
Agnés Varda va néixer el Lg28 a Brussel.les. A París va estudiar pintura iva entrar r r

contacte amb la gent del Théátre National Populaire tot ¡niciant el seu treball com ir

fotógrafa del grup. El 1954 va dirigir el seu primer film, La pointe curte, quan la noir
velle vague encara era llunyana. Després del rodatge de sa/ut les cubains, V3 obonrt,,
nar definitivament la fotografia per dedicar-se del tot al cinema ifunda Ciné Tamari:,.
la seva própia productora.

F¡lmografi a d'Agnés Varda (Brusset.les, 1928):
La Po¡nte Cou¡te (7954)i Ó saisons, ó chateau gg57)i L,opéra-Mouffe (7958); Du c6té de ta cóte (7958): t t,

de 5 a 7 17967)i Sa/ut /es Cuba¡ns (!963)i Le bonheur (7964); Les enfants du musée (1964\; Elsa ta rost.
(1965); Las cr¡aturas (1965); toln du V¡etnam (7967)i Oncle Yanko (7967); Btack panthers (1968); Llons /,,r,
(7969); Naus¡ca (Lg7O)i Daguerréotypes (7974 -!975)i Réponse de femmes (:rgt')t pta¡s¡r d,amour en tt,il¡
(79761i L'une chante I'autre pas (!9761i Quelques femmes bulles (797U Mur murs (7980); Documenteur
(1980-1981); Ulysse (79821i Une m¡nute pour une image (7982)i Les d¡tes Car¡at¡des (1g84)t 7p.,cu¡s.,s. t\
b...(Asais¡o(1984); Sansto¡tn¡ to¡(1985); r'asdebeauxescaliers...tusa¡s(1986); JaneB.parAgnésv
(7985)i Kung-Fu Maste( (7987)i lacquot de Nantes (1990); Les demo¡settes ont eu 25 ans (:.]gg2); L,un¡v(,t..
de lacques Demy (]-995\l Les 7OO et 7 nu¡ts (7995)i Les glaneurs et la glaneuse (2OOO); Deux ans aprés
(2oo2); Le l¡on volat¡l (2oo3)i ytlessa, tes ours et etc... (2oo4\; Les ptages d,Agnes eoo8, documentat).

I
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JANE B. PAR AGNES V.

JANE B. PEB AGNES V.

Retrat de Jane Birkin, construit a part¡r d'una multiplic¡tat d'¡mat-
ges de naturalesa i procedéncia diversa, des de fragments d'entre-

vistes enreg¡strades, pet¡tes ficcions en qué I'actriu i cantant inter-
preta papers diversos vinculats a partir del seu nom, Jane, (Jean

d'Arc, Calamity Jane, Tarzan i Jane), fins a la reproducc¡ó de qua-

dres, moltes vegades sobreposats en una comb¡natÓria de temes
i motius en qué J. Birkin substitueix la model or¡g¡nal.

Jane Birkin per Agnés Varda és un retrat format per nombroses
imatges que constantment es transformen ¡ es multipliquen com
les figures d'un calidoscopi.

Varda indica clarament la seva intenció en afirmar que no busca
una explicació psicológica del personatge, ni obtenir una informa-
ció inédita de la seva vida més íntima, sinó inventar Jane a part¡r

d'un joc d'associacions d'idees, imatges i paraules.

Les referéncies pictóriques, literáries, musicals i biográfiques
actuen com a principi dinámic i motor creador de l'obra. Res no és

estable, ni les formes amb qué va constru¡nt el retrat, ni el signifi-

cat que reben a través del seu encadenament. Les imatges flueixen
constantment d'una forma a una altra i d'un significat a un altre en

un joc incessant pres¡d¡t per la imaginació de la realiüadora.

ñ+aa,l{t r lrv(}ndres 19
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MUR MURS

f.IUR I.IURS

Recorregut per la ciutat de Los Angeles a través dels murs pin-

tats per artistes anónims, la majoria chicanos, que viuen a la
periféria urbana. La mirada de Varda distorsiona la imatge habi-

tual de la ciutat en contrastar el seu carácter il.lusori com a

"fábrica de somnis" i la realitat viscuda per aquestes comun¡-

tats perifériques. La crítica de Varda remet a les condicions de

vida dels immigrants, peró incideix, sobretot, en les diverses

maneres amb qué es representen les seves condicions d'e-

xisténcia a través dels mons imaginaris dels murs.

Com en la resta de les seves obres, Varda accentua el carácter

testimonial de les ¡matges com a exponents d'una forma de

pensar i de viure. Observa atentament la vida dels altres i trac-

ta de captar en els dibuixos els trets de la seva identitat i les

marques del seu desarrelament, fins a derivar en una reflexió

sobre si mate¡xa, sobre el seu treball i les possibilitats de les

imatges per captar el rastre que deixen les coses.

Nacionalitat: Frarrr.,'

Producció: 1980

Direcc¡é: Agnés V,il,r

Guió: Agnés Vardir

Fotografia: Nurit Avr'

Bernard Aurou

So: Lee Alexandcr

Muntatge: Sabin(l

lvlamou

Durada: 81 minul,,

Versió: original frirrr,,

sa

Format: 16 mm

D¡stribuc¡ó: Cinc

Tamaris

- Prem¡ Josef voI
Sternberg al

lVlannheim-Heidcll ¡ r r

lnternational

Filmfest¡val (1-981 )

Plojecció: dilluns l'
luny, 19.30 h -
Filmoteca

blit.lll¡t: lranQa

ha¡r,lor t:rrrc

t;[¿tr l,Ir4

Lado Atlr(-\s Varda

I'tlrrr", Virda
l*lr{lt{ l',trr1

a.ra{rÍr lrxIS Ste¡n

l,ttr",t1¡,".
¡'larlN[],Í t

hlrl¡¡. At,¡rn

talril¡

Ih.i rl.olo: silvia

t|xúr{l l'lrllrl)tr.

't*rl
¡¡lh, rn ) ilInUtS

tl*.'rllllil,rl france-

tl
iatial, r,, rrIrr

Ilrllll.'10:
r,..lll(t lr, (:lllo

1A POINTE COURTE

Primera pel.lícula realitzada per Varda, que indaga sobre la
diferéncia entre documental ¡ ficc¡ó. Aquests dos estils o mane-

res de filmar no es combinen en el conjunt de la pel.lícula, s¡nó
que es distribueixen entre els dos relats paral.lels que confor-
men la seva historia.

Un dels relats té com a protagonistes els pescadors del barri de

Sete, La Pointe Courte, i está presidit per una mirada atenta
que observa les rutines diáries i els problemes dels seus hab¡-

tants. L'altre relat gira al voltant d'un home que retorna als pa¡-

satges de la seva infantesa ¡ tracta de recuperar el seu amor
acompanyat per la seva parella. Aquesta experiéncia sentimen-
tal rep un tractament més aftificiós pel tractament formal de les

imatges i pel carácter impostat dels dielegs i la interpretació.

Naturalitat i artifici conjuguen la distáncia entre els dos mons
contrastats, que, malgrat coincidir en I'espai i el temps, mai no

arr¡baran a trobar-se. Un estricte muntatge paral.lel mesura el
ritme dels esdeveniments ¡ modula les diverses experiéncies
que genera I'inexorable pas del temps en cadascun dels perso-

natges.
lrírrt A¡¡r, rl'Ot al

ra¡¡l l'rr¡ ilil I tlt))

I ¡.{il| rt¡ürk,(10 Paris
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CIAL ANGELA RICCI LUCCHI I YERVANT
GIANIKIAN

El documental i el treball d'axiu

Archivi italiani (n. 7) - ll fiore della razza

Ghiro Ghiro Tondo

l.'
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Yervant Gianikian (7942) és un cineasta d'origen armen¡ que va estudiar arquitectrrr,,

a Venécia.

Angela Ricci Lucchi va néixer a Lugo di Romagna iva estudiar arts plástiques a Ár,',

tria amb el pintor expressionista Oskar Kokoschka.

Gianikian iRicci Lucchi són una de les parelles de cineastes més importánts del r;rrr,

ma documental i experimental dels últims trenta anys. Es van establir a Milá i des rl,

finals dels anys setanta es van dedicer al cinema, a explorar les possibilitats de lir

cámera analítica i a la práctica del found footatge, reenquadrant, remuntant, ácokrrr,t

i donant un tractament artístic a pel.lÍcules antigues amb el propósit de "desmunl,rr ,

discurs persuasiu i unívoc del poder i restituir a les imatges tot el seu potencial lirr,

Filmografia de Yervant G¡an¡k¡an ¡ Angela R¡cc¡ Lucchi:
Cataloqo della decompos¡z¡one (1975)i Al¡ce profumata di rosa 17975)i A propos¡to de¡ sonn¡ e dei sogrtt 

'tr
Rosa l¡m¡tata al senso dell'odorato(t975): WladimirPropp-odore d¡ lupo(7975)i Klingere ¡l guanto\l9i '

Catalogo comparat¡vo $975); Catalogo - Cesare Lombroso 1].976)i Catalogo - essa non é altro che gli orh'rt ,

sente (1976); Essence d'abs¡nthe (19871i Karagoez-catalog.o 9,5 (1981); Das l¡ed von der erde: Gustav ttl.,t
(7982)i Dal polo all'equatore (7986)i R¡torno á Khodorc¡ur: d¡ar¡o armeno (I986)i Frammenti (1987); Dat tt'¡
all'equatore (1987)i Pass¡on (L988)i Uomin¡ ann¡ v¡ta (1990); I/ f¡ore della razza - Nch¡v¡ ltal¡an¡ (n. 7): tl tt"r,
della razzalLggT)i Arch¡v¡ ltal¡an¡ (n. 2) (7997); G¡acomell¡-contact(1993); D¡ar¡o africano (1994); Ar¡a (l'l'r I

An¡mal¡ cr¡m¡nal¡ \1994); Pr¡g¡on¡er¡ della guerra (1995); Lo specch¡o s¡ Diana (L996)i Lo r¡cordo (7997).
Nocturne (1997); Su tutte le vette é pace (1998)i Trasparences (1998); Su tutte le vette e pace (1999); i,
del deserfo I2OOO)i lnventario balcan¡co (2OOO)i lmages d'or¡ent - Tour¡sme vandale l2OO!), Oh, uomo ()\\' I

Framment¡ Elettr¡c¡ N" 4 N" 5 As¡a-Afr¡ca (2005); Gh¡ro Gh¡ro Tondo (2OO7).

lr¡xr.llltrt: ltália

Itf,aúrr,lO: Angela

Hr,'lr¡rllt,ycrvant
:'*,rl.t'lr. l1)91

I*á10 Ail¡lcla R¡cci

".lrt tr,tvixlt

fl;lrrll¡: Angela

Él ,rtr¡rlrt,Yoryant

hlrl¡o: Ant{cla R¡cci

,. l¡t \.!tv,Ilt

It.t. rk.rttr Utlr¡ch

¡aCa ,'o ilrnuts

tf.lá ,r'il',(i diálegs

*lt|ttl lt, il¡)).
¡la,llx.:ló: Ar)gela

",.i1[,rl[,Ycrvant
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ARCHIVI IHLIANI ( N. I } - IL
FIORE DELLA RMZA

ARXIUS ITATIANS (N. l): LA FLOB DE tA RA(A

Les ¡matges de La flor de la raga, filmades per profess¡onals
en la década de 1920 sobre d¡verses práctiques esport¡ves,
són I'esdeveniment enregistrat per Ricci i Gianikian per indagar
en les formes discursives que intervenen en I'elaboració del
present de la identitat italiana.

Ricci i Gianikian utilitzen les imatges del passat com un pre-

sent f¡lmat per la seva "cámera analítica", un particular siste-
ma de filmació que permet donar una nova forma a la imatge
enregistrada grecies a diversos procediments de manipulació
dels fotogrames, de la seva composició i ritme, de la seva tex-
tura i il.luminació. Amb aquests procediments fixen i reproduei-
xen el mater¡al d'arx¡u en noves formes i nous relats.

L'arxiu deixa de ser el conjunt d'imatges que una cultura ha
guardat com a documents del seu passat o com a testimon¡s
de la seva identitat. No es tracta de recuperar un passat a tra-
vés de les seves imatges, sinó de descobrir el s¡stema discur-
s¡u que l'ha fet possible. Enregistrar i classificar són formes de
dir, enunciats sobre el que és la realitat i sobre les formes
amb qué s'agrupen i es transformen aquests enunciats.



GHIRO GHIRO TONDO

Per primera vegada, Ricci i Gianikian no utilitzen ¡matges d'ar-
xiu, imatg¡es filmades en el passat, sinó que han estat enregis-

trades en el present de la realització del documental. Els objec-

tes del passat, les més de m¡l joguines i objectes de la infán-

cia de la primera me¡tat del segle XX, es mostren com a lectu-

ra del passat des de la visió del present. El que es relata, en

definitiva, són les formes de visió del present, les formes a tra
vés de les quals poden parlar de la realitat, de I'esdeveniment
que, en aquest cas, es produeix com a preséncia del passat.

La visió que ens donen d'aquests objectes está determinada
pel pas del temps, per la seva temporal¡tat com a objectes del
passat i per la seva qualitat d'imatge com a representant del
que ja no hi és. El creuament d'aquests r¡tmes temporals pro
dueix el peculiar viatge al nostre passat que ens ofereix el

documental.

ilaclonalltat: ltalr,r

Produccló: Angcl;r

R¡cci Lucch¡, Yerv.rr

Gian¡k¡an, 2O07

Dlrecció: AnÉela ltt,, r

Lucchi, Yervant

G¡anikian

Fotograña: Angel,r

Ricci Lucch¡, Yerv,r'l

Gianikian

lulüÍtatge: Angel;r l¡h il
Lucchi, YeNant

Gianik¡an

Durada:61 minut.,

Vols¡ó: sense d¡i)h,rr

Format 35 mm

Dlstrlbucló: Angt:t,r

R¡cc¡ Lucch¡, Yerv,nrt

G¡an¡kian

Ploleccló: diven(h|r l,
dejuny, 20 h -
Filmoteca

MONOGNAruC MARIE MENKEN

Notes on Marie Men\en, Maftina Kudlácek

Programa Marie Menken

Glimpse of üe Garden

Arabesque for Kenneth Anger

Gol Gol Gol

Moonplay

Andy Warhol

Mood Mondrian

S i d ew al ks /W re stl i ng/ Note bo o k

Excursion
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Marie Menken (Nova York, 1909-1970) va ser pintora, cineasta, actr¡u i una figurar

essencial de I'avantguarda novaiorquesa entre els anys 50 i70 del segle XX. Dins,l,
l'escena del cinema independent, especialment del cinema experimental, va estar vrr,

culada al Gryphon Film Group i al New American Cinema. Ha estat injustament recor

dada com aquella dona corpulenta ipintoresca que col.laborava en films d'Andy
Warhol i Kenneth Anger, i que apareixia en algunes fotografies de vetllades en conr
panyia de Tennesse Williams o de Jonas Mekas. Les históries sobre el seu turbul(lnl
matrimoni amb el poeta i cineasta Willard Mass o les especulacions sobre la sev¿r

sexual¡tat van anar configurant una llegenda deslligada de la qualitat i la integritat
radical de la seva obra cinematográfica. Des de principis dels anys 40, Menken v¡r

compaginar la seva feina com a operadora de teletips per a la rev¡sta life amb la
seva activitat creativa, primer concentrada en la pintura, peró des de ben aviat anrl,
incursions en nous mitjans d'expressió i noves técniques com la del single-frame o

I'stop-motion, que va emprar el 1945 en el seu primer film, Visual Variations on
Noguchi, en qué homenatjava I'escultor Noguchi.

Els films de Mar¡e Menken són poemes visuals, refulgents i velogos, sovint ¡rreve

rents, peró majoritáriament concebuts des d'una visió panteista que celebra la bell,

sa del món. El lirisme, el conceptualisme i el pop estan darrere de les seves imatlir
cinematográfiques: composicions, animacions i notes filmades amb una gran sensrl,,
litat ifluidesa que van ser una inspiració estética per a molts cineastes experimerr
tais. Hi ha una correspondéncia admesa, per exemple, per cineastes tan ¡nfluents
com Stan Brakhage o Norman McLaren. L'aproximació de Marie Menken als object(.'
cámera en má i captant els aspectes subtils de la realitat, va ser molt innovadora
Filmava adoptant la cadéncia d'una dansa, és a dir, utilitzava el ritme marcat p€l ¡rrr,¡,,

cos com a constant dels moviments de la seva cámera Bolex. Respecte a aquestir
práctica s¡ngular, el c¡neasta Jonas Mekas va dir: "Ella filmava amb el cos sencer,
amb tot el seu sistema nerviós. Podies notar la Marie darrere de cada imatse; corrr

construia la pel.lÍcula en pet¡tes peces i a través del moviment. El moviment i el
ritme, aixó va ser el que nosaltres vam aprofitar i vam desenvolupar posteriorment , ,

el nostre treball,.

F¡lmoglafia de Marie Menken:
V¡sual Var¡at¡ons on Noguch¡ (7945), lmage ¡n the Snow (1948» Hurry! Hurry! 1L957)i Gl¡mpse of the Gailh t'

17957)i Dw¡ght¡ana (1957)i Faucet (L96O)', Eye Mus¡c ¡n Red Major ILgGL)i S¡dewalks (796t)', Arabesquc t,,,

Kenneth Anger (1961); Dr,ps ¡n St,ps (1961); Moonplay (7962)i Bagatelle for W¡llard Maas (!962); Zens, ,,t

11962)i Notebook(L962Ji Wrestl¡ng(L964)i Go! Go! Go! 11964)i Andy Warhol (!965)i Mood Mondr¡an lletl
Moonplay (7966\; t,ghts (1966); Sidewalks (l-966); Watts w¡th Eggs (1967): Excursion (1968).
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NOTES ON MARIE MENKEN

NOTES SOBRE MARIE MENKEN

Marie Menken (1909-1970), filla d'una família d'origen l¡tuá instal lada

a Nova York, va ser una f¡gura central del cinema experimental de post-
guerra als EUA. La filmografia de Menken havia quedat diluida per I'o-

bra dels homes amb qui havia tractat, com el seu marit, I'artista
Willard Mass, Andy Warhol (Marie Menken apareix en pel'lícules com
Chetsea Girls o The Life of Juanita Castro) o l'escriptor Edward Albee
(Menken li va inspirar el personatge de Martha, de Qu¡ té por de
Virginia Woolfl.

El f¡lm homenatge de Martina Kudládek, que combina espléndides ¡mat'
ges d'arx¡u, en color, dels films de Marie Menken, amb entrevistes
actuals en blanc i negre, proposa retornar a l'artista la centralitat
merescuda. A Notes on Marie Menken, les seves am¡stats, f¡gures mit¡-
ques del cinema experimental i de I'underground novaiorqués, com
Kenneth Anger, Jonas Mekas, Stan Brakhage (1933-2003) o Gerard
Malanga, la re¡v¡ndiquen com a mentora i inspiradora.

Entre el metratge inédit desenterrat pel documental hi ha unes merave-
lloses imatges d'un duel coreográfic de cámeres Bolex entre Andy
Warhol i Marie Menken I'any 1963.

Nascuda a Viena el 1965, Mart¡na Kudlááek va estudiar teatre i h¡stÓ-

ria de l'art en aquesta ciutat, aixÍ com cinematografia itelevisiÓ.
Treballa com a invest¡gadora per a I'Anthology F¡lm Archives de Nova
York, col.laborant en projectes amb el cineasta Jonas Mekas. Es dedi-
ca també a la fotografia artÍst¡ca.

F¡lmografia de Mart¡na Nudlácek:
Pos¡t¡v¡ta (L994\i Sílená láska (1995); Bezúcelná procházka (1996\', lm Spiegel

der Maya Deren (2OO2)i Notes on Marie Menken (2006\.
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Programa Marie Menken:

GLIMPSE OF THE GARDEN
UUADA lr- ¡moÍ
Probablement el film més emblemátic de Marie Menken. Una llambrega-
da frenética per un jardÍ florit. Captures i aproximacions a gran velocitat
des d'una cámera subjectiva que evoca el punt de vista d'un ocell, de
qu¡ sentím l'¡ncessant refilar.

ABABESQUE FOR KENNETH ANGER
ARABESC PER A KENNEIH ANGER

Un retrat voraginós iatípic de l'Alhambra de Granada, rodat a principis
dels anys seixanta en companyia del seu amic Kenneth Anger. lmatges
accelerades, salts visuals que donen com a resultat un efecte de cali-
doscopi.

G0! G0! G0!
vÉsr vÉsr vÉsr

La simfonia de la gran metrópoli, una personal exploració cinematográfi-
ca de la vida a la ciutat. Un estudi del moviment urbá i un torrent visual
amb imatges enreg¡strades des d'un cotxe en moviment i repet¡cions
iróniques aconseguides des de l'imaginari del timelapse, dels intervals.

MOONPLAY
JOC DE LTUNA

Segona versió de la fantasia lunar de Marie Menken, una dansa frenética
en stopmot¡on i llum estroboscópica al ritme de la música de Teiji lto.

,u Lo*onrÁr,, 
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MENKEN

I
I

I

GLIMPSE OF THE GARI)I N

Nacional¡tai: EUA. 1 {) '

Direcc¡ó: Marie l\¡errk,.r,

Fotograf¡a: lvlarie M(,r rl,,
Durada:5 minuts
Versió: sense diálegs
sonora
Format: 16 mm
Distribució: The Filn)

lvlakers'Cooperat¡ve

ARABESQUE FOR I(EN

NETH ANGER

Nac¡onal¡tat: EUA. 'tfx I

D¡recc¡ó; Marie Menk, r,

Fotografa: Marie M(rrl,
Durada: 4 minuts
Versió: sense diálegs
sonora
Format: 16 mm

GOt GOr GO

Nac¡onalilat: EUA, 11 x, I

D¡recció: M¿rie Menk, r

Fotogralia: Marie M{r rl.,

Durada:12 minuts
Versió: sense di¿legs
muda

Format: 16 mm

MOONPLAY
Nacionaliiat: EuA. 1(x,.
Direcc¡ó: Marie Menk, ,,

Fotogral¡a: lv'larie lM(1rf, '

Durada:5 m¡nuts
Versió; sense diálegs
sonota

Formai: 16 mm

Projecc¡ó: d¡mecror, I

de juny, 19.30 h
Filmoteca

lírr wARHoL
Likrdllsl: EUA. 1965
la,t¡olói Marie Menken

iaü[r.rla: Mar¡e N4enken

hf,l.: 22 rninuts

lÍ¡10 ,nrrse di¿legs-

t:mrl: l6 mm

T'II¡I' MONDRIAN

¡a.kxr.llt8t: EUA, 1965
¡¡r¡01ó: Marie Menken

hlrl¡r.lla: Marie lvlenken

¡|flf,|r: {l rnrnuts

üf¡loi .rxrse diálegs-

hm.l: l(; mm

l{r¡waLK5/wRE$
llllÍ¡/llorEBooK
l}lnrlltat: EUA,

l*ttr¡ ¡t¡6411.962
¡r.oolO: Marie Menken

ll0¡rrtla: Marie Menken

¡lflah: / nrnuts
h[10: ,ilxrse diálegs-

ñinrrl: l6 r¡rnr

Xrhlbücló: The F¡lm-
g.hr!{ (l(tr)perative

ll$rrrEroN
l}hxr.lli&t: EUA. 1968
xltloló: ¡larie Menken

ftle¡r¡lle: Marie Menken

¡$f,la: {i rDrnuts

ltr.l0: ,rxrse diálegs-

ñtmrlr I{; n¡m

tñ.l.ccló: d¡mecres 17
tlh lllily, 19.3O h -
llllr¡lrl;;r

ANDY WARHOL
Com es pot retratar un personatge tan esquívol ¡ fascinant? Menken
juga amb el mite i els seus distintius: el tractament de la ¡matge amb
gra emulant la serigrafia i la serialització visual del mateix Warhol.
L'enregistra treballant, entre les capses de Brillo i en companyia de
Gerard Malanga.

I{OOD [.IONDRIAN
ATI.IOSFERA I.{ O N DRIAN

Animació basada en la plntura Broadway Boog¡e-Woogie, de Piet
Mondrian, una perfecta fusió entre alló orgánic i alló mecánic. Menken
¡uxtaposa el collage d'imatges estátiques amb un moviment rápid de la
cámera sobre les lÍnies i els quadrats.

SI D EWAIJ§/}VBESru N G / N OIEBOO K
VORERES,/TIUIIA TUURE/QUADERN DE NOTES

(1) Qué veiem de camí al metro? Una magnÍfica abstracció de les vore-
res malmeses.
(2) Proposta pop en blanc i negre que filma el primer pla de la pantalla
de televisió. Dissolució de les notíc¡es esportives en un frenes¡ de
píxels i de bandes d'imatge.
(3) Conjunt de clips an¡mats que concentren el valor d'alló quotidiá i

alló personal com a subjecte del film.

D(CURSION
gCURSIó

Un viatge en vaixell explicat a través de la técnica del single-frame. El

seu últim film complet.

h MoNoGRÁF( ,oo, 
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SUBTRAMES
PEDAGOGTES RADTCALS. P0ÚTQUES r NABRATTVES DE GENERE

A cura de Montse Romaní i Vir$nia Villaplana

Programa 1

En racháchant, Daniéle Huillet i Jean-Marie Straub

La intención (Adolescencia), Marta de Gonzalo i Publio Pérez Prieto

Journal Np 7 - An Artist's lmpression, Hito Steyerl

Rana, Petra Bauer

Programa 2

Brecht die Macht der Manipulateure, Helke Sander

La intención (Adultos), Marta de Gonzalo i Publio Pérez Prieto

Scuola senza fine, Adriana Monti

Stadt Chronik, Marisa Maza

l-



Paraules clau:

GÉNERE, EDUCACIÓ VISUAL, ExPERIÉNCIA ESTÉTICA, CULTURA, DEMoCRACIA,

MEMÓRIA, SUBJECTIVITAT, APRENENTATGE, CONEIXEMENT COMPARTIT

El cicle "SUBTRAMES. Pedagogies radicals, polítiques i narratives de génere"

que presentem en la 17a Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona

ofereix una selecció de treballs audiovisuals per tal d'abordar una reflexió

entorn de la creació de les imatges com a eines polítiques en els processos

educatius del present. Ens referim a processos d'aprenentatge i formació

capaqos de crear una consciénc¡a i actitud crítiques sobre la normalització de la

cultura espectacle i les seves formes de modelar compoftaments i instituir

valors socials.

La línia discursiva que proposem a SUBTRAMES, en coheréncia amb els cicles

organitzats en edicions anteriors de la Mostra, incideix en la politització dels

relats de génere i la construcció de subjetivitats. En aquesta ocasió, les prácti-

ques fílmiques feministes seleccionades exposen el desenvolupament d'expe-

riéncies pedagógiques que posen en comú el coneixement compartit, les estéti-

ques socials i I'art. SUBTRAMES s'inscriu, així, dins de les anomenades pedago-

g¡es radicals de la representació, presentant-se com una eina d'aprenentatge i

debat que s'estructura a partir d'un recorregut per d¡ferents narratives poétiques

que defensen: I'educació com a procés democrátic, I'experiéncia estética com a

oposició a I'entreten¡ment de la cultura espectacle, l'alfabetització audiovisual

com a distáncia crÍtica, els relats com a formes de despertar el coneixement i

les polítiques de la imatge com a polítiques de desig.

Aquest cicle és deutor d'aquelles experiéncies audiovisuals que han qüestionat

les relacions entre el coneixement i el poder per propiciar un recorregut d'experi-

mentació estét¡ca polÍticament conscient que entronca amb I'intercanvi de conei-

xements dins I'esfera de I'art, la representació visual, la democrácia, I'educació

uo L,rrror*
I
I

I

i la vida quotidiana. Práctiques artístiques de naturalesa col'laborat¡va com les

dutes a terme per I'artista Martha Rosler o The Hackney Flashers, entre d'altres,

han significat un referent pel que fa al desenvolupament d'una pedagogia de la

representació per debatre altres formes de mirar i saber que curtcircuitin l'hege-

monia dels coneixements "generitzats" i activin la possibilitat d'una ética de la

diferéncia.

Els dos programes que conformen aquest cicle desenvolupen punts clau per

concebre l'educació expandida al coneixement de les practiques de vida social.

En el primer, els films En racháchant, de Daniéle Huillet-Jean Marie Straub, La

intención, de Marta de Gonzalo-Publio Pérez Prieto, Rana, de Petra Bauer, i

Journal núm. 7 - An Aft¡st's lmpresión, de Hito Steyerl, aporten estratég¡es i for-

mes de coneixement que se centren en el camp de la visualització, la imatge

com a mapa de coneixement i el llenguatge experimental. L'escola, I'institut, la

universitat i el treball, com a órgans educatius repressius, es manifesten com

aquells llocs comuns que poden ser reconstruils, ocupats i repensats.

Les narratives documentals del segon programa mostren la implicació del cine-

ma i el vídeo en experiéncies de pedagog¡a radical desenvolupades a diferents

paisos europeus, que obren nous llocs de resisténcia al marge de l'educació

normativa. La recuperació de films com Brecht die Macht der Manipulateure, de

Helke Sander, i Scuola senza fine, d'Adriana Monti, ens serve¡xen per tragar i

examinar un vincle entre els intents per generar una cultura política emancipado-

ra a la universitat i a la fábrica -durant la década dels anys setanta i principis

dels vuitanta del segle passat-, i les recents experiéncies d'autoorgan¡tzació i

autoaprenentatge documentades a Crónicas en la ciudad, de Marisa Maza, que

davant dels actuals régims reguladors de la flexibilitat postfordista aposten per

formes renovades, obertes, compartides i col.lectives de producció i transmissió

del coneixement crític.
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lr',¡ lolos han estat ced¡des per l'Assoc¡ac¡ó "Des f¡lms et leurs sites"

,rl

,a.clonalitat: Franqa
l.rillucció: Straub-
l¡rllIrl, Diagonale, lNA,
I t»li,
¡ilo: llan¡¿le Hu¡llet,
hr¡rr N4ar¡e Straub,
h'r,,,rt cn el text Ah
, r,tr,:iÍol de Marguer¡te
I lrx, rs

lrhoccló: Dan¡éle
I hrtll(:t, Jean-lvlar¡e
t¡l r ¡x rl)

Trrlografta: Henr¡
Ak,kiill, Lou¡S Cochet
Arrlrtents: Domin¡que
t¡¡illll, Ariane Dama¡n
l0: I ours Hochet,
M'ilrlr0d Blank
llluntatge: Daniéle
I hrllkit, Jean-lvlarie
t¡lr¡rIb

lñlorpretac¡ó: 0livier
t¡lr¡Irb, Nadette
llrlilus, Befnard
llrlilus, Raymond
|¡ót¡[(l
lrur¡¡da; 7 m¡nuts
Y¡rrló: original france-
l¡t
iormat: 35 mm
lll¡trlbució: L'Agence
rlll rr)rrrt métrage
I ilr¡Írtr¡.¡t@agencecm.com

l.¡rloccló: dimarts 16
ih! lrtly, 19.30 h -
I thr()loca

Programa r: EN RACHACHANT

Basat en la história Ah Ernesto!, de I'escriptora Marguer¡te
Duras, publicada tres anys després del ma¡g de 1968, En rachd
chant obre un diáleg entre quatre personatges: el petit estu-
d¡ant Ernesto, la seva mare, el pare i el mestre d'escola.
Mitjangant frases cuftes i inconnexes, s'estableix una comunica-
ció absurda entre ells, amb un resultat filmic que es rebel'la
contra les convencions socials i culturals que I'ensenyament
instituc¡onal imposa a I'individu. Aquest breu film manté la
dimensió política de Huillet i Straub, la filmografia dels quals
const¡tue¡x, per si mateixa, una pedagogia radical que fa del
cinema un instrument que produeix consciéncia crítica davant
les formes inst¡tuides i normalitzades del coneixement.

Filmografia de Daniéle Hu¡llet ¡ ,ean-Mar¡e Straub:
MachorkeMuff (7963); Nicht versóhnt oder Es h¡lft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht
(L964); Chronik der Anna Magdalena Aach (1968); Der Bráutigam, d¡e
Komód¡ant¡n und der Zuhálter (1968); tes yeux ne veulent pas en tout temps se
fermer, ou Peut-étre qu'un jour Rome se permettra de cho¡sir e son tour 1797O)l
E¡nle¡tung zu Arnold Schoenbergs Begle¡tmus¡k zu e¡ner L¡chtsp¡elscene (L972)i
Gesch¡chtsunterricht (!972],i Moses und Aron (L974)i Foft¡n¡/Cani 17976); Toute
révolut¡on est un coup de dés (7977)i Dalla nube alla res¡stenza (79781; Trop tÓt,
trop tard (198O)i En rachechant (L982)i Klassenverháltnisse (7983)i Montag¡o ¡n
quatro mov¡ment¡ per "La Magn¡f¡ca ossessione" (7985\ Der Tod des Empedokles
(1986)t Cézanne 17989)i Schwarze Sünde (1989); D¡e Ant¡gone des Sophokles
nach der Hólderl¡nschen lJbe¡fragung für d¡e Bühne bearbe¡tet von Brecht 1948
lTgglli Lothr¡ngen! l!994)i Von heute auf morgen (1996); Sici/¡al (7998)i Opera¡,
contad¡n¡ (2000); /l v¡andante (2OO1)i L'arrotino (20O1); Umiliat¡ che niente d¡
fatto o toccato da loro, d¡ usc¡to dalle man¡ loro, risultasse esente dal d¡r¡tto di
qualche estraneo (2OO2li ll r¡torno del figlio prod¡guo (2OO3\ Une v¡site au
Louvre (2OO3); Que¡ loro ¡ncontr¡ 7947-2005 (2O05); Europa 2005 - 27 octobre
(2006); l/ G¡nocchio d¡ Aftem¡de (2OO7li lt¡néra¡re de Jean Br¡card (2OO7).
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Programa 1: LA INTENCIóN
( ADOLESCENCIA }

La intención és un projecte sobre I'educació, concebuda com a
tasca personal i col.lectiva de durada ¡gual a cada vida i d'evo-
lució elegida, per al foment de les actituds crítiques i creatives,
la compensació de les des¡gualtats d'origen i la consecució
d'una veritable democrácia. El nucli del projecte és un treball
audiovisual de quatre capítols, que en lloc de lamentar-se
evoca una existéncia conscient ¡ exigent, apostant per la crea-
ció d'un imaginari que ens permeti construir una realitat millor
per a tothom. Existeix una versió instal.lació i una publicació
que ofereix als educadors i les educadores una gu¡a d'anel¡si
per a aixÍ seleccionar els eixos temátics d'educació, alfabetitza-
ció audiovisual, experiéncia estét¡ca, relats, cultures, políti-
ques, cos i biografia amb els quals treballar amb el seu alum-
nat. En un procés compartit amb professorat i joves, els desen-
volupaments de La intención van paftir i s'han anat estenent
cap a reflexions sobre pedagogia, alfabetitzacló audiovisual i

l'ús d'audiovisuals no afirmatius, videoart ¡ cinema reflexiu a
I'aula. En aquest programa es presenten en monocanal els
capítols corresponents a l'adolescéncia i l'edat adulta.

F¡lmografia de Marta de Gonzalo ¡ Publ¡o Pérez Prieto:
W: La Force du B¡o-Trava¡l (2OO1); Más Mue¡tas V¡vas que Nunca (2OO2li

Revoluc¡ón Hum¡lde para una Pantalla Públ¡ca l2OO3), European Friendship &
Telecommun¡cat¡ons (2004); Canc¡ón de la Armonia y el Mundo (2OO4)', Queda
poco para lo siguiente (2OOl)i La intenc¡ón (2OOB \.

uo L,rr*orrt
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Nac¡onal¡tat: Espaily,,

Producció: Ayudas

Francisco de Zurbar, r,

2OO5 de la Conse1rrrr,,

de Cultura de la Jurrt,,

de Extremadura y i¡ 1,,

Creación Contempo

ránea 2006 y 2OO/ tt, t

Área de Las Artes (i( l

Ayuntam¡ento de

N4adrid, 2OO8

Direcció: Marta de

Gonzalo, Publio Pér',

Prieto

Durada: 32 m¡nuts

Versió: orig¡nal esp,r

nyola

Format: m¡n¡DV

D¡str¡bució: Hamacir

Media & Video Art

D¡str¡buition

Pro¡ecció: dimarts
de juny, 19.30 h -
F¡lmoteca

f{nclonalitat: Alemanya

,roducció: Bor¡s

lhr(1(]n, 2OO7

A.glsteñt producció:

l hilrc Buden

Dlrocc¡ó: Hito Steyel

iluntatge: Stefan

I ¡rttdorf

trrtlclpants: Devleta

I tllt)ov¡c, Arman

Nuli¡sic, Hal¡d Bun¡c

olbulxos: Arman

Kulasic

Durada: 21 minuts

Y.rsló: original

,tk,rnanya

,ormat: Beta SP

Dl¡trlbució: Sixpackfilm

'llkr!@sixpackf 
ilm.com

fTolocc¡ó: d¡marts 16
rhr iuny, 19.30 h -
I llIroteca

Programa r, J0URNAL No I - AN
ARTIST'S IIIPRESSION

NOTIIHRI XÚU. T -TA IMPRESSIó O'UX ARTISTA

Journal NeL és el nom del primer noticiari cinematogrefic bosniá, apare-
gut el 1947, l'axiu del qual va ser destruit durant la guerra de BÓsnia
el 1993. El noticiari mostrava, entre altres notícies, joves musulmanes
aprenent a llegir i a escriure com a part d'un ampli programa d'alfabe-
tització desenvolupat sota el govern de Tito, durant el període de post-
guerra a lugoslávia. Accedir a la formació obligava aquestes dones a la
renúncia del vel o el mocador.

Hito Steyerl busca amb aquest film reconstruir una escena del noticiari.
Va demanar a dos membres del Museu del Film de Sarajevo, testimo-
nis de l'época, que recordess¡n l'escena per ser, al seu torn, reprodut-
da mitjanQant el dibuix per I'artista Arman Kulasic. La má de Kulasic
ens mostra les divergéncies entre les memóries explicades per amb-
dós testimonis. Una memória que contrasta amb la própia histÓria del
dibuixant croat, que acaba incorporant la seva veu per relatar en prime-

ra persona la neteja étnica duta a terme durant la guerra de lugoslávia.

Journal No. 7 - An a¡f¡st's ¡mpression és una reflexió sobre el cinema,
I'escola i la guerra, i els moments en els quals la interrelaciÓ entre
aquests tres dispositius es fan visibles.

Filmografia recent d'H¡to Steyell:
Germany and ldent¡ty Q994)i Land of Sm¡les (1996); Babenhausen (1997)i D¡e

leere M¡tte (1998\i Normalitát 7-9 (1999/2OOO)i November (2OO4); Lovely Andrea
(2OO7li Journal ne 7 - An Art¡st's lmpress¡on (2OO7\.
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Programa z, BBECHT DIE MACHT DER
MANIPULATEURE

A TRENTAR ET PODER DETS MANIPULADORS

.En aquella época, volia fer un film que pogués transmetre processos polít¡cs

complexos, que s'entengués que el que un llegeix als diar¡s no és només "infor-

mació', s¡nó que está treballada, ed¡tada i comentada d'una manera que atengui

a interessos determ¡nats. En aquell temps, jo mateixa hav¡a acced¡t a la corft
prensió d'aquests processos grácies a la meva participació en el moviment estu-

diantil, malgrat que no era estud¡ant. Va ser molt ¡mportant, perqué el moviment

va leg¡timar el permÍs de preguntar, de cr¡ticar i de m¡rar les coses d'una altra

manera. És per aixó que el film ¡ntenta no solament ser un registre de la campa-

nya, sinó subratllar els arguments que transmet¡a. Per a¡xÓ vaig renunciar a tot
alló que pogués desviar l'atenc¡Ó de I'espectador, com la música, per exemple.

L'estrena del film el 1968, a l'aula magna de la Univers¡tat Lliure de Berlin, va

ser un complet fracás. El públ¡c allá present volia veure's reflect¡t de manera

heroica; no vol¡a saber res d'análisi, (Helke Sander).

F¡lmografia de Helke Sander:
V¡¡meinen yó (D¡e letzte nach| \f964li Skorp¡on¡ (L964li Nauruk¡erukka lDie lachsp¡rale)

(1965); Subiektitüde (1966); S,lvo (1967); 3OOO Háuser (Darsteller¡n) (1967); Brecht die macht

der man¡pulateurc (1968); Dle rote Fahne l!968)i Kinder s¡nd ke¡ne rinder 1L969/7Oli Eine prá'

m¡e fúr ¡rene (l977li Mánnerbunde 1L972/73)i Macht die P¡lle frei? (7973)i D¡e allse¡tig redu-

zierte persónlichke¡t: redupers (L977 i 7978)i W¡e geht das Namel durchs Nadelóhr? l7987li
Der subjective faktor (7g87li Der beg¡nn alter schrecken lst l€be (1983); D¡e Gedáchtn¡slúcke -

Fitmminiaturen úber den alttágl¡chen Umgang m¡t G¡ften 1L983)i Der Beginn aller Schrecken ist

L¡ebe llgS4li Aus ber¡chten der wach' und patrou¡llend¡enste - nr. 1 \\984|,:. S¡eben Frauen'

S¡eben Todsúndenl 1986); Aus berichten deÍ wach- und patrou¡llend¡enste - nr. I (1986); Aus

beichten der wach- und patrou¡tlend¡enste - nr. 5 (1986); Felix (1988); D¡e Deutschen und ¡hre

Mánner' Beñcht aus Bonn lL989li D¡e Meisen von Frau s' 17989): Befreier und Befre¡t' Kr¡eg'

vetgewalti*unlen, Kinder ll und ll) (1990-1992); Nr¡eg und sexuelle gewalt l!992),i oazlak

11997 li Mufteft¡et - Muftermensch (1998); Dorf(2OO1); Hannelore Mab¡y \2OO5li Mitten ¡m

Malestream \2OO5).

Programa r' RANA

Petra Bauer examina com les normes i valors determinen la
nostra selecció i interpretació dels fets i esdeven¡ments que

tenen lloc en la societat, i com aquests acaben sent la matéria
per crear relats sobre el present ¡ el passat. En concret, Bauer
s'interessa pels relats públics que componen i difonen els m¡t-
jans de comunicació i en la manera amb qué aquests són
construits, presentats i representats. A partir d'un esdeveni-
ment privat publicat el 10 de gener de 2003 en un diari suec
sobre una jove musulmana de 13 anys, casada i amb un fill
d'un home libanés de 18 anys, Bauer inicia una ¡nvestigac¡ó
sobre la relació entre l'esdeveniment privat, el seu relat mediá-
tic iels efectes polÍtics que d'aquest es van derivar en l'esfera
pública. Rana és el nom fictici de la protagonista d'aquest
assaig documental, que tracta d'analitzar quins són els límits
de la informac¡ó, qui va tenir el poder per construir aquell relat
i com es va desenvolupar.

F¡lmografia de Petra Bauer:
To a Father(1997)', -lenny and Jonnyl2OOO)i Der Fall Joseph (2003); A// the th¡ngs I

need to know (2OO5); Rana (2OOl); Read the Masks. Trad¡tion ¡s not gven (2OO9).
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Nacional¡tat: Suecr.,

Producc¡ó: amb ol

suport de

Konstnársnámddcn .

erigs B¡ldkonstnarsl,,,,

¡ la 4th Ars Baltica

Triennal, 2OO7

D¡recció: Petra B¿r¡ l

Gu¡ó: Petra Bauer

Fotografia: Anna

Norberg, Jon Rudtr('rrl

Petra Bauer

So: Anna Norberg, 1,,r,

Rudberg, Petra Barr,'r

Mescla de so: San¡l

Dounas

Muntatge: Petra B,¡r, 
'

Veus en orf Gustav

Asplund, F¡a-St¡na

Sandlund, Petra B¡rr¡, ,

Durada: 55 minuts

Versió: original sur:r,,

Format: DVCam

D¡stribució: Petra

Bauer
petrabauennolrn@holrr i r

Projecció: dimarts lr
de juny, 1,9.30 h

F¡lmoteca

¡.clonalitat: Alemanya

troduccló: Helke

htnxlor, Deutsche Film-

rnÍl lcrnsehakadem¡e

ll¡{lln. Suomen

lokrvrsion, 1968

olr.ccló: Helke Sander

0ul0: Helke Sander

0oo¡ultof: Harun

I ¡¡ocki

fotograña: Sk¡p

Nr¡¡nan

loi t,lr¡ch Knaudt

Di¡roda: 48 minuts

V.r¡ló: original

rhrllanya

tormst: 16 mm

Ohtrlbuc¡ó: Stiftung

lkrr¡tsche K¡nemathek

/l thrünuseum Berl¡n

ltlrrv0rleih@deutsche-k¡ne-
rxflr!k.de

lroloccló: dlvendres 19
rh' ltx)y, 17.30 h -
I lhil()teca t"r^r" 
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Programa 2: ll INTENCION
( ADULTOS }

La intención és un projecte sobre l'educació, concebuda com a
tasca personal i col.lectiva de durada igual a cada vida id,evo-
lució elegida, per al foment de les actituds crÍtiques i creatives,
la compensació de les desigualtats d'or¡gen i la consecució
d'una veritable democrácia. El nucli del projecte és un treball
audiovisual de quatre capítols, que en lloc de lamentar-se
evoca una existéncia conscient ¡ ex¡gent, apostant per la crea-
ció d'un imaginari que ens permeti construir una realitat millor
per a tothom. Existeix una versió instal.lació i una publicació
que ofereix als educadors i les educadores una guia d,anelisi
per a així seleccionar els eixos temátics d'educació, alfabetitza-
ció audiovisual, experiéncia estética, relats, cultures, políti-
ques, cos i biografia amb els quals treballar amb el seu alum-
nat. En un procés compartit amb professorat ¡ joves, els desen-
volupaments de La intención van partir i s'han anat estenent
cap a reflexions sobre pedagogia, alfabet¡tzac¡ó audiovisual i

l'ús d'audlovisuals no afirmatius, videoart i cinema reflexiu a
I'aula. En aquest programa es presenten en monocanal els
capÍtols corresponents a I'adolescéncia i a l'edat adulta.

F¡lmografia de Marta de Gonzalo ¡ Publio pérez pr¡eto:

W: La Force du Bio-Trava¡t (2OOL)| Más Mueftas V¡vas que Nunca (2OO2)i
Revoluc¡ón Hum¡lde para una pantalla públ¡ca (2OO3)i European Fr¡endsh¡p &
Telecommun¡cat¡ons (2OO4)i Canc¡ón de ta Armonía y et Mundo (2OO4l; eueda
poco para lo s¡g,u¡ente l2OO7\; La ¡ntenc¡ón (2OOg).

uu I rr.rro"r,
I
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Nacionalitat: Esparry.,

Ploducció: Ayudas

Francisco de Zurbar;r¡r

2OO5 de la Consejorr,'

de Cultura de la .Julll.r

deExtremadurayal.r

Creación

Contemporánea 20( x ,

y 2OO7 del 

^rea 
dc

Las Artes del

Ayuntam¡ento de

Madr¡d, 2OO8

Direcció: Marta de

Gonzalo, Publio Pérrrr

Prieto

Durada: 16 m¡nuts

Versió: original casl(,

llana

Format: m¡niDV

D¡stribuc¡ó: Hamacir

Media & V¡deo Art

Distr¡bu¡tion

info@hamacaonline.nc'r

Pro¡ecció: d¡vendror,
de juny, 17.30 h -
Filmoteca

l{rclonalitat: ltál¡a

Producc¡ó: Adriana

Monti en col.laboració

r[nl) el piograma de

hnr¡ac¡ó 150 hores,

I!ru3

olrocc¡ó: Adriana

Monti

¡otograña: Angelo

liord¡ni

llluntatge: Adr¡ana

M(xlti, Angelo Cordin¡

P[rtlc¡pants: Lea

Molandr¡, Amal¡a

Molrnell¡, Ada Flaminio,

I (Jrcsa Paset

Ourada: 36 minuts

Vcrsló: original ital¡ana

;ormat: DVD

Dl¡trlbució: Adriana

Monti

ú vl)6¡n@gmail.com

Pro¡occ¡ó: d¡vendres 19
rlc ¡uny, 17.30 h -
I thnoteca

Programa z, SCUOLA SENZA FINE

ESCOTA SENSE FI

Entre 1974 i LgA2 van ten¡r lloc a ltelia els anomenats cursos
de formació de 150 hores. lnicialment estaven dirigits als tre-
balladors de la fábrica i als camperols, i eventualment es van
ampliar als pension¡stes i a les mestresses de casa. Els cur-
sos proposaven un particular émfasi per explorar el coneixe-
ment i el poder com a constructes psicológics que controlen i

determinen la subjectivitat, potenciant així que els treballadors
reflexionessin individualment i col.lect¡va sobre les condicions
de treball, els seus drets sindicals i, en conseqüéncia, sobre la
seva própia quotidianitat.

Scuola senza fine parte¡x com un experiment pedagógic en el
marc de les classes donades a un grup de mestresses de casa
a partir de la col.laborac¡ó entre la realitzadora, les estudiants i

la seva professora, Lea Meandri. El film intenta mostrar les
relacions de complicitat que s'estableixen entre les dones, els
debats sobre com són representades i com desitgen represen-
tar-se, i, en definitiva, com el curs va significar un espai d'auto-
coneixement i resignificació dels valors que donen sentit a les
seves vides.

F¡lmoglafia d'Adr¡ana Monti:
I P¡acere del testo (1978); Sul f¡lo del des¡der¡o (1978)i Trame (L982)t Una scuola
di c¡nema a M¡lano (1983); Scuo/a senza f¡ne (7983)i Tracce sulla pelle ¡ncantata
(7984\i Spaz¡ vocal¡ (1984)i Filo a catena (1984)', Gentili S¡gnore (L988), R¡trafti,
belle le mie am¡che (799L).

trrror* 
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Programa z, STADT CHR0NIK

CR0NTQUES A tA ITUTAT

Marisa Maza documenta una experiéncia d'educació en I'espai
públic de Berlín, on professorat i estudiants es traslladen a
diferents enclavaments per aprendre i buscar altres funcions
als nostres entramats urbans. Mitjangant I'ocupació pacífica
d'espa¡s com el centre comerciel, la cámera s'aproxima a
escoltar debats sobre temes tan diversos com el simbolisme
de l'esport, la medicina, I'etnologia, la relació home-máquina,
la global¡tzac¡ó o les polítiques de l'apaftheid a Sud-áfrica.

Aquest sistema autoorgan¡tzat d'aprenentatge -que s'inicia a
partir de la vaga d'estudiants a Berlín I'any 2OO3- decideix uti-
litzar els espais destinats al comerg per a altres finalitats
posant al descobert els límits entre alló públic i alló privat.
Seguint la tradició dels col.lectius independents per a I'educa-
ció lliure (des de grupuscles avantguardistes fins als hereus
del maig del 68), aquest vídeo mostra altres possibilitats d'ús
de I'espai públic, iens fa partícips de l'emoció que suposa
sentir que el moment concret és important: I'educació es con-
vefteix en una manifestació performativa de desigs, de possibi-
litats.

F¡lmografia de Mar¡sa Maza:
<ausfahft > (exit_salida) (l997li <fre¡e ¡ntervalle .vbm-98> (¡ntervalos l¡bres vbm-
98) (1997 - 1998); <a/b-skala.O2 > (2OOO - 2OOL)i Land_Schaften (2OO2\i

Stadt_Chron¡k (Crón¡cas_en la c¡udad) (2OO3).

,o L,rrror,,
I

I

I

Nac¡onal¡tat: Espany, l

Producc¡ó: Marisa

N4aza, 2OO3

D¡recc¡ó: Marisa l\4¡¡u,,

Fotograf¡a: t\4arisa

Maza

Muntatge: Marisa

Maza

Durada: 10'30"
Vers¡ó: or¡ginal

alemanya

Fofmat: m¡niDv

Distribuc¡ó: Hamacii

Med¡a & Video Art

D¡str¡bution

¡nfo@hamacaonline.net

Pro¡ecc¡ó: divendres I

dejuny,17.30 h -
F¡lmoteca

CURTS EN FETYENI

Programa de curtmetratges de realitzadores de l'Estat espanyol elaborat per

TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, vÍdeo y multimedia

real¡zado por mujeres).

www. cortosenfemen i no. net

Programa 1

Dolores, Manuela Moreno

La M con /a A, Rosario Fuentenebro

Miente, lsabel de Ocampo

Mi querida abuela, Marta Abad Blay

Mofetas, lnés Enciso

El palac¡o de la luna, lone Hernández

Programa 2

A las once, Antonia San Juan

La espinita, Tania Arriaga

Rascal's Street, María Monescillo, Marcos Valín, David Priego

Turismo, Mercé Sampietro



Dolores

Dolores
f{tclonalitati Espanya

ttoducció: Manuela Moreno,

Eduardo Escribano, 2008

Olraccb: Manuela Moleno

0ü¡ó: Manuela Moreno

?otografi a: David Suárez

ao: César Fernández

lntcrFetació: Manuela

Burló, Rafa Ordor¡ka, Belén

Boluda

Ourada: 10 minuts

VcÉ¡ó: orig¡nal espanyola

Tormat 35 mm

Dbtr¡büc¡ó: My Lucy F¡lms

luelamoreno@hotma¡l.com

- Prem¡ del jurat al Xl
Festival lnternacional de
Conometrajes y C¡ne
Alternativo de Benalmádena
(2OO8)

- Premi del jurat a la Xlll
Mostra de Curtmetratges de
Vilafranca del Penedés
(2008)
- Prem¡ epecial del jurat al
Vll Festival de Cortometrajes
Playa de las Amér¡cas Arona
(20o8)
- Premi del públ¡c a la V ed¡-
ció de la Maratón de Mdeo
oigrtar (2008)
- Prem¡ del públic al lX
Festival de C¡ne de Humor
de Navalcarnero (2008)
- Prem¡ a la millor actriu al
Vll Fest¡val Humor en Cono
Arigor¡aga (2OO8)

Prolecció: dimecres 17
de juny, 17.30 h -
Fllmoteca

LaMconlaA

Programa 1:

Dolores
En una parada d'autobús, una tarda qualse-

vol, dues persones i les seves soledats es

creuen casualment. Els seus mons són dife
rents, malgrat tot comparteixen somnis i

esperances, peró...

LaMconlaA
Per desxifrar el que pot ser una carta de

comiat del seu marit, Matilde haurá de fer
una cosa inusual per a una dona de la seva

época: aprendre a llegir. Peró, a qui recor-

rerá?

Fllrnografia de ftlanuela Moreno:
Dolores (2ñ8)i Quiero estar el resto de m¡ vida contigo
(2009).
Fllm@raña de Rosarlo Fuentenebro:
La M con la A (2OOA\.

LaMconlaA
I{ac¡onallt¡i: Espanya

Producclói Robeno Nieto

Guera, ECAM,2008

D¡roccló: Rosario

Fuentenebro

Guló; Laura Sarm¡ento,

José Andrés Pérez, Rosario

Fuentenebro

Fotoglaña: Paloma León

So; Raúl Valdés

Muntatge; Ruth del Prado,

Santiago Escudero

ilúile: Sant¡ago Lizón

lntorprctscló: María Ayuso,

Cristina Sanz, Raquel

Santamaña, Ricardo M.

Reguera, ÁNaro Martinez

Duada: 14 minuts

VcBló: or¡ginal espanyola

F0mat 35 mm

Dlstr¡bucló3 ECAM

pfomocion@ecam.es

Pro¡éccló: dimecres 17
dejuny, 17.30 h -
Filmoteca
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Miente
Nacionalital: Espanya

Prcducció: Lola Alonso,
Yovo Panchev,2008
D¡recc¡ó: lsabel de
Ocampo
Gu¡ó: lsabel de Ocampo
Fotograt¡a: Álvaro Gutiérrez
So: Lucia Loiseau, Krassi

Sapun
Música: Antonio Escobar
lnterpretac¡ó: Sveta
Zhukovska, Daniela
feneva, Fernando
Vald¡v¡eso, Nikola¡ Chilo,
Maya Petrova, luliana
Saiska
Durada; 18 mrnuts
Vers¡ó: or¡ginal romanesa ¡

espanyola
Format: Betacam SP

DistriLució: Producc¡ones
Líquidas
miente08@yahoo.es

- Premi al Fest¡val de Cine

España de Toulouse (2008)

- Biznaga de Plata al Xl Festivat

de lVálaga (2008)

- R@lde 0ro iRoel a la millor

BS0 al XXI Festival de lvdina
del Campo (2008)

- Premi als valors Socrals al
XXXI FestNal lnternacional de

Cine d El¡ (2008)

- Premi del públic al Festival 22

Luis Buñuel, Calanda (2008)

- Goya al millor cu(metratge de

f¡cc¡ó (2009)

Projecc¡ó: dimecres 17
de juny, 17.30 h -
Filmoteca

Mi quer¡da abuela

Programa 1:

Miente
Donia vol fer un regal d'aniversari a la seva
germana petita, peró no és gens fácil per a
una dona com ella, esclava d'una xarxa de
prostituc¡ó.

Mi querida abuela
En els seus somnis, Dolores és una ávia

normal i corrent que gaudeix de la pau i

tranquil.litat de la seva família. La realitat,
en canvi, és molt diferent, perqué se sent la

seva esclava. Un dia la seva paciéncia s'es-
gota i decideix escollir una vida millor.

Filmografia d'lsabel de Ocampo:
Cría zapat¡llas y te sacarán los cordones (1998); Ius
labios (2OO3li Espermazotoides (2005); Mlente (2008).
F¡lmografia de Marta Abad Btay:
Autorretrato (2001); Et dema¡n quo¡? l2OO2); La gatt¡na
(2OO2); La neteja l2OO3)i Descompos¡c¡ones (2003); En
la cuerda de tender la ropa (2OO4)i Love ls Boe¡ng

l2OO5)i Mi quer¡da abuela (2OO8).

Mi querida abuel:r

Nacionalitat: Espany, r

Producc¡ó:

Netherlands lnst¡tutc

for An¡mation Film

(N|AF), 2OO8

Direcció: lvlarta Aba(i

Blay

Gu¡ó: lVarta Abad Blirv

Mús¡ca: Bart van dc

Lisdonk

Dufada: 5 minuts

Versió: sense d¡álegs

Format: 35 mm.

Distr¡bució:

Netherlands lnstituto

for Animation Film

(NrAF)

marabbla@gmail.com

Projecc¡ó: d¡mecres L
de juny, 17.30 h -
Filmoteca

Mofetas

Mofetas
l{aclonal¡tat: Espanya

Producció: Jesús de la

Vcga, María Cabello,

?oo7

Olrecc¡ó: lnés Enc¡so

ouló: lnés Enc¡so

Fotografia: Tito Garlón

lo: Serg¡o Corral, Jorge

A(lrados

Muntatge: Maria Lara

lilúdca: Nano Ortega

lnterpretació: Mostafa

Abdeslam, Mohamed

Maltof

Ourada: 11 minuts

Vorsió: original ¿rab

Format: 35 mm

Dlrtribució: Palermo

lilms & Madrugada

ltlms

xrk)@promofest.org

Menció honor¡fica al Vl

It(xnio Bancala de Proyectos

trirra Conometrajes (2o0G

?o07)
Prem¡ al m¡llor cunmetrat-

l{r, al lV Festival de Tafalla
(2(D8)

Premi al m¡llor curtmetrat'

¿o al Certamen de Cine y

Vi(leo Joven de lrún (2008)

Pio¡ecció: dimecres 17
(lc juny, 17.30 h -
lllmoteca

El palac¡o de la luna

Programa 1:

Mofetas
Capvespre al port de Tánger. Karim i Aziz

esperen que arribi la nit. És I'espera d'un

viatge cap als somnis.

El palacio de la luna
Una mare preocupada pel seu fill escriu una

cafta a Paul Auster.

Filmograña d'lnés Enciso:
En lo que va de año (2OO4\i Mofetas (2OO7).

Filmografia de lone Hernández:
A¡zea - C¡udad del v¡ento (2001); tos d¡m¡nutos del calva'

r¡o l2OO2\i luego (2OO7)i Uno por c¡ento, esqu¡zofren¡a
(2OO7\i El palac¡o de la luna (2OO8).

El palacio de la
!una

Nac¡onal¡tat: Espanya

Producció: Alfonso

Castillo, 2OO8

Direcc¡ó: lone

Hernández

Gu¡ó: lone Hernández

Fotografia: Pablo Pro

So: lsmael Calvo

Delgado, David

Mantecón

Muntatge: Álex

Beltrán, lone

Hernández

Mús¡ca: Javier Casado

lnterpretació: N¡eve de

Medlna, Pepo Oliva,

Alejandro Albarracín

Durada: 12 mlnuts

Vers¡ó: orig¡nal esPa-

nyola

Format: 35 mm

D¡stribuc¡ó: ECAM

promocion@ecam.es

- Premi al YJ«l Festival

lnternacional de C¡ne d'Elx

(2OO8).

Projecc¡ó: dimecres 17
de juny, 17.30 h -
F¡lmoteca



A las oñce

A los once
Nac¡onalitat Espanya

Producc¡ó: Lu¡s M¡guel

Seguí Moreno, 2008
Dlreccló: Anton¡a San

Juan

Gu¡ó: Antonla San Juan

Fotografia: Rafa Roche

So: Roberto Fernández

Fernández

Múslca: Willy Sánchez

de Cos

lnterpretac¡ó: Antonia

San Juan, Lu¡s M¡guel

SeguÍ

Ourada: 14 m¡nuts

Vers¡ó: original espa-

nyola

Format: 35 mm

Dlstr¡buc¡ó: Trec

Producciones

- Premi al millor gu¡ó al

Festival Nac¡onal de Cine

Ciudad de Zaragoza (2008)

info@antoniasanjuan.com

La espinita Rascal's Strcet

Programa 2:

A las once
Anallnés es perd dintre de la seva fantasia
d'amor perfecte a través de totes les histó-
ries d'amor de la literatura clássica.

La espinita
Marije no es troba gaire bé, té alguna cosa

al pit que no la deixa viure. Un matÍ decideix

anar a I'hospital, on li diagnostiquen "una

espineta al cor". A partir d'aquest moment
fare tot el que li dicti el seu instint.

Filmografra d'Anton¡a San Juan:
V.O. l2OOll; Te llevas la palma (2OO4); La ch¡na (2OO5)l

A las once (2OO8); Tú el¡ges (2OOg).

Fllmogtaf¡a de Tanaa Arr¡aga:
La espinita (2OO8).

[a esplnlta
Naclonal¡tat: Espany,r

Produccló: Tania

Arriaga, Gorka Osta,

Amaia Arr¡aga, 2008

D¡reccló: Tania Arriali, r

Guló: Tania Arr¡aga

Mús¡ca: ldoia Garzes

Elene Sustatxa, P¡lar

Guerra, Begoña Alons,,

lnterpretacló: Pilar

Guerra, Klara Bad¡olir.

Ramón Agirre, Amaia

Arriaga, Pilar Arr¡eta,

Ana Bermejo

Durada: 8 minuts

Versló: orig¡nal espa

nyola, francesa ¡ eus

kera

Format: DVD

Distrlbució: Tania

Arriaga

- Primer prem¡ al Vl

Festival Z¡negoak (2OO())
ameriketan@hotmail.coilr

ProJecció: düous 18 rI
juny, 17.30 h -
Filmoteca

Racal's Street
ilaclonal¡tat: Espanya

Producc¡ó: Mar¡a

Monesc¡llo, Marcos

Valín, David Pr¡ego,

2008

Dheccló: María

Monescillo, Marcos

Valín, David Priego

Güló: María

Monescillo, Marcos

Valín, Dav¡d Priego

Fotografia: Alonso

Hernández
go: Manuel Molina

Durada: 3 minuts

Versló: sense dielegs

Format: 35 mm

Dlstr¡buc¡ó: ECAM

promocion@ecam.es

Prorecció: dUous 18 de
luny, 17.3O h -
Filmoteca

Programa 2:

Bascal's Street
Londres, 1812. Mr. Webnicker arrlba tard a

una cita important. Pel camí es trobará un

músic de carrer i el seu company que inten-

taran per tots els mitjans distreure'|.

Turismo
Una trobada inquietant entre dues descone-
gudes en un saló de te a la Xina. Una dona

elegant n'ha citat una altra i ha pagat el

v¡atge d'ambdues per a I'ocasió.

F¡lmograña de Mar¡a Monesclllos
Atenc¡ón al cliente (2OO7\; Rascal's Street (2008)
Fllmografla de Mercé SamplGtro:
Turismo (2OO8\.

Turlsmo

f{aclonalitat: Espanya

Produccló: Ricard

Figueras, 2008

Olreccló: Mercé

Samp¡etro

Guló: Mercé Samp¡etro

Fotogtaña: Jesús

Escosa

So: Tom Vonciana

Muntatge: lrene

Blecua

lnterpretació: Mónica

López, Francesca

Piñón, Zhong Chen Guo

Durada: 12 minuts

Vors¡ó: or¡ginal espan-

yola

Format: 35 mm

Dbtrlbuc¡ó: ln Vitro

Films

- Prem¡ Sant Jord¡ al m¡llor

curtmetratge (2OO9)

Pro¡ecció: d¡jous 18 de
juny, 17.30 h -
Filmoteca
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Pro¡eccló: d¡jous 18 de
juny, 17.30 h -
F¡lmoteca
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EL VIDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI

www.elvideodelmin uto. net

lniciativa creada el 1997 per Drac Mágic - Mostra lnternacional de Films de Dones de
Barcelona, i que ara es proposa des de TRAMA (Coordinadora de muestras y festiva
les de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres).

Amb aquesta proposta es convida totes les dones a expressar les seves experiéncies

a través de les imatges, que hauran de ser realitzades en un pla-seqüéncia d'un
minut de durada i cenyides a un mateix tema.

El Festival lnternational de Films de Femmes de Crétéil (París) col.labora des de I'any

2OO2 en aquest projecte.

La dotzena edició (convocatória 2008), que ja ha adquirit un aire de consolidació, va

ser dedicada al tema "Els pecats". A continuació detallem la relació de participants a
qui agraim la seva col.laboració i la creativitat desplegada amb les seves particulars

visions.

. Anton¡a Gonzalez (Navalmoral de la Mata,
Cáceres)

. Ana Mar¡a Álvarez Pascual (Navalmoral de la
Mata, Cáceres)

. Let¡c¡a Galeano, IPES Navarra (Nafaroa)

. Amparo Bella (Zaragozal

. Aurora López (Barcelona)

. Norma P¡nto (Barcelona)

. Dolors Port¡llo (Barcelona)

. Laura Díaz Garcia (Trillo, Huesca) (Boltaña)

. A¡da González Pujol (Trillo, Huesca) (Boltaña)

. Montse Novell Envech (Barcelona)

. Cristina Puchol ¡ Sanchez (Barcelona)

. lrene Franco (Barcelona)

. Pili Ramírez lnglés (Zaragoza)

. Alba Hernández i companyes del GAM (Granollers)

. ltz¡ar Castro (Barcelona)

. Karel Mena (Barcelona)

. Encarna Martínez (Barcelona)

. Sonja De Graaf (F¡renze, ltaly)

Tema de la 13e convocatória 2009: "Els interrogants"

Projecció: düous 18 de juny, 17.30 h - Filmoteca

I



ACTIVITATS PARAL. LELES

D¡SSABTE 13 DE JUNY A LES 12 h
Arxius. No existeix la nostálgia. Existeix el present. Lligó de cincrn,,
impartida per Angela Ricci Lucchi i Yervant Gianikian.
CCCB (Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona), Montalegrc, "

DISSABTE 13 DE JUNY A tES 19 h
El cos imposat: reflexió sobre les dones a I'lran. Debat árnb Firourol
Khosrovani, directora iraniana, i Shahram Kholdi, doctorant en Eslrrrrr
sobre el Próxim Orient a la Universitat de Manchester.
Modera: Rosa Maria Galaf, periodista, presidenta del Centre
lnternacional de Premsa de Barcelona.
Projecció del curt documental Rough Cut (lran, 2OO7, 22'), de
Firouzeh Khosrovani.
CCCB (Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona), dintre del
cicle "Fora de Programa", Montalegre, 5

DIMARTS 16 DE JUNY A LES 19 h
Les dones en el cinema iraniá. Conferéncia a cárrec de la director;r
iraniana Firouzeh Khosrovani. S'il.lustrará amb seqüéncies de filnr:,
representatius.
Casa Asia, av. Diagonal, 373

DIMECRES L7 DE JUNY A LES 19.30 h
Sobre el cinema experimental. Presentació a cárrec de Nicole
Brenez.
A continuació es projectará una selecció de curts de Marie Menken
Filmoteca de Catalunya, av. de Sarriá, 33

Nicole Brenez és maitre de conferénces en études cinématographt
ques a la Universitat Paris I i catedrática de lettres modernes. Es r,,..
ponsable dels programes sobre les avantguardes a la Cinémathéqrr,'
francesa des de 1996.

trl

AGRAIMENTS

Angela Martínez
Anna Fernández

Carlos R. Rios i Amaia Tonecilla (BAFF)

Chiara Dacco (Créteil, lRlS de F¡lms de Femmes)

Eva Gou

lmma Merino
MaiiaZafra
Mar¡sa Presas
Mire¡a Cebrián, de I'Ajuntament de Barcelona-d¡stricte de Grácia

Montse RomanÍ i Virginia Villaplana fan el seu espec¡al agraiment a Cecilia Wendt, Emma
Hedditch i Sandra Scháfer

N¡cole Brenez

Núria Pujol

Orlando Aguilera
Pere Vila

Philippe Lafosse
Rebecca Meyers (Archive Coordinator, Harvard F¡lm Archive)

Rosa Maria Calaf
Rosalie Varda

Shahram Kholdi

Sónia Trigo

ÁulSr¡R Hotel Barcelona

cr&vr
Escándalo Films

Escac

lmage Films

Karma Films

Piramide Films

Servei Civil lnternacional de Catalunya
TRAMA. Coordinadora de muestras y festivales de cine, vÍdeo y muntimedia realizado por

mujeres

A tot I'equip que ha treballat a I'espot: Belén Funes, Tamara Ocaña, Mart¡n Gutiérrez, Jose Anton
i Majo de Juan, lris Campello, Xavi Ruiz, Ariadna Rivas.

l-a tot I'equip ¡ personal de Filmoteca de Catalunya; Espai Francesca Bonnemaison; CCCB, Casa
Asia i Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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