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PRESENTACIO

Amb deu anys de trajecte, la Mostra lnternacional de Films de Dones de

Barcelona s'ha anat revelant com un espai on no només oferim una selecció

de films realitzats per dones, sinó sobretot propostes de lectura sobre
aquestes obres. És a dir, més enllá de la simple relació d'un film rere I'altre,
la nostra feina en la programació consisteix a formar conjunts o seccions
que, a la manera de petites narracions, permetin establir relacions, observar
concomitáncies, percebre continui'tats o copsar contrastos en el si de la pro-

ducció de les cineastes. Aquests significats són el motiu del nostre interés,
el terreny ideológic i estétic configurat per I'aportació diferenciada de les rea-

litzadores. AixÍ, el conjunt de la programació de cada edició está creuat per

diverses lÍnies, temátiques, o conceptuals: les recuperacions históriques, les

retrospectives, la secció de curtmetratges, els espais monográfics, la convo-

catória del vÍdeo del minut, les sessions especials..., que, al seu torn, s'en-

tretexeixen i es visibiliüen propostes estimulants i valentes que, segons el

nostre parer, impacten dramáticament i positiva en el context, de vegades
impenetrable, del nostre present. Un dels resultats d'aquestes lectures és
constatar de nou el posicionament explfcit de les creadores cinematográfi-
ques que acollim. Les seves produccions mostren dues constants que hem

resumit en les dues paraules que encapgalen la secció d'actualitat d'aquesta
edició: "indisposades i polÍtiques". lndisposades perqué, per l'ús que fan

dels llenguatges i per la seva vinculació amb les realitats que descriuen,
aquestes cineastes demostren no estar disposades a acceptar els pactes

socials i culturals sobre els quals s'ha fonamentat la cultura del poder



patriarcal; polítiques, perqué les seves obres manifesten una voluntat de

transformació que incideix directament en el terreny de les elaboracions

simbóliques, tot establint precedents genealógics tan enriquidors com neces-

saris. Esperem que aquestes dues paraules siguin una clau interpretativa útil
que, al costat de tots els altres trajectes, tragats o insinuats en les lfnies de

programació, permeti que els públics participin de la nostra proposta cons-

truint un escenari sobre la cultura audiovisual que creiem que, en aquests
moments, és totalment imprescindible i que us invitem a compartir.

Agraim el suport i la col.laboració de totes les persones i institucions com-
promeses en la continuitat d'aquest espai de visibilitat de la cultura cinema-

tográfica de les dones, aixi com les aportacions de totes les espectadores i
espectadors que segueixen amb entusiasme i també amb esperit crftic

cadascuna de les nostres edicions.
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cüssrQUES DE LA MosTRA

Chantal Akerman
De l'autre c6té

Ulrike 0ttinger
Südostpassage. Eine Reise zu den neuen weitsen Flecken auf

der Landkarte Europas

Agnls Varda

Deux ans aprés



Nac¡onalitat: Franqa

Producció: AMIP,

Carré-No¡r RTBF,

Chemah 1.S., Paradise

F¡lms, SBS Television,

Yle¡sradio, Arte France

Cinéma, 2002

D¡recc¡ó: Chantal

Akerman

Guió: Chantal Akerman

Fotografia: Chantal

Akerman, Robert Fenz,

Raymond Fromont

So: Pierre Mertens

MuntatÉe: Cla¡re

Atherton

Durada: 103 minuts

Versió: original caste-

llana amb subtÍtols en

francés

Format: 35 mm

Distr¡buc¡ó: AMIP,

ParÍs

DE L'AUTRE COTE

DE T'ALTRE COSTAT

Retornant a I'escriptura cinematogrefica que ja havia desenvo-

lupat a D'Esti Sud, Chantal Akerman situa ara la seva cámera

en un espa¡ de conflicte i tensiÓ com és la frontera entre Méx¡c

¡ Estats Un¡ts, escenari del tránsit constant de població que,

empesa per la precarietat de les condicions de vida i fascinada
pel somni americá, está disposada a assumir tots els riscos
per accedir a la suposada opuléncia del país veí. Aquesta fron-

tera, recorreguda per la mirada estrangera d'Akerman, es con-

verteix en una imaginária terra de ningú on la directora cons-

trueix un discurs de I'exclusió mentre observa la concatenació

amb qué, en aquesta situació, es generen també altres fronte-

res, altres línies de demarcació.

Nascuda a Brussel.les el 1950, Akerman és una de les cineas-

tes més prolÍfiques del cinema independent. Ben av¡at va que-

dar fascinada pel cinema arran d'haver vist el film de Godard

Pierrot le Fou; va rebre el reconeixement de la crÍtica internacio-

nal pel seu primer treball, prest¡g¡ que ha anat revalidant amb

continuitat en totes les seves obres. Després de la seva llarga

trajectória segueix enr¡qu¡nt el panorama cinematográfic amb

films exquisits i refinats.
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F¡lmograf¡a:
Sautemayil/e(1968); L'enfanta¡méoujejoueáétreunafemmemariée(7977\iLachambreTiLachambre
2i Hotel Monterrey (7972)', Le 75 du 8i Haunting Out Yonkers (7973\l Je, tu, ¡1, elle (7974]|i Jeanne Dielman,

23 qua¡ du Commerce, 7O8O Bruxelles (1975); News from Home (7977)i Les rendez-vous d'Anna (7978\i D¡s-

moi (1980); Toute une nu¡t (7982')i Un jour Pina m',a demandé; L'Home á la val¡sei Les années 80 (1983);

Paris vu par... v¡ngt ans aprés', Family Eusmess.' Chantal Akerman Speaks About Film; New York, New York Bis

(7984\i colden EEhties (1985); W¡ndow Shopping, Letters from Home; Rue Mallet-Stevensi Le mafteaui La

paresse (1986); Trois strophes sur le nom de Sachen Les tro¡s derníéres sonates de Franz Schuberti Histoires

d'Amerique (1988); Nuit etJbun Contre t'oubl¡ (!997\; Le déménaÉement (1992); D'Est (1993); Portra¡t d'une
jeune f¡lte de ta f¡n des années 60 á Bruxelles (f994\: lJn divan á New Yorki Chantal Akerman par Chantal

Akerman (Lgg6\i Le jour ori (1997); Sud (1999); La captive (2000); De l'autre cÓté (2OO2)i Dema¡n on démé-

nage (2OO3)

1a pañ: Wroclaw -

Varna (130 minuts)

2a part: Odessa (140

nr¡nuts)

3a part: lstanbul (90

¡)r¡nuts)

Nacionalitat: Alemanya

Producció: Ulrike

ott¡nger, 2002
Dlrecció: Ulr¡ke

ottinger

Guló: Ulr¡ke Ott¡nger

Fotografta: Ulr¡ke

Ottinger

So: Ulrike Ottinger, Lilly

Grote

Mf¡s¡ca: Oana Kitzu,

l)ejan Jovanovic,

llelmut Schulte

Muntatge: Ulrike

Ottinger

Durada: 360 minuts

Vors¡ó: original amb

subtítols en alemany

Format: Beta SP

Dlstrlbució: Ulr¡ke

ottinger F¡lm

l'rcduction, Berlín

SUDOSTPASSAGE. EINE REISE ZU
DEN NEUEN WEIBEN FLECKEN
AUF DER LANDKARTE EUROPAS

PASSATGE CAP AL SUD-EST. UN VIATGE ALS NOUS ESPAIS BUTTS

DEL MAPA D'EUROPA

Estructurat en tres parts, Ott¡nger recupera l'antic génere de

les road mov¡es i converteix aquest film en un magníf¡c docu-

mental. Després de la Perestroika i de la caiguda del mur de

BerlÍn, oficialment s'han flexibiliüat les fronteres entre estats,
peró per a molta gent s'han convertit en barreres encara més

impermeables. Aquestes persones són les noves ciutadanes o

ciutadans invisibles. Amb una mirada plena de respecte, Ulrike

Ottinger ens presenta un retrat ric en detalls de les societats
perdedores: les poblacions de l'extrem d'Europa que no han

aconseguit cap benef¡ci amb la fi de la guerra freda.

Viatjant amb cotxe, Ottinger recorre les carreteres que connec-

taven l'antiga Europa. El v¡atge geográfic transcorre de BerlÍn a

Breslau, de Breslau a Chernowitz, de Varna a Odessa ¡

d'Odessa a lstanbul. Amb una petita cemera digital visita poble
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rere poble recol.lectant les seves ¡matges.

Aquest llarg recorregut es converteix també en un viatge cinematográfíc: els carrers,

els mercats, les arqu¡tectures, tota mena d'encontres culturals, impressions i notes
que s'han convertit en Südostpassage. Un muntatge ple de densitat que, al costat de

les imatges en moviment, integra mag¡stralment fotografies, cites literáries i musicals,
petites ficcions idocuments histórics. Ottingerva més enllá de I'interés mediátic en

un intent de documentar realitats oblidades: la pobresa, la desesperanga i la por

d'una població que en silenci s'enfronta diáriament al terrorisme d'estat, als monopo-

lis de les máfies i al despotisme paramilitar.

Ulrike Ottinger, nascuda el L942, comenQa la seva obra cinematográfica el 1972, des-

prés d'haver exper¡mentat en el terreny de la fotografia i les instal.lacions. És una de

les realitzadores alemanyes formalment més innovadores i el seu cinema, considerat

d'avantguarda o underground, és un veritable espa¡ de creació interdisciplinari, en qué

la pintura, la fotografia, I'etnologia, I'escenografia i la lingüística es combinen amb

diferents estratég¡es narratives.

F¡lmografia:
Laokoon & Sóhne (7972-73)i Berlinf¡eber 17973)i Die Betórung der Blauen Matrosen (7975)i Madame X - E¡ne

absolute Herrscher¡n (7977)i B¡ldn¡s einer Tr¡nker¡n (\979)i Freak Orlando (198!)i Dorian Gray ¡m Sp¡egel der
Boulevardpresse (1983-84); China. D¡e Künste - Der Alltag (1985); Superbia - Der Stolz (7986)i Un¡s¡mage
(!987)i Johanna d'Arc of Mongolia (7989)i Countdown (1990); Ta¡ga (1.997-92); Exil Shangha¡ (7997)i
Südostpassage. E¡ne reise zu den neuen we¡ssen flecken auf der landkafte Europas (2OO2)i The Spec¡men
(2OO2li Ester. A Pur¡mplay in Berlin (2OO2)

Nac¡onalitat: Franqa

Producc¡ó: Agnés

Ynrda,2OO2

Direcc¡ó: Agnés Varda

Fotografia: Stéphane

Krausz, Agnés Varda

so: Chr¡stophe Baudin

Música: Joanna

llruzdowicz, lsabelle

olivier, Georges

l)0lerue, Richard

Klugman, Franqols

Werthe¡mer

Muntatge: Agnés

V¿rrda

Durada: 64 minuts

versió: orig¡nal france-
.i¿r amb subtÍtols en

, illgl¿s

Format: Betacam

Dlstribuc¡ó: C¡né

I ilnraris, Paris

DEUX ANS APRES

DOS ANYS DESPRES

L'any 2000, Agnés Varda va real¡tzar I'aclamat documental Los

esp¡gadores y la espigadora, en el qual segu¡a la pista de per-

sones que aprofiten objectes i aliments que d'altres han rebut-

jat. Agnés Varda es convertia també en espigoladora, de mane-

ra que el film era un autoretrat on reflexionava sobre la seva

própia vellesa. A Deux ans aprés, Varda visita els seus perso-

natges dos anys més tard per passar comptes dels efectes
que va tenir aquell rodatge sobre les seves vides. En aquesta

segona part ens mostra qué ha estat dels personatges que van

protagon¡tzar aquell documental, alguns dels quals s'han fet

célebres a partir de l'aparició al film. Com a resposta a la infi-

n¡tat de cartes i regals que li han arribat, la directora decideix

també investigar les vides d'aquests nous personatges. Amb

ajuda de la seva cámera mini DV, Varda continua el seu treball

d'espigoladora, aprofundint en el seu autoretrat, i ens proposa

de nou un cine de gran llibertat i independéncia total.

Agnés Varda neix el 1928 a Brussel.les. A París estudia pintura

i entra en contacte amb la gent del Théátre National Populaire

tot inlciant el seu treball com a fotÓgrafa del grup. El 1954 fa
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el seu primer film, quan la Nouvelle Vague era encara llunyana. Després del rodatge

de Sa/ut les cubains abandona definitivament la fotografia per dedicar-se completa-

ment al cinema i funda Cin6Tamaris, la seva própia productora. Durant els anys 7O

participa activament en els moviments feministes.

F¡lmografia:
La pointe courte (1956); Ó saisons, 6 cháteaux (1957); l'Opéra mouffe (1958); Du c6te de la cóte (1958); Cléo
de 5 á 7 (1961); Salut les cuba¡ns (1963); Le bonheur (1965); EIsa la rose - Les créatures (1966); Loin du
Vietnam (1967); Oncle Yanco (1967); Black Panthers (1968); Lion's Love (1969); Nausicaa (1970);
Daguerreotypes (1974); Réponses des femmes (1975); Plaisir d'amour en lran (1976); Una canta la otra no
(1977); Mur murs (1980); Documenteur (1981); Ulysse (1982); Une minute pour una ¡mage (1983); Les d¡tes
"Car¡atides" $9e21i7P., c¡us., s. de b., ...á saisir (1984); S¡n techo ni ley (1985); T'as de beaux escal¡r, tu
sa¡s... (1986); Kung Fu Master (1987); Jane B. par Agnés V. (1987); Jacquot de Nantes (1991); Les demoise
lles ont eu 25 ans (1993); Las 1OO y una noches (1995); The universe of Jacques Demy (1995); Les glaneurs
et la glaneuse (2000); Deux ans aprés (2002)
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Matilde

PIONERES

Alice Guy

L'américanisé

Germaine Dulac

Celles qui s'en font

Matilde Landeta

Landeta, pionera del cine nacional
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Nac¡onalltat Franqa

Produccló: 1930

Dlroccló: Germaine

Dulac

lntopEtacló: Lilian

Constantini, Georges

Vallée

Durada: 5 minuts

Vcrlló: muda amb

t¿tols en francés

Fomat 35 mm

Dl.trlbuclói Lobster

Fllms, Pafis

rAfíÉRICANISÉ

L'AÍ.IERICANIITAT

lvan, el protagonlsta d'aquest film, un immigrant que fa poc

que ha arribat a América, tracta la seva dona amb una total

manca de respecte. Una petita estada a la presó el fará can-

viar, pel que fa a la seva brutalitat, tot fent que esdevingui un

ciutadá modélic i un company atent i sol.lfcit.

Alice Guy torna a plantejar en aquest film un tema que ja havia

tractat en una pel.lícula anterior (AlÉie the Miner, L9L2). Els

dos films parlen de I'experiéncia de la immigració i dels proces-

sos d'aprenentatge realitzats en el pals d'acollida.
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Nnclonal¡tat: FranQa

Producció: 1930

Dhoccló: Germaine

I )rrli¡c

lntopretac¡ó: L¡lian

( :0rrstant¡ni, Georges

V, rll(re

Durada: 5 minuts

Vorsló: muda amb

rl..lols en francéS

Format: 35 mm

Dlstrlbució: Lobster

Irlnrs. París

CELLES QUI S'EN FONT

LES QUE PASSEN ANSIA

Convenquda que el cinema era una eina de pensament espe-

cialment oportuna per obrir noves formes de representar la

situació sociocultural de les dones, Germaine Dulac (1882-

L942), primera directora feminista de la história del cinema,

s'endinsa en una história sobre dues dones prostitutes, aban-

donades, soles, desesperades i suicides, en el marc d'una

societat que ignora els seus sent¡ments i les seves inquietuds

i que els imposa un destí fatal.

Coneguda com una de les figures capdavanteres de la primera

avantguarda francesa, moviment conegut també amb el nom

d'impressionisme francés, la seva obra presenta les confluén-

cies de dos processos: l'experimentació formal i la superació

dels tabús socials en el terreny narrat¡u.

Filmografia
Centenars de films, d'una durada de seixanta a cent segons real¡tzats sobretot durant els primers anys, des
del 1897 fins al 1910. Els films, en gran part desapareguts, poden classif¡car-se en tres grups:

1- Producció Gaumont (1897-1907): gairebé tres-cents films generalment cómics o melodramát¡cs. Alguns
documentals, com la sér¡e Voyage en Espagne. El 1906 un conjunt molt més ambiciós: La vie du Chr¡st en 25
quadres (el conjunt no sobrepassa Ia mitja hora de projeccio).
2 - Les "phonoscénes" Gaumont (1900-1907): films parlats amb la banda sonora enregistrada sobre rotlles d(,

cera. Série d'óperes (de pocs m¡nuts de durada). Séries sobre ¡ntérprets populars de mus¡c-halli Polin, Ivlayol.

Drranem. Una série sobre la música enregistrada a Espanya.

3 - La producc¡ó amer¡cana (1910-1920): 76 f¡lms catalogats per Francis Lacassin. Són m¡gmetratges (tres

bobines) que narren tota una h¡stória, generalment molt dramática. A partir del 1974, realilzació de "quatre
bobines". Alguns títols d'aquest darrer període: L'éto¡le des lndes, Les aventuriers, Pr¡sonnier dans le harem.

I
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Filmografia
Les soeurs ennem¡es (7975)i Géole mystérieux; Venus V¡ctri& Dans l'ouragan de la v¡e (7916\; Ames fous
(7977); Le Bonheur des autres (1918); La Féte espagnole, La Cigarette (7979\; Malencontrei La Belle dame

sans merci (7929l|i La Mort du soleil (7927)', Werther (inacabada\ (1922\; La Souriante madame Beudet,

Gossette (79231; Le Diable dans la v¡lle (L924\t Ame d'aft¡stei La Folie des Va¡llants (7925],i Antoinette Sabriet
(7926\i La Coqu¡lle et le clerg)/mani L'lnv¡tation au voyage (!927]|. La Pr¡ncesse Mandane (L'Oubl¡é\, Mon Par¡s

(supervisió); Thémes et var¡at¡onq Arabesques ou Etude cinégraph¡que sur une arabesque (1928); Disque 927.
cerm¡nat¡on d'un har¡cot(7929)i Ceiles qui s'in font(L93O)i Le P¡cador(supervisió, 1932); Le Cinéma au servt

ce de I'H¡sto¡re (muntatge d'actualitats, 7935); Le marchand de canons (7936)

r

Nac¡onalitat: Méxic

Producció: 1982

D¡recció: Marcela

I Crnández Violante

Durada: 40 minuts

Vorsló: orig¡nal caste-

lli [t a

Fo¡mat: VHS

D¡str¡bució: Manuela

I crnández V¡olante,

l\4dxic DF

MATILDE LANDEIA, PIONERA DEL
CINE NACIONAL

Marcela Fernández Violante ret homenatge a la primera directo-

ra llatinoamericana a través d'aquest documental. Nascuda a

Méxic el 1913, Mat¡lde Landeta va desafiar els convencionalis-

mes de l'época i el masclisme ¡mperant a la c¡nematografia. El

1945 va aconseguir situar-se com a assistent de direcció de

grans cineastes, com Emilio "El lndio" Fernández i Julio

Bracho, entre d'altres, fins que el 1948 va crear una producto-

ra independent anomenada Técn¡cos y Actores

Cinematográficos Asociados (TACMA) i va aconseguir d¡rig¡r la

seva ópera primai Lola Casanova. Entre 1956 i 1962 va ser

exclosa de la indústria cinematográfica mexicana a causa del

seu enfrontament amb el director del Banc Nacional de

Cinematografia.

Premiada amb un Ariel pel gu¡ó d'E/ Camino de la Vida (1953),

la seva filmografia es completa amb títols com La Negra

Angustias (1949), Trotacalles (1959) i Nocturno a Rosar¡o

(1991), biografia del poeta Manuel Acuña que va dirigir als 78
anys. També va realitzar curts per a la televisió d'Estats Units i

dedicá els últims anys de vida a escriure guions i presentar

ponéncies sobre el cinema mexicá.
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Fllmogffia:
ftida thhb (1972); De totus modos Juan te llamas (L974li Cananea (L976li M¡sfÉ;rio (Estudlo q $9Ñ)i En

et pafs de tG p¡es t¡&ros (El nlño rarámurl) (LgALli Mat¡lde Landeta, plonen del c¡ne n*ional (L*3211

Noctumo amor que te vas (1987); tutpe de suerte (!9921i Enredando somDras (1998); A@sada (tb ptel de

vfbon) l2OO2\
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dBECUPERACIONS

Suzana Amaral
A hora da estrela



-l

Nnclonal¡tat: BraSil
Itoducció: Kino
lillr,[]ittional, Raíz
| 'r r lltQóeS
rrldnatográfiCaS,
Irrtllr
lrlroccló: Suzana
Ar¡ r,l ¡ tl

otrlo: Suzana Amaral,
Allk,rlo Oroz
I rltografia: Edgar
Moilt ¡ t

Múslca: lvlarcus
VtrIrrttls
Muntatge: ldé Lacreta
Itrt0pretac¡ó: lVanoel
I rrl Aranha, Marli
Il"l(,lolto, Marcelia
r,ill,tx()
lruroda: 96 minuts
Vorrló: original portu-
11lr,¡l
lormat: 35 mm
l)htrlbuc¡ó: Ra¡z
l'r ilI lltQOes
t rr r'.iltittográficas, Sao
l',rlli,

'.,,t¡,,, ri, ¡k) premiS:
l.,.,trv,rl rkr Bras¡lia (1985)
I "..ltv,rl 

(kr La Habana

| ',,.lv,rl {lo Belín (1986)
l.,..rrv,rl rftr Filmes de

I ',,,,,,,..., ¡l{. Crétéil (1986)
I ',..lrv,rl rki cinema, Aveiros

r l'llUil
r¡,!,,ilr.r1rtr do estado de

,,',, l',x¡l(¡ ( I988)
I r,.. I r,.,ltvi¡is de cinema

r,, ,..r1,'|,, {i' Natal (1992)
[iill,,r .(:rilr¡ al Festival lnt.

,I, lr.rl¡r (l!)tt6)

A HOBA DA ESTRELA

L'HORA DE L'ESTRELTA

Adaptac¡ó de la novel.la de Clarice L¡spector. El f¡lm conta la h¡stór¡a de
I'encontre patétic entre Macabéa, una no¡a órfena procedent de provÍnc¡es, ¡

la gran ciutat de Sao Paulo, on intenta guanyar-se la vida i trobar I'amor i la
felic¡tat. Amb una notable atenció vers els detalls ¡ amb la creació d'una
atmosfera pertorbadora, la directora realitza una sáv¡a construcció d'un per-
sonatge femenÍ inoblidable, veritable retrat de la candidesa i la inconscién-
cia, que s'exposa perillosament a tota mena de r¡scos.

Suzana Amaral és una prestigiosa directora bras¡lera nascuda a Sao Paulo
el L932. Després d'haver passat la seva ¡nfánc¡a ¡ joventut a Buenos Aires,
va retornar al seu país i es va graduar a I'Escola de Comunicacions i Arts
de la Universitat de Sao Paulo. Va completar la seva formació als EUA: el
7979va obten¡r el tÍtol MFA en cinema i televisió en un curs de postgrau de
la Universitat de Nova York i va estud¡artambé interpretació i direcc¡ó cine-
matográfiques a I'Actor's Studio. A Bras¡1, durant 14 anys, fou productora i

directora de programes a la TV Cultura Paolista, on va realitzar més de cin-
quanta documentals, telefilms i curtmetratges, així com programes de f¡c-
c¡ó. Després del seu pas per Lisboa, on treballá a la telev¡sió durant els
anys 90, va retornar a Brasil per dirigir vÍdeos documentals, publ¡c¡taris o
institucionals; imparteix classes de c¡nema, escr¡u crít¡ca cinematogr¿fica i

és assessora de guions.

A hora da estrela va ser la seva ópera prima, amb la qual va obten¡r vint-i-
c¡nc premis locals ¡ ¡nternacionals. El film, d¡stribui't a una trentena de pai'-
sos, va aconseguir un éxit extraordinari i fou considerat un dels 10 millors
estrenats el 1987. La seva segona pel.lÍcula, Uma vida em segredo, adaq
tació de I'obra d'Autran Dourado, va obtenir onze prem¡s. Actualment prepa-
ra el seu próxim llargmetratge, Hotel Atlántico, basat en un llibre de Joao
Gilberto Noll.

Filmografia:
Semana de 22 (7968\i Sua Majestade, Piolim (7977]|i A hora da Estre/a (1985);
Uma v¡da em Segredo (2OOLli Perto do CoraQao Selvagem (2OO4)

RECUPERACToNS 
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RETROSPECTIVES I

Naomi Kawase

Katatsumori (1994)

Kaze no kioku - 1995.12.26 Shibuya nite (1995)

Ten, mitake (1995)

Hi wa katabuk¡ (1996)

Moe no Suzaku (1997)

Tsuioku no dansu (2OO2)

amb la col.laboració de

mffi
,.l

l"I



Naomi Kawase va néixer el 1969 a la població de Nara. Als 18 anys, la voluntat de trobar
una feina creativa la va conduir a l'Escola de Fotografia d'Osaka (l'actual Escola d'Arts
Visuals) on in¡cia el seu aprenentatge. Al 1988, paral.lelament als seus estudis, Kawase
comenQa un perÍode d'experimentació amb les arts audiovisuals quan providencialment
aconsegueix una cámera de 8 mm. Experimentant amb ella, I'acte de f¡lmar es converteix
en la revelació d'una nova mirada; el visor, redescobert com a selector de la realitat, li

aporta una nova experiéncia visual: l'encontre amb les formes i els objectes. A poc a poc

va retallant més les distáncies entre ella i els objectes i aprofundeix en la seva relació res-
pecte a la realitat filmada. Amb el tercer film entra en una nova forma iniciática d'experi-
mentació: Kawase assaja I'experiéncia de la temporalitat, entrant en el camp del ritme de
les imatges i del muntatge. Els jocs de temps i de ritmes completen el primer període de
descoberta del mitjá cinematográfic a partir del qual desenvolupará una llarga filmografia.
L'obra de Kawase combina documentals i ficcions, sempre potenciant la creativitat que li
proporciona el mitjá audiovisual, ut¡l¡tzantlo com un recurs més per aprofund¡r en els con-
ceptes. Aquesta voluntat de penetració, d'aprofundiment, es troba sovint en moltes de les
seves temát¡ques: la recerca del jo, del pare, la família, l'empatia, la relació d'un mateix
amb l'entorn i amb I'altri, incidint sovint en el concepte del punt de vista i la perspectiva
personal.

L'obra d'aquesta cineasta ha estat reconeguda i premiada en espais ¡nternacionals de des
tacada importáncia com els festivals internacionals de cinema documental Visions du Réel,
lmage Forum Festival, Yamagata, New Asia Currents aixÍ com als fest¡vals de Rotterdam,
Singapore, Locarno ¡ Cannes, on el seu darrer film ha format part de la secció competitiva
de l'edició del 2003. En la present edició de la Mostra lnternacional de Films de Dones us
oferim una retrospectiva en qué hem seleccionat obres representatives de tots els seus
períodes.

F¡lmograf¡a:
Watash¡ ga tsuyoku kyom¡ wo motta mono wo o-k¡ku fix de kir¡toru (7988); Watash¡ ga ik¡-ik¡to kakawaüe ¡ko to
suru jibatsu no gata¡-ka {19a8il; My Iw-F (1988); Papa's lcecream (1988); Iatta h¡tor¡ no kazoku (1989); /ma
(79891i Chiisana ookisa (7989]}; G¡rl's Bread (1990); L¡ke Happ¡ness (1991); Ni tsutsumarete (7992); Shiro¡
tsukl (1993); l<atatsumor¡ (7994)', Ten, mitake (1995); Kaze no k¡oku (7995)', Utsush¡yo (1996); Hi wa katabukt

17996\i Moe no suzaku (7997); Somaudo monogatar¡ (79971i Mange-kyo (7999\', Hotaru (2OOO); Kya ka ra ba it
(2OO7\i Tsu¡oku no dansu (2OO2],i Shara (2OO3\

;f:l ,Ct
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Nac¡onal¡tat: Japó

Producc¡ó: 1994

Dlrecc¡ó: Naomi

Kawase

cuió: Naomi Kawase

Fotograf¡a: Naomi

K¿rwase

so: Naom¡ Kawase

Música: Naomi

K¿¡wase

Muntatge: Naomi

Kawase

Durada:40 m¡nuts

Vers¡ó: or¡ginal japone-

s¿r amb subtítols en

irnglés

Format: 16 mm

Dlstribució: Sento lnc.

Naomi Kawase, Tóquio

Premi al New As¡an

orrrrents program, Japó

( I 995)

S,#

KATATSUMORI

CABGOL

Aquest és el primer f¡lm que la realitzadora dedica a la seva

ávia ¡ constitueix una crónica de la seva relació, en qué, a tra-

vés de la dedicació al jardi, la directora explica el sentit de I'ex-

periéncia del seu retrobament amb la mesura de les coses. La

cámera escriu en primera persona I'amor per aquesta ávia que

I'ha feta créixer. El film está ple de moments emocionants res-

solts magistralment amb un notable domini del mitjá cinema-

tográfic, que es pot apreciar en el sentit de la proporció del

quadre, en la construcció de l'espai sonor ien la circularitat de

l'experiéncia del contracamp.

L
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KME N0 KI0KU - 1995.12.26
SHIBUYA NI TE

urubnn DELvENT - 26 DE DEsEMBRE 1995 A sHIBUyA

Consc¡ent que res humá li és indiferent, la directora s'acosta a

Tóquio, la seva ciutat, de forma semblant a com Edgar Morin i

Jean Rouch havien fet a Chronique d'un été. En la línia del que

havia estat el cinema verité, Kaze no Kioku es converteix en

una mena d'enquesta sobre la diversitat d'emocions que pot

provocar una cámera en una demostració del part¡cular inter-

canvi que la directora proposa als seus interlocutors. La parti-

cular mirada de Kawase fa sortir a la llum imatges reveladores

sobre alló quotid¡á.

Nac¡onalitat: Japó

Producc¡ó: 1995

Direcció: Naomi

Kawase

Gu¡ó: Naomi Kawase

Fotografia: Naomi

Kawase

So: Naomi Kawase

MuntatÉe: Naomi

Kawase

Durada: 30 m¡nuts

Versió: or¡ginal japone

sa amb subtítols en

anglés

Format: Betacam

Distr¡bució: Sento lnc.

Naomi Kawase, Tóquio

Naclonalitat: Japó

Producció: 1995

Dlrecc¡ó: Naomi

K¡rwase

Guló: Naomi Kawase

Fotografia: Naomi

K¡rwase

So: Naom¡ Kawase

Mús¡ca: Naomi

Kitwase

Muntatge: Naomi

Kirwase

Durada: 10 minuts

Vers¡ó: or¡ginal japone-

,,ir amb subtítols en

i rnglés

Format: Betacam

Dlstr¡bució: Sento lnc.

Niromi Kawase, Tóquio

TEN, MITAKE

MIREU, Et CEL

Estudi semiabstracte sobre la diversitat de la vida quotidiana.

L'ávia de la realitzadora, en un ralentiment emocionant, té cura

del foc, que es enregistrat, igual que les mans que I'alimenten

i el vigilen. La precisió dels enquadraments permeten transme-

tre amb gran efectivitat la insinuant preséncia del fora de

camp. La cámera se'ns revela com un instrument al servei de

la superfície de les coses, des de la pell d'un anciá fins a la

luxuriosa varietat d'un jardí.

.o 
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HI WA KATABUKI

¡.4 POSTA DE SOL

Film diferent dins de l'obra de la directora en qué el lirisme i la
nostelg¡a predominen en temes itractaments habituals, com

són aquells que, presidits pel pas del temps en les seves dife-

rents formes, suposen un mosaic extens sobre les petjades de

les experiéncies. El títol, que significa posta de sol, és una

referéncia a la nostelgia dels records, d'aquells fets que evo-

quem pel ressó que provoquen en el nostre interior o en la
nostra memória.

Naclonal¡tat: Japó

Producc¡ó: 1996

Dlrecció: Naomi

Kawase

Guló: Naomi Kawase

Fotografia: Naomi

Kawase

So: Naomi Kawase

Muntatge: Naom¡

Kawase

Durada: 45 minuts

Versló: or¡ginal japone

sa amb subtítols en

anglés

Format: Betacam

Dlstribuc¡ó: Sento lnc.

Naomi Kawase, Tóqu¡o

Naclonalltat: ..lapó

Producció: Bandai

Vrsual Co. Ltd, Wo

Wow lnc., 1997

Dlreccló: Naomi

Kirwase

Ouló: Naom¡ Kawase

Fotograf¡a: Tamura

M¿lsaki

So: Takizawa Osamu

Múslca: Shigeno

Mirsamichi

Muntatge: Kakesu

:;lruich¡

lnteryretacló: Jun

Kunimora, Machiko

or)o, Sachiko lzumi

Durada: 95 minuts

Vorsló: or¡ginal japone-
.iir amb subtÍtols en

rrnglés

Format: 35 mm

Dlstrlbuc¡ó: Sento lnc.

Niromi Kawase, Tóquio

l,rem¡ al Festival de
(:¡rnnes (1997)

l'rem¡ Fipresci al

I cst¡val de Rotterdam
( r!)97)

MOE NO SUZAKU

Aquest és el primer llargmetratge de la realitzadora, que va ser

prem¡at al festival de Cannes (1997). El film parla d'una situa-

c¡ó poc coneguda del Japó industrialitzat i líder de I'economia

mundial: la d'un petit i isolat indret de les muntanyes que

pateix la recessió económica i el despoblament. Atenta a les

vides dels qui veuen amb desgrat I'abandó del territori per part

de les polÍtiques públiques, Naomi Kawase construe¡x un relat

ple de subtilitats reveladores de significats profunds que propo-

sen a les audiéncies un v¡atge en qué la reflexió estét¡ca este
gu¡ada pel sentit polÍtic.

., 
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TSUIOKU NO DANSU

CARTA D'UN CIRERER GROC FLORIT

El célebre fotógraf i editor Nishii Kazuo, coneixent la immedia-

tesa de la seva mort, demana a la cineasta que el filmi durant

els darrers moments de la seva vida, abans de morir el 25 de

novembre del 20O1. Per a la cineasta aquesta acció és una

oportunitat d'expressar la seva distesa relaciÓ amb la mort par-

tint de la consideració que és un fet simple i pur.

Nacionalitat: Japó

Producció: 2002

Direcció: Naomi

Kawase

Guió: Naomi Kawase

Fotograf¡a: Naomi

Kawase

So: Naomi Kawase

Muntatge: Kakesu

Shu¡chi, Shotaru

Anraku

Durada: 70 minuts

Versió: orig¡nal japon(

sa amb subtÍtols en

anglés

Format: Betacam

Distribució: Sento ln(

Naom¡ Kawase, Tóq1il,,

REIROSPECTIVES 2

Núria 0livé Bellés

L'armari (1990-91)

ln the Dark (1990-92)

The Fight (1990-92)

Down the Drain (1993-94)

Alicia was Fainting (1994)

El tacto (1996)

Short Ride in a Fast Machine (1998)

L'herbe a besoin de la rossé (1998)

Lost in your Frame (2OO2)

Mare (2003)

L'espera (2003)

l..
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Núria Olivé Bellés va néixer a Barcelona, on va iniciar els seus estudis de dansa que com-
pletaria a la Merce Cunningham School, a Nova York, ciutat on ha resid¡t fins al passat

2OO2ion ha desenvolupat al seva carrera. Ha estat present a en tota mena d'espais cul-

turals, com el Festival lnternacional de Coreografia, el Dance Theatre Workshop,

Performance Space L22 i Dia Center for the Arts entre d'altres.

Del 1989 al 1990 va ser convidada a participar al Sundance lnst¡tut Coreographers/
Filmmakers Lab com a ass¡stent de producció ¡ en aquest període també comenqa els

estudis de direcció cinematográfica a la School of Visual Afts de Nova York, on es gradua

el 1994. Paral'lelament als períodes de formació, comenQa a realitzar curtmetratges amb

els quals aconseguÍ el reconeixement internac¡onal així com un seguit de premis a diverso:

festivals.

Posteriorment, el 1996, és una de les cinc realitzadores catalanes que participa en el filnr

col.lectiu El Donimi dels Sentlts pel qual dir¡geix I'episodi El Tacto. El film va rebre el prenrt

de l'audiéncia al festival d'Alcalá de Henares de Madrid. Durant dos anys va ser directora

convidada del Jacob's P¡llow Dance Festival, des d'on es va coproduir el documental
lnvisible W¡ngs, lreball seleccionat per la BBC British Short Films Festival (Londres 1999) i

al Dance on Camera Film Festival (Nova York, 20OO)

Més enllá de la direcció cinematográfica, sovint ha partic¡pat o dirigit performances ar1.isÍi-

ques que combinen projeccions audiovisuals, dansa i multimédia. En la present edició de

la Mostra lnternacional de Films de Dones, coincidint amb el seu retorn a Barcelona, des
prés de 16 anys de trajecte als EUA, presentem una antologia de la seva obra.

Filmografía:
ln the Dark (1990-92); The Fight(7990-921; Down the Dra¡n (1993-94); Raphael (1.993-94)i Dancing, ¡n the
Streets, NyC (1994)', Al¡c¡a Was Fa¡nt¡ng (a994\i El tacto (1996); Ihe Steps that Tracy Teaches Me (1997);
Jacob's Pilow Dance Fest¡val (1.998\t L'Herbe a Beso¡n de la Roseé (1998); A shoft Ride ¡n a Fast Machine
(19981i lnvisible Mngs (1998); Jacob's Pillow Dance Festival (7999)i Danc¡ng Stil/ (1999); Letters of Distat\',
(1999); Rlte of Spr¡ng (79991:. Cultural Trad¡t¡ons (1999); A Vo¡ce Amidst the Wings (2OOO\; lanie Brendel anLt

Friends (2OO7)', Paftners (2OO2\i Lost ¡n your Frame (2OO2)

L'armari
I UA, 1991, 11
r I rinuts
Dlrecció, gu¡ó, foto-
gr8fla ¡ muntatge:
Ntrria Olivé Bellés
lnterpretac¡ó: Javier
(lo Frutos, Michael
Iolcy
Format: Betacam

ln the Dark
I tl^lEspanya, 1991,
I nl¡nuts

Dlrecció, guió i mun-
totge: Núria Ol¡vé
Ikrllés
Fotografia: Jennifer
Akrtta
lnterpretació: Tine
I lyrsted, S¡oned
I lilws, Tricia l\4itchel
Format: 16 mm

The Fisht
I tlAlEspanya, 1992,
tl r¡tinuts
Dhecció, guió i mun-
tat8e: Núria Ol¡vé
ItolléS
Fotograf¡a: l\4oshe
llcn Yaish
lnterpretació: Ramón
llircza, Javier de
I rutos, Larry
(ioldhuber
Format: 16 mm

l'remis:
I cstival lnternacio-

n;rl de Cine, Cracóvia
( r e93)

l'rcmi Cinevue lnter-
rr¡x:ional Film et
Vrrkro Competition,
( ;rrnadá (1993)

IARI'IARI
Un home retroba el seu passat "sortit de I'armari"

IN THE DARK
EN LA FOSCOR

En una sala de cinema on es projecta una pel.lÍcula antiga,
tres dones joves revelen les seves personalitats més íntimes
tot establint un especial menáge á trois.

THE FIGHT
EL COMBAT

En un ring de boxa, dos homes s'enfronten per la forQa física,
el poder i també per una tendresa inesperada.

t"l RErRospE(TivEs z, rrnm ouvr erLrs 
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DOWN THE DRAIN
CTAVEGUERA AVALL

Un home s'aixeca al matÍ i es descobreix en el seu propi mal-

son: caient pel clavagueram.

ALICIA WAS FAINTING
L'AÚCIA ES DESÍ.IAIAVA

História agredolga amb trets autobiográfics sobre una noia de

catorze anys que ha d'afrontar sola l'adolescéncia i el desper-

tar de la seva sexualitat després de la mort de la seva mare.

Mentre les seves amigues gaudeixen de la vida a l'institut, ella

treballa en una carnisseria i es resisteix a acceptar els rols tra-

dlcionals imposats a les dones.

EL TACTO
EL TACTE

Una escultora cega retroba la inspiraciÓ i I'amor quan una exu-

berant ballarina es converteix en la seva model. Un film sobre

la passió, la fantasia i la vida a la ciutat de Nova York. El tacto

és un dels cinc episodis inclosos en el film col'lectiu El domini

dels sentlts, realitzat per cinc dones catalanes.

.. I *arrorrra*r, ?: NúRrA owÉ BELLÉs
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Down the Drain
EUA/ESpanya, 1993,
minuts
Dlreccló, guió i muniatg0:
Núria Olivé Bellés
Fotograña: Walter R¡ppcl

Múslca: Elene Karaindror,
Interpretac¡ó: lvan
Gragera, Tasha Taylor,
Rachel Thorne Germond
Format: 16 mm

Premis:

- The Hamptons lnt. Fililr
Festival, Long lsland
(1993)

- The South Beach F¡lm

Festival, Florida (1993)

Alicia was Fainting
EuA/Espanya, 1994, 37
minuts
Dlreccló, guió i muntatgo:
Núria Olivé Bellés
Fotograña: lMoshe Ben
Yaish
Múslca: Nana Simopoult,'
Interpretació: l\y'aggie

Thom, lvlaya l\¡orales
Format: 16 mm

Premis:

- The sth Annual Dusty
Awards, Nova York (199,1,

- Rodes Family, Nova Yor I

(1994)
- Bravo lndependent
Channel IFC-TV (1994)

- The National Educatiol
lvledia F¡lm Festival,
Cal¡fornia (1995)

El tacto
Espanya, 1995-96, 20
minuts
Dlrecció i guló: Núria Olr\
Bellés
Fotografia: James
Callanan
Música: Nana Simopotrl,,'
Muntatge: Richard
Pepperman
lnterpretació: Tat¡jana
Shoan, Victoria Lipori

Format: Betacam

A Short Ride in a
Fast Machine
I kllgica/Espanya,

l1)98,5 minuts

Dlrecció, gu¡ó i mun-

totge: Núr¡a Olivé

lkrllés

Fotograf¡a: Franc¡ne de

I rirnflh

Múslca: John Adams

Format: Betacam

L'herbe a besoin
de !a rossé
I k)lgicalEspanya,

l1)98, 10 minuts

Dlrecció, gu¡ó i mun-

tstge: Núria Olivé

lkrllés

Fotograf¡a: Franc¡ne de

I ri¡ngh

Múslca: Samuel Barbe

lnterpretac¡ó: Eva

liodenburg, Astrid

Voreecken

Format: Betacam

A SHORT RIDE IN A FAST
ÍYACHINE

Una máquina imaginária en qué

des.

I

L'HERBA NECESSITA I.A ROSADA

Una escriptora reviu el seu passat entre línies i vi rosat.

L'HERBE A BESOIN DE LA ROSEE

GHETTO

les peces són dones atrapa-
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LOST IN YOUR FRAME
FORA DE REGISTRE

El moviment d'un ésser fotografiat persegueix el seu fotÓgraf.

Lost in your fiame
EUA/Espanya, 2002.

16 m¡nuts

Direcc¡ó, guió i foto-

grafla: Núria Ol¡vé

Bellés

Múslca ¡ muntatge:

Ryuichi Sakamoto

lnterpretació: Arthur

Av¡les, Dona Ann

McAdams

Format: Betacam

Mare i L'espera
Espanya, 2003, 1

m¡nut

Diréccló, gu¡ó i foto-

grafla: Núria Olivé

Bellés

Format: Betacam

Un minut en la vida d'una dona embarassada.

Un minut en la vida d'una dona embarassada.

tt{ARE

L'ESPERA

f

INDISPOSADES I POLITIQUES

L'actualitat de la ficció i el documental
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Naclonal¡tat: ltália

Producció: Luna Rossa

oinematograf¡ca, 2001-
'.)oo2

Dlrecció: Francesca

o ornenci n i

Ouló: Francesca

(lo[lencini, Luca

lli{azzi

Fotograf¡a: lvlario

li;rlsamo, Gianfranco

liore, Massimili

I ranceschin¡, Paolo

l'¡etrangeli, Pasquale

Scimeca, Daniele

Segre, Carola Spadon¡

So: Federico Ricci

Muntatge: Linda Taylor

Dufada: 63 minuts

Versló: orig¡nal italiana

irrnb subtÍtols en

itnglés

Format: 35 mm

Dlstrlbuc¡ó: Adr¡ana

Cl)¡esa Enterprises, V¡a

llarnaba Oriani, 24a.,

00197 Roma, ltália

CARLO GIULIANI, RAG AZTO

CARLO GIUUANI, JOVE

Documental que reconstrueix el 20 de juliol de Carlo Giuliani i,
en paral.lel, el 20 de juliol de la manifestació antiglobalitzac¡ó
a Génova el 2001, en qué el protagonista, de vint-¡-tres anys,
fou assassinat. La história de Carlo este expl¡cada a través
dels seus aspectes més concrets: els amics amb qui es va tro-
bar, el lloc on van menjar, el rotlle de cel'lo que va collir pel
carrer... La história de la col.lectivitat está explicada a través
dels aspectes més trágics: la nit sota la pluja, la gegantina pre-
paració de la manifestació, l'atac de la policia, la defensa que
s'organitza... Peró, progress¡vament, la história de I'individu
esdevé el paradigma humá i polític de la multitud, i aquesta
mateixa multitud adquireix la tendresa i la particularitat d'un
indlvidu. El punt d'encontre entre aquestes dues entitats són el
rostre, la veu i les paraules de Haidi Gagg¡o Giuliani, la mare
de Carlo, que guia ¡ vertebra aquest doble retrat.

Francesca Comencini és realitzadora ¡ gu¡onista. lnicialment es
va traslladar a Franga per comengar la carrera d'escriptora,
peró després va decidir acceptar l'encárrec d'adaptar a la pan-
talla la novel.la autobiográfica del seu pare, el director italiá
Luigi Comencini. Aquest fou el seu debut com a d¡rectora, el
1984, amb P¡anoforte.

Filmografia:
Pianofofte QgA l; La lumiére du lac egaT\; Annabelle Paftagée (1991); E/sa
Morante(19971; Un altro mondo é possib¡le (2OO1); te parole di m¡o padre
(2OO7); Carlo c¡ul¡an¡, ragazzo (2OO7-2OO2\
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CHAOS

ü0s

Paul i Héléne, una parella parisenca benestant, són test¡monis,
des de dins del seu cotxe, d'una agressió brutal contra una
prostituta. Mentre la dona cau ferida a terra, Paul arrenca el
cotxe fuglnt de l'escena. Héléne, que se sent culpable, localit-
za la jove prostituta, Malika, que esta en coma a I'hospital, I

decideix dedicar la seva vida a ajudar-la a recuperar-se. A poc a
poc Héléne va descobrint la seva desgraciada vida: el matrimo-
ni forgat en l'adolescéncia que I'obligá a escapar del seu país,
la prostitució, I'addició a l'heroina i com acaba buscant la sortl
da venent el seu cos a un home ric. La relació entre Héléne i

Malika canvia la vida de les dues dones i juntes decideixen
venjar-se dels homes que les han maltractat.

Coline Serreau, nascuda a París al 7947, va estudiar dramatúr-
gia i música. Va comengar la seva carrera al teatre, a la
Comédie FranQaise; el L977 debuta com a cineasta amb el film
¿Por qué no?, que immed¡atament es va convertir en tot un
esdeveniment a Europa i va significar el principi d'una carrera
d'éxit.

F¡lmografia:
Ma¡s qu'est ce qu'elles veulent? (7977\; ¿Por qué no? (79771; Qu'est-ce qu'on
attend por étre heureux! 17982)i Tres solteros y un biberón (7985)i Mamá, hay un
hombre blanco en tu cama (1989); Contre I'oubl¡ (7997)i La cr¡sis (7992)t Planeta
l¡bre (7996)i Chaos (2OO7\; 78 ans aprés (2OO3\

Nacional¡tat: FranQ¿l

Producció: Bac Filnr:',
Eniloc Films, Franc0 .

Cinéma, Le Studio
Canal+, Les Films Al,r

Sarde, Studio Canal.
2007
Direcció: Coline
Serreau
Guió: Coline SerreaLr

Fotograf¡a: Jean-
Franqois Robin
So: Pierre Lorrain,
lvluriel Moreau, Joél
Rangon, Martin
Boissau, Jonathan
L¡ebl¡ng
Mús¡ca: Ludovic
Navarre, Aaron Graiil
Muntatge: Catherin, r

Renault
lnterpretació:
Cather¡ne Frot, Vincr r

Lindon, Rachida Br¿rl

Durada: 106 minuls
Vers¡ó: orig¡nal fran(,
sa amb subtÍtols en

castellá
Format: 35 mm
D¡stribució: Vért¡go
F¡lms, lvladr¡d

- Premi a la millor n:, r

zadora i premi de l ¿rrr

diéncia al Festival
lnternacional de
Noruega, 2002

Nac¡onal¡tat: EUA

Producc¡ó: Jane Doe

I¡lrns, 2002

Dlrecc¡ó: Amy Ziering

Kofman, K¡rby Dick

Fotografia: Kirsten

,ol)nson

So: l\4ark Z.

l)irn¡elewsk¡, Pascal

l)epres, Beno¡t

I lillebrandt

Música: Ryu¡ch¡

S¿¡kamoto

Muntatge: K¡rby D¡ck,

N4atthew Clarke

Durada: 84 m¡nuts

versió: original anglesa

i francesa amb subtí-

lols en anglés

Format: 35 mm

D¡stribució: Jane Doe

l-¡lms, Los Angeles

Prem¡ al Fest¡val

lnternacional de San

I rancisco (2002)

DERRIDA

Retrat poc convenc¡onal del filósof francés Jacques Derr¡da, cone-
gut com el pare de la deconstrucciÓ, un tipus de lectura que ha
capgirat de forma radical els fonaments del pensament occidental.
Derrida ha obert el camp de la filosofia a la invenció i a la creativi-
tat demostrant que el llenguatge no s'adequa mai plenament a la
realitat. Aquesta visió crítica s'ha estés a d'altres árees del pensa-
ment com el feminisme, la história, la crÍtica literária, la teoria de
l'art o la ps¡cologia.

El documental és en si mateix un treball de lectura, tant de les
convencíons del relat biográfic, com del procés de creació fÍlmica.
Fer-nos part¡cipar d'aquest procés ens dóna les claus per saber en
qué consisteix la deconstrucció i ens apropa d'una manera ben
entenedora al pensament del gen¡al autor.

Amy Ziering Kofman va ser alumna de Derrida quan cursava el doc-
torat a la Univers¡tat de Yale. S'iniciá en la realització amb aquest
documental. Anter¡orment va produir el documental Taylor's
Campaign (1998), de R¡chard Cohen.

Kirby Dick es converteix en realitzador de culte a partir de Private
Practices: The Story of a Sex Surrogate (1986) i Sick: The Life and
Death of Bob Flanagan, Supermasochist, film premiat a Sundance i

al Festival de Cinema lndependent de Los Angeles. També és guio-
n¡sta.

Filmografia d'Amy Ziering Kofman:
Derrida (2OO2)

F¡lmografia de Kirby Dick:
Men Who Are Men (198!\t Private Pract¡ces: The Story of a Sex Surrogate
(1986); Slck; The L¡fe and Death of Bob Flanagan Supermasochist (7997\
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