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Bulutlari Beklerken
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Nac¡onal¡tat: Turquia,
Alt:rnanya, Grécia,
I rirnqa
Producc¡ó: Silkroad
l'()duct¡on, Fly¡ng
lvlonn. Ustaoglu
l'roduct¡on,
Y,rlandünya, 2O04
Dlrecció: Yesim
I lslaoglu
Guió: Yesim Ustaoglu,
l'otros Markaris, basat
|rr la novel.la Tamama.
ik: Yorgos Andreadis
Fotografia: Jacek
l'olrycky
So: Bernd von
llirssew¡tz
Muntatge: Timo
l[]asolo, N¡colas
(i,lster
Música: Michael
( ¡itlasso
lnterpretac¡ó: Rúqhan
(jirlyskur, Rydvan
Y,r(icy, Ysmail Baysan,
oktar Durukan, D¡mitris
K,rl)eridis
Durada: 88 m¡nuts
Vers¡ó: orig¡nal grega ¡

lurca amb subtÍtols en
, r U1lés
Format: 35 mm
Dlstribuc¡ó: Celluloid
l)roamS

| ). r.ilale@celluloid¡reams.com

BULUTLARI BEKLERKEN

ESPERANT ELS NUVOLS

A través de la história personal d'Ayshe, descobrim un episod¡

ga¡rebé oblidat des de la Primera Guerra Mundial, quan I'any

1916 l'exércit otomá va conquerir diversos pobles grecs a I'o-

est de Trebisonda, llavors ocupada pels russos. Els seus habi-

tants van ser víctimes de la neteja étnica, de deportacions

massives i de l'assimilació turca. Ayshe, que en aquells

moments encara es deia Eleni, va pagar amb la culpa i els

remordiments haver escapat a aquell destí treg¡c.

Després de diversos curtmetratges, Yesim Ustaoglu, nascuda

el 1960 a Sarikamis, realilza Günese Yolculuk I'any 1994, el

seu primer llargmetratge, pel qual será prem¡ada amb L'Angel

Blau a la Berlinale de 1999 i amb diversos premis cinema-

tográfics a Turquia.

Filmograf¡a:
B¡r an¡ yakalamak $9a4li Magnafantagna (7987); Duet (199O)i Hotel 1L992)i lz
(1994); Günese Yolculuk 1.7999]l: Bulutlar¡ Beklerken (2004).
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Nác¡onalitat: Marroc.
B¿lgica

Producció: Les Films

de la Dréve, Les

coquel¡cots de

l'Or¡ental,2004
Direcció: Yasm¡ne
Kassari
Guió: Yasmine Kassa¡
Fotografia: Yorgos
Arvanitis
So.'Henr¡ lvlorelle,
Madone
Muntatge: Susana
Rossberg.
lnterpretació: Rach¡di ¡

Brakni, Moun¡a Osfour

Nermine Elhaggar,

Aissa Abdessam¡e,
Fatna Abdessamie,
Khamsa Abdessamie.
Durada: 95 m¡nuts
Versió: orig¡nal berber

amb subtÍtols en

francés
Format: 35 mm

Distr¡buc¡ó: Les Films

de la Dréve

scrl.dreve@skynet.bc

Prem¡ al Angers EuropcirL
First Film Festival (2005)
Premi Astor de plata al

Festival lnternac¡onal d(

N4ar del Plata (2005)

Nac¡onal¡tat: EUA

Producció: Georgina
(i;¡rcía Riede¡, Olga

Arana, 2005
Dlrecció: Georg¡na
(ii¡rcía Riedel

Ouló: Georg¡na carcÍa
llicdel
Fotografia: Tobias

I )i¡tum

Muntatge: Sean

lk)bert Olson

lnterpretac¡ó: El¡zabeth

l\)na, Amér¡ca Ferrera,

Ir¡cy Gallardo, Jorge

oovera Jr., Steven

ll¿ruer, Rick Najera

Durada: 128 minuts

V6rs¡ó: original anglesa
I (rastellana amb subtí-
lr)ls en anglés
Format: 35 mm

Olstr¡buc¡ó: Georgina

lli0del

tli rciagirlsfllm@yahoo.com

L'ENFANT ENDORMI

L'INFANT ADORMTT

Tot just casada, Zeinab s'acom¡ada del seu mar¡t, que marxa
del país perguanyar-se la vida. Seguint un vell ritual, la noia
fará adormir l'infant que espera fins que torni el seu home.
Peró el temps passa i I'anhelat retorn no es produe¡x.

Yasmine Kassai converteix aquesta espera en una ef¡caq refle-
xió sobre la vida de les dones del Marroc rural, escenari d'im-
portants éxodes de població masculina. Les protagonistes del
film viuen de manera contradictória la seva clrcumstáncia,
oscil.lant entre I'esperanQa ¡ l'obstacle que representen els
homes, I'abséncia dels quals estructura s¡multániament les
seves vides i el fil narratiu de la história. Dividides entre el que

s'espera d'elles i els seus prop¡s desitjos, les dues protagonis-
tes s'enfronten a soles amb un destí incert.

Yasmine Kassari és realitzadora, guionista i productora de
cinema. Nascuda al Marroc el 7972, va estudiar c¡nematogra-
fia a I'INSAS de Brussel.les. Es va donar a conéixer ¡nternac¡o-
nalment amb el documental Quand les hommes pleurent...
(2000). L'enfant endorm¡ és el seu primer llargmetratge.

Filmografia:
Ch¡ens errants (1995); Quand les hommes pleurent... (2OOO)i L'enfant endormi

12004\.

HOW THE GARCIA GIRLS SPENT
THEIR SUMMER

COM VAN PASSAR L'ESTIU LES GARCIA

De quina manera condicionen el desig de les dones les limita-
cions autoimposades i les expectatives socials? Aquesta comé-

dia romántica, primer llargmetratge de la realitzadora, parla,

amb delicadesa ¡ gran sent¡t de I'humor, del desig, la solitud i

I'emancipació a través de tres dones d'origen mexicá a EUA.

Tot comenqa un tórrid estiu quan Doña Genoveva, la matriarca
de la família, es compra un cotxe. Aquest fet desencadenará
un seguit d'esdeveniments que acabaran amb una revolució
sexual a la famÍlia.

Nascuda a Arizona el 7977, Georgina Garcia Riedel es va donar
a conéixer amb el curf One N¡ght lt Happened. presentat com a

treball de fi de carrera al American Film lnstitute, va ser estre-
nat al Festival lnternacional de Cinema de Rotterdam i va gua-

nyar diversos premis arreu del món.

F¡lmograf¡a:

One Night lt Happened (2OO2)i How the carcia c¡rts Spent Their Summer(2005)
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HU DIE

PAPATLONA

Com una papallona que neix després d'una llarga metamorfosi,
la protagonista de la pel.lícula es despertará d'una letargia
emocional, quan coneix una jove estudiant.

Flavia és una professora universitária que porta una vida con-

vencional, amb un marit i un fill, fent tot el que la societat
espera d'ella. A partir de la história d'amor entre les dues
dones, el film fa un retrat de la Xina actual, marcat d'una
banda, per les profundes transformacions socials, evocades a

partir dels fets de la plaQa de Tianan Men, i, de I'altra, pels

conflictes i les incerteses que s'en deriven en el terreny de les

relacions personals.

Nascuda a Hong Kong, I'any 1998 va finalitzar els estudis a

I'Academy for Performing Arts, que combinava amb la feina d'a-
judant de direcció i de producció de films. Després de treballar
a la televisió de Hong Kong, va fundar la seva productora,

Lotus Film. El seu primer llargmetratge de ficció, Gege, tractava

d'un jove de Hong Kong a la recerca del seu germá desapare-
gut en algun lloc remot de la Xina.

Filmograf¡a:
Gege (2OOL); Hu D¡e (2OO4).

Nac¡onalitat: Xina,

Hong Kong

Producció: Lotus Filltr.

2004

Direcció: Yan Yan l\4,r1

Guió: Xue Chen, Yan

Yan l\4ak

Fotografia: Charlie L¿¡r r

So: Ken Wong

Muntatge: Er¡c Lau,

Stanley Tam

lnterpretac¡ó: Yat Nirr¡1

Chan, Stephanie Cho,

Joman Ch¡ang, Josie

Ho, Eric Kot

Durada: 124 minuts

Versió: original x¡nesi r

amb subtítols en

anglés

Format: 35 mm

Distribució: Filmko

jimmy@filmkoholdings.ri,,

Prem¡ a la m¡llor nova

actriu al Hong Kong Filrl

Awards (2005)

Nac¡onalitat: Franga

Producció: Ognon

l)ictures, Arte Frances,

2004

Dlrecció: Claire Denis

Guló: Claire Denis,

loan Pol Fargueau

Fotograf¡a: Agnés
(iodard

Muntatge: Nelly
()uettier

lnterpretació: Michel

Subor, Grégoire Col¡n,

llóatrice Dalle,

llambou, Katia
(lolubeva, Florence

lo¡ret-Caille

Durada: 130 minuts

Versió: original france-

sa i coreana amb sub-

lrlols en anglés

Format: 35 mm

Dlstribució: Pyramide

lrrternat¡onal

| )richer@pyram¡defilms.com

L'INTRUS

L'INTRÚS

El detonant per arriscar-se a posar en imatges una obra tan
personal com el relat de Jean-Luc Nancy va ser Michel Subor,
amb tota la cárrega del personatge ingenu i indecÍs, ple de con-
fusió ideológica que va encarnar a Le petit so/dat (1960), de
Godard. lngenuitat iindecisió que amb el pas dels anys I'han
convertit en un personatge hermét¡c. L'itinerari de Trebor, que
presideix la dramatització del relat, és el de la mirada de Claire
Denis, que desplaga constantment la línia divisória entre l'inte-
rior i I'exterior, entre I'objectivitat d'uns fets, d'una mirada que
contempla el paisatge i els cossos, i la subjectivitat de les
emocions, dels records i de les fantasies, sense estabilitzar-se
mai en una posició determinada.

Claire Denis, nascuda a París el 1948, és una de les realitza-
dores més originals del cinema francés actual. Les seves
pel.lícules destaquen pel poder suggeridor de les ¡matges, en
qué es conjuguen els imaginaris fÍlmics i literaris de I'autora i

creen un univers de sentit totalment personal.

F¡lmograf¡a:
Chocolat (L987): Man No Run (1988); S'en fout la mort 11989)i Jacques R¡vetfe, te vei-
//eur(1990); Keep¡tforYourself (799\)iLarobeacerceau(199!):l'ai passomme¡l
(1993); Us Go Home 17994)i Nénette et Boni 1]-996]li Beau travail (79991i Trouble Every
Day (2OOt)i Ten M¡nutes Older: Vers Nancy l2OO2): Vendred¡ so¡r l2OO2): L'¡ntrus
(2OO4l; Vers Mat¡lde l2OO4l.



JUMALAN T-IORSIAN

LA NÚVIA DEL SETE CEL

Filmada en terr¡tori del poble nenet, al nord-est de Sibéria' la

pel.lícula narra I'experiéncia de Syarda, separada de la comuni-

tat per un costum ancestral que feia prometre nenes al déu

Num. Syarda explica les seves vivéncies a llne, una nena cega

que li fa companyia. A través del seu relat, que combina pre-

sent i records del passat, el film mostra amb una precisiÓ

documental la forma de vida tradlcional de la comunitat nenet,

de la qual s'han mantingut molts elements tot i els ¡ntents d'a-

culturació patits en época soviética. La histÓria está basada en

la experiéncia própia d'Anastasia Lapsui, procedent d'aquesta

comunitat.

El treball documental d'Anastasia Lapsui i Markku Lehmuskallio

es caracter¡tza per la seva visiÓ antropolÓgica i ha estat espe-

cialment fructífer durant tota la década dels 90.

Filmografia:
Poron Hahmossa p¡tk¡n taivaankaarta (1993); Kadotettu parat¡¡s¡ 1t994)i
Jááhryá¡sten kron¡kka (79951i Anna (7997)i Uhr¡-elokuva metsástá (1998);

Se¡tsemán laulua tundralta (79991; Paimen (2OOI); Elámán áid¡t (2O02)i Jumalan

mors¡an (2004).
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Nac¡onalitat: Finlándr,,

Rússia

Producció: Milleniuttr

Film oy, 2004

D¡recc¡ó: Anastasia

Lapsui, Markku

Lehmuskall¡o

Guió: Anastasia Lapsl

Fotogfafia: Johanncs

Lehmuskallio

So: Serge¡ Zabenin

Muntatge: Juho Garl/

lnterpretació: Angeltt r,,

Saraleta, V¡ktor¡a Hu( lr

Ljuba Filipova, Jevgcilr

Hud¡, Gennadi Puikko

Durada: 85 m¡nuts

Versió: orig¡nal nenel

amb subtítols en

anglés

Format: 35 mm

Distr¡buc¡ó: The

Finn¡sh F¡lm Foundatiot

aretta.vahala@ses.f i

Premi Ol¡vera d'or al Lct:r ,

Fest¡val of European

Cinema (2004)

rffi,lI'.4,
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Nac¡onal¡tat: ltál¡a
Producció: Bianca
lilm, 2004
Dlrecció: Francesca
0omencini
Guió: Francesca
oomencini, Assunta
0cstaro, Daniele
llanieri
Fotografia: Luca
lligazzi
Muntatge: l\lassimo
I iocchi
lnterpretació: Nicoletta
llraschi, Cam¡lle Dugay
(;omenc¡n¡, Marina
lluoncr¡st¡an i

Durada: 89 minuts
Versió: original italiana
i[nb subtítols en
, rnglés
Format: 35 mm
Dlstr¡bució: Les Films
(lu Losange

Itorni espec¡al del jurat al

l./ipci@FilmsduLosange.fr

I 
'rst¡val 

de Mar del Plata
( 2OO4)

l\(:rni del jurat al Fest¡val

rl') Berlín (2OO4)

Orrta de plata al Sindacato
N.[ionale Giornalisti
( lrrematograf¡ci ltaliani

l:,o05)
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MI PIACE LAVORARE ( MOBBING }

M'AGRADA TREBALTAR ( MOBBING )

El film exposa una situació de plena actualitat, encara que sovint
de difícil detecció: l'assetjament laboral i, en general, la precaritza-

ció de les condicions de treball en el context de I'economia globa-

litzada.

La protagonista, Anna, treballa com a secretária en una empresa
que acaba de ser absorbida per una multinac¡onal. El d¡a que se
celebra la fusió, el nou director saluda tots els treballadors perso-

nalment excepte l'Anna. Ella no li dóna gaire importánc¡a, peró
aquest fet será l'inici d'un veritable malson. Primer de manera
molt subtil i després despietadament, tots els seus col.legues
semblen estar aliats en una conspiració en contra d'ella. Un dia,
sota la pressió de les humiliacions constants, I'Anna s'ensorra i

pateix una crisi nerviosa. lncapaq de fer res, n¡ tan sols pot tenir
cura de Morgana, la seva filla.

Francesca Comencini va néixer a Roma el 1961. Realitzadora i

guionista, inicialment es va traslladar a Franqa per comenqar la
carrera d'escriptora, peró després va decidir acceptar I'encárrec
d'adaptar a la pantalla la novel'la autob¡ográfica del seu pare, el
director italiá Luigi Comencini. Aquest fou el seu debut com a
d¡rectora, el 1984, amb Pianoforte.

Fllmografia:
P¡anofofte 17984): La lum¡ére du lac i.7988): Annabelle paftagée 17997): Elsa Morcnte i,1997)l
Un altro mondo é posslbl/e (2001); Le arole d¡ m¡o padre \2OO2)i Carlo G¡ul¡ani, ragazo (2OO2):

F¡renze, ¡l nostro doman¡ l2OO3)i M¡ p¡ace lavorare (mobb¡ng) \2OO4\: "Anna Lives ¡n Marghera"
fragment de V¡s¡ons of Europe (2OO4).
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VREI'IYA ZHATVY

TEMPS DE COTLTTA

Acabada la Segona Guerra Mundial, Tosia s'ha d'enfrontar a un

destí trágic. Amb un marit esguerrat i dos fills petits es veu

obligada per les circumstáncies a conduir una recol'lectora per

mantenir la família. El film, amb ¡matges d'una bellesa aclapa-

radora que evoquen el cinema clássic soviétic, posa de mani-

fest la duresa de les condicions de vida dels camperols en un

perÍode ambigu de la história de I'URSS que amagava els sacri-

ficis individuals sota I'apologia del treball.

Després d'estudiar fllologia a la Unlversitat de Kazan, Marina

Razbezhkina es trasllada a Moscou, on des de I'any 1989

comenQa a combinar I'escriptura de guions amb la realitzaciÓ

de documentals. Vremya Zhatvy és la seva primera obra de

ficció.

Filmografia:
Sovremenn¡k (7997); Uspen¡e (1991); Sovrecennady Ayg/ (2OOL)i Vremya Zhatvy
(2OO4).
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PANORAÍTIA

DOCUMENTALS

Correspondances

N¡ locas ni terroristas

Pashke and Sofia

TransAzioni

Viviendo al límite

Voir (sans les yeux)

Zero Degrees of Separation

Nac¡onal¡tat: Rússia

Producció: Risk Film

and V¡deo Studio,

2004
D¡recc¡ó: Mar¡na

Razbezhk¡na

Guió: Marina

Razbezhkina

Fotograf¡a: lrina

Uralskaya

So: Nicolai Ustimento

Muntatge: Tania

Naidyonova

lnterpretac¡ó: Ludmil; ¡

Motornaya, Vyacheslav

Batrakov, Dima

Yakolev, Dima Ermako\

Durada: 68 minuts

vers¡ó: or¡ginal en rus

amb subtÍtols en

anglés

Format: 35 mm

D¡stribució:

lntercinema XXI

Century

post@intercin. ru

Premi a¡ lnternat¡onal Fil¡I
Festival de Moscú (2004)

Premi al Thessaloniki FiI¡
Festival (2004)
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Noc¡onalltat: Bélgica

Producc¡ó: Cobra

lrlms, RTBF, Arte

lk)lg¡que, El Rayo,

oBA, UE,2004
Dlrecció: Caroline

I )'Hondt

Culó: Carol¡ne D'Hondt

lotografia: Rémon

lromont

3o: Paul Heymans

Muntatge: Virg¡nie

Mcss¡aen

Durada: 56 minuts

Vcrs¡ó: original caste-

llírna ¡ francesa amb
,iubtítols en castellá

Format: Betacam

Dletribucló: Cobra

lrlr¡s

cobrafilms@skynet.be

CORRESPONDANCES

CORRESPONDENCIES

Caroline D'Hondt reflexiona sobre la vellesa a través d'un viat-

ge en metro, "no-lloc" per excel.léncia de la modernitat, on els

viatgers no es m¡ren els uns als altres. De Brussel.les a Méx¡c

DF, diversos homes i dones parlen en pr¡mera persona de la

indiferéncia i la solitud que exper¡menten les persones grans a

les grans urbs, on la vellesa s'ignora, es rebutja ies considera

com una malaltia. Els seus test¡monis contrad¡uen aquesta

visió i posen en evidéncia l'absurd d'una societat que relega a

I'oblit una part important de la seva memória col.lect¡va.

Caroline D'Hondt va estudiar realització a I'lAD, lnstitut des

Arts de Difusion, de Brussel.les, i ha treballat com a ass¡stent

de direcció en diversos documentals, entre ells el de Thierry

Michel /ran sous /e voile des apparences.

F¡lmograf¡a:
La cr¡ de l'encre Í998\: Correspondances (2OO4).
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Nacional¡tat: Alemanya

Producc¡ó: Karin

N4ichalski/dffb, 2003

Dlrecc¡ó: Karin

Michalsk¡

Guló: Kar¡n M¡chalsk¡

Fotografia: Kar¡n

[4ichalsk¡ i Réka

Kincses

So: Ursula Habersaat

Muntatge: Elfe

Ilrandenburger

Durada: 28 minuts

Vers¡ó: or¡g¡nal albane-

sa amb subtítols en

irnglés

Format: Betacam

DlBtr¡buc¡ó: Deutsche

lilm-und

I crnsehakademie

r:.marx@dffb.de

t

NI LOCAS NI TERRORISIAS

A mitjan anys vuitanta, cinc dones gallegues, Dora Fernández,
Josefa Román, Fina Sánchez, Sara Guntin, Marisa Fuentes i

Carmen Avedaño, patien un drama comú: tenien f¡lls morts o atra-
pats per la droga. Unides per aquesta tragédia, van decidir prendre
la iniciativa iplantar-li cara a l'enemic, el narcotráfic. La majoria
d'elles eren mestresses de casa, sense experiéncia a la vida públi-

ca ni coneixements dels tripijocs de les máfies, la corrupció de la
justÍcia i de la polÍtica. Peró amb la seva lluita sense treva han
aconseguit desarticular les xarxes del tráfic de drogues a Galícia, i

posar en evidéncia la impunitat amb qué han estat actuant durant
anys els auténtics responsables d'aquesta xacra.

Cecilia Barriga va néixer a Concepción, Xile, el 1957. Als dinou
anys arriba a Madrid, on estudla imatge i so a la Universitat
Complutense. Després d'haver treballat en films experimentals i

documentals en vídeo, s'instal.la a Nova York el 1994, on estudia
escriptura de guió i videocreació a la Universitat de Columbia. De
tornada a Espanya, ha realitzat nombrosos documentals i reportat-
ges de televisió, sense deixar el terreny de la ficció.

F¡lmogral¡a:
Alcobendas puede ser un nombre de mujer l7985li Colectivo de p¡ntores 17986)i
EntreActos (1989); sueños en la c¡udad (7992): Dos reinas \1993J: MÍrame, mírame
(1993); La her¡da de mi ojo ll994li Pekín no fue un sueño (1995); ¿Por qué no una
mujer? (L996)i Soc¡al Summ¡L People Summ¡t (7996): Cuéntame de la luna (1997)i
When I Love, I Love (1997): Una mujer al poder (1999); frme's Upl (2000); Atrapados
en el paraíso l200l): El cam¡no de Mo¡sés (2OO2); Gonzalo Rojas, poeta del relámpago
(2004); Nl locas, n¡ terror¡stas (2004).

I
6O I PANORAMA OOTIIMENTALS
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Nac¡onalitat: Espanyir

Producció: Tornasol

Films, Continental

Producciones, 2004

Direcció: Cecilia

Barriga

Guió: Cecilia Barr¡ga

Fotograf¡a: Lili Cabrer,r

Muntatge: Cristina

Otero

Durada: 50 minuts

Vers¡ó: orig¡nal caste

llan a

Format: DVD

Distr¡bució: Tornasol

Films

tornasol@tornasolfllms.r:,

PASHKE AND SOFIA

PASHKE I SOFIA

Pashke and Sofia és un document excepcional que mostra la
flexibilitat per ass¡gnar els rols de génere en algunes cultures,
posant de manifest que es tracta d'una construcc¡ó social. En

el cas d'Albánia, n'hi ha prou amb no casar-se n¡ tenir fills per-

qué les dones siguin cons¡derades homes. Es tracta d'una

estratégia d'adaptació que permet a moltes dones escapar

dels constreny¡ments imposats per la cultura patriarcal i acon-

segu¡r a¡xí un estatus i un respecte reservat exclusivament als

homes.

Karin Michalski va estudiar periodisme ¡ cinema a Berlín.

Organitzadora del Festival de Cinema Lésbic de Berlín i del pro-

jecte Cinesisters Berlin, a I'actualitat és organitzadora del club

de cinema feminista queer Clipclub, també a BerlÍn.

Filmograf¡a:
Pashke and Sof¡a (2OO3); German to Bombay l2OO4).

,l
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TnlxsAaoNI
TRANSACCIONS

Aquest documental és un recull de testimon¡s de persones que

es troben en procés de transiciÓ de génere femení a masculí.

Des de la seva situació de subjectes intersexuals, reflexionen

sobre la construcció dels discursos socials i científics sobre la

¡dent¡tat sexual a ltália i aporten una informaciÓ essencial per

entendre la transsexualitat F-M. Les discordances que mostren

els entrevistats posen en evidéncia la complexitat de subjectivi-

tats que es deriven d'aquesta transformaciÓ, desmentint les

visions simplistes i estereotipades v¡gents sobre el canvi de

sexe.

Mary Nicotra és psicóloga, periodista i editora de

DonnetnViaggio, una revista italiana sobre dones i estudis de

génere. TransAzioni és el seu primer treball com a realitzadora.

Filmografia:
TransAz¡on i (2OO 4)i V¡ s ibi Le s (2OO4).

u, Loro^o"o oocuMENTALs

I

I

Nac¡onalitat: ltalia

Producció: 20O4

Direcció: I\4ary Nicotra

cuió: Mary N¡cotra

Fotografia: Donatella

Bagag¡olo

So: P¡ero Lopalco

Muntatge: Piero

Lopalco

Durada: 29 m¡nuts

Versió: orig¡nal en ¡ta-

l¡a i anglés amb subtÍ

tols en anglés

Format: DVD

Distribuc¡ó:

Associazone Donne ln

Viaggo

mnicotr@tin.it

Nacional¡tat: Cuba

Producc¡ó: La línea

sinuosa, 2004

Direcció: Belk¡s Vega

Gu¡ó: Belkis Vega

Fotograf¡a: losé M.

li¡era, Alejandro Pérez

So: Anton¡o Tabares,

lorge Fernández

Muntatge: lvlanuel

lgles¡as

Durada: 87 minuts

Vers¡ó: or¡ginal caste

llan a

Format: Betacam

Dlstribució: La LÍnea

Sinuosa

l)elkis@cubarte.cult.cu

{iran premi documental

I (]stival C¡ne Plaza (2004)

l'rem¡ de la Unión de

I'criodistas de Cuba

(UPEC) al Festival Caracol

(2004)

l,rcmi de Cinematografia

I ducativa (CINEO) en el

XxVl Festival lnternacional

(lol Nuevo Cine

l.rtinoamer¡cano. La

I li)bana (2004)

VIVIENDO AL LIMITE

Per ignoránc¡a i homofóbia, el silenci segueix envoltant les vides de les
persones afectades per la sida a Cuba. Belk¡s Vega va concebre
aquest documental I'any 2000 com a part d'un projecte, Viviendo con
VIH/SIDA, destinat a promoure accions per trencar amb aquesta situa-
ció, entre elles la realització d'aquest f¡lm.
Els protagon¡stes del documental, Mederos, Carlos, Kenia, María, Julia
i Yoire, són persones seropositives que reflexionen sobre la forma en
qué aquesta circumstencia ha condicionat les seves vides i les de les
persones del seu entorn.

Belkis Vega és directora de cinema ¡ gu¡onista cubana. Va iniciar la
seva trajectór¡a als anys 70, amb documentals sobre els conflictes
bél.lics al Líban iAngola. D'aleshores enqá ha realitzat més d'una qua-

rantena de documentals per al cinema i la televisió. Actualment impar-

teix classes a la Escuela lnternacional de Cine y Televisión de San
Anton¡o de los Baños (Cuba).

F¡lmograf¡a:

Ustedes esta generac¡ón (7976)t Seremos como el Che (L97Al; La polit¡ca de la tra¡ción

\1979): Cel¡a \7980): Mujeres, s¡mplemente \7980]'; V¡ctor¡a ll980): C¡enfuegos en seÉ
t¡embre \L98Ol; Con las m¡lic¡as \L987); Recordando ,19A2],; España en el corazón
(1983); Días de julio OgAq: Mayombe (L983): F¡del¡to (t984): Huambo, crón¡ca de un
cr¡men: Recuento \7984); Operac¡ón Carlota; María Lulsa (1985); Corresponsales de
guetra ll paft (7986): Corresponsales de guerra lll pañ; Por s¡ muero mañana (!987)i
Corresponsales de guerra lV paftlL989)i Dame la mano: Por la vida; Una gota en el mar
\7990); Canc¡ón de gesta; S¡empre, la esperanza: La hora de la luz (7991,1i En¡gma:

Qu¡éreme de este modo(t992],; C¡rco de la muerfe; Del sueño a la poesia(I993)i Atra'
vés de la nostalg¡a (7994); Toledojudio (7995); Recordar: Ernesto Lecuona (7995):
S¡mplemente mujer (7996): Pensar con el corazón (7996); Qu¡ntana, s¡nfonía de
Compostela (1997): La Casa de Bernarda Alba (7999): El mensajero (2OOO): Secretos
de la jungla (2002); Marcas bajo la p¡el (2OO2): Santa Cam¡la de la Habana V¡eja
(2OO2); Viviendo al l¡m¡te (2OO4).
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VOIR ( SANS LES YEUX }

VEUBE (SENSE ELS ULLS)

John, professor universitari, fa v¡nt anys que no té sensac¡ó de llumino-
s¡tat. Alain, psicóleg, está a punt de perdre la vista. Sylvie és professo-
ra ¡ escultora i viu gairebé en la ceguesa. Tots hi veuen, peró d'una
altra manera.

El documental és un viatge sensorial per l'univers de la ceguesa. "Jo
he ¡ntentat que les persones cegues del film ens guiin per la seva per-
cepció de la realitat i ens facin viatjar a través dels nostres sentits. [...]
Aquest film ha estat per a mi una lliqó de cinema, perqué ha calgut
que aprengués a pensar diferent en termes de temps i d'espai,. (Marie
Mandy)

Marie Mandy és una realitzadora belga nascuda el 1961. Després de
la seva ll¡cenciatura en filologia románica a Lovaina, aconsegueix estu-
diar cinema a la London lnternational F¡lm School. lnicia la seva carrera
com a fotógrafa de premsa i el 1989 crea la productora Amazone
Films, amb la qual produe¡x i realitza les seves primeres pel'lícules. Va
completar la seva formació amb Delia Salvi (Actor's Studio), Jiri Menzel
i Krzyslof Kieslowski. Actualment continua alternant els treballs fílm¡cs
i els fotográf¡cs.

Fllmografa:
CurtmetEtges: The Man Who Thoug,ht Too Much 17986)', fhe Trouble w¡th Mary (7986)i Jud¡th
(1989). Documentalsi Footl¡Éhts (1986); te spectre de MaÁ, entret¡en avec Jacques Derr¡ba
(1996')', une place a prendre (7997): Paul R¡coeur, ¡nterpÍétons notre monde contempora¡n
(7997); Portra¡t de groupe en I'absence du m¡n¡stre 17998)i Madele¡ne au paradls (2000);
F¡lmer le dési, voyage á travers le cinéma des femmes (2OOL). Llargmetratges: Pardon cup¡don
(1992): Madele¡ne au Parad¡s (2OOl)i Hubeft Nyssen, poftrait en 73 tragment I2OOL): La
femme du pres¡dent \2oo2): Hubefts Nyssen, poftra¡t en 22 fragment (2OO2); Huberts Nyssen,
un éd¡teur, son double et quelques autres \2oo2): Le reg,ard des aut¡es (2oo3); Nos parcnts
sont Eays et c'est pas triste (2OO3); Vo¡r (sans les yeux) l2OO4)i La balade dans /e noir (en pre-
paració); Les se¡ns auss¡ ont commence pet¡ts len preparac¡ó), La maladresse de Dieu len pre'
paració),

I
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Nac¡onalitat: Franqa,

Bélg¡ca

Producció: The

Factory, Saga F¡lm,

2004
Direccló: Mar¡e Manriv

Gu¡ó: l\4arie Mandy

Fotografia: V¡ncent

Fooy

So: Jean-Jacques

Quinet, Er¡c Chabot,

Patrick Allex

Muntatge: Dominique

Lefever

Durada: 90 minuts

Vers¡ó: original france

sa i anglesa amb subtr

tols en francés

Format: Betacam

Distribució: The

Factory

thefact@clubinternet.f I

Prem¡ Europa al

Fest¡val de Berlín
(2004)

Nac¡onalitat: Canadá

Producc¡ó: Graphic

Pictures, National Film

Board of Canada,

2005

D¡recció: Elle Flanders

Gu¡ó: Elle Flanders

Fotograf¡a: Chris

Romeike

So: Tully Chen

Muntatge: Cathy

(lulkin

Ourada: 89 minuts

Vers¡ó: or¡g¡nal hebrea

r árab amb subtitols en

irnglés

Format: Betacam

Dlstdbució: Graphic

l)ictures

( )f landers@sympatico.ca

Arr
ZERO DEGREES OF SEPARATION

ZERO GRAUS DE SEPARACIó

Qué fas quan la persona que estimes és considerada el teu
enem¡c? A partir d'una parella de gais, Selim (palesti) i Ezra
(israeliá), i una de lesbianes, Samira (palestina) i Edit (israelia-
na), el documental analitza el conflicte palestinoisraeliá des
d'una altra perspect¡va. La seva vida quotidiana, condic¡onada
per aquesta diferéncia política, transcorre obligatÓr¡ament pels
marges d'una societat totalment dividida. Al mateix temps,
combinant imatges d'arxiu i films familiars dels anys 50, la
directora fa un viatge cap a la história própia retratant I'arr¡ba-
da dels seus avis sionistes al nou estat d'lsrael.

Nascuda el 1966 a Montreal, Elle Flanders va comenQar a

documentar els efectes de l'ocupació israeliana sobre la pobla-

ció palestina com a fotógrafa, amb només divuit anys. Des del
1996, en qué va realilzar el seu primer film, Surviving Memory,
ha centrat el seu treball com a documentalista en les relacions
entre génere, memória i história. Ha estat directora del festival
gai i lésbic lnside Out, de Toronto, i está vinculada a d'altres
festivals com a programadora.

Filmografia:
Surv¡v¡ng Memory $996)i Once (2OOt)i Zero Degrees of Separat¡on (2005); PSA

Pqect 1-6 l2OO5).
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FEMINISMES

A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina

La quadratura del cercle. História del Bloc Feminista de Tanagona (7977-2007)

Rais¡ng the Roof

Soraya, Nadjet et les autres

"l l"



Naclonalitat: Espanya

Pfoducc¡ó: Precar¡as a

la der¡va, 2OO3

Dlrecció: Precar¡as a la

deriva y todas las muje

res que caminamos pre

guntando y preguntándo

nos

Gu¡ó: Precarias a la

deriva

Muntatge: Precar¡as a

la deriva

Durada: 51 minuts

Vorsló: or¡ginal caste-

llana

Format: DVD

Dlstrlbuc¡ó: Precar¡as

a la deriva

mar¡sa@sindom¡n¡o.net

A LA DERTVA POR LOS CIRCUITOS
DE LA PRECARIEDAD FEÍ.IENINA

A mode de narració coral, el documental explora el procés de
precarització de la vida de les dones a partir de les experién-
cies de les protagonistes. Les seves reflexions sobre les condi-
cions laborals, les cárregues familiars, la situació com a immi-
grades, la gestió dels recursos, l'aillament i la falta de temps,
componen una cartografia de I'existéncia femenina contem-
poránia que evidencia amb cruesa els efectes de la globalitza-
ció económica sobre les dones. Peró lluny del victimisme i el
plany, aquest film de denúncia també demostra el poder trans-
formador de la cooperació i les xarxes de dones a la societat
actual.

lniciat I'any 2OO2, Precarias a la deriva és un projecte d'investi-
gació-acció de diverses dones que gira entorn de les transfor-
macions soc¡als generades arran de la precarització del treball.
Es tracta d'un grup en el qual participa un nombre variable d'in-
tegrants, de procedéncia molt diversa i que té el seu punt de
suport a la casa ocupada de dones La Eskalera Karakola, de
Madrid.

F¡lmoglaf¡a:
A la der¡va por los c¡rcu¡tos de la precar¡edad femen¡na (2oo3\.

T
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LA QUADRATURA DEL CERCLE
Histbria del Bloc Feminisfa de Tarragona

11977 2001 l

Combinant imatges d'arxiu i entrevistes, el film és una crónica dels

esdeveniments més s¡gnificatius de les lluites feministes dels anys

7O afarragona, i per extensió a Catalunya. A partir de la intersec-

ció dels materials de l'época ¡ del test¡moni directe i actual d'algu-
nes de les protagonistes, membres i fundadores del Bloc

Feminista de Tarragona, que expliquen i valoren les seves expe-

riéncres durant aquests anys contrastant-les amb el present, es

rescata un fragment de la história del feminisme del nostre país.

De forma amena i gens tóp¡ca, aquest documental, fet per un

col.lectiu de dones joves, permet comunicar a les noves genera-

cions la poténcia dels continguts del feminisme emergent ¡ el seu

poder de transformació social.

La col.laboració entre Sara Alcina, Ariadna Costa, Cater¡na Mas,

Anna Mercadé i Joana Zapata comenqa amb La quadratura del cer-

c/e, que const¡tueix la seva primera incursiÓ en el camp del cinema

documental. Les cinc realitzadores catalanes són estudiants de la

Univers¡tat Rovira i Virgili de f arragona, on actualment finalitzen els

seus estudis de Filologia i Comunicació.

Filmograf¡a:
La quadratura del cercle l2OO5).
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Nacionalitat: Espanya

Producció: 2005

Direcció: Les filles de

L¡lith (Sara Alcina,

Ariadna Costa,

Caterina lvlas. Anna

l\4ercadé, Joana

Zapata)

Guió: Les filles de

Litith

So: Les filles de Lilith

Muntatge: Les f¡lles

de L¡l¡th

Durada: 47 minuts

Versió: original catalana

Format: DVD

Distribució: Les filles

de Lilith

sara_alcina@mixmail.cor r

RAISING THE ROOF

L-.
-
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Nacional¡tat: EUA,

Franqa

Producc¡ó: Selver

Product¡ons, 2005

D¡recc¡ó: Franqoise

Flamant, Veronica

Selver

Gu¡ó: Franqoise

Flamant

So: Veronica Selver

Muntatge: Veronica

Selver, V¡ctoria

Hochberg

Durada: 30 minuts

Versió: original anglesa

Format: Betacam

Distribució: FranQoise

Flamant

ftancoise.fl amant@vanadoo.fr

AIXETANT I-A TEULADA

Documental sobre el col.lectiu Seven Sisters Construction
Company, un grup de dones fusteres que durant els anys
setanta i vuitanta, i inspirades pel moviment feminista, van
decidir crear la seva própia companyia, totalment al marge dels
sindicats i les institucions masculines; així van trencar amb
una tradició de recels i hostilitats envers les iniciatives i la lli-
bertat de les dones.

Nascuda a San Francisco, Veronica Selver és documentalista
des de fa 25 anys i ha centrat el seu interés en les comunitats
alternatives de l'área de Berkeley.

Franqoise Flamant és militant feminista, socióloga i economis-
ta. L'any 7974 va participar en l'organització del primer Festival
lnternacional de Films de Dones a París iva fundar l'associació
Musidora, dedicada a la promoció del cinema de realitzadores.
Actualment és responsable de la secció audiovisual de l'asso-
ciació Archives du Féminisme, a Angers.

F¡lmografia de Veron¡ca Selver:
You Got to Move: F¡rst Look $9a5)i KPFA on the A¡r I2OOO)i Ra¡s¡ng the Roof
(2005).
Filmografia de Francoise Flamant:
Ra¡s¡ng the Roof l2OO5).
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PROSPECTIVA

Huellas robadas

Si nos dejan
SORAYA, NADJET ET LES AUTRES

SORAYA, NADJET I IES ALTRES

Gener del 2OOL; 25O dones joves dels barris periférics de les

grans ciutats franceses es reuneixen a la Sorbonne, per denun-

ciar la situació de discriminació i violéncia que pateixen.

Després de la trobada, aquest moviment no ha parat de créi-

xer, arribant al punt álg¡d en la manifestació del 8 de marg del

2003 a París, sota el lema de Ni putes, ni submises. Un movi-

ment que conjuga una lectura a molts nivells diferents: el femi-

nisme, la história de la ¡mmigració, les tradicions, la globalitza-

ció, etc. Barrejant ¡matges actuals i de les reunions feministes
dels anys 70, es reivindica tornar als inicis del feminisme i

posar en crisi la pretesa igualtat de les dones a la societat
actual.

Béatrice Vernhes és periodista i realitzadora de documentals.

El seu treball cinematográfic s'ha centrat en l'apropament a
grups socialment exclosos, com ara indis del nord de Méxic.

Filmograf¡a
Ser¡'s Country (7994\i Yaqu¡'s Country (7994)i Dans quelques instants, la su¡te
de votre proÉramme (1999); Soraya, Nadjet et les autres(2OO4\.

Nacionalitat: Franqa

Producc¡ó: Bel Air

Med¡a, 2OO4

Direcc¡ó: Béatr¡ce

Vernhes

Gu¡ó: Béatrice Vernhes

Fotografia: Béatr¡ce

Vernhes

So: Yolande Decars¡n,

Alexandre Rocca

Muntatge: l\4argot F¡x,

Barbara Caspary

Durada: 52 minuts

Versió: or¡g¡nal francesa

Fofmat: Betacam

D¡str¡buc¡ó: Bel A¡r

Media

patricia.houtañ@bel-a¡r-media.cor r
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f{aclonalltat: Espanya

Produccló: Grup

C¡nema Art.S.L., 2004

D¡recció: Son¡a Trigo,

Niki Pashiou, Jose

Maria V. Peña

FotoElafia: Luc¡ano

Chiapparo, Eric Bel,

Julen Jiménez, Sonia

Piñero, Alicia Perea,

Mar¡na Rodríguez, Con¡

Docolomansky

So: Son¡a Tr¡go, N¡ki

Pashiou, Jose Maria V.

Peña

Muntatge: Son¡a Tr¡go,

Niki Pashiou, Jose

Maria V. Peña

Durada: 9 minuts

Ver§¡ó: original caste.

llana

Fomat:35 mm

Dlstrlbucló: Post sid¡

postqonohesido.zzn.com

Prem¡ al Festival
lntemacional de c¡ne

de San Roque (2004)

HUELLAS ROBADAS

A partir del seguiment d'Enriqueta, l'última veina d'un edifici vell cons-

truit durant la Revolució lndustr¡al, el curtmetratEie planteja una crÍt¡ca

ác¡da del procés de reestructuració urbanÍstica del barri del Poblenou,

a Barcelona. M¡tjanqant un passeig pel barri, I'Enriqueta ens mostra

les drástiques transformacions que pateix el lloc on ha viscut durant

tota la seva vida a causa de la realització del projecte urbanÍstic 22@.

Sonia Tr¡go, nascuda a Barcelona el 1975, utilitza el génere documen-

tal com a eina de denúncia social. Actualment está treballant en la
creació d'un arxiu de documentals de caire polit¡cosoc¡al que combini

la recerca amb la d¡namització soc¡al.

Niki Pashiou va néixer a Xipre I'any t971. Ha estudiat belles arts a la
Universitat de Tesalónica i direcció cinematográfica al Centre d'Estudis
C¡nematográf¡cs de Catalunya.

José María V. Peña, es va especialitzar en muntatge i so al Centre

d'Estudis Cinematográfics de Catalunya i ha cursat el máster en docu-

mental de creació de la Universitat Pompeu Fabra.

Fllmografla de Son¡a Tr¡go:
Alístate l2OO2\; Las otras (2OO2l; Liquidación por cierre (2OO3\; Huellas robadas
(2OO4l; La marca Barcelona (2OO5l.
Fllmograla de I{lkl Pash¡ou:
Evasión (2OO2l; Huellas robadas (2OO4l.
Fllmografla de José Mar¡a V. Peña:
Josefa la Mantancera (2002); Huellas robadas (2OO4); El forat (2004).
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SI NOS DEJAN

Lluny de qualsevol tractament victimista, el documental és una

reflexió al voltant de la immigració a la Barcelona actual.

Explicada a partir de les experiéncies dels i les immigrants,

¡nclosa la de la mateixa d¡rectora, la história ofereix una visió

allunyada dels estereot¡pus transmesos pels mitjans de comu-

nicació. Els diferents personatges ens submergeixen en la
recerca d'uns somnis, en la seva lluita diária, en les estraté-
g¡es per continuar endavant, que topen amb la realitat, i ofereix

d'aquesta manera un posicionament crític respecte a la seva

situació.

Ana Torres va néixer el L972 a Buenos Aires, Argentina. lniciá

la seva caÍreta com a fotógrafa de premsa i es va llicenciar en

imatge i so a la Universitat de Buenos Aires. Actualment res¡-

deix a Barcelona, on treballa com a realitzadora, cámera i edi-

lora freelance. Si nos dejan és el primer documental que

realitza.

Filmografia:
S¡ nos dejan (2OO4).
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Nac¡onalitat: Espanya

Pfoducció: Ana Torres,

2004

D¡recció: Ana Torres

Guió: Paul¡na Zóboli,

Ana Torres

Fotografia: Ana Torres

Muntatge: Ana Torres

Durada: 72 minuts

Versió: or¡ginal caste-

llan a

Format: DVD

D¡str¡buc¡ó: Ana torres

s¡_nos_dejan@hotma¡l.com

Premi del públic al

Festival Docupol¡s

(2004)

CUBTS EN FEMENI

En lo que va de año

La llorona

El salto de Beamon

La señorita Zuenig

Suburbano

Retrato de D

La valiente

I t"



Nac¡onalitat: Espanya

Producció: José Caro,

Alicia Yubero, 2004

Direcció: lnés Enc¡so

Guió: lnés Enc¡so

Fotograf¡a: Tito Carlón

Muntatge: Álvaro G.

Cueto

Durada: 11 m¡nuts

Vers¡ó: or¡g¡nal caste-

llana

Format: 35 mm

Distrlbuc¡ó: ECAM

promoción@ecam.es

EN L0 QUE VA DE ANo

A la Vicenta, li agrada veure la televisió, ten¡r cura de la seva

néta, discutir amb el seu fill, parlar amb el nou del súper...

Filmograf¡a
En lo que va de año (2OO4l
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EL SALTO DE BEAMON

El gran salt de Bob Beamon a Méxic, el 1968, va marcar les

vacances d'estiu de Leire.

F¡lmografia:
Examen (1997)i El pan de cada día (2OOO)i Basurdea |2OO2J: El salto de Beamon
(2004).

LA LLORONA

Adaptació del relat Ghost Trap, de Gloria Anzaldúa, basat en la
llegenda mexicana La llorona. En aquest curt amb tocs de rea-

lisme mágic, la nostra heroina, símbol d'una dona universal ¡

atemporal, s'enfronta al seu passat, a un home ia als seus
propis fantasmes.

Nacionalitat: Espanya

Producció: Mazkiaran

Sisters, 2004

Direcc¡ó: Sara

lvlazkiaran

Guió: Yolanda

l\4azquiaran

Fotografia: Gaizka

Bourgeaud

So: Pablo l\4alo, Raquel

Fernández

Muntatge: P¡te Piñas

lnterpretació: Saida

Santana, Alfredo Villa

Durada: 15 minuts

Vers¡ó: orig¡nal caste-

llana

Format: 35 mm

D¡str¡buc¡ó: Mazkiaran

Sisters

mazquiaran@ctv.es

Nac¡onalitat: Espanya

Producc¡ó: Pedro

Ru¡gómez l\.4omeñe, 2OO4

D¡iecció: Ane f\4uñoz

l\¡itxelena

Gu¡ó: Ane l\¡uñoz I\,litxelena

Fotografia: lgnacio
Giménez-Rico

So: l\¡aite Rivera

Muntatge: Ta¡s Bielsa, Ane

l\y'uñoz lvlitxelena
lnterpretació: Lien

Zalakain, Nahia Salaber¡a,
Anatlz Zuazua
Durada: 15 minuts
Versió: orig¡nal castellana i

euskera amb subtítols en

castellá
Format: 35 mm
Distribuc¡ó: Ane lvluñoz

mitxelena@wanadoo.es

Ganso de Oro al Festival
de Cine y Vídeo Vasco de

Lekeitio (2004)

Premi a la Semana de Cine

Vasco de Vitoria casteiz
\2OO4)

Premio al millor curt basc
(Pais del Bidasoa) (2004)

Premi al millor curt a la
17e Semana de Cine de

lvledina del Campo (2004)

Premi del públic a la lV
Noche Corta de Beasain
(2005)Filmograf¡a:

Hide & )ekyll (2000); La llorona (2OO4)
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Nac¡onal¡tat: Espanya

Producc¡ó: ECAN4,

2004
Direcció: Sofia

Teixeira-Gomes

Guió: Sofía Teixeira-

Gomes, Tania Estévez

Fotograf¡a: Raúl

Bartolomé Estebaranz

So: Roberto Fernández

Muntatge: Álvaro de la

Hoz Lasso, Juan Aroca

lnterpretació: S¡lvia

Abascal, Juan Busto

Dufada: 7 minuts

Vers¡ó: orig¡nal caste-

llana

Format: 35 mm

Distribució: ECAM

¡smael@ecam.es

-

Nac¡onalitat: Espanya

Producció: 20O4

D¡recció: Almudena

Castillo

Guió: Almudena

Castillo

Fotografia: Martín

Sappia, Christián

Táp¡es

So: Alejandra lvlolina,

Almudena Castillo

Muntatge: Lourdes

Jayo, Carolina Ramos,

Paola Perkal

Durada: 21 m¡nuts

Versió: orig¡nal caste-

llan a

Format: Betacam

Distribució: UAB-BTV

almudena'castillo@raval net.org
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LA SENORITA ZUENIG

La senyoreta Zuening viu als núvols per poder estar més a prop

dels avions que passen... Vols conéixer els somn¡s de la

seductora senyoreta Zuening?

SUBURBANO

El metro de Barcelona, ¡ en general el metro de qualsevol ciu-

tat contemporánia, és un laberint on I'home i la máquina con-

viuen en perfecta simbiosi sota el jou asfixiant d'un etern
retorn fosc i rutinari.

Filmograf¡a:
Suburbano l2OO4).

Filmografia:
La señor¡ta Zuening (2O04\.
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Nac¡onalitat: Espanya

Producc¡ó: Rafael Álva-

rez, lsabel Ayguav¡ves,

2004
Direcció: lsabel

Ayguav¡ves

Guió: lsabel Ayguav¡ves

Fotograf¡a: lgnac¡o

Giménez-R¡co

Muntatge: José

Manuel J¡ménez

lnterpretació: Laura

Ballesta, N¡colás

Barrero, Blanca Nicolás

Durada: 6 m¡nuts

Versló; or¡ginal caste-

llana

Format: 35 mm

D¡strlbució: El N¡edano

Prem¡ a la lvostra de
Cinema Jove d'Elx (2004)

elmedanoproducc¡ones@elmedanoproducciones.com

Premi a la Xlll Muestra de
Cine lnternacional de
Palencia (2OO4)
Prem¡ a Curt Fictions
t2oo4l
Prem¡ Eixo Atlántico al 9é
Festival de Cine de Orense
(2004)
Prem¡ al 34é Festival de
C¡ne de Alcalá de Henares
(2OO4)

Filmografia:
La valíente (2OO4\.

LA VALIENTE

Una nena tanca els ulls intentant no pensar en

segons, que es fan eterns.

res durant 10
Un retrat interm¡nable. Un

esperit sense rostre. PerÓ

de la identitat humana.

Filmografia:
Retrato de D. (2OO4).
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RETRATO DE D.

home que ven la seva ánima. Un

l'ánima i el rostre només són s¡gnes

Nac¡onalitat: Espanya

Producció: lvlarÍa

Lorenzo, 2004

Direcció: Maria

Lorenzo

Guió: María Lorenzo

Fotografia: lvlaría

Lorenzo

So: Juan Sastre. N4aría

Lorenzo

Muntatge: lvlarÍa

Lorenzo

lnterpretació: lvlatÍas

Antón, lvlarÍa l\4ontes,

Rosa González,

Mariano Galant.

Gabriel Samper

Durada: 8 m¡nuts

Versió: or¡ginal caste

llana

Fofmat: Betacam

Distribució: Brit Short

mlaurentius@hotma¡l.com

Premi al lV Ceftamen

lnternac¡onal de

Cortometrajes de

Animación de lbercaja

l2oo4)
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UN ESPAI PROPI, UN FILM COLLECTIU

La vuitena edició d'aquesta convocatória, que ja ha adquirit un aire de consolidació,
va ser dedicada al tema Els desplagaments. A continuació detallem la relació de part¡-

c¡pants a qui agraim la seva col.laboració ¡ la creativ¡tat desplegada amb les seves
particulars visions.

Ariadna Arnés Novam (Barcelona)

Assoc. lnterdona de la lntersindical-CSC
(Barcelona)

Majo Baselga Zorraquino (Zaragoza)

Teresa Bodí Herrero i Núria Rius i Núria Rius
Vernet (Barcelona/Sta. Perpétua de la
Mogoda)

Rosa Botella (Sant Cugat)

Marta Darder (Barcelona)

Carmen GarcÍa Vara (Barcelona)

Mar Herrando Salvador (Barcelona)

Patricia EscartÍn Lasierra (Zaragoza)

lrene Franco (Barcelona)

Marta M¡quel Sasplugas i Germana Delporte
(Barcelona)

Sales Miragall (Valéncia)

Ester Moreno López (Zaragoza)

Cr¡stina Puchol Sánchez i Norma Pinto
Sánchez (Barcelona)

Dolo Pulido (Barcelona)

Laia Ramos ¡ Segura ¡ Ana Sarasa
(Zaragoza/Barcelona)

MarÍa Rodríguez (Barcelona)

T amat Zadar (Barcelona)

Itrl

Tema de la 9e convocatória 2005: Les alegries
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AGRAIMENTS

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

David Aragonés

Manuel Barrios

Luis Deulofeu

Ramon Font

Mariano Lisa

Muestra de Cine Realizado por Mujeres. Huesca

Muestra de Cine y Mujer. Pamplona

Muestra lnternacional de Cine Realizado por Mujeres. Zaragoza

Enric Pérez

Ana Sedano Martínez

José Sedano Martínez

Rigoberto Senarega

Lloreng Soler

Sonia Trigo

i tot I'equip i personal de la Filmoteca de la Generalitat i dels Cinemes Verdi

INDD( DELS FILÍÍS

Agnés Varda and Susan Sontag: Lions and Cannibals

A la deriva por los circuitos de la precariedad femen¡na

A la vuelta del grito

Angela Davis-e¡ne legende lebt

Das Blaue L¡cht

Bróder Carl

Bulutlar¡ Beklerken

El campo para el hombre

Cinévardaphoto

Correspondances

Countdown

El cuarto poder

Duett fór kannibaler

En lo que va de año

L'enfant endormi

Espagna 68 (El hoy es malo pero el mañana es mío)

How the Garcia Girls Spent Their Summer

Hu Die

Huellas robadas

lllusions

L'intrus

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles

Jumalan Morsian
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Kage

The Love L¡ght

La llorona

Margar¡ta y el lobo

Mi piace lavorare (mobbing)

Ni locas ni terroristas

Nu¡t et jour

O todos o ninguno

Pashke and Sofia

Promised Lands

La quadratura del cercle

Ra¡sing the Roof

Retrato de D.

El salto de Beamon

La señorita Zuenig

Si nos dejan

Soraya, Nadjet et les autres

Suburbano

TransAzioni

La valiente

Viviendo al lÍm¡te

Voir (sans les yeux)

Vremya Zhatvy

Working Girls

Zero Degrees of Separation
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