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PBESENTACIÓ

I n aquesta 17a edició de la Mostra presentem un conjunt d'obres representatives de les princi-

lntls tendéncies que hi ha actualment en el c¡nema realitzat per dones. En general, les dones
roal¡tzadores reivindiquen les capacitats creat¡ves de les ¡matges ¡ destaquen, molt especial-
rrxrnt, la seva eficácia polÍtica en el descobriment de noves formes de visibilitat que amplien el
t:0neixement de les coses. Des de la singularitat de cada proposta es construe¡x una nova v¡sió
r¡ue contradiu, en general, les relacions de correspondéncia que usualment s'utilitzen per vincu-
l¿rr la ¡matge amb la realitat representada.

Oonscients que la realitat no és una dada autónoma i exterior al subjecte que I'experimenta I la
It¡rrnula, les cineastes qüestionen les formes amb qué ha estat representada la realitat a part¡r
(l() la subjectivitat que les crea. La seva v¡sió és el resultat d'un posicionament crític respecte al

l(x) d'opos¡cions amb qué s'expliquen les diferéncies, siguin en relació a la identitat sexual, a les
r;ategories socials i culturals o, en general, a la div¡sió de dominis amb qué es regula l'experién-
(:li¡, com, per exemple, la separació entre el que és visible o inv¡sible, entre la paraula i el silen-
r:1, o entre el record i I'oblit. La seva manera d'¡nterrogar les condicions amb qué s'ha elaborat
una determinada visió de les coses suposa, en definitiva, anul.lar les divisions entre la real¡tat i

l¡r ficció, entre el present iel passat, entre l'objectiv¡tat i la subjectivitat o entre les determina-
r:lons amb qué es defineix la identitat.

No es tracta de reprodu¡r la realitat, sinó de produ¡r-la. No es tracta de reprodu¡r alló visible, sinÓ
rkr fer-ho v¡sible. l, en aquesta producció de la realitat i del visible, afirmar la imposs¡bil¡tat de
rllscernir els dom¡nis fins ara separats.

lll ha dues línies de reflex¡ó destacades en les propostes d'aquesta edició. Una en relació a la
r:r¡nstrucció de la memória, i, pertant, a les relacions entre el passat iel present, i I'altra vincu-
lrrrla a la reglamentació de les ¡dentitats i als condicionants de la seva construcció. I en la base
(l'¡¡questes reflexions h¡ ha una act¡tud comuna sobre el carácter substitutiu de les imatges com
rr representació del món.

I ¡r secció Panorama inclou els documentals i les ficcions realitzades recentment.

A les Ficc¡ons hi ha quatre históries que documenten diversos conflictes i s¡tuacions: els proble-
nrcs que exposen les dones en les consultes d'un centre de planninga Les bureaux de Dieu;la
lilt;onsisténcia dels lligams familiars en la sorprenent al.legor¡a de Homei la precarietat de les
rolacions familiars que es destapen a partir de la malaltia de la mare a La caja de Pandora, i la
Ir¡nció de la mirada a La cámara oscura.

Als Documentals es recreen experiénc¡es, records i pensaments a través de d¡ferents personat-
p,rrs. La construcc¡ó de l'autoretrat a partir de les vivéncies de la malalt¡a a A Horse is not a
Mctaphon la reflexió sobre el treball de documentalista a Al más a//á; la crisi conjugal d'un grup
rlo dones a Arrós amb r/et; la recuperació de la presó de dones de les Corts a De mostruos y fal-
r/¡¡s; la reflexió de cinc pensadors actuals, entre d'altres Zizek i Judith Butler, a Examined Lifel la
r:rcació artÍstica a través del retrat personal a Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and
tln Tangerinei les lluites laborals i les seves conseqüéncies en la vida de tres immigrants llat¡-
¡ws a Made in L. A.; I'elaboració de la memória personal ifamiliar a través dels records a Nedan
lrr rrrvestigació sobre les imatges, els llocs ¡ les polÍt¡ques que conformen la memória histórica a
l'lut Rosebud; les polítiques del cos de les dones a lran a Rough Cut, els conflictes morals i psi-
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cológics de la militánc¡a política a S¡ete instantes, i la creació de xafles comunitáries en qué les
dones són les protagon¡stes del seu propi canv¡ a Tapólogo.

A la secció Clássiques presentem les darreres produccions de tres directores que han t¡ngut
una relleváncia especial en les nostres programacions. Ulrike Ottinger, Naomi Kawase i Agnés
Varda aporten, respectivament, noves vis¡ons al significat social i antropológic dels rituals nup
cials, de les vivéncies de la pérdua i de la solitud i de I'autoretrat com a forma de cone¡xement.

Amb el tÍtol El sexe dels ángels hem agrupat un conjunt de propostes sobre la fragil¡tat dels
trets identitaris ¡ sobre la problemática de la seva construcció. Els ángels, criatures sense sexe,
tradicionalment, es rebel.len quan s'han transformat en dones, els ángels de la llar, o quan
s'han adonat que no es una pérdua de temps esbrinar qu¡n tipus de sexualitat poden rebre en la
seva indeterminació. A Les noies en uniforme hi ha el treball d'una pionera sobre el descobr¡-
ment de I'homosexualitat; a The Angelsmakers són les accions que emprenen unes dones can-
sades de ser la custódia de la llar; a Just Me? la protagonista s'adona que no és l'única "rara"
de la família; a Oh, my God! és l'exclamació d'unes nenes que juguen a descobr¡r I'orgasme
femení; Tu seras un home, mafille recrea els imperatius que hi ha en les construccions de la
identitat sexual, i a Working On /tes reflexiona sobre la precar¡etat de les nocions de masculini-
tat i feminitat. El resultat és evident, no és inútil parlar del sexe dels engels.

La secció Homenatge está dedicada a Agnés Varda com a forma de reconeixement de les seves
aportacions a la creació cinematográfica. Hem seleccionat tres pel.lícules que, malgrat la seva
disparitat temática, responen a un mateix interés per indagar sobre el tipus de coneixement que
les ¡matges ens aporten. La Pointe Coufte, el seu primer i innovador film, )ane B. par Agnés V. i

Mur Murs són una petita mostra de la capacitat creativa d'Agnés Varda.

Angela R¡cc¡ i Yervant Gianikian protagonitzen la secció especial. Presentem dues obres, Archiyi
italiani n. I i la seva darrera producció, Ghiro Gh¡ro Tondo. En el seu treball de reescriptura del
mater¡al d'axiu o dels objectes de temps anteriors posen de manifest que recuperar el passat
és una reflexió sobre el present. Explícitament ho indiquen en el tÍtol de la conferéncia programa-
da en les activ¡tats paral.leles de la Mostra: "No ex¡ste¡x la nostálg¡a. Existeix el present".

El Monográfic está ded¡cat a Marie Menken i s'hi inclou un documental sobre la seva trajectória,
Notes on Mar¡e Menken, ¡ d¡verses obres d'aquesta realitzadora, vinculada als moviments d'a-
vantguarda novaiorquesa entre els anys 50 ¡ 70. Nicole Brenez, especialista en cinema experi-
mental, presentará el s¡gnificat de la seva obra en una de les sessions programades.

Montse Romaní iVirginia Villaplana presenten a Subtrames una selecció d'obres que ens inter-
roguen sobre la pedagog¡a de la imatge a partir de les polÍtiques i narratives de génere. S'hi
inclouen produccions diverses que ens informen de I'estat de la qüestió en l'actualitat, progra-
mades en les dues sessions, Programa 1 i Programa 2, i les experiéncies realitzades en les
décades de 1960 ¡ 1980 repartides també entre les dues sessions. Destaquem especialment
tres produccions: En Racháchant, de Daniéle Huillet i .Jean-Marie Straub; Rana, de Petra Bauer, i

Journal ne7 - An Art¡st's lmpression, de Hito Steyerl.

La resta de la programac¡ó és repeteix en les dues sessions habituals de la Mostra, dedicades
als Curts en femeni i al Vídeo del minut. En la primera es presenta una selecció de curtmetrat-
ges de realitzadores de l'Estat espanyol. El programa ha estat elaborat per Trama, Coordinadora
de muestras y festivales de cine, vÍdeo y multimedia realizado por mujeres. I al VÍdeo del minut
es projectaran les filmacions realitzades per les dones que participen en la convocatória. Aquest
any hem f¡xat com a tema E/s ¡nterrogants.

C1ASSIQUES

D i e ko re a n i sc he H oc hze itstru h e, Ulrike Otti nger

Nanayomachi, Naomi Kawase

Les plages d'Agnés, Agnés Varda



llrclonalltat: Alemanya

Froduccló: Lee
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llorlca: So-young Kim

ht.rprotacló: Keurn-
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Oureda: 82 minuts
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lorm¡t: 35 mm

lrhirlbucló: Ulr¡ke

I tlll[[(]r Filmproduction

,'llr r'(¡trlrtkeottinger.com

fr,loocló: d¡umenge 14
rkr ¡rrry, 19.3O h -
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DIE KOREANISCHE HOCHZEISTRUHE

ET BAGUT DE NUVIA COBEA

Des d'una perspectiva soc¡ológica i antropolÓgica, Ulrike Ottinger analitza
les cerimónies nupcials a Seü1, una c¡utat pr¡vilegiada, per coné¡xer les rela-
cions entre modernitat ¡ tradic¡ó. lnteressada per aquest contrast, Ottinger
ens condueix per la fascinant ruta visual dels escenaris, dels gestos i dels
rituals, i, finalment, es pregunta qué h¡ ha de nou en alló vell i qué hi ha de
vell en alló nou.

La pulsió fotogrefica d'Ulrike Ottinger esta present tant en el punt de vista
solemne i poétic, allunyat de l'explotació visual de l'exot¡sme o les emo-
c¡ons, com en el temps que la cineasta atorga a les imatges perqué s'expli-
quin. D'altra banda, ¡ segons comenta la directora alemanya, en un casa-
ment coreá el més ¡mportant són les fotograf¡es, la perfecta captura d'uns
instants prec¡sos.

Ulr¡ke Ottinger, nascuda a Konstanz el 7942, comenQa la seva obra cinema-
tográfica el 7972, després d'haver exper¡mentat en el terreny de la fotogra-
fia i de les instal'lac¡ons. Es una de les realitzadores alemanyes formalment
més innovadores i el seu c¡nema, considerat d'avantguarda o underground,
és un veritable espai de creació interd¡sciplinari, en qué la pintura, la fotc
grafia, l'etnolog¡a, I'escenografia i la lingüíst¡ca es combinen amb d¡ferents
estratég¡es narratives.

Fllmograf a d'Ulrike Ott¡nger:
Laokoon & Sóhne (\972-731i Berl¡nfieber (a973); Die Betórung der Blauen
Matrosen (L975)i Madame x - Eine absolute Herrscherin (7977\i B¡ldn¡s e¡ner
Tr¡nker¡n (79791i Freak Orlando (L981-\i Dorian Gray im Spiegel der
Boulevardpresse (19838a); China. Die Kíinste - Der Alltag (1985\i Superbia - Der
Stolz (1986); Unisimage (79871i Johanna d'Arc of Mongolia (l989li Countdown
(7990li Taiga (1991-92); Exil Shangha¡ (7997); Súdostpass age. E¡ne reise zu den
neuen we¡ssen flecken auf der landkarte Europas (2OO2)i The Specimen (2OO2)i

Ester. A Pur¡mplay in Berlin (2OO2); Zwólf Stúhle (2OO4)i Prater (2OO7); Die
Koreanische Hochzeitstruhe (2008); D,e Bluwáf¡n (2OO9) (preproducció).
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NANAYOMACHI

SET NITS

En un aparent estat de desassossec, la Saiko, una noia japonesa
d'uns trenta anys, aterra a Tailándia per passar-hi uns dies de vacan-
ces. Puja a un tax¡ que I'ha de conduir fins a l'hotel, peró quan pas-
sen per una zona boscosa desconfia del taxista i salta del vehicle tot
end¡nsant-se a la selva. La Saiko conv¡urá durant set dies amb una
peculiar comunitat i en aquest temps s'anirá desprenent d'un llast
d'aprensions i sofriment grácies a l'únic mitjá de qué disposará per
comunicar-se: el gest, el contacte, el cos.

La metáfora de la pérdua, sempre present en I'obra de Naomi
Kawase, s'expressa a Nanayomachl des de I'excés i la plen¡tud,
contrer¡ament als altres films de la realitzadora construi'ts des de la
desaparició i el buit.

Naomi Kawase va néixer el 1969. Després d'estudiar fotografia a
l'Escola d'Arts Visuals d'Osaka, va comenqar un procés d'experimen-
tació amb les arts audiovisuals que li van aportar una nova experién-
cia de la real¡tat. L'obra d'aquesta cineasta ha estat reconeguda i

premiada en espais internacionals com els festivals de cinema
Visions du Réel, Rotterdam, S¡ngapur, Locarno ¡ Cannes.

F¡lmografia de Naom¡ Nawase:
Watash¡ ga tsuyoku kyom¡ wo motta mono wo Gk¡ku f¡x de k¡r¡toru (L988)i Watash¡ ga ¡k¡-¡kito
kakawatte ¡ko to sutu j¡batsu no gatai ka 17988)i My J-W-F é9a8)i papa,s lcecream l]rgSSll
Tatta h¡tori no kazoku (1989); /ma (1989)i Ch¡¡sana ook¡sa (1989); G¡rl's Bread l]Igg)li L¡ke
Happ¡ness ll99ll; N¡ tsutsumarete \l992lt Sh¡ro¡ tsuk¡ (L993)i Katatsumor¡ l7gg4\ fen,
ml¿ake (1995); Kaze no k¡oku 11995); Utsush/yo (1996)i H¡ wa katabuk¡ \tgg6li Moe no suzaku
(L997)i Somaudo monogatar¡ (L997li Mangekyo l7999lt Hotaru l2OOOlt Kya ka ra ba a l2OOt);
Tsuioku no dansu l2OO2)i Sharasojyu (2OO3li Kage l2OO4l; Tarach¡ne (2OO6)i El bosque det
luto l2OOTli Sekaiu ga watashi o suk¡ dattara l¡ no n¡ l2OOSli Nanayomach¡ l21ogl.

áL:Ji#:i.'1ffi:J:#f1.".á,[t*"tivardecrnemaAsreticde UeHF

Nac¡onal¡tat: Japó,

Franqa

Producció: Naom¡

Kawase, Yoshiya

Nagasawa, 2OO8

Direcció: Naomi

Kawase

Guió: Kyoko lnukai,

Naomi Kawase

Fotograf¡a: Caroline

Champet¡er

So: Akr¡tchalerm

Kalayanamitr, Nopawat

L¡kitwong, David

Vranken

Muntatge: Dom¡nique

Auvray, Yúsuke

Kaneko, Naomi

KEyase

lnterpretac¡ó: Grégoire

Colin, Kyoko

Hasegawa, Jun

lvlurakami

Durada: 90 mlnuts
Versió: original japone-

sa, francesa i thai
Format: 35 mm

D¡stribuc¡ó: Open

Sesame Company
kaho@open-sesamejp

Projecc¡ó: dilluns 15 de
juny,22 n - Filmoteca

,iaolonalltat: FranQa

Fxriluccló: Cec¡lia

ll¡rqr'. 20O7'2OO8

llhoccló: Agnés Varda

e$10: AAnés Varda

lololrslla: Ala¡n

'¡'rh0l, I lóléne Louvart,

hrlLr I llrry, Arlene

lÍ,lnrxt, AgnéS Varda

10. l'tr:rrc Mertens,
illlvlot Schwob,

lrñrlftrl(ik l\4aury

tunl&tg6: Agnés

Vrnrlr, lcan-BaptiSte

M'(ll, l]¿¡ptiste Filloux

ll0¡lce: Joanna

lllt,llowtcz, Stéphane

vllxr, P¡¡ula Cornet

lhmdn: 11O m¡nuts

Y.,r10: original france-
qrt htfftlulada en

rllr[kl',
?umnt: :i5 mm

llhlrlbucló: Cine
l{[r¡Il:i

l'r{ilt (;lrs¿¡r al millor
,t,, rfrtr'ril,tl (2oo9)

I r{ilr rk, lit l)remsa france"

-a I trrft, rl'0r (2009)

lrilrlcccló: Divendres
| . 

'ir lIny, 22 h -
I llIxrlrx:,r

LES PI.AGES D'AGNES

tES PTATGES D'AGNES

Autoretrat de la realitzadora constru'il a partir dels records dipo-
s¡tats en les platges de la seva memdr¡a. L'evocació dels llocs
és el pretext per traqar el seu recorregut b¡ogref¡c ¡ per organit-
zar el relat de la seva vida. Les diverses recreac¡ons de la seva
infáncia, de la gent que ha conegut, dels seus lligams afect¡us
i amorosos amb la seva família, amb Demy o amb el c¡nema i

l'art, conformen el seu arxiu personal d'imatges amb qué mate-
r¡al¡tza els seus records.

Com en la resta de la seva filmografia, Varda adopta la forma
de I'assaig per vertebrar tot aquest material derivat de la seva
memória i mobilitzat per la seva imaginació. En aquest recorre-
gut per les formes fluctuants dels records, Varda va component
el seu autoretrat a la manera d'un collage, pres¡d¡t per la inde-
terminació i I'ambivaléncia de qualsevol valor o cr¡teri amb qué
es pretén definir la identitat del subjecte que recorda.

Varda explica les seves ¡ntencions a través de les paraules de
Montaigne quan af¡rma que ha dedicat la seva obra, els
Essals, als amics i coneguts perqué puguin tenir un coneixe-
ment més viu dels seus humors i condicions quan ja no hi
sigui.

Vegeu biografia i filmografia d'Agnés Varda a la página 44.
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PANORAMA FICCIONS

Les bureaux de Dieu, Claire Simon

La cámara oscura, Maria Victoria Menis

Home, Ursula Meier

Pandora' nin kutusu, Yesim Ustaoglu



llltxrrlltot: Franqa

itr{i¡oolo: Nelly

MHhrlnl, ?o08
Hlaoolo: olaire S¡mon

Lllt Nrrl¡tlta

ñrÍlrlll¡0/, Nadége

I rFlrlll
;l{rrío: Philippe
Y'll lnllw
¡ai ttltvk,r llcspe
Lnl.l¡.: ,ul¡en

l aa,llarrry

Hot: Arlhur Simon
l*rrDrrtocló: Anne

lfuñ,r, Nillhalie Baye,

llt,llFl lklrlcnah,
Ita,lrttlí lltokni,
lfdtpllfl (:¡rlró

}Ird.r 122 minuts
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llhrÍrlrn ¡r
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rh lllullr Ispai
Brr(ÍIltrtltroft

LES BUREAUX DE DIEU

ETS DESPATXOS DE DÉU

Aquests despatxos esmentats en el t¡tol són els d'un centre de planning,
que com molts d'altres van néixer com a espa¡s de llibertat, re¡v¡ndicats
pels mov¡ments feministes sorg¡ts als ¡n¡cis de 1960. Actualment han per-

dut la seva relleváncia política i són considerats, per la major¡a de la gent,
com a centres assistencials.

Malgrat aixó, Claire Simon reiv¡ndica que són llocs extraordinaris en els quals
es produeix una transmissió del saber de les dones com no es dona en cap
altre lloc.

Per poder representar amb la mAxima f¡delitat les relac¡ons que es produi'en

en les entrevistes, va optar per elegir actr¡us no professionals per ¡nterpre-
tar les dones que anaven als centres. En canv¡, per a les professionals dels
centres va escollir actrius molt conegudes del c¡nema francés, ¡ especial
ment destacades, per representar un model de dona lliure, com Nicole
Garc¡a, Natal¡e Baye i lsabelle Carré. Cadascuna de les participants coneixia
el seu guió, peró sense saber qui seria concretament la seva interlocutora.

Claire Simon (Londres, 1955), cineasta autodidacta, va comenQar a treballar
com a muntadora, i de manera ¡ndependent va real¡tzar curtmetratges i

documentals com Coúte que coúte (1995). El seu pr¡mer llargmetratge de
ficció va ser S,non, oui (7997). El 2006, el seu film Qa brúleva ser selec-
cionat a la Quinzena de Realiuadors de Cannes. És professora a la FEMIS
de París.

F¡lmografia de Claire S¡mon:
MonoloÉues-Attiste wintre (1993); Coctte que coúte (1.996li S¡non, oui (7997]|;
Récréations (1998); Ca, c'est vraiment to, (2000); 8OO km de différence -

Romance (2OO2)i Mimi (2003); Est{e qu'on a gagné ou est+e qu'on a encore
perdu? (2OO5); Qa brúle (2OO6li Les bureaux de Dieu (2OO8l.
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TA CAMARA OSCURA

Geftrudis, la protagon¡sta del relat d'Angélica Gorodischer en
qué es basa la pel.lícula, és una dona que és mirada sempre
com a lletja, fins al punt de ser incapaq de mirar el seu rostre
i de mostrar-lo davant l'objectiu d'una cámera fotográfica.

La realitzadora utilitza diferents recursos per expressar les con-
seqüéncies negat¡ves que pot tenir la mirada ex¡gent d'una
mare, la mirada indiferent d'un mar¡t o la mirada creadora d'un
artista. lmatges de diversa procedéncia es combinen amb les
cinematográfiques per així expressar aquest poder de la mirada
per fer visibles les coses. La mirada no és instrument de visió,
de donar a veure alguna cosa, sinó que, segons els criteris i

pautes de v¡sibilitat que la constitueixen, la forma de mirar és
la que regula la visibilitat o invisibilitat de les coses. La cara de
Geftrudis és fa visible amb la cámera del fotógraf que un dia
arriba, i amb aquesta nova mirada canvia també la visibilitat
del món de Gertrudis.

Nascuda a Buenos Aires, Maria V¡ctoria Menis és diplomada
del Centro Exper¡mental del lnst¡tuto Nacional de
Cinematografia de Argentina (ENERC). Real¡tzadora, guionista i

professora a la UBA, a I'ENERC i a I'Escuela de Cine de
Avellaneda (Buenos Aires), ha dirigit llargmetratges com
Arregui, la noticia del díai El cielito.

F¡lmografia de Malia Victor¡a Men¡s:
Vec¡nas (7984)i ¿A qué hora? (!985); Los espír¡tus patr¡ót¡cos 9989)i Más ailá
del hor¡zonte (1994); Arregu¡, la not¡c¡a det día (2OOL)i Et ciet¡to (2OO4)i La cáma-
ra oscura (2OOg).

Nac¡onal¡tat:
Argentina, Franqa

Producció: Héctor
Men¡s, 2008
D¡recció: Maria Victon¿¡

l\4enis

Gu¡ó: Maria V¡ctoria
Menis, Alejandro
Fernández Murray
Fotografla: Marcelo
laccarino
So: Mart¡n Grignasch¡
Muntatge: Alejandro
Brodershon
Música: Marcelo
Mogu¡levsky
lnterpretac¡ó: Mirta
Bogdasar¡an, Patrick
Dell'lsola, Fernando
Armani, Silvina 8osco,
Carlos Defeo
Durada: 86 minuts

, Vers¡ó: or¡g¡nal espa,
nyola

Format: 35 mm
D¡sü¡bucló: Soph¡e
Dulac Product¡ons

sdproduct¡ons@wanadoo.f r

Projecció: d¡umenge 14
de juny, 22 h -
F¡lmoteca
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HOME

CASA

Marthe, Michel i els seus tres fills v¡uen en una casa situada enmig
d'una esplanada migpartida per una autopista ¡nactiva des de fa molts
anys. Aquest entorn bucólic, amb un cert a¡re postapocal.líptic i inquie-
tant, és el paradÍs particular d'una famÍlia que ha decidit v¡ure al marge
i que s'ha aprop¡at del terreny asfaltat. Amb I'arribada de l'estiu, la
rádio anuncia el restabliment del tránsit i la calma voluptuosa s'esfu-
ma. L'autopista revelará les d¡sfuncions ¡ les neuros¡s de cadascú.

Home és una or¡ginal poética de la quotidian¡tat i un retrat sarcástic ¡

crític de la soc¡etat del benestar. Un resplendent treball visual i narra-

tiu reforqat per la concepció teatral en la posada en escena, en la con-
centració de l'acció en un mateix escenari, en els enquadraments (ins-
pirats en l'obra fotográfica de Jeff Wall) i també en una dramatúrgia
que s¡tuará la família tant com a espectadora com a espectacle.

Nascuda el !97t a Besanqon i de nacionalitat suissa i francesa,
Ursula Meier va estudiar realització a l'lnstitut d'Arts i Difusió de
Bélgica. Entre 1995 i 1999 va treballar com a ass¡stent d'Alain Tanner
i des d'aleshores ha rodat curtmetratges, documentals ¡ telefilms. El

seu primer llargmetratge és Home (2008), finalista a Sundance i selec-
cionat per la Setmana de la crÍtica al Festival de Cannes.

F¡lmografia d'Ursula Me¡er:
Á corps perdu (1994); Des heures sans sommeit (1999); Autour de Pinget (2OOOli

Tous á table (2001); Des épaules sol¡des (2003); Home (2008).



PANDORA'NIN KUTUSU

tA CA.IA DE PANDORA

Nesrin, Guzin i Mehmet són dues germanes i un germá adults que
pateixen les contrarietats próp¡es de la vida en una ciutat com
I'lstanbul actual, complexa i convulsa, en transformació perma-
nent. Un d¡a, una trucada els avisa que la seva mare, d'edat
avangada, Nusret, ha desaparegut. Els tres germans es reun¡ran
per cercar{a i viatjaran cap al poble natal. L'angoixa per la desapa-
rició s'esvaeix quan f¡nalment la troben, peró hauran de prendre
una decisió incómoda. Nusret pateix una deméncia i se I'han d'em-
portar cap a lstanbul. La tens¡ó pel retorn a la llar, el diagnóstic
d'alzheimer de Nusret i els conflictes no resolts entre els germans
obriran la caixa dels trons. Yesim Ustaoglu elabora un retrat fami-
liar des del qual destapa problemes identificables de la societat
contemporánia com la decadéncia del model familiar, el fracás de
les relacions personals, el desarrelament o la incomunicació.

Yesim Ustaoglu va néixer a Sarikamis el 1960. Després de rodar
diversos curtmetratges va aconseguir dirigir el seu prime¿ llargme-
Ira¡Ee, lz (The Trace), el 1994. El reconeixement internacional li va
arribar el 1999 amb Gúnese yolculuk (Journey to the Sun), que
entre altres guardons va rebre el premi Ángel Blau al Festival de
Cinema de BerlÍn, el FIPRESCI i l'Espiga d'Or al Festival de
Valladolid.

Filmografia de Yes¡m Ustaoglu:
Bir an¡ yakalamak l7984li Magnafantagna (7987)i Duet lLgg}li Hotet 17992)i tz
(1994)i Günese yolculuk (1999) i Bulutlar¡ beklerken (2OO3)i S¡ftlar¡ndak¡ hayat
(2OO4)i Pandora' nin kutusu (2OO8\.

,, Lo*oro"o ,,,,r0*
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Itac¡onalltat: Turquia,
Franqa, Bélgica
Produccló: Yes¡m
Ustaoglu, N4uhammet

Qakiral, Serkan Qakarer.
Behrooz Hashem¡an.
Natacha Dev¡llers,
Catherine Burniaux,
M¡chael Weber, 2008
Dlrecció: Yes¡m Ustaogh¡
Guló: Selma Kaygusuz,
Yes¡m Ustaoglu
Fotograña: Jacques
Besse
So: Bernd von Bassew¡t1
Muntatge: Franck
Nakache
Múslca: Jean-Pierre ¡,4as

Durada: 112 minuts
Vefsló: or¡g¡nal turca
subtitulada en caste¡lá
Format: 35 mm
Dlstrlbucló: Karma F¡lnrs
Concha de Oro a la
m¡llor realització al
Fest¡val de Sant

consuelo@karmafilms.es

- Concha de Plata a la
m¡llor actriu al Festival de
Sant Sebastiá (2008)

Projecc¡ó: d¡jous 11 dc
juny, 22 h - Cinema a
l'a¡re lliure. lnaugurac¡o,
plaqa de la Virreina

PANORAMA DOCUMENTALS

A Horse ls Not a Metaphor, Barbara Hammer

Al más a//á, Lourdes Portillo

Arrós amb //et, Arantxa Fernández Román, María Zaida Prat,

Sandra Oriola, Cristina Puchol

De monstruos y faldas, Carolina Astudillo

Examined Life, Astra Taylor

Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and the Tangerine,

Marion Cajori, Amei Wallach

Made in L.4., Almudena Carracedo

Nedar, Carla Subirana

Plan Rosebud 1, María Ruido

Plan Rosebud 2, María Ruido

Rough Cut, Firouzeh Khosrovani

S¡ete ¡nstantes, Diana Cardozo

Tapólogo, Gabriela Gutiérrez, Sally Gutiérrez

l,'
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A HORSE IS NOT A METAPHOR

UN (AVATT NO ÉS UNA METAFORA

Obra experimental que retrata el procés de superació d'un cáncer d'ovaris que va
patir la mate¡xa directora. Tal com indica el titol, el cavall a qué fa referénc¡a no
és una metafora de la lluita ni un símbol de llibertat, s¡nÓ un company que com
parteix el mateix camí, ja que aquest també pate¡x cAncer. Un retrat molt persc
nal, que en molts moments pot semblar ¡mpúd¡c per la seva s¡nceritat en la
manera de mostrar la malaitia i el pfop¡ cos.

Barbara Hammer és una prolmca directora que en més de trenta anys de carera
ha realitzat més de 80 pel.licules, entre cinema ¡ vídeo, per les quals l¡ ha estat
concedit el prestigiós Frameline Award, atorgat a la seva contribució al c¡nema
lésbic i ga¡. La seva trilog¡a de documentals experimentals (Nitrate Kisses,
Tender Ftctions i History Lessons) está considerada ja com un clássic del c¡ne
ma. Se li han fet retrospecüves al Festival de Berlín i al Centre Pompidou. El

201O es publ¡caran les seves memóries i es fara una retrospectiva al MOMA de
Nova York, a la Tate Modem de Londres i al Reina Sof¡a de Madrid.

F¡lmogláfB de B¿baE ll¡mm
A Gay Day (l973li Siste6, (1983); Menses (1974); women's R¡tes ü Trust ¡s úE Daughter of f¡me
(79741i Dyketetics (1:97 4li XlL974li Jile Brakhage (7974)i Superdyke (79751,; Psych6ynthes¡s
(19751i Moú Goddess (1976): Women I Low 17976)i The Great Goddess (L977)i Mult¡ple O4asm
(79771; Home lL97a): Fqgs (1978): Doubte Strilgth (1978); Sappño (1985); Lesb¡an Erot¡ca,

Volume I (L974/79781i Aw¡lable Spae \L979li Dreffi Me \L9791; ou Tnp (agñl; Syrc Touch
(79871i A¡equipa lLgSLli The Lesbos Flm (1981): P@/s (1981)i Mehu Picchu (Lg8Lli P¡ctues for
Babara llgSlli Pond and watetbil (7§2],; Audiene (L982li Bent T¡me ll983l| store c¡rcles
(1]9831i ttew Yotk Loft (1983); Dol House (1r984li Par¡s¡an Bl¡nds 11984)i Pead D¡verl 1984); Iounst
(1984/1985); Optic Nere (1985); Wouldn't You L¡ke to Meet Your Neighbot? A New Yorl< Subway
fape (1985); Snow Job: the Media Hyster¡a of AIDS 1L986)i Place Mattes (7987),i No No l,l@ky T.V.

(1.987liOpticNerel1.987lilheH¡stotyof theWotldArcordingtoa¿esbran(1988); Bedt¡reStoies
l, il, n $98E); Tw Bad Daughte§ (79§li Endatgered (1989); Ho¿ F,ash (1989); Sti,, Pont (1989);
W -raft$9891i Dr. Watson's X-Raysl 1990); Sanctus (1990): Ihanatos (1990); vita, SE s (1991);
Nf,tÉte ,ússes (1992\; Out ¡n Soltth Afr¡G l7994li Tender Ftct¡ons (79€5]; TtÉ Female Closet (1998);
Dilot¡on 1L999/20c0li Res¡st¡ng Parad¡s (2000); H¡story Lessons (20OO); W Búushka: Search¡ng
Ukta¡n¡an ldentit¡es (2ñ7li l', Res¡st¡ng Pamd¡se (2@3lt Lover Other (2OO6\i Fuck¡ng D¡fferent New
Yotk(2@7)i A Hoe ¡s rct a Metaphorl2OOSl-

,rl



AL MAS ALI.A

Desafiant les narratives tradicionals i amb un humor reflexiu, la cineas-
ta Lourdes Portillo concep un documental experimental que mescla el
reportatge amb elements narratius per retratar el món del tráfic de dro-
gues en la costa maia de Quintana Roo.

Per investigar la situació de confl¡cte ¡ de violéncia que es viu en algu-
nes poblacions costeres de Méxic, Lourdes Portillo ut¡l¡tza un equip de
rodatge fictici, encapQalat per una d¡rectora egocéntrica ¡ ¡mpertinent
(interpretada per I'actriu mexicana Ofelia Medina). Aquesta concepció
de rodatge forma part d'una estratagema, autoparódica i reflexiva,
basada en la situació real de Portillo. Des de I'any 2001, Lourdes
Portillo ha rebut amenaces per Señor¡ta Extrav¡ada, un documental
sobre la violéncia i els feminicidis a Ciudad .Juárez. Arran d'aquesta
experiéncia utilitza elements propis de la ficció en el seu darrer docu-
mental, per protegir la seva integritat i la de I'equip de rodatge.

Lourdes Portillo va néixer el 7944 a Chihuahua (Méxic) i va em¡grar als
Estats Un¡ts el 1960. Des del seu primer film, Después del terremoto
(1979), ha produit i dirigit més d'una dotzena de treballs que revelen el
seu estil híbrid com a artista visual, periodista d'investigació ¡act¡vista.
S'ha especialitzat en el treball documental de carácter polític, en el
cinema exper¡mental i en la realització de performances artÍstíques
multimédia.

F¡lmografia de Lourdes Port¡llo:
Después del terremoto (1979); tas madres de la plaza de Mayo (L986)i La ofren-
da (1988); Vida (7989); La ofrenda (L99O)i Columbus on Tr¡al 17992)i M¡rrors of
the Heart 17993)i Declarat¡ons/Equal¡ty's Ch¡ld (1993); E/ diablo nunca duerme
(1994); Sometlmes My Feet Go Numb (1996); 13 Days (79971i Corpus: A Home
Movie for Selena (1999); Seiorita extraviada (2OOL); My McQueen (2OO4)i Al más
attá (2OOa).

-Nac¡onalitat: EUA

Pfoducció: Lourdes

Port¡llo, 2OO8

D¡recc¡ó: Lourdes

Portillo

Gu¡ó: Lourdes Portrll,,

Karim Scarlata

Fotograf¡a: Kyle Kil)1,,

Anton¡o Scarlata

So: José Araújo

Muntatge: V¡vien

Hillgrove Gilliam

Música: fodd
Boekelheide

Durada: 43 m¡nuts

Vers¡ó: or¡g¡nal esp,r

nyola

Fofmat: Betacam

Distr¡buc¡ó: Xoch¡tl

Productions
portillo.l@gmail.com

Projecc¡ó: divendres I

de juny, 19 h - Esp;rr
Bonnemaison
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ARRbS AMB LLET

Recorregut poétic per les histÓries de tres dones des del

moment en qué la seva v¡da conjugal comenQa a complicar-se'

Més enllá de les circumstencies que v¡uen, les experiéncies

d'aquestes dones indiquen la necessltat, que tothom té, de

reservar un temps per a si mateix per poder seguir compart¡nt.

Aquest documental és el projecte final del Taller de

Documental Creatiu, a cura de Belkis Vega, realitzat durant el

2OO8 al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison'

Filmografia:
Arrós amb //et (2008)



DE MONSTBUOS Y FALDAS

Libertad, Enriqueta, Maricarmen i Albeft recorden els anys en

qué les seves mares i la seva tia van estar a la presó de

dones de les Corts de Barcelona, situada en el lloc que actual-
ment ocupen uns grans magatzems a la Diagonal. Per aquesta
presó van passar-hi més de mil dones entre el 1939 i 1955.
L'oblit d'una época es posa en evidéncia en aquest treball de

recuperació.

Carolina Astudillo va estudiar periodisme a la Un¡vers¡tat de

Sant¡ago. Ha treballat a la televisió, en diversos mitjans escrits
i productores de Xile. Diplomada en cinema per la Universidad

Católica de Xile, el 2OO7, cursa el máster en documental crea-

tiu a la UAB, que li produeix, juntament amb Localia TV, el

documental De mostruos y faldas.

Filmograf¡a de Carolina Astudillo:
De monstruos y faldas | 2OOA).

Nacional¡tat: Esp¿)r )!,,

Producció: lvlilagro.,

Herrera, 2008

Direcció: Carol¡na

Astudrllo

Guió: Carolina

Astud¡llo, Gustavo

Junqueira

Fotografia: lván

P¡redda, lvlarco Ar¿¡il, ,

So: Catal¡na Calle

Muntatge: Gustav()

Junqueira

Música: Sven Voss||, ,

Durada: 24 m¡nuts

Vers¡ó: origlnal esp,¡

nyola

Format: Betacam Sl'

D¡stribució: UAB'

l\4áster en documer rl, rl

creatiu

m.documental.creatrv(n,,,,

Projecc¡ó: dUous 1t3,r,
juny, 17.30 h -
F¡lmoteca
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EHMINED LIFE

VIDA A BGMEN

Un parell d'afor¡smes resume¡xen aquest documental provocador ¡ li donen titol.
Una observació socrática que afirma que "una vida no examinada no paga la pena

de ser vascuda" i la frase de Nietzsche "tan sols els pensaments que provenen del
passeig tenen algun valor". A Exam¡ned Life, c¡nc pensadors i tres pensadores de
renom ¡ provinents major¡táriament de l'ámbit un¡vers¡tar¡ anglosaxÓ exam¡nen
aspectes socials i étics del món contemporani des d'escenaris insÓlits. Com els
per¡patét¡cs, surten de les aules per'prendre l'aire" i en el passeig raonen les

seves ¡dees. D'aquesta manera veurem Cornel west assegut al seient de darrere
del cotxe de Taylor reflexionant sobre els vincles entre filosof¡a, democrecia i les
mús¡ques de jazz i blues; Michael Hardt departint sobre la naturalesa de la revolu-

c¡ó mentre rema en un estany del Central Park; Peter Slnger parla d'ética i consu-
m¡sme tot caminant per la 5a Avinguda de Nova York; vorejant el llac N4ich¡gan,

lvlartha Nussbaum reexam¡na aspectes de la democrácia soc¡al; Slavoj Zizek, abt

llat amb una armilla reflectant, exhorta sobre la ¡deolog¡a de I'ecologia des d'una

deixalleria; Kwame Anthony Appiah pafa de l'impacte de la globalització des de la
terminal d'un aeroport; passejant per un parc, Av¡tal Ronell teoritza sobre el con-

cepte de s¡gnlficat, i, finalment, Judith Butler conversa amb Sunaura Taylor, germa-

na de la d¡rectora i afectada d'artrogr¡posi, sobre les polÍtiques del cos.

Astra Taylor va néixer a Winn¡peg, Manitoba, l'any 1979, i va créixer a Athens,

Georg¡a. N4A en estudis l¡berals per la New York School for Social Research.
Professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Georg¡a i de la
Un¡vers¡tat Estatal de Nova York (New Paltz). El 2OO4 va codirigir el seu pr¡mer

curt, fhe M¡racle Tree. El 2003 va d¡rigir el seu pr¡mer documental, Z¡zek!, sobrc el

controvertit f¡lósof. És també autora de textos per a nombroses publ¡cacions.

F¡lmografia d'Astra Tay¡or:
The M¡racle Tree: Mor¡nga Oleifera (2OO7li Z¡zeR! (2OO5)i Examined L¡fe (2OO8).



LOUISE BOURGEOIS: THE SPIDER,
THE I{ISTRESS AND THE TANGERINE

IOUISE BOURGE0IS: I'ARANYA, I'AMANT I tA MANDARINA

L'obra de l'art¡sta Louise Bourgeo¡s (París, 1911) va ser ignorada o banalitzada durant
rrolts anys, sobretot des del formal¡sme més estr¡cte. Avui en d¡a se la considera un

referent en I'an modern i una ¡cona del moviment femin¡sta. El millor de tot, aixó no

obstant, és que continua sent una iconoclasta ¡ está activa als 97 anys.

Per tal d'endinsarse en I'origen de la seva poética, les directores Amei Wallach ¡

Mar¡on Cajori van comenQar a enreg¡strar un seguit d'entrevistes amb Louise Bourgeois
que generosament va anar revelant confidéncies sobre la seva vida ¡ els secrets del
seu art des del seu estudi de Brooklyn, en diferents periodes entre 1993 ¡ 2007.

El viatge mental i visual pel seu un¡vers plást¡c ens permet comprovar que Bourgeois
planteja ¡es seves escultures i les seves ¡nstal lacions com un tot org¿nic on ¡nscr¡ure i

exorcitzar els seus dimonis: la f¡gura paterna, la llar, el cos, la ident¡tat. Fins i tot, I'ac

te de retórcer la mat¿r¡a o les aranyes, tan sign¡ficatiu en els seus treballs, evoquen
records d'¡nfantesa.

Mar¡on Cajori va ser una cineasta independent ¡ la fundadora, el 1990, de I'Art
Kale¡doscope Foundation, una entitat que es dedica a produir ¡ filmar retrats d'art¡stes.
El 2006 va mor¡r de cáncer abans de veure final¡tzat el documental.

Amei Wallach és critica d'an i curadora. Durant molts anys ha escrit crítiques al New

York Newsday i ha publ¡cat articles en d'altres publ¡cac¡ons i lllbres sobre art. Louise

Bourgeo¡s és el seu pr¡mer f¡lm.

F¡lmografia de Mar¡on Cajor¡:
loan M¡tchell: Poftra¡t of an Abstract Pa¡nter(79931i Aft ¡n the Twenty-F¡rst Century
(2OOL)i Lou¡se Bourgeois: The Sp¡der, the M¡süess and the Tanger¡ne (2008).
F¡lmograña d'Amel wallach:
Lou¡se Bourgeo¡s: The Sp¡der, the Mistress and the Tanger¡ne (2008).

Nacional¡tat: EUA

Producc¡ó: fúarion

Cajori, Amei Walla(il r.

2008

D¡recció: l\4ar¡on

Cajori, Amei Wallaclr

Gu¡ó: Marion Caloil.

Amei Wallach

Fotogfaf¡a: Mead lllr r

Ken Kobland

Muntatge: Ken

Kobland

Durada: 99 m¡nuts

Vers¡ó: or¡ginal antll, '

Fofmat: D¡g¡beta

D¡str¡buc¡ó: Ze¡tgersl

F¡ImS

nadla@ze¡tge¡stf ilnls.c(,r',

Pro¡ecc¡ó: dUous 18,t,
juny, 19.30 h -
F¡lmoteca
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MADE IN L.A.

FET A Lá.

A Los Ángeles, tres immigrants llat¡nes treballadores dels

tallers d'una coneguda bot¡ga de roba, s'embarquen en una

lluita per aconseguir drets laborals básics. Lupe porta més de

15 anys treballant, des que als 17 anys va marxar de Méxic.

Maura va deixar els seus tres fills amb els seus pares per així

poder enviar diners i mantenir-los. Maria va arribar amb la idea

de millorar la seva vida. Totes elles es van trobar amb condi-

cions de treball molt dures i una situació d"'indocumentades"
que no els permetia tornar a Méxic. El procés de lluita que van

emprendre, juntament amb altres treballadores i treballadors

¡mmigrants, per denunciar aquesta situació va prolongar-se

durant tres anys i va ser el motor de molts canvis laborals i

personals.

Almudena Carracedo es va llicenciar en ciéncies de la imatge
per la Universidad Complutense de Madrid i va treballar com a

realitzadora de televisió. Posteriorment es va traslladar als

Estats Units per realitzar la seva tesi doctoral a I'Escola de

Cinema d'UCLA, on durant cinc anys va treballar com a profes-

sora. Actualment és directora i productora de documentals.

F¡lmograña de Almudena Carracedo:

welcome. A Docu-iourney of ¡mpressions (2OO3li Made ¡n L. A. (2OO7l.
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NEDAR

Construcció de la memória familiar i col.lectiva a través de la inves-
tigac¡ó de la real¡tzadora sobre la identitat del seu avi, un anarquis-
ta de la FAI afusellat al Camp de la Bota el 1940. Sobre la base
d'aquesta ¡ndagació, narrada en clau de cinema negre, es va edifi-
cant el món dels records i dels afectes de les dones de tres gene-

racions, Carla Subirana, la seva mare i la seva ávia, en qué els
homes hi són presents solament com a records.

El resultat és un relat que és presenta mostrant els seus mecanis-
mes de producció i en el qual s'exposa la própia ¡dent¡tat de la
narradora en organitzar les dades disperses recollides en les llar-
gues converses familiars o en la informació sobre la Guerra Civil i

la postguerra que troba en altres fonts, entre les quals destaca la
preséncia de .Joaquim Jordá, autént¡c guia espiritual del seu treball
com a realitzadora.

La memória i l'oblit es combinen al llarg del relat com a elements
conformadors dels records i principis dinámics de la seva narració.

Carla Subirana (Barcelona, 7972) va estudiar comunicació audiovi-
sual a la UPF i allí va entrar en contacte amb el món del cinema
documental a través del cineasta francés Jean-Louis Commolli.
Escriu guions i realitza programes per a televisió, ha col.laborat
amb directors com Llorenq Soler i ha treballat al costat de Joaquim
Jordá.

Filmografia de Carla Subirana:
Nedar l2OO8).

I
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Nacional¡tat: Esparr,,

Producc¡ó: Rosa

Bosch, Dav¡d

Matamoros, 2008

Direcc¡ó: Carla

Sub¡rana

Guió: Carla Subirarr,r

Fotograf¡a: Carles (;r¡ ,

So: R¡card Casals.

Feran Costa

Muntatge: Manel

Barriere

Mús¡ca: R¡cardo

Santander

Durada: 90 minuts

Vers¡ó: original catirl,,

na

Fofmat: Betacam drltr

tal

D¡str¡bució: Benec(l

Producc¡ons

david@benece.es

Projecció: dimarts lr
de tuny, 22 h -
F¡lmoteca
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PLAN ROSEBUD I
lniciat el 2006, el Plan Rosebud va comenqar com a proiecte de

treball sobre la memória h¡stÓrica a partir de les "imatges, dels
llocs i de les polítiques de memÓria".

Proposat com a assaig visual, aquest estud¡ ¡nterroga les diverses

estratégies i mediacions amb qué s'elabora el d¡scurs hegemÓnic

de la história, i apunta la possibilitat d'una memÓria comuna més

enllá de la que hem aprés i de la que ens han ¡mposat.

lnvocar "Rosebud", l'objecte perdut de Ciudadano Kane, és fer una

crida al d¡ssentiment i a la memória com a contradicciÓ per contra-
restar la un¡formitat del discurs consensuat hegemÓnic.

Aquest primer capítol, centrat en el debat soc¡al generat al voltant
de la Llei de memória histórica al nostre país, anal¡tza les rela-

cions entre els llocs, les polítiques de memÓria i les indústries cul-

turals, especialment estudiades a través del turisme de guerra i el

commemoratiu.

Aquesta análisi no es l¡m¡ta al cas espanyol, i en espec¡al Galícia,

sinó que presenta també la s¡tuació del Regne Unit i, en general,

es relaciona amb les polÍtiques de memÓria europees després de

la ll Guerra Mundial.

,onororo oo,rrrnror, 
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PTAN ROSEBUD 2

En aquest segon capítol s'analitza la Transició espanyola i el

seu context cultural, i la compara als darrers anys del laboris-

me británic de la década de 197O i I'arribada al poder de la
líder conservadora Margareth Thatcher.

L'objectiu és estudiar la cultura popular en relació a les dife-

rents forces socials protagonistes del canvi polÍtic i valorar els

mecanismes de significació i legitimació del discurs hegemónic

sobre la transició, un discurs que tots hem aprés a través de

la televisió i la premsa de gran difusió.

Realitzadora, escriptora i investigadora, María Ruido, desenvo-

lupa des de 1995, fonamentalment des del vídeoassaig i l'es-

cr¡ptura, projectes interdisciplinaris sobre l'elaboració social del

cos i sobre la seva localització en els imag¡naris del treball, així

com els mecanismes de construcció de les memóries i sobre

la seva relació amb les formes narratives de la história. És pro-

fessora del Departament de Disseny i lmatge de la UB.

F¡lmograña de Mar¡a Ru¡do:

La memor¡a interior (2OO2)t Tiempo real (2OO3); F¡cc¡ones anf¡b¡as l200s)i Las
narrat¡vas del trabajo (2005); ta escena del cr¡men (2OO7li Plan Rosebud 7
(2OO8)i Plan Rosebud 2 (2OO8).
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Nacionalitat: Espar ry, r

Producc¡ó: 2008

Direcció: l\4aria Rurl,'

Gu¡ó: N4aria Ruido

Durada: 120 minut:,

Versió: original estrr

nyola

Fofmat Betacam drtt'

tal

Pro¡ecc¡ó: divendro:, I

dejuny,17,30 h -
Filmoteca
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ROUGH CUT

TATT EN SEC

Rough Cut és un curt documental que reflexiona sobre les
imposicions culturals a I'lran, inscrites en els cossos de les
dones, territori de conflicte en I'ordre patriarcal.

Des de finals dels anys 80, els guardians de la moral de I'lran
circulen pels carrers de les ciutats per controlar que es com-
pleixi el codi de vest¡menta islámic. Rough Cut retrata com, en
nom de la decéncia i la virtut, els maniquins femenins de les
botigues han d'esborrar qualsevol rastre de feminitat. Els pits
se serren, els bragos s'amputen, els caps s'escapcen. El cos i

la sexualitat de les dones són objectes problemátics que han
de ser aprovats i tutelats per les institucions morals del país.

Nascuda a Teheran, Firouzeh Khosrovani va instal.lar-se a ltálla
per finalitzar els seus estudis artíst¡cs a I'Académia de Belles
Arts de Brera. El 2OO2va tornar a l'lran on va fer un m¿ster en
periodisme a Teheran. El 2OO4 va rodar un documental sobre
el Centro d'Assitenza Psicosciale per a la Creu Roja. També ha
treballat com a guionista i ha publicat diversos art¡cles a la
premsa.

Fllm programat d¡ntre del clcle "Fora de plograma" del GCCB.

F¡lmog?afia de F¡?ouzeh l(hosrovan¡:
Rough Cut (2OO7l.
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SIETE INSTANTES

História de les dones que van formar part de la guerr¡lla tupa-

mara, a Uruguai, a principis dels anys setanta. Sota un enfoca-

ment intimista, el documental g¡ra al voltant de set moments

de decisió crucial, de set instants que, pel seu carácter étic i

emocional, van canviar la vida de cadascuna d'elles.

Assassinar un innocent per la causa és correcte? Com sobre-

viure a I'aillament a la presó? Quin és el límit que pot suportar

un cos quan el torturen? A partir de les declaracions de les

protagonistes, el documental rescata un moment representatiu

de la história col.lectiva del país perqué no caigu¡ en l'oblit.

Diana Cardozo va estud¡ar ciéncies socials a la Universitat D.

A. Larrañaga, d'Uruguai, i realització cinematográfica al Centro

de Capacitación Cinematográfica de México. Va ser periodista

de la secció internacional durant 13 anys abans de realitzar el

seu primer curtmetratge.

Filmografia de Diana Cardozo:
Fronter¡zos (L999); Sa/vo una sombra (2ooo); once (2oo3); ta luna de Anton¡o
(2OO3\i Tre¡nta años no es nada (2OO8)i S¡ete instantes (2008).

I
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Nacionalitat: lVéxrr:

Ploducció: lnst¡tut()

Mexicano de

Cinematografía, 2(x )ri

Direcc¡ó: D¡ana

Cardozo

Gu¡ó: Diana Cardolr,

Fotograf¡a: Daniel

Jacob, Paula Grantl,,

Ricardo Benet

So: Alejandro Colavrt, r

Muntatge: Mar¡anir

Rodríguez, Ana Garr r.,

Diana Cardozo

Durada: 90 minuts

Versió: orig¡nal est),r

nyola

Format: 35 mm

D¡str¡buc¡ó: lnst¡tul(,

Mex¡cano de

Cinematografia

difuinte@imcine.gob.nr\

- Prem¡ Fe¡sal al

Festival lnternac¡oil. rl

de Cine de

Guadalajara-Méxic
(2008)

Projecció: dissabto .'r

de juny, 19.30 h
F¡lmoteca

Fnaltrt: lst)anya,
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TAPOLOGO

A Freedom Park, un assentament de barraques de Sud-áfrica, un
grup de dones, moltes d'elles extreballadores sexuals portadores
de VlH, posen en mana "Tapólogo", un programa d'atenció i d'in-
tervenció. Aquest projecte comun¡tar¡ mob¡l¡tza una xarxa col.lectiva
en qué participen, juntament amb les treballadores sexuals, ¡nfer-
meres jubilades, ass¡stents socials, metges i líders religiosos mar-
g¡nats per I'Església oficial. Una história local d'interés global que
fuig del retrat de les dones com a víctimes per situar-les com a
protagonistes del seu propi canvi.

Sally Gutiérrez és artista visual i ha desenvolupat la seva carrera
entre Berlín i Nova York, on va viure onze anys. Les seves obres
s'han exposat a museus, instituc¡ons i galer¡es nacionals i interna-
c¡onals, en programes de televisió i festivals de vídeo i cine. Ha
¡mpartit classes en el New School University de Nova York, ha
estat jurat de diversos festivals i realitza act¡vitats sobre l'equac¡ó
artíst¡ca.

Gabriela Gutiérrez ha treballat durant dotze anys com a productora
i realiüadora de televisió. Actualment és codirectora de la produc-
tora Estación Central de Contenidos SL, on dirigeix i produeix docu-
mentals, docuséries i reportatges per a cinema i televisió.

Aquest documental es projecta con¡untamerit amb la Mostra de f¡lms'Salut pel
al desenvolupament".

F¡lmoglafia de Gabriela Gutiéilez Dewar:
Cuatro días de marzo (2OO4li Manola coge el autobús (2005); ¿a torre (2OOñ8\i
Tapólogo (2OOq.
Filmografia de Sally Gutiérrez:
Teil (2OOOli City Game TV (2OO2); Convent l2OO3)i Qu¡én Ahora (2OO3)i Songlines
(2O0a-05); Manola coge el autobús (2OO5l', Nazareno negro (2OO6lt TapóloÉo
(2O08).
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EL sExE DELS Axors

The Angelmakers, Astrid Bussink

Just Me?, Amy Neil

Mádchen in uniform, Leont¡ne Sa§an i Carl Froelich

Oh my God!, Anne Sewitsky

Tu seras un homme, ma fille, Agnés Bert

Working On lt, Karin Michalski i Sabina Baumann
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THE ANGELMAKERS

Et TABRICANTS D'INGEIS

Durant la I Guerra Mundial, mentre els homes eren al front, les dones
de la localitat hongaresa de Nagyrev van viure alliberades del control i

I'autoritarisme patriarcals. Peró el 1919, acabada la guerra, els marits,
els pares, els germans van tornar a casa. Les ferides, les malalties i la
fúria continguda van compllcar la conv¡véncia. Aleshores el divorci era
il.legal. Moltes dones, amb l'ajuda de la llevadora del poble, van optar
per la solució extrema d'emmetzinar-los amb arsénic. Els ángels de la
llar havien passat a ser ángels exterminadors. Els motius no van que-
dar aclarits, peró sí les repercussions: 140 homes morts, desenes de
dones que van suicidar-se i més de 50 detingudes.

El documental exposa la versió dels fets des de la memória poética de
la descendéncia. Una aportació amb pátines d'humor negre, que plan-

teja els factors socials i els comportaments culturals i ideológics que
hi podria haver en el rerefons dels crims. La realitzadora Astrid Bussink
proposa una revisió crítica i contextualitzada dels fets del passat amb
el retrat, en paral.lel, de la situació actual de les dones iels homes de
Nagyrev.

Nascuda a Eibergen (Holanda) el 1975, va estudiar a l'Académ¡a de
Belles Arts d'Enschede. Va treballar com a editora d'una revista a
Amsterdam fins que va decidir continuar amb els estudis cinematográ-
fics a I'Edinburgh College of Art d'Escócia. Durant una estada a
Budapest va realitzar el documental The Angelmakers.

F¡lmografia d'Astr¡d Buss¡nk:
The Ang,elmakers (2OO5); De Verloren kolonie (2OO8\.
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JUST ME?

NOHES JO?

La pregunta "qui és la dona que acompanya la seva besávia a

les fotografies familiars?" la formula una jove lesbiana que no

es pot creure que sigui l'única lesbiana de la seva extensa

família. El descobriment d'una pila de fotografies li permeten

sospitar ¡ li revelen una vida secreta.

Amb sentit de l'humor, la directora d'aquest documental es
pregunta quantes lesbianes s'amaguen darrere les conven-

cions familiars.

Amy Neil va comengar a treballar en el cinema fa quinze anys.

Actualment ha deixat el seu treball com a técnica informática
per completar la seva carrera c¡nematogr¿fica. Just me? és el

seu primer film.

Nac¡onalitat: EUA

Producció: Amy N(,rt

Product¡ons, 200 /

D¡recció: Amy Neil

Guió: Amy Neil

Fotograf¡a: Lynda

Hornada

So: Patt¡ Tauscher.

Berkeley Sound Arlr ,t

Muntatge: Amy N( rl

Mús¡ca: Marc Catn ll,

& N4onte Vallier

Durada: 22 m¡nuts

Vers¡ó: or¡g¡nal antil,

Fo]mat: BETA SP

D¡str¡buc¡ó: Amy Nr rt

Productions

amy@justmethemovr,, ,

- Prem¡ del jurat i¡l

m¡llor curt docunrcr r1.,,

al Long lsland Gay ¡.

Lesb¡an Film (2OOri)

Pro¡ecc¡ó: dijous lti,r
iuny,22h-Filmot,,

Ilnlllrt: Ak)r¡ranya
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MADCHEN IN UNIFORM

NOIES EN UNIFORME

A l'inici dels anys vint, una adolescent, Manuela, és enviada a

un pensionat de Postdam destinat a les filles d'oficials. La

férria disciplina del centre fa insupoftable la seva estada. Aviat

Manuela s'enamora de la senyoreta von Bernburg, l'única ¡nst¡-

tutriu que li mostra afecte. Aquesta pass¡ó condueix la protago-

nista al límit del su'ibidi. La descripció de la relacló lesbiana del

film, totalment nova per a l'época, va contr¡buir al seu éxit

internacional

Nascuda a Viena, Leontine Sagan (1899-L974) va passar la

seva infenc¡a a Sud-áfrica. Posteriorment va retornar a Europa ¡

va estudiar a Berlín, a l'escola de Max Reinhardt. Amb el

temps va esdevenir actr¡u ¡ d¡rectora de teatre de molt éxit. El

L932 va emigrar a Anglaterra, on va realitzar per a Alexandre

Korda Men of tomorrow (1932), segon i últim film dirigit per

ella.

F¡lmografia de Leort¡ne Sagan
Mádchen ¡n un¡form (1937].i Men of tomorrow (7932\.

F¡lmografia d'Amy Ne¡l:

-lust Me? (2OO7],.
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OH, MY GOD!

OH. DÉU MEU!

Unes nenes juguen a descobrir l'orgasme femení. Observació

plena d'humor sobre la masturbació que reivindica una sexual¡-

tat sense els imperatius morals i socials als quals es veu

constreta. La sexualitat es mostra com el joc que les nenes
protagonistes fan per descobrir I'orgasme femenÍ.

Nascuda el 7977 , Anne Sewitsky va estudiar cinema a

Noruega. Actualment treballa per a la televisió com a guionista

de llargmetratges i séries.

Nac¡onal¡tat: Norr¡, r'.,

Producció: Synnov,

Horsdal,2OOS

D¡recció: Anne

Sew¡tsky

Guió: Kathinka

Nicolaysen

Fotografia: Sunnrv, r

Rostad

So: Gunn fove

Gronsberg

Muntatge: lda Kolr,l,,

Durada: 9 m¡nuts

Vefsió: original norr,

ga subt¡tulada en

anglés

Format: 35 mm

D¡stribuc¡ó: Norwt1ir.,,

F¡lm lnst¡tute

ts@nfi.no

- lvlenc¡ó especi¿rl ,rl

Festival de Befin

Pro¡ecc¡ó: dijous lI,r,
juny,22n-Filnrol,,,

Hilallrt: lJclgica,

trttá
hlt¡lo: lol Qashku,

Hrl
holá A!,rrrls Bert

ll. Atr'¡,, ltcrt,
,{¡ÍB lh'rillrl

tsh¡ltll.i ll(:naat
,a{a38lc
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lEr€rlr ry,r( )n

Iala., Mirrreen

§arel
Itrlb, i,,l rI[ruts

fllh 'rUtil,rl france,
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tlr{r€llr I r' rl
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TU SERAS UN HOMIYE, MA FILLE

SERAS UN HOHE, FILLA MEVA

Aproximació documental de caire etnográfic i costumista a les
históries quotidianes de Haki, Sokol, Shkurtan i Samie. La seva
vida a Albánia este molt lligada al treball de la terra i actuen
segu¡nt I'estereotip masculÍ d'autorltat i poder. La peculiaritat és
que totes elles van néixer dones. Seguint una antiga llei del paÍs,

van assumir el paper de cap de família quan els seus pares o ger-

mans van mor¡r. lnterpreten aquesta tradició com un privilegi i un

alliberament del model de subordinació assignat a les dones en

una societat tan patriarcal.

La seva no és una práctica de resisténcia, ni proposa dissoldre les
categories d'¡dent¡tat, peró paradoxalment al seu origen arcaic i

patr¡arcal, la relectura d'aquesta mascarada s'inscriu en I'actual
debat postidentitari que defineix les ¡dent¡tats sexuals ¡ de génere

com a productes histÓr¡cs i socials.

Agnés Bert és gu¡on¡sta, escriptora i realitzadora francesa. La sub-
jectiv¡tat va orientar les seves primeres passes com a c¡neasta:
cadascú sap el seu lloc al món ¡ aquest és l'únic punt de vista que

es pot expressar. L¡ agradar¡a que els seus f¡lms, després del pro-

cés de creació, conservessin els pr¡mers impulsos ¡ una certa
espontane¡tat sim¡lar a la vida.

F¡lmografia d'Agnés Bert:
Tu seras un homme ma f¡ile (2OO4).

Filmografi a d'Anne Sewitsky:
Hjeftekl¡pp (2OOG); Oh, My God! (2OOa)
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WORKING ON IT
TREBALLANT HI

Les realitzadores Karin Michalski i Sabina Baumann enregistren
una série de converses i actuacions conduides per un grup d'artis-
tes, mil¡tants i activistes de BerlÍn que exposen les seves refle-
xions crítiques sobre la construcció de les nocions de masculinitat
i feminitat. El documental rebutja qualsevol essencialisme sobre
les narratives de la sexualitat, el génere ¡ la raqa, i va establint el
relat a través de les opinions i dels interrogants que plantegen les
persones entrevistades. En les seves consideracions i reflexions
sobre les ident¡tats plantejaran preguntes com: qué passa amb els
cossos que habiten en els límits de les nocions de sexe, génere ¡

étnia? Com podem interferir en les ¡matges públiques de génere,
sexualitat i raga, per ¡nventar un nou llenguatge capaQ de superar
la norma institucional?

Karin Michalski va estudiar periodisme i c¡nema a Berlín.
Organitzadora del Festival de Cinema Lésbic de Berlín, del projecte
Cines¡sters i del club de cinema feminista queerClip Club. Des de
l'any 2000 treballa com a realitzadora i productora independent.

Sabina Baumann va estudiar ar1. aZutic. Des de 1992 treballa com
a artista. També ha estat la curadora de diversos projectes artís-
tics i c¡nematográfics.

F¡lmografia de Kar¡n Michalski:
Berl¡n Besheft (2OO2)i Pashke and Sof¡a (2OO3)i Work¡ng On lt (2OO8l.
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Nac¡onalitat:
Alemanya, Suiss¿r

Producció: Sab¡nir

Baumann, Peaco(il,

Film/Elena Pedratt,,

Kar¡n lvlichalski, 2()r ,l

Direcció: Kar¡n

Michalski, Sabina

Baumann

Guió: Karin Michal.,l ,

Sabina Baumann

Fotograf¡a: Berna(1, il

Paassen, Ulr¡ke

Hennecke

So: Ulr¡ke Hennech,

Teodora Taback¡,

Sab¡ne Marotz

Muntatge: Elfe

Brandenburger, Pi)r¡l,

Boudry

Mús¡ca: Heid¡

Mortenson

Dufada: 50 m¡nut:,

Vers¡ó: orig¡nal al(l

manya Subtitulad¡ , ,,

anglés

Format: Beta SP

Distribució: Wonxr¡r

Make l\4ov¡es

kf¡tzpatrick@wmm.c( )r r

Projecc¡ó: dijous lr. r'

juny, 22 h - Filmot, ,

Jane B. par Agnés V.

Mur Murs

La Po¡nte Courte

HOMENATGE A AGNES VARDA
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