencara més el film Pero...¿Quien mató a Harry? d'Alfred

H itchcock.

L'humor negre és una forma d'express¡ó que permet d¡r coses que no es podrien

dir d'altra manera si no és a forqa de moltes d¡ficultats. Les ver¡tables tragédies

succee¡xen a portes tancades, peró les situacions cdmiques també. Aquestes tres
dones no són especialment tendres. Observo els meus personatges amb ¡ron¡a i

amb una sosp¡ta de perversitat, ben allunyats dels planys ¡ de la malenconia".

H.H.

Hermine Huntgeburth va néixer el 1957 a Paderborn. Estudiá cinema a

l'Escola de Belles Arts d'Hamburg. El 1983 aconseguí una beca que li
va permetre seguir els seus estudis a Sydney, Austrália.

F¡lmograf¡a:
Curtmetratges: Unter der Oberfláthe (7977)i l'mard (1980); ln der prárie, in der
Dakota; Einblick (1981); Huntstüche (1982); lch warte unten (1987); Die

Mitspeisenden (1988); Llargmetratges: lm Kreise der Lieben (1991)
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T.IEIN HERZ NIEI'IANDEM!

EL MEU COR ÉS NOMÉS MEU!

História d'amor entre una dona jueva (la poetessa Else Lasker-Schuler) i

un home alemany (el poeta Gottfried Benn) a principi de segle, dos
rivals de la poesia lÍrica que van ll¡urar-se a un dels més bells diálegs
amorosos de la literatura universal -apass¡onat, sensual, desesperat,
salvatge- ple de devoció ¡ alhora d'odi. Ell fou un entusiasta seguidor
dels nazis, mentre que ella fou obligada a sortir com una miserable del
paÍs on havia triomfat, per errar de paÍs en país fins a Jerusalem. Ell

aviat va adonar-se que s'equivocava, quan els naz¡s van considerar la

seva tendéncia artística com a "degenerada" i va caure en desgrácia.

Quan ella va morir, l'elegia póstuma que ell li dedicá és una declarac¡ó
d'amor immarcescible. Les imatges documentals que complementen la

história d'aquests dos amants ofereixen una perspectiva del contex
históric tot produint un r¡c contrast amb I'estilització de la posada en
escena i I'acció dramática.

Nascuda el 1940 a Emden, Helma Sanders-Brahms va estud¡arArt Dramát¡c a
Hanover així com teatre i l¡teratura anglesa i alemanya a Colónia. Després d'haver
estat presentadora a la televisió wDR va treballar amb els d¡rectors ¡talians sergio
Corbucci i Pier Paolo Pasolin¡ (1969). Després va comenqar a rea¡¡tzar curtmetratges
i documentals per a la televisió i el c¡nema. Ha treballat també com a per¡odista.

FllmoElráfa

Cunmetratges i ruFlms: Angelika Uban, Veúáuferin, Verlobt (1969); Gewalt (1970); Die lndistriel¡e Heilsarmee

11971); Der Angestellte (1972); Die Maschine (1973); Die Letzten Tage von Gomorha; Eradbeben in chili (1974);

Conte pour Anna et pour tous les enfants que savent danser sous la lune (19a2); Alte Liebe (1985); Ein Schwarzer

in der Traumfabrik (1994). Llargmetratges: lJnder dem fflaster ist der Strand (1974); Shirins Hochzeit (1976);

Heinrich (1977); Vringsveedeler Triptychon (1978/79); Deutschland Bleiche lvlutter (1979); Die Belühne (1980);

Die Erbtóchter /Les filles héréditaires, episod¡: Lügenbotschaft/lvlessage-lvensonge (1982); Flúgel und

Fesseln/L'avenir d'Emil'e (19a4); Lapúa (19a6); Felix (episodi Er am Ende), 1987; Manóver f1988); Apfelbaüme

(1992); leü Leben- Juden in Berlin (1994); f¿1ein HeE - Niemandem! (1997).

34 I MoNoGRAFIA
I
I

I

I
I

Nac¡onalitat: Alemanya

Producc¡ó: Helma

Sanders GmbH en

col.laboració amb

artelWDR

Direcció: Helma

Sanders-Brahms

Guió: H. Sanders-

Brahms

Fotografia: Roland

Dressel

So: Joseph Pórzchen,

Bernhard Joest, Thomas

Erkelenz

Mús¡ca: Peter Kowald,

Eckard Koltermann,

Angelika Flacke

Muntatge: lvlonika

Schindler, Nadine

Schulze, Helma

Sanders-Brahms

lnterpretació: Lena

Stolze, Cornelius

Obonya, Ol¡ver Gr¡ce,

Thomas Ruffer

Durada: 90 m¡nuts

Versló: or¡g¡nal aleman-
ya amb subtítols en

anglés

Fo?mat: 35 mm.

Dlstrlbucló: Futura

Filmverlag, Mun¡ch

CURTIiI ETRATGES DEL LEEDS

ANIMATION WORKSHOP

- Give us a smile (Somriu-nos)

- Crops and Robbers (Collites i lladres)

- Home and Dry? (A casa i amb Ia roba aixuta)

- A// Stressed Up (Totalment estressades)

- Through the Glass Ceiling (A través del sostre de vidre)

- No offence (Sense ánim d'ofendre)

- A Matter of lnterest (Un assumpte d'interés)

- Out to lunch (Hem sortit a d¡nar)
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Home and Dry?

CURTI{ETRATGES DEL LEEDS
ANII'IATION WORKSHOP

GM US A SMILE ( Somriu-nos I
Explicació de les agressions que pateixen les dones diáriament, des de les imat-
ges estereot¡pades dels mitjans de comunicac¡ó, a les bromes sexistes o la

violéncia fís¡ca. El film, parla també de la incomprensió de la pol¡c¡a o la justÍc¡a

pel que fa a les dones que denunc¡en agressions ¡ no s'obl¡da de descr¡ure els

métodes ut¡l¡tzats per moltes dones per a defensar-se.

CR0PS AND ROBBERS (Collites i lladres)
Actualment, quan 500 m¡l¡ons de persones no tenen res per menjar, el tema de

la fam mundial és generalment incomprés. Aquest film, imaginatiu i provocador,

assenyala les connex¡ons entre l'excés i la miséria tot ut¡l¡tzant de manera engi-

nyosa tres lín¡es narrat¡ves que conflueixen en la f¡gura d'Yvonne, la dependenta

d'un supermercat que ofereix una vis¡ó d¡recta de l'ús del menjar com a mercade-

ria i alhora com a arma, tot indicant també algunes solucions.

HOME AND DRY? (A casa i amb la roba aixutal
Mentre esperen a la bugaderia quatre dones parlen de la seva vida doméstica i

s'adonen que, malgrat que ma¡ no s'haurien definit com a "homeless" (sense

casa), totes han experimentat aquesta sensació. Saben que una casa no és

només un lloc cál¡d que els ofereix seguretat ¡ les protege¡x d'agressions sexuals

o racials ¡ comparteixen la necessitat de re¡vindicar el dret a una v¡da doméstica

decent.

Give Us a Sm¡le

1993, 13 m¡nuts

Crops and Robbers

1986, 15 minuts

Home and Dry?

1987, 8 m¡nuts

All Stressed Up

1993, 12 minuts

Through the Glass

Ce¡l¡ng

1994, 17 minuts

No Offence

1996, 12 minuts

A Matter of lnterest
1990, 13 minuts

Out to lunch

1989, 12 minuts

Versió: or¡g¡nal anglesa

Format: 16 mmg

Producció ¡ Distribució:
Leeds Animation

Workshop, Leeds (West

Yorkshire).

Leeds Animation

Workshop és un col.lec-

t¡u de dones estableft a

Leeds (West Yorksh¡re),

Gran Bretanya, dedicat

a d¡fondre a través dels

seus films de dibuixos

animats les causes dels

conflictes socials que

afecten part¡cularment a

les dones així com a

oferir idees i facilitar les

d¡scussions sobre

aquests temes.

ALL STRESSED UP (Totalment estressadesl
De forma planera i entret¡nguda el film parla de les causes ¡ els efectes de

I'estrés. La majoria de personatges presentats tenen molt risc de caure en

I'estrés a causa de la seva categoria professional ¡ també perqué sÓn dones.

Han de pactar amb una ámplia varietat de problemes, com la planificació del tre-

ball, les males directrius, l'as§etjament sexual i la pressió de la doble jornada.

THR0UGH THE GLASS CEIUNG (A través del sostre de vidrel
A partir d'un conte de fades aquest curtmetratge suggereix idees constructives

sobre les barreres imposades a les dones en les seves aspiracions professio-

nals: la d¡scr¡minació, el racisme i altres prejudicis, I'or¡entac¡ó professional, la

prepoténc¡a sexual ¡ les polítiques famil¡ars.

N0 OFFENCE (Sense ánim d'ofendre)
lgual que el cas anterior, un conte de fades serve¡x d'exemple per a plantejar

accions pos¡tives en casos d'assetjament sexual, rac¡al i d'altres formes inaccep-

tables de comportament en el treball.

A MATTER 0F INTEREST (Un assumpte d'interls)
El problema del deute internacional es presenta a través de les histÓries

paral.leles de Maisy una dona atrapada per I'increment de les h¡poteques i la

situació a Brazico, un paÍs imaginari d'América del Sud. Presenta algunes iniciati-

ves de persones del Tercer Món per a resistir els efectes devastadors del deute i

suggereix accions que podrÍem emprendre per a enfrontar-nos a aquest conflicte
peremptori.

OUT T0 LUNCH ( Hem sortit a dinar)
Una conversa entre dones i homes s¡tuada en un café posa de man¡fest com el

llenguatge i I'espai per a expressar I'univers de les dones estan condicionats per

les expectatives masculines. Diferents incidents relacionats amb les dones

negres, les dones gordes i les lesbianes ¡ndiquen clarament els tÓpics ¡ l'estan-

darilzació dels rols sexuals ¡mposats.

LEEDS ANrMArroN wo*"rt 
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CURTMETRATGES DE

REALTTZADO RES CATALAN ES

- Júlia, Mercé RodrÍguez (1997)

- Lulú, Dália Rovira (1996)

- Narcis Comadira, escolpint el temps, Ona Planas (1997)

- Paraules, Laura Mañá (1996)

- Truquin abans d'entrar, Tola Castillo (1996)



JULIA

Una dona decideix suicidar-se, peró un seguit d'incidents i d'im-
previstos impedeixen que dugui a terme la seva determinació.

Mercé Rodríguez, nascuda a Barcelona el 1967 ha seguit estu-

dis d'Electrónica lndustrial i de Técnica en Operacions en Rádio

i Televisió, així com cursos de fotografia, il.luminació i cinema

d'animació. Actualment pafticipa en un grup de projectes

fotográfics creat a l'escola de fotografia Gris-Art, a Barcelona.

Des del 1988 ha treballat com a operadora de cámera o realit-

zadora de diverses obres videográfiques o televisives, la majoria

de vegades produides per Benecé Produccions.

Nac¡onal¡tat: Espanya

Producció: Benecé

Produccions S.1.,

Barcelona, 1997

Direcc¡ó: lvlercé

RodrÍguez

Fotografia: Eloy Codina

So: Aurelio lvlartínez

Música: lzaskum

Zubizarrela

lnterpretació: Crist¡na

García, Vicent Far

Durada: 8 minuts

Versió: or¡ginal catalana

Format: 35 mm.

Nacional¡tat: Espanya

Producció: Centre

d'Estudis

Cinematográfics de

Catalunya i Grup

Cinema-Art, Barcelona

1996

Direcció: Dália Rovira

Gu¡ó: D.Rovira

Fotografia: Oscar

M artínez

So: Xavi Cano

Muntatge: D.Rov¡ra

lnterpretació: Ariadna

Planas i Joel Carbonell

Durada: 8 m¡nuts

Vers¡ó: or¡ginal catalana

Fo?mat: 16 mm.

+o 
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Maria treballa de nit en un barra americana. El film descriu algu-

nes de les seves accions quotidianes durant el dia, la relaciÓ

amb el seu fill i els preparatius per a guarnir-se quan s'acosta

la nit.
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NARCIS COMADIRA, ESCOLPINT EL

TEIYPS

La pintura, la poesia i el cinema conflueixen en aquest film que

vol representar el moviment continu del procés creatiu. La figura

de Narcis Comadlra, poeta i pintor, es va perfilant enmig d'imat-
ges evocadores i suggerents que ens trasporten percepcions

diverses de colors, textures, paraules, formes. L'analogia entre

I'escultor -que moldeja la pedra- i el poeta -que moldeja la

paraula- i les incerteses del treball artístic són els dos eixos

vertebradors d'aquesta obra.

Ona Planas va iniciar la seva trajectÓria cinematográfica el

L987 . Ha participat en diferents films i séries, com a ajudant o

auxiliar de direcció de Francesc Betriu (Un día volveré), Marc

Recha (E/ cielo sube), Ridley Scott (7492: La conquista del para-

Íso), o com a actr¡u. Fou la protagonista de El vent de l'illa
(Gerard Gormenzano) i apareix també a Es quan dormo que hi

ve¡g clar (Jordi Cadena), El pont de Varsóvia (Pere Portabella) a

la ja citada El cielo sube i al curl Origen de Teresa de Pelegri.

F¡lmografia:
El tren de la bruixa (1990); Raquel (1993); Narcis Comad¡ra, escolpint el temps
(1ee6)

¿z I cunTvrrnllc¡s
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Nacionalitat: Espanya

Producc¡ó: lvlallerich

Audiovisual - lCC,

Barcelona 1997

Direcc¡ó: Ona Planas

Guió: O. Planas

Fotografia: M¡guel

Llorens, B/N

So: Urko Garay

lntérprets: Narcís

Comad¡ra

Durada: 13 minuts

Vers¡ó: or¡ginal catalana

Format: 35 mm

Nac¡onal¡tat: Espanya

Producc¡ó: V¡sual Grup

S.L., Barcelona 1996

Direcció: Laura lVañá

Guió: L.Mañá

Fotografia: Xavier

Alomar B/N

So: Fito Garcia

Muntatge: Jaume Vilalta

hterpretac¡ó: Pep

l\4olina, Joan Crosas,

Susana Herrero, Albert

Tr¡foll

Durada: 4 minuts

Vers¡ó: orig¡nal catalana

Format: 35 mm.

PARAULES

Un home intenta per tots els mitjans que I'escoltin, perÓ I'en-

torn opressor no li ho permet. Quan finalment aconsegueix par-

lar descobrim que parlar no sempre vol dir ser escoltat.

Laura Mañá, nascuda a Barcelona el 1968 ha seguit en paral.lel

els estudis de Turisme i d'lnterpretació del 1987 al 1990. Des

del 1990 la seva dedicació professional es divideix entre la lite-

ratura -ha guanyat el primer premi en el concurs nacional

Gabriel Aresti (Bilbao 1994) amb Un mundo numérico, ha publi-

cat la narració Cena de intelectuales a el PeriÓdico i a la rev¡sta

lmagen (Venezuela) i elaborat el guió de Puta por compas¡ón,

subvencionat pel Ministerio de Cultura (1995)- i el cinema. En

aquest mitjá ha participat com a actriu en tretze pel.lÍcules,

entre les quals citem Manila, La pasión turca, Nadie hablará de

nosotras cuando hayamos muerto i Libertarias. Paraules és el

seu primer curtmetratge.
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TRUQUIN ABANS D'ENTRAB

El Toni és felig amb la seva doble vida, viu la comoditat i la
tranqu¡l.litat al costat de la Mari José i la relació apassionada

amb la seva amant, la Dolors. Peró un dia la Dolors deixa un

m¡ssatge massa explícit al contestador que provoca que la Mari

José tregui el Toni de casa. El Toni comenga a peregrinar de

dona en dona; la Mari José planifica la seva venjanga.

Tola Castillo neix a Santiago de Xile el 1967 i viu a Espanya des

del L974. Va estudiar publicitat i comencá a participar en d¡ver-

sos rodatges en els equips de direcció i producció. També treba-

lla com a gu¡onista en un parell de projectes de séries de televi-

sió. Actualment estudia muntatge cinematográfic al CECC, treba-

lla com a guionista en un cómic d'humor lilulal Bárbara's, está

acabant el guió d'un llargmetratge i preparant un nou

curtmetratge.

Nacionalitat: Espanya

Producc¡ó: ln Vitro

Films, Barcelona, 1996

Direcció: Tola Castillo

FotoÉrafia: Xavier

Ximenez

So: Salva Mayolas

Música: Enric Grau

Muntatge: -,osé Baron,

Luis de la Madrid

lnterpretac¡ó: l\ilaria

Lanau, Josep Linuesa,

Perico Molina,

Carme Conesa i l\4aft¡

PeÍaferÍeÍ

Durada: 15 minuts

Versió: orig¡nal catalana

Format: 35 mm

ÍNou DELS FrLMs

Asta Nielsen
Bet, de Koningin van de Jordaan
Black Kites
Buster's Bedroom
Carlota Joaquina, princesa do Brasil
Curtmetratgies del Leeds Animation Workshop
Chinese Chocolate
Le Déménagement
Deutchland Bleiche Mutter
Dñden er et Kjartegn
En pleno corazón
Fiction and Other Truths: A Film about Jane Rule

Fuego
Hatred
Hide and Seek
lm Kreise der Lieben
Júl¡a
Lulú
Mein Herz Niemandem!
Narcís Comadira, esculpint el temps
Paraules
The Powder Room
Rwanda-Burundi, paroles contre l'oubli
Rape, a Crime of War
Stolen Moments
Stories of Honour and Shame
Truqu¡n abans d'entrar
Y aura-t'il de la neige á Nóel?
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