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PRESENTACIO

Renovant les intencions

En encontres recents entre organitzadores de Festivals o Mostres sem-
blants a aquesta, hem debatut intensament sobre I'oportunitat de
seguir realitzant convocatÓries com la que ara presentem.

El tema ha anat sorgint a partir de la celebració del v¡nté aniversari de
dos festivals de films de dones, el de Créteil i el de Floréncia, i atenent
tant als canvis que s'han anat produint en el treball creat¡u de les
directores com a l'atenció, molt més ¡ntensa, per part de les empreses
de distr¡buc¡ó i d'exhibició, que han permés que circulin amb una certa
normalitat algunes producc¡ons realitzades per dones, seguint, aixó si,
criteris de comercialitat molt estrictes, ampliant-ne a¡xí la panoremica.

En el moment de redactar aquestes línies a la cartellera de la nostra
ciutat hi ha films de Gilliam Armstrong, Agn¡eszka Holland, Marleen
Gorris, Jocelyn Moorhouse, Chus Gutiérrez, Marta Balletbó, Beeban
Kidron, la majoria d'elles reconegudes ja per la indústria i responsa-
bles de producc¡ons d'un alt nivel técn¡c que requereix implíc¡tament
grans pressupostos.

Fora d'aquestes situacions de producció trobem molts materials que
pr¡men la indagació en el terreny de la posada en escena i en el de la
construcció de trames argumentals. La majoria d'elles, desproveides
de I'arquetip que el pensament polÍticament correcte imposa sobre la
lectura del confl¡cte, ofereixen propostes noves i mirades sense aprio-
r¡s com a recone¡xement de la diversitat i la complexitat.

Aquests materials són els que tenen prioritat per a nosaltres en la pro-
gramació de cada edició de la Mostra on són presentats en un context
que permet la interrelació entre passat ¡ futur, és a dir, en un espai
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que visibilitza la genealogia d'aquells aspectes que, emmudits per
histor¡ografies excloents, han quedat en el silenci o bé han estat trac-
tats com a acc¡dents d¡ns de l'esdeven¡r de la creació c¡nematográfica
i que a ulls del debat feminista i de la indagació sobre les formes i els
continguts contemporan¡s, es revelen amb tota la seva s¡gn¡f¡cac¡ó.

El rescat, aquest any, I'hem plantejat a través de dues secc¡ons de les
c¡nc que consta la Mostra. En primer lloc en la secc¡ó de les PIONE-
RES, plantejada com un espai d'aprofund¡ment del cinema del nord,
comenqat a abordar I'any passat amb treballs d'Adriénne Solser, Edith
Carlmar i Asta Nielsen. Enguany es presenten treballs d'Esfir Shub,
Anna Hoffman-Uddgren i Paulina Brun¡us, representants de la URSS i

Suécia.

L'altre espai de rescat, és el MONOGRAFIC, en el qual agrupem una
série de films que tenen com a característ¡ca comuna I'evocació del
passat mitjanqant imatges documentals o f¡cc¡onals. Efectivament,
aquesta monografia que presentem sota el tÍtol d'IMATGES DEL PAS-

SAT conté tres exemples de muntatges amb mater¡al d'arxiu, A B¡t of
Scarlett, The Life and Times of Rosie de Riveter, For Love or Money i

un exemple de reconstrucció d'una memór¡a personal relacionada amb
el nostre passat més proper com és el treball de Bárbara Probst
Solomon sobre la postguerra espanyola.

El record i el recone¡xement a la feina de Pilar Miró, una de les directo-
res de I'Estat que més s'ha significat pel seu treball, tant en la d¡rec-
ció com en la polít¡ca aud¡ov¡sual del país és també per a nosaltres
una opoftunitat de recuperac¡ó, encara que parc¡al, d'una memória
col.lectiva básica per a les nostres referéncies culturals.

Pel que fa als documentals i f¡cc¡ons reunides en la secc¡ó PANORAMA

volem remarcar la d¡vers¡tat de procedéncies dels f¡lms, des de
Senegal a Fil¡pines passant per Finlándia i Canadá. D¡vers¡tat, un cop
més, també temática i formal que posa de relleu, a¡xí mateix, la
preséncia en la mate¡xa secció de la tasca de directores amb una llar-
ga exper¡éncia en la realitzac¡ó que aixÍ i tot són pr¿cticament descone-
gudes en el nostre país, com és el cas de la real¡tzadora francesa
Anne Marie Miéville, de la filipina Marylou Diaz-Abaya, la sueca Liv
Ullman i la nordamericana Yvone Rainer. Al seu costat, l'emergéncia de
noves generacions de directores ofereix un ventall de d¡scursos valents
i suggerents sobre I'observació del món contemporani.

Agraim de nou el suport revalidat de totes les institucions públiques i

privades que permeten la continuitat d'aquesta manifestació i donem
les grácies també a totes les persones del públ¡c que reaf¡rmen amb la
seva preséncia la val¡desa d'aquesta convocatória.

I
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PIONERES DEL NORD ( II I

- Fadren, Anna Hofman-Uddgren (LgL2)

- Lev livet leende, Pauline Brunius (L92L)

- Padenije dinastii Romanowych, Esfir Shub (1927)
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PADENIJE DINASTII
ROMANOWYCH

TA CAIGUDA DELS ROMANOV

En aquest film de !927, on la directora anal¡tza aquest episodi

históric des d'una perspect¡va revolucionária, combina diferents

fonts documentals: fotografies d'anius públics i pr¡vats,

pel.lícules i objectes relacionats amb l'época evocada.

Recordada sobretot com a muntadora, Esfir Shub fou una rea-

litzadora pionera en la utilització de técniques de filmació i de

concepció de l'escena cinematográfica que més endavant s'uti-
litzarien en el "cinema-verité", espec¡alment a partir de l'época

del sonor.

Filmografia:Paden¡e dinasti¡ Romanovykh (1927); Vel¡kii put (1927); Ross¡ia
Nikolaia ll (1928); Lev Tolstoi (1928); Segodnik (1930); KShE (Komsomolshef
elektr¡f¡kats¡i) (1932); Moskva stroit metro (1934); Strana Sovetov (1937); Turtsi¡a
na podeme (1937); lspaniia (1939); 20 let sovetskogo k¡no (1940); Fashizmbudet
razbtt (1942)t Strana rodnaia (1942); Sud v Smolenske (1946).
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Nac¡onalitat: URSS

Producció: Sovkino,

L927

Direcció: E. Shub

Guió: E. Shub

Mús¡ca: E. Shub

Muntatge: E. Shub

Durada: 67 minuts

Vers¡ó: muda

Format: 35mm.

D¡stribució:

C¡nemathéque de

Toulouse

HOI{ENATGE A PILAR I'IIRO

En aquest petit homenatge a la recentment desapareguda Pilar Miró hem cregut conven¡ent repro-

duir un extracte de I'entrevista que l¡ vam realilzar I'any 1994. En les respostes es trasllue¡x una

part, creiem que s¡gnificativa, de la personal manera d'entendre la seva posició com a dona i com

a professional. Ella mateixa, més endavant, ens va comentar que rellegint les seves paraules es

veia a si mateixa seca i dura i que aquesta no era Ia imatge que hagués volgut donar. Aixó no obs-

tant no va voler canviar ni una coma. L'entrevista es publicá a Espacios en espiral, un doss¡er ela-

borat per la, també desapareguda, coordinadora Una palabra otra.

Drac Mág¡c: Usted pasó por la E.O.C., ¿en qué medida siguen siendo fundamentales para

usted aquellas experiencias de su etapa de formación?
Pilar Miró: Si hay algo en que los profes¡onales del cine estamos de acuerdo es en la neces¡dad

de una, o varias, escuelas de cine de carácter oficial donde se ¡mpartan clases teóricas y se

real¡cen prácticas. Una escuela como fué la E.O.C. o como es la FEMIS en Francia. Es la única

forma de obtener una formación técnica adecuada a cada especialidad y que nada tiene que ver

con la secc¡ón de lmagen de las Facultades de Ciencias de la lnformaciÓn. Yo, y los que como
yo pasaron por la E.O.C. tuvimos una oportun¡dad de aprend¡zaje ¡nsustituible.

D. M.: ¿Cómo valora la evoluc¡ón que ha seguido su ley de cine?
P. M.: Pref¡ero no hacer valoraciones sobre la evolución de la legislación cinematográfica. Han

pasado 11 años desde el Decreto del 83 que estaba planteado para una etapa determ¡nada,

anterior a la integración de España en la Comunidad Europea, y que volvería a proponer de la
misma forma en la misma situación. Eso sí, no ent¡endo cuando oigo o leo críticas sobre las

subvenciones anticipadas por qué s¡guen sin suprimirse o modificarse de forma que nadie pro-

teste. Es bastante absurdo.
D, M.: En un libro -d¡cc¡onario compilado por Annette Kuhn y Susannah Radstone-, denominado
"Women in film. An internat¡onal guide", se menciona su paso por TVE y su posterior d¡mis¡ón.

Las autoras achacan este hecho a una mentalidad misógina dentro de la m¡sma admlnistrac¡ón

en contra de las mujeres que ocupan alguna posición de poder (pg. 267) ¿Estaría usted de

acuerdo con esta valoración?
P. M.: No conozco el l¡bro de Annette Kuhn y Susannah Radstone pero conozco otras op¡n¡ones

en el m¡smo sentido. No estoy de acuerdo. El motivo que provocó mi dimisión de la Dirección

General de RTVE fué exclusivamente polÍtico, a pesar de que fuera envuelto en otra cosa. Por

cierto que ninguna mujer me defendió, ni feminista, nidel mundo de la polÍt¡ca, ni de la cultura.

Es obvio que no es misogin¡a lo de este paÍs. Al menos en m¡ caso.
D. M.: ¿Cúal fué el hecho concreto en su biografía que la llevó a convertirse en d¡rectora cinema-

lográfica?
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P. M.: En concreto n¡nguno. Las vocaciones se forjan en la adolescencia cuando aun no se t¡ene
biografÍa.
D. M.: ¿Cuales son sus influencias c¡nematográf¡cas más importantes? ¿Films?
¿Realizadores...? En ocasiones ha mencionado a Pollack, un d¡rector poco reconocido por la críti.
ca sesuda, como uno de sus maestros.
P. M.: El cine americano de los años 50 y 60. Especialmete Ford. El inglés de los 70. Las
influencias son más personales, de sent¡mientos, que de estilo. Welles, Bergman, Visconti...,
muchos. Pollack no me influye en ese sentido, hace películas que yo considero cercanas a lo
que soy capaz de hace( Tal como éramos, por e.jemplo.
D. M.: En sus proyectos de tipo más personal y "autobiográfico" (Ga¡y Cooper que estás en los
cielos, El pájaro de la felicidad, We¡lher) ¿qué tipo de materiales de partida utilizó a la hora de
realizar los gu¡ones?. Siguiendo con la misma idea, a la hora de adaptar una novela o un mate-
rial l¡terar¡o previo (Wefther, Beltenebrosl ¿qué tipo de ¡ntereses la guían?
P. M.: Todas Ias pelÍculas son personales y ninguna es autobiográfica. Parto de historias que
me interesan, sobre las que tengo un punto de vista personal y que pretendo "toque" al espec-
tador. No son exactamente intereses. Es necesidad de comun¡car, de hacer sentir algo a los
demás.
D. M.: ¿Qué ¡mportanc¡a t¡ene el gu¡ón en sus trabajos? ¿Suele real¡zar guiones de hierro o bien
tiende a la inspiración del último momento?
P. M.: El gu¡ón es un punto de partida imprescindible. Cuanto mejor sea mejor se prepara la pelí
cula desde e¡ punto de vista de producción. Cuanto más sólido, más garantías para rodar bien.
Pero cambio muchas cosas, quito, añado, transformo. Man¡pulo bastante en el rodaje aún con el
mejor de los gu¡ones, cosa que nunca creo haber ten¡do.
D. M.: ¿Puede hablarse del cuerpo de las actrices y de los actores como metáfora polivalente
del cuerpo de la d¡rectora o del director?
P. M.: No tengo opinión. No me lo planteo.
D. M.: ¿Piensa en la recepc¡ón del público a Ia hora de rcalizil un film? ¿Cree que las mujeres
pueden comprenderlos mejor?
P. M.: P¡enso en las personas. No hago d¡visiones entre otras cosas porque cuando haces una
película desconoces en absoluto cual va a ser su resultado.
D. M.: ¿Usted ha tenido que luchar especialmente como mujer para trabajar en igualdad de con-
d¡ciones o por el contrar¡o su convicción y su fuerza le han ayudado a pasar por encima de los
impedimentos?
P. M.: En 1994 es un tema algo trasnochado. Mi trabajo es competitivo para todos. Es cuestión
de tenacidad y de tener las cosas claras.
D. M.: De la imagen que usted ha proporcionado, tanto en las entrev¡stas que ha concedido
como en su trabajo, se deja ver un modelo de mujer activa, positiva y luchadora que ha eludido,
en todo momento, cualqu¡er ¡magen de víctima incluso en las situac¡ones más adversas de su
carrera profesional. ¿Tiene algún sentido para usted el lamento o la queja, o se deja seducir por

su vertiente dramát¡ca?
P. M.: Depende del carácter que uno se forme. Respeto el lamento ajeno pero creo que la vida
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es un combate que hay que ganar. Y no me gusta que se conozca de mi más allá de lo que que-

dará en mi trabajo.
D. M.: En su film Gary Cooper que estás en los cielos, establece su particular homenaje a un

film y a la figura de un actor. ¿Sigue siendo importante aquel So/o ante el pel¡gro como metáfora
vital?
P. M.: Hay muchos héroes cinematográficos donde poder elegir -como en la literatura- no maxi-

malizo hasta ese punto.

D. M.: En nuestra cultura la muerte es algo molesto que debe ocultarse. Y usted, en cambio, la
coloca d¡recta o indirectamente en todos sus f¡lms. Esto, ¿se debe a un part¡cular reflejo de sus
vivencias o es acaso una reivindicación cultural?
P. M.: Opino lo contrario. En este paÍs como en todos los que han estado somet¡dos a una reli-
gión que cree en el "más allá", la muerte está presente, forma parte de nuestra cultura pero

como exh¡b¡c¡ón: los velator¡os, los entierros, los funerales, los lutos. No veo la ocultac¡ón.
D. M.: En La pet¡ción, El crimen de Cuencay Beltenebros parece haberse recreado en un trata-
m¡ento muy d¡recto de la violencia que muchos han juzgado inconveniente, sobre todo, teniendo
en cuenta que esa mirada fría e imparcial no parece convenir a Io que hab¡tulamente se entien-
de por sensibil¡dad femen¡na. ¿Qué opina de estas apreciaciones?
P. M.: No creo en lo "femenino" referido a la sensibilidad. Y creo en la presencia cont¡nua de la
violencia, pero, vamos, no es una obses¡ón.
D. M.: En El pájaro de la felicidad presenta usted a una madre que no ha sabido como relacio-

narse con su hijo -una relac¡ón, por otra parte, que tiene su paralelismo con otras relaciones
amorosas- ¿Quería usted reflexionar sobre la dificultad de encontrar nuevos modelos maternales
en un mundo en el que a la mujer se le ex¡ge profesionalmente que adopte roles muy semejan-
tes a los masculinos en detr¡mento de sus relac¡ones personales?

P. M.: En El pájaro de la felicidad, como el resto de las pelÍculas quieren decir lo que cada
espectador reciba, lo que interprete. lnsisto en que yo cuento histor¡as de una manera determi-
nada pero no daré nunca una explicación teórica de lo que he pretendido decir. Si se ha captado
habré acertado. En caso contrario lo habré hecho equ¡vocadamente. Pero en m¡ op¡nión las pelÍ
culas se hacen, no se explican. Al menos yo no sé hacerlo. En cualquier caso he tratado de

hablar de sentim¡entos, de sensaciones, de relac¡ones personales, de reflexiones interiores. No

me ¡nteresa la reivindicación sexual, ni me paro a pensar en los roles masculino-femenino-
maternal-profes¡onal, etc.
D. M.: Respecto a la crítica, ¿se ha sent¡do reflejada en las reflexiones de los demás, ha recon-

siderado algún aspecto de su trabajo profesional gracias a la misma? ¿Le interesa Io que la crít¡-

ca feminista pueda dec¡r de sus trabajos?
P. M.: Es obv¡o que la crÍtica feminista no me dirá ni más ni menos que otra si es r¡gurosa e

¡nteligente. En ocas¡ones la crÍtica es un motivo de reflexión para uno mismo, ins¡sto, cuando es

seria -tanto si es favorable como si no lo es-. No lo es en muchos casos.
D. M.: ¿Qué le han aportado sus recientes trabajos realizados para el teatro, tanto en el terreno
operístico como en el dramático?
P. M.: Enriquecen etapas de m¡ vida. Aprendo y me comunico con algunos semejantes. iEs
maravilloso!
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EL PAJARO DE LA FELICIDAD

Revisitació, des de la maduresa, d'un altre film de la mate¡xa

directora, Gary Cooper que estás en los cielos, en el que torna

a convocar a Mercedes Sampietro, una de les actr¡us més pre-

sents en la seva filmografla. lgual que en el film esmentat, en

aquest cas, Pilar Miró construelx un personatge femení que fa

balanq del seu passat: un fill, un ex-mar¡t, un company amb

qui no s'entén, uns pares amb qui ja no es comunica- i deci-

deix assumir la seva solitud com a signe de la seva própia

identitat. L'aparició de la seva nora i el seu net trasbalsaran

aquest propósit i donaran un tomb contundent a la seva vida.

Filmografia
La petición (1976); El cr¡men de Cuenca (1979); Gary Cooper que estás en los

c¡elos (1981); Hablamos esta noche (1981); Werther (1986); Beltenebros (1991);
El pájaro de la felicidad (1993); Tu nombre envenena mis sueños (1996); El pero
del hortelano (1995).

Nac¡onalitat: Espanya

Producc¡ó: J. L.

Olaizola i R. Díaz-

Salgado, Central de

Producciones

Audiov¡suales, 1993

Direcció: P¡lar M¡ró

Guió: l/ario Camus

Fotografia: José Lu¡s

Alcaine

Música: Jordi Savall

Muntatge: José Luis

lvlatesanz

lnterpretac¡ó:

lvlercedes Samp¡etro,

A¡tana Sánchez Gijón,

Dan¡el Dicenta, -rosé

Sacristán, Carlos

Hipólito, María del

Carmen Prendes, Jord¡

Torras

Durada: 118 minuts

Vers¡ó: orig¡nal caste-

llana

Fofmat: 35 mm.

Distribució: UlP,

Barcelon a

PANORAI.IA

- The Body Beautiful, Ngozi Onwurah (1991)

- Enskilda samtal, Liv Ullman (1997)

- Guerrillas in our Midst, Amy Harrison (7992)

- Mossane, Safi Faye (1996)

- Murder and Murder, Yvonne Rainer (1996)

- My Feminism, Dominique Cardona i Laurie Colbert (1997)

- Naisenkaari, Kitl Loustarinen (1997)

- Nous sommes tous encore ici, Anne Marie Miéville (1997)

- Perversiones de mujer, Susan Streitfeld (1996)

- Sa Pusod Ng Dagat, Maylou Díaz-Abaya (1998)

- The Watermelon Woman, Cheryl Dunye (1995)

- You Can't Beat a Woman, Gail Singer (1997)
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THE BODY BEAUTIFUL

EL COS BONIC

Aquesta exploració despullada sobre la malaltia d'una mare

blanca i la carrera ascendent de la seva filla negra com a

model revela la trascendéncia d'una cultura equivocada del cos

i de la identitat sexual i racial. En el centre del recorregut pro-

posat pel film es presenta un provocatiu v¡atge a la memória i

a la fantasia en un trajecte cap a les profunditats de la forga

natural que és, alhora, un inoblidable tribut a la figura materna.

Nac¡onalitat: Regne

U n¡t

Producc¡ó: 1991

Direcció: Ngozi

Onwurah

Durada: 23 m¡nuts

versió: or¡ginal anglesa

Format: 16 mm.

D¡stribució: Women

lMake lvlov¡es, Nova

York

Premi al millor docu-
mental al Fest¡val de

l\4elbourne

it
Nacional¡tat: Su¿cia

Producc¡ó: lngr¡d

Dahlberg, 1997

Direcció: L¡v Ullmann

cu¡ó: lngmar Bergman

Fotografia: Sven

Nykvist

Muntatge: lvlichael

Leszcylowsk¡

lnterpretació: Pernilla

August, Max von

Sydow, Samuel Fróler,

I l)omas Hanzon,

Krist¡na Adolphson,

K¡rin Akerblom

Durada: 131 m¡nuts

vers¡ó: or¡g¡nal sueca

,¡rrrb subtítols en

lr¡rncés

Format: 35 mm.

D¡stribuc¡ó: The Sales

oo.. Londres

l'rcrni a la millor actriu
lrr t:l Festival
Iillornacional de
t)lrrt;trgo, 1997

ENSKILDA SAMTAL

CONFESSIONS PRIVADES

Basat en un guió d'un dels més grans directors europeus, el suec

lngmar Bergman, el film está centrat en el conflicte intern d'Anna

Bergman, la mare del c¡neasta, que es debat entre el seu compromís

matrimonial i maternal i el des¡g amorós desbordant envers el seu

amant, el jove Tomas. Els dubtes sobre la il.licitud d'aquesta relació, el

seu sofriment i alhora la seva extrema felic¡tat sÓn les contradiccions
que comparteix amb Jacob, el seu director esp¡r¡tual i la seva millor

amiga.
M¡tjanqant una modulació dramática tensa i continguda Liv Ullman' que

tantes vegades hav¡a estat davant la cámera en els films de Bergman,

demostra una gran sensibilitat a I'hora de captar els sent¡ments i els

matisos expressats pels seus magnífics intérprets en aquesta impres-

sionant descripció de la moral i les ¡mposicions socials de la Suécia

dels anys 20 i 30.

Liv Ullman, nascuda a Tokio de pares noruegs va fer els seus estud¡s

dramát¡cs a Londres. El seu debut escén¡c va ser amb el Rogaland

Theatre a Stavanger (Noruega) i el cinematográfic el 1957. Ha estat
nominada en nombroses ocas¡ons per l'Oscar com a millor actriu i ha

guanyat el premi del American Film Cr¡t¡cs quatre vegades consecuti-

ves. També ha escrit dos ll¡bres de memÓries, "Changing" i "Tide" i ha

estat amba¡xadora de I'UNICEF durant quinze anys.

Filmografia:
Sof¡e (1992); Kristin Lavransdatter (1996); Private Confessions (1997)
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GUERRILI-AS IN OUR MIDST

GUERRILLES ENTRE NOSALTRES

Aquest film presenta una aguda exploració sobre les maquina-

c¡ons de les polÍtiques comercials del món de I'art durant el

boom dels anys vuitanta i convoca les "Guerrilla Girls" a la pan-

talla.

Aquest grup anónim del terrorisme artístic ha aconseguit intro-

duir la crítica contra el racisme iel sexisme en I'art contempo-

rani des del 1985 i les seves táctiques han canviat la imatge

de I'activisme polític i cultural.

Amy Harrison ha treballat en documentals de caire social

durant el ultims anys, d'entre d'altres, Cuba: in the Shadow of
Doubt i Women of Summer, ambdós produits per Suzane

Baumann. També ha col.laborat en el multiprem¡at documental

American Dream, de la Barbara Kopple's Academy.

Filmografia:
Guerrillas ¡n Our N4idst (1992)

Nacional¡tat: EUA

Producc¡ó: A. Harrison.

t992
Direcció: Amy Harr¡son

Guió: A. Harr¡son

Fotografia: Ellen Kuras

So: Rosa Howell'

Thornhi I I

Muntatge: Ruth Cullef

Durada: 35 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal angles¿r

Format: 16 mm.

Distr¡bució: Women

Make lvlovies, Nova

York

Nacionalitat: Senegal-

f ranQa

Producció: Muss

Cinematographie, La

S0pt Cinema, 1996

Direcció: Safi Faye

cu¡ó: Safi Faye

So: Anna Perini

Música: Yandé Codou

S()ne

Muntatge: Andrée

I )avanture

lnterpretac¡ó: Abou

oi)nrara, Alpha Diouf,

Alioune Konare, lsseu

Ni¿lng, Magou Seck,

N4oustapha Yade

Durada: 105 minuts

vers¡ó: orig¡nal wolof

Format: 35 mm.

D¡stribució: Les

Aleliers de l'Arche,

I ', rrís

MOSSANE

Considerat com el film més simbÓlic de tota la filmografia de

Safi Faye, Mossane está inspirat en una llegenda tradicional

del seu país que planteja el tema dels matrimonis convencio-

nals i el conflicte amb els desitjos imprevistos. La realitzadora

mostra un interés especial en la recreaciÓ de la vida quotidiana

en un entorn rural, marc en el qual es desenvolupa I'acció de

la seva pel.lícula.

Safi Faye neix a Dakar. Després de treballar com a institutriu

durant set anys a Senegal, decideix, a partir d'un encontre amb

Jean Rouch a Dakar el 1996, anar a estudiar a París etnologia

i antropologia. Paralel.lament al doctorat, que desenvolupa a la

Sorbonne, s'inicia en el cinema a l'Ecole Nationale Superiéure

Louis Lumiére. El L972 comenQa la seva carrera com a realitza-

dora i consagra la seva obra a la cultura i els problemes dels

pobles de l'Africa negra.

Filmograf¡a:
Kaddu Beykat (1975); Fad'jal (1979); tvlossane (1996).
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Nacionalitat: EUA

Producció: Stephen

l\4ccabe i Yvonne

Rainer, 1996

Direcció: Yvonne

Rainer

Gu¡ó: Yvonne Ra¡ner

So: David Powers

Música: Frank London

Muntatge: Yvonne

Rainer

lnterpretació: Joanna

l\4erlin, Kathleen

Chalfant, Catherine

Kellner, lsa Thomas,

Kendal Thomas. Rod

Mc Lachlan, Alice

Plai.ten

Durada:113 minúts

Vers¡ó: orig¡nal anglesi¡

Format: 16 mm.

Distribució: Zeitgeisl

Films. Nova York

Nacionalitat: Canadá

Producció: Laurie

Colbeñ, 1997

Direcció: Dom¡nique

Cardona ¡ Laurie

Colbert

Fotograf¡a: Jonathan

Freeman

Mús¡ca: -rocelyne

Lanois

Muntatge: Nick Hector

Durada: 55 minuts

Vers¡ó: original anglesa

Format: 16 mm.

Distribució: Dominique

Cardona i Laurie

Colbert, Toronto

MY FEMINISM

EL MEU FEMINISME

En el context de les reaccions ant¡-fem¡nistes aquest documen-

tal realitzat per les directores de Grácies a Déu sóc lesbiana
(1), convida a reflexionar sobre el fet que la revolució feminista
encara continua. Mitjangant un seguit d'entrevistes amb dones

vinculades a diferents opcions personals i polÍtiques, el film,
que utilitza també imatges documentals, construeix un mosaic

exhaustiu i ple de matisos del passat i del present del movi-

ment feminista.

Aquest és el segon film del tándem Dominique Cardona i

Laurie Colbert. Les dues tenen una llarga formació en el terreny

del documental, en el qual han realitzat diferents tasques.

Dominique Cardona, nascuda a Algéria i educada a Franqa, viu

actualment a Canadá. Laurie Colbert és originária de Toronto i

está graduada pel Canada Film Center.

(1) Projectat en aquesta l\ilostra I'any 1993.

F¡lmografia:
Thank Good I'm a Lesbian (1992); l\4y Feminism (1997).

Premi al Festival de

Berlín. 1997

MURDER AND MURDER

ASSASSINAT I ASSASINAT

Mirada serena sobre la maduresa de les dones, la sexualitat
lesbiana i la malaltia en aquesta cultura que només glorif¡ca

l'amor jove i heterosexual. Aquest seté film de la directora és

una treball emocionant i desafiant, a mig camí entre el "cule-

bró",|a comédia negra, la história d'amor i la mediació polÍtica.

Yvonne Rainer nascuda al 1934 a San Francisco, Yvonne

Rainer va estudiar dansa contemporánia a Nova York i, a partir

de 1960 va treballar com a coreógrafa. És fundadora del

Judson Theatre. lvl¡tjanQant aquest grup ha pogut exposar Ia

seva faceta mes contestatária i políticament més comprome-
sa. Després d'incloure petites mostres fílm¡ques dins de les

seves pefformances artístiques, Yvonne Rainer ha centrat defi-

nitivament el seu interés en el cinema on ha realizat diverses
pel.lícules, de les quals vem veure una mostra en la primera

edició del nostre festival.

Filmografia:
Curtmetratges: Volleyball (1967); Hand iMovie (1968); Rhode lsland Red; Trio Film;

Line (1969). Llargmetratges: Lives of Pefformers l!972)i Film About a Woman
Who... (1974); Kristina Talking Pictures 91976); Journeys From Belin, 1971
(1980); The Man Who Envied Women (1985); Privilege (1990); Murder and lvlurder
(1ee6).
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NAISENIGARI

CORBES GRACIOSES

Amb un afinat sentit de I'humor i un punt de vista molt perso-

nal, la directora expressa les seves idees sobre la convivéncia

de les dones amb el seu cos. Més de cinquanta dones de

totes les edats i talles cedeixen la seva imatge tot convertint-

se en els objectes d'estudi d'aquest particular assaig fílm¡c

que conté moments d'una qualitat poética captivadora.

K¡ti Luostarinen neix el 1951, i és llicenciada en Filosofia per

la Universitat de Helsinki. És també gu¡on¡sta i directora.

F¡lmografia:
Body (1983); Monday (1984); lcy l\4us¡c (1984); Elegia (1985); The Song of Glass
Cube (1985); Jarmo, T years (1987); Nomd¡, my Sister (1988); I Heard a Voice

(1989); Yearning the Past (1990); The Face of the Moon (1990); An Angel Flew

Over (1990); Vutti Vuugle (1990); Bagatell¡ Pomppalero (1991); After the Ra¡n

(1992); Dis-moi ce qu'on a vu (1993); Naisenkaari (1997).

Nacionalitat: F¡nlandia

Producció: lVikael

Wahlforss-Ep¡dem,

1997

D¡recció: K¡ti

Luostarinen

Gu¡ó: Kiti Luostarinen

So: lvlartti Turunen

Música: Páivi Takala

Muntatge: Anne

Lakanen

Durada: 52 minuts

Vers¡ó: original anglesir

Format: 35 mm.

D¡str¡buc¡ó: The

Finnish Film

Foundation, Helsink¡

Nac¡onalitat: Franga

Producció: Pér¡phéria,

Les Films du Losange,

vega Film, Alain Sarde,

L997
D¡recc¡ó: Anne-l\4arie

N4¡évi I le

Guió: A.M. Miéville

Fotografia: Christophe

Beaucarne, Jean-Paul

Rosa da Costa,

Christophe Pollock

So: Franqo¡s lvlusy,

Olivier Burgaud,

Christophe G¡ovannoni

Muntatge: A.l\4.

Miév¡lle

lnterpretac¡ó: Aurore

Clément, Bernadette

Lafont, Jean-Luc

Godard, David Amigoni,

Vincent Babel, Dan¡el

Ge¡ser

Durada: 80 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal france-

SA

Format: 35 mm.

D¡stribuc¡ó: Les Films

du Losange, París

NOUS SOMT.IES TOUS ENCORE ICI

ENCARA SOM AQUI

El film és una continuació de la investigació que la directora havia

iniciat en els seus anteriors films entorn de la solitud, I'amor, I'a-

mistat i la relació amb l'altre. El film está estructurat com un con-

cert de música clássica. En la primera part, a partir de Plató, dues

dones reemprenen una discussió amb un incessant joc de pregun-

tes i respostes. En el segon mov¡ment Jean-Luc Godard llege¡x un

text de Hannah Arendt sobre I'aillament i la solitud. El tercer mov¡-

ment desenvolupa la trobada entre Godard i una dona que el visi-

ta.

Anne-Marie Miéville nascuda a Lausanne al 7942. Des que va

col.laborar per primera vegada, al a972, amb Jean-Luc Godard

com a foto fixa a la pel.lÍcula Tout va bien, les seves carreres han

estat unides, de manera que Anne-Marie Miéville ha treballat amb

el polémic director francés com a guionista, actriu, productora,

muntadora, codirectora i d¡rectora d'art. La seva obra cinematográ-

fica se centra, entre d'altres, en el problema de la incomunicació.

Filmografia:
Curt i m¡gmetratges: Papa comme maman (1978); How can I love (1983); Le livre

de Mar¡e; Faire la féte (1986); Mars et Venus (1991). Llargmetratges: Mon cher

sujet (1988); Lou n'a pas dit on (1994); Nous sommes tous encore ici (1997).
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PERVERSIONES DE MUJER

Susan Streitfeld, directora d'aquest inusual film inspirat en I'o-

bra de la psicoanalista Louise Kapplan, Les tentacions d'Emma
Bovary, ofereix una visió contundent de l'efecte de l'arbitratge
patriarcal en la realització professional i afectiva de les dones.

De la má de l'Eve, un personatge ficcional construit al serve¡

d'aquesta tesi, el film posa en escena diverses man¡festacions
del malviure que el patriarcat imposa a les dones. A partir de

les situacions exposades, les noves propostes del feminisme

de la diferéncia esdevenen especialment clarividents.

Susan Streitfeld graduada el 1976 a la New York University
Film School, ha treballat com a productora de films indepen-

dents a Nova York iLos Angeles com a professora d'actors i

directors a I'American Academy of Dramatic Arts/West. També

es cofundadora de la companyia teatral Hothouse. Com a

representant de actors ha treballat amb Daniel Day-Lewis,

Jennifer Jason-Leight, Juliette Binoche i Linda Hurt entre altres.

Filmograf¡a:
Female Pervers¡ons (1996).

z¿ Ipl¡romul
I

I

I

Nac¡onalitat: EUA

Producc¡ó: Mindy

Affrime Productions,

1996

Direcció: Susan

Streitfeld

Guió: Susan Streitfeld.

Julie Hebert segons el

llibre de Louise J.

Kaplan

Fotografia: Teresa

lvled¡na

Mús¡ca: Debbie

Wiseman

Muntatge: Curtiss

Clayton, Leo Trombetta

lnterpretació: Tilda

Swinton, Amy lvlad¡gan.

Karen Sillas. Frances

Fisher, Laila Rob¡ns,

Dale Shuger

Durada: 113 m¡nuts

Vers¡ó: original anglesa

Format: 35 mm.

Distribució: Shefock

Films, Madrid

Nac¡onalitat: F¡lipines

Producc¡ó: Jimmy

Duavit i Butch Jiménez,

1997

D¡recc¡ó: Marilou DÍaz-

Abaya

Gu¡ó: Jun Lana

Fotografia: Romy Vitug

So: Ramón Reyes

Mús¡ca: Nonong

Buencam¡no

Muntatge: Jess

Navarro

lnterpretac¡ó: Jomari

Yllana, Elizabeth

Oropesa, Chin-Chin

Gutiérrez, Rolando

T¡nio, Pen l\4edina

Durada: 114 minuts

Versió: or¡ginal fil¡p¡na

Format: 35 mm.

D¡str¡buc¡ó: GlvlA

Films, Makatj C¡ty

SA PUSOD NG DAGAT

EN EL MELIC DE [A I.IAR

En una remota illa de pescadors, Pep¡to aprén l'ofici de la seva

mare, la Rosa, eficag llevadora del poblat. El film descriu els

esforqos del noi per a superar els prejud¡cis socials sobre un

ofici conslderat prop¡ de les dones i, mitjanqant una trama

argumental plena d'observac¡ons sobre la vida quotidiana, ofe-

reix una aproximació molt il.lustrativa de les relac¡ons socials i

les expectatives d'aquella comunitat.

Marilou Diaz-Abaya nascuda a Quezon (Filipines) el 1955, va

estud¡ar comunicació en el seu país per després cont¡nuar amb

un curs de graduaciÓ de cinema i televisiÓ a la Loyola

Marymount Un¡vers¡ty de Los Angeles el 1978 i un altre curs a

la London lnternational Film School. Actualment treballa en un

film commemorat¡u del centenari de la independéncia de les

illes Filipines.

F¡lmografia:
Brutal (1980); Moral (1983); Baby Tsina (1984); Karnal (1984); lka-11 utos
(1994); lpaglaban mo (1995); May nagmamahal sa iyo (1996); N4ilagros (1997);

Sa pusod ng dagat (1998); Rizal (1998).
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THE WATERMELON WOIIAN

LA DONA DE LA SÍNDRIA

Cheryl (interpretada per la própia directora) és una dona negra
que est¿ a punt de realitzar un documental sobre Fae Richards,
una actriu negra dels anys 30 coneguda popularment com The
Watermelon Woman, que actuava en els films d'una de les pri-

meres realitzadores de Hollywood. Cheryl treballa també en un
vídeo club. El film descriu les elucubracions de Cheryl sobre
I'actr¡u i posa en escena també la seva exc¡tant história d'amor
amb Diana, una dona blanca, client habitual de la botiga.
L'habilitat de la realitzadora en la confluéncia d'aquests dues
históries, la de I'actriu histórica (personatge inventat per Dune)
i la de la relació lesbiana de les protagonistes, converteix
aquesta pel.lícula en una estimulant reflexió sobre la represen-
tació de la sexualitat i la raQa en el cinema i una invitació a

especular sobre els lím¡ts entre la ficció i la realitat.

Cheryl Dunye és cineasta, videoartista i realitzadora de peffor-
mances. Va fer els seus estudis a la Temple University i a la
Escola d'Art de la Rutgers University's Mason Gross. El seu tre-
ball analitza la confluéncia de rasa, sexe i classe a la vida de
les lesbianes negres.

F¡lmograf¡a:
Curtmetratges: Greetings From Afr¡ca (1994). Llargmetratges: The Watermelon
Woman (1995).
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Nacionalitat: EUA

Producció: Barry

Swimar i Cate Wilson.

Dancing Girl, 1995

Direcció: Cheryl Dunye

Gu¡ó: Cheryl Dunye

Fotograf¡a: lvl ichel le

Crenshaw

So: lack Mehlbaum

Muntatge: Annie Taylor

¡ Burke tvloody

lnterpretació: Cheryl

Dunye, Guinevere

Turner, Valarie Walker,

Cam¡lle Pagl¡a, L¡sa

l\4arie Bronson

Durada: 90 minuts

Versió: or¡ginal anglesa

Format: 16 mm.

D¡stribuc¡ó: Dangerous

to Know. Londres

Nacional¡tat: Canadá

Producció: .loe

lvlacdonald, National

Film Board of Canada,

1997

D¡recció: Gail Singer

Guió: Gail Singer

So: Leon Johnson,

Danny Shitrit, Veniamin

Gorya¡nov, Tony

Bensusan, Akira

lshizak¡, Eugenio

Gut¡érrez ¡ Ao Loo

Mús¡ca: Donald Quan

Muntatge: David New

Durada: 94 minuts

Versió: original anglesa

Format: 35 mm.

Distr¡bució: National

Film Board of Canada

YOU CAN'T BEAT A WOIIIAN!

NO POTS APALLISAR UNA DONA!

Aquest documental proposa una particular i sug§erent aproxi-
mació al tema de la violéncia contra les dones. MitjanQant les
entrevistes a persones de diferents cultures i paisos, Canadá,
Rússia, Sud-Africa, lsrael, Japó i Xile, la directora indaga sobre
el germens dels abusos contra les dones des d'una perspecti-
va cultural global, tot oferint una mirada irreverent sobre l'ordre
patriarcal que posa en evidéncia les estretes relacions entre
génere i culpabilitat.

Gail Singer porta més de 20 anys treballant com a guionista,
d¡rectora i productora. Ha realitzat majoritáriament documen-
tals, peró també ha fet incursions en el món de la ficció amb
productes com el seu llargmetratge True Confections, o en el
dels grans formats rodant pel.lícules pel s¡stema IMAX. Ha

rebut nombrosos premis a canadá, EUA, Japó, Anglaterra,
FranQa i Suissa entre d'altres paisos.

Filmografia:
R¡verra¡n: G¡ft of Passage (1976); T¡me ofthe Cree (1976); Season of Plenty
(1977); The Fiddlers ofjames Bay (1979); Loved, Honoured and Bruised (1979);
The World's Children (1980); Potrait of the Artist. As An Old Lady (1982); A

Moveable Feast: a Fllm about Breastfeed¡ng (1982); Abort¡on: Stories from North
and Sound (1985); Trade Secrets: Journal¡sm (1985); Neighbourhoods (1985); A

Mother and Daughter on Aboftion (1986); Profile of Barton Myers (1986); Hayley's
Home l\4ovie (1987); ls Everyone Here Crazy? (1988); Chr¡s (1990); Women in
Medieval Europe (1991): W¡secraks (1991); True Confections (1991); You Can't
Beat a Woman! (1997).
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LES IÍ'IATGES DEL PASSAT

- A Bit of Scarlet, Andrea Weiss (1996)

- For Love or Money, Megan McMurchy (1984)

* The Life and Times of Rosie the Riveter, Connie Field (1980)

- When the War was Over, Barbara Probst Solomon (1997)
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A BIT OF SCARLET

UNA MICA D'ESCAR¡.ATA

Observació aguda ¡ plena d'humor de les representac¡ons gays

i lesbianes en el cinema británic des dels anys cinquanta fins

als nostres dies. Constrult únicament amb fragments de ficció

molt ben trobats susc¡ta sov¡nt la hilaritat tot divulgant escenes

antológiques prov¡nents de diferents films. És un contrapunt

saborós i cáustic al film americá The celluloid closed, una con-

tribució intel.l¡gent a la história de la representac¡ó dels sexes i

les sexualitats a la pantalla.

Amb diferents treballs premiats, Andrea Weiss és directora,

escriptora i doctora en História. Al costat de Greta Schiller va

fundar Jezebel Productions, I'any 1984 i fou la productora de

Paris Was a Woman (1995), d¡r¡gida per G. Sch¡ller i estrenada

a Barcelona el 1996.

F¡lmoEraf¡a:
Before Stonewall: The Mak¡ng of a Gay and Lesb¡an Community (1985);
lnternational Sweetheads of Rhythm: Amer¡ca's Hottest All-Girl Band (1986); Tiny

and Ruby: Hell D¡vin' Women (1988); Vampires and V¡olets (1992); A Bit of
Scarlet (1996).

Nac¡onalltat:

Anglaterra

Producció: Rebecca

Dobbs, Maya V¡s¡on,

1996

Direccló: Andrea Weiss

Guió: Andrea We¡ss ¡

Stuart Marchall

Mús¡ca: John Eacott

Muntatge: Andrea

Weiss

Durada: 75 minuts

Versió: original anglesa

Format: 35 mm.

D¡stribuc¡ó: Brit¡sh Film

lnstitute, Londres

Naclonal¡tat: Austrál¡a

Producc¡ó: Megan

McMurchy , Jeny

Thornley i Margot

Ol¡ver, 1984

Dhecció: Megan

McMurchy, Margot

Nash, Margot Ol¡ver i

Jeni Thornley

Guló: Megan McMurchy

Jeny Thornley i Margot

Oliver

FotoEraf¡a: Erika Addis

So: Pat F¡ske i

Annabelle Sheehan

Múslca: Elizabeth

Drake

Muntatge: Margot

Nash

Durada:109 minuts

Versló: orig¡nal anglesa

Format: 16 mm.

Dlstribució: Women

l\lake Mov¡es, Nova

York

FOR LOVE OR IíONEY

PER AMOR O PER DINERS

Aquesta extraordinária producció recupera imatges de cinema
doméstic, de ficció i documental sobre la lluita per la supervivén-

cia económica de les dones australianes des del 19O6 fins at

1983. Al mateix temps, la recuperació que presenta de materials
radiofónics, canqons populars, cartes i entrevistes, el converteixen
en un model de treball de recerca al servei de la visibilitat del
paper históric de les dones.

Fllmografia
Witches Faggots Dykes and Poofters (1980); For Love or Money (1983); Breathing
Under Water (1991); Talk (1994).
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THE LIFE AND TIMES OF ROSIE
THE RIVETER

LA VIDA I ELS TEMPS DE ROSEI tA CAPTIVADORA

Rosie the Riveterfou el símbol de les dones treballadores

durant la Segona Guerra Mundial. El film, reconegut com un

dels millors documentals de la década dels vuitanta, analitza
les conseqüéncies i els conflictes apareguts a la societat nord-
americana durant els anys quaranta der¡vats de I'ampliació del

mercat laboral generada per I'entrada dels EUA a la Segona

Guerra Mundial. Aquest fet, que va desmuntar automáticament

els prejudicis sobre la capacitació de les dones, es va traduir
en una oferta ámplia i diversa de llocs de treball que foren ocu-

pats per milers de dones sota la crida de "Fes el treball que ell

deixa". El film ofereix el retrat de cinc "Rosies" que recorden

les seves históries i presenta alhora un ampli conjunt de mate-

rial visual i sonor sobre aquella época.

Nacional¡tat: EUA

Producció: 1980

D¡recc¡ó: Conn¡e Field

Durada: 65 m¡nuts

Vers¡ó: or¡ginal anglesa

Format: 16 mm.

Distr¡bucló: Clar¡ty

Films, Californ¡a

Nacionalitat: EUA

Producció: B. Probst

Solomon

Direcc¡ó: B. Probst

Solomon

Gu¡ó: B. Probst

Solomon

Fotograf¡a: B. Probst

Solomon

So: Jacob Burkhadt,

.lim Markovic, Dav¡d

Vinik

Muntatge: Dennis

Chominsky, Sal

Ivlallino, J¡m l\¡arkovic

Durada: 57 minuts

Vers¡ó: or¡g¡nal anglesa

Format: Betacam

D¡stribuc¡ó: Corinth

Films

WHEN THE WAR WAS OVER

OUAN VA ACABAR TA GUERRA

Documental biográfic, basat en les experiéncies viscudes per la
coneguda escriptora nord-americana Barbara Probst Salomon,
durant la seva estada a Europa al final dels anys quaranta. En

el seu itinerari, plasmat en les imatges captades en aquell
temps amb la seva cámera doméstica de 16mm., apareixen
escenes de la seva estada a Alemanya, ParÍs, Madrid i

Catalunya on es va relacionar amb intel.lectuals espanyols,
dissidents, anarquistes i membres del moviment de la resistén-
cia catalana. Mitjanqant aquest document tan personal, I'auto-
ra descriu també les circumstáncies que van envoltar la seva
participació, l'any L948, en la fuga de de Nicolás
Sánchez-Albornoz i Manuel Lamana del camp de treball de El

Valle de los Caidos.

Barbara Probst Solomon va comenQar al món del cinéma verité amb
The Anatomy of Cindy Fink, que fou premiada a la Bienal de Venéc¡a el

1963. Pero el seu ¡nterés pel c¡nema s'havia iniciat al L948 quan era

una estudiant adolescent a la Europa de postguerra. Amb una pet¡ta

cámera Kodak de 16 mm. va rodar als components de la resisténcia
espanyola a París, Espanya, Alemanya i Méxic. També ha escr¡t dife-
rents llibres de memóries alguns dels quals han estat publ¡cats a

Espanya i han rebut prem¡s.

Filmografia
The Anatomy of Cindy F¡nk (1963); When the War Was Over (1997).

F¡lmografla:
The Life and Times of Ros¡e the R¡veter (1980); Freedom on My Mind (1994)
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CURTMEIRATGES

Curtmetratges de realiuadores catalanes:

- Kisses in New York, Gemma Sala

- El llimoner, Rosa Aguilar

- N¡ tan sols tens els ulls blaus, Anna Rua

Curtmetratges de l'ECAM (Escuela de C¡nematografía y del

Audiovisual de la Comunidad de Madrid):

- Blanco perfecto, Pilar Ruiz Gutiérrez

- El hombre de al lado, Rosa Blas
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KISSES IN NEW YORI(

PETONS A NOVA YORK

Curt experimental i provocatiu de petons entre diferents races,

estils i orientacions sexuals. Una inspiració directa del East

Village de Manhattan.

Barcelona 1965. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de

Barcelona, estudiá direcció a la School of Visual Arts de Nova

York. Actualment está acabant Baby Doll Dress i está escrivint

un guió per a un llargmetratge.

Filmografia:
Cuñmetratges: LÍnea continua (1991); I Love you Already (1992); Without Looking
Back (1992); K¡sses in New York (1994); Baby Doll Dress (1998).
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Nacionalitat: EUA'

Espanya

Producció: La

Fantástica Productions

Direcció: Gemma Sala

Guió: G. Sala

Fotografia: lñigo Cores

Muntatge: G. Sala i

l\4ar¡a Zamakola

Vers¡ó: sense diálegs

Durada: 5 minuts

Format: 16 mm

D¡stribuc¡ó: G. Sala

Nacional¡tat: Espanya

Producció: ESCAC

Direcció: Roser Aguilar

Gu¡ó: R. Aguilar,

MartÍn, Folch, N/aillo

Fotografia: Bernat

Bosch

So: AgustÍ Camps

Muntatge: J. l\4.

Vilaseca

Durada: 14 minuts

Versió: orig¡nal

catalana

Format: 16 mm.

Distribució: ESCAC

EL LLII'{ONER

Una noia s'enfronta a la mort del seu company, un jove pintor.

La seva reacció será fugir de tot el que li recordi el seu dolor ¡

voldrá agafar un tren...

Roser Aguilar, nascuda a Barcelona el L977. Estudiá per¡odisme

i després entrá a I'ESCAC per estudiar cinema (abans havia fet

estud¡s musicals i té afició per la dansa). El maig d'aquest any

ha rodat el seu segon curtmetratge.
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NI TAN SOLS TENS ELS ULLS
BLAUS

Una no¡a de vint i cinc anys, sensible i introvertida en assaben-

tar-se de la seva condició de filla adoptada, decideix escome-

tre una recerca obsessiva i irracional de la seva autent¡ca

mare. Una dona misteriosa s'encreua en el seu camí.

Anna Rúa neix a Barcelona el 1970. Ha estudiat Filolog¡a

Anglesa i cinema a la London lnternational Film School, on diri-

ge¡x d¡ferents curts i documentals. El L994 s'instal.la a Mexico

DF on treballa com a ajudant de direcció en documentals i anun-

cis de televisió. A partir de 1995, i de tornada a Barcelona, fa

d'ajudant de direcció en llargmetratges, espots i telemovies.

Filmograf¡a
Curtmetratges: Open Ending (1992); N¡ tan sols tens els ulls blaus (1997)

Nac¡onal¡tat: Espanya

Producc¡ó: V¡ctoria

Borras-Avanti Films

Direcc¡ó: Anna Rua

Guió: A. Rau

Fotografia: David

Fernández

So: Salva lvlayolas

Muntatge: Llu¡s de

Lamadrid

Durada: 7,5o minuts

Vers¡ó: orig¡nal

catalana

Fofmat: 35 mm.

Distribució: Avant¡

F¡lms

Nacionalitat: Espanya

Producció: W¡nnie

Baen. ECAI\4

Direcció: P¡lar Ruiz

Gutiérrez

Gu¡ó: P. Ruíz Gutiérez

Fotograf¡a: Javier

Palacios

So: Eladio Reguero

Muntatge: Florencia

Handler

Durada: 15 minuts

Versió: original caste-

lla na

Fofmat: 35 nr[r.

Distr¡buc¡ó: ECAlvl

BLANCO PERFECTO

Un jove es veu barrejat en les accions v¡olentes d'una colla

d'ultres, fins al límit que la situaciÓ es la fa intolerable. PerÓ

és difícil escapar del control dels violents.
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EL HOTYBRE DE AL LADO

Una noia decidida i una mica tafanera, altera la vida del seu

veí en fer-li descobrir com es gaudeix realment del sexe.

Nacionalitat: Espanya

Producc¡ó: Angeles

Vacas, ECAM

D¡recció: Rosa Blas

Gu¡ó: R. Blas

Fotografia: José L.

Pecharroman

So: Amin Ali Gago,

Eladio Reguero, lvliriam

López de Haro

Muntatge: Conchi

R;dríguez Egurrola

Durada: 19 m¡nuts

Vers¡ó: orig¡nal caste-

llana

Format: 35 mm.

Distribució: ECAM

INDD( DELS FILI{S

A Bit of Scarlet
Blanco perfecto
The Body Beautiful
Enskilda samtal
Fadren
For Love or Money
Guerrillas in our Midst
El hombre de al lado
Kisses in New York
Lev livet leende
The Life and Times of Rosie the Riveter
El llimoner
Mossane
Murder and Murder
My Feminism
Naisenkaari
Ni tan sols tens els ulls blaus
Nous sommes tous encore ici

Pandenije dinastii Romanowych
El pájaro de la felicidad
Perversiones de mujer
Sa Pusod Ng Dagat
The Watermelon Woman
When the War was Over
You Can't Beat a Woman
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AGRAIMENTS

Jackie Buet

Cristina Borderías

Agnés Caro

Centro Simone de Beauvoir, Bilbao

Giulia Collaizi

Xavier Daniel

Rosa Dumenjó

Mercé Fernández

Nicole Fernández

Ramon Font

Gráfiques Coll

Angets Grasses

Ulrike Hoffman

Enric Pérez

Carme Porta

Carme Puig

Joana Raja

Maite Rodón

Elena San Julián

lsabel Segura

Victórla Vila
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