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PRESENTACIÓ

Les produccions que presentem en aquesta dinovena edició de la Mostra tenen en
comú la voluntat d'indagar sobre el temps de les imatges, un temps que es desple-
ga en el mateix moviment de les imatges en la pel.lÍcula, a través del relat que les
estructura o en la memória que les imatges creen com a preséncia del que ha estat
o com a evocació del que va ser.

A través de totes aquestes modalitats del temps s'aprofundeix en les possibilitats
d'intervenció de les imatges en la significació del present i en les diverses lectures
que podem elaborar sobre el passat.

La reflexió sobre la identitat femenina o sobre la representació de les dones conti-
nua present en els films d'aquesta edició, peró ha variat la seva trajectória. Actual-
ment la crítica no es dirigeix a revelar cap veritat oculta en les imatges que ens han
estat donades, ni a formular una veritat que posi en evidéncia l'artificialitat de la
representació. No hi ha substitució del que és fals per alló veritable.

La crítica que ens proposen les realitzadores es basa en la vacil.lació constant
entre la imatge iel seu sentit. Aquesta indeterminació dissol qualsevol certesa
que immobilitzi les imatges a través d'unes significacions determinades o que fixi
el seu discurs en una intencionalitat precisa. No hi ha credo ni doctrina sobre les
imatges, sobre les seves veritats o els seus enganys. Hi ha mobilitat, tránsit, joc
de possibilitats, correspondéncies i divergéncies, repeticions o diferéncies. AquÍ
radica la seva novetat.

En aquesta edició hi ha nombroses propostes que des de posicions diverses abor-
den aquest moviment de les imatges amb qué s'escriu el temps de la memória, del
present i del passat, i, en definitiva, de la nostra identitat.

Les realitzadores interroguen els géneres cinematográfics i les formes de narrar,
mostren aspectes del present idel passat que no s'han visibilitzat, donen veu
a les persones que no han estat escoltades, reescriuen les identitats sexuals i

culturals des de noves perspectives, i indaguen en les possibilitats testimonials
de les imatges, en els vincles que mantenen amb la realitat que volen mostrar
i en la posició en qué se situen I'espectador i l'espectadora respecte a la reali-
tat que mostren.



I rr lr,', rlrvt:l;c:; :;cocions de la programació trobem aquest principi d'indiscernibili-
l,rl r¡rrc ¡rrcr;itktix el treball crÍtic de les realitzadores ique, segons el seu camp d'a-

lrlrr , rt io, r:s r;urrcreta en una varietat d'opcions, tant les que afecten el cinema mateix
r or rr l,rvisio que ens donen del món representat ide la seva identitat com a crea-
rklcr;. lr:s imatges que ens ofereixen, així com les paraules amb qué podem ano-
nrcrr¿rr lcs, queden fora de qualsevol categorització i classificació que pugui anul.lar
o rlisrninuir la seva cárrega crítica.

la programació, com en cada edició, s'organitza en diverses seccions. Panorama

ficcions inclou les darreres produccions de directores destacades com Kelly Rei-

chardt, Feo Aladag iJudith Colell. A Panorama documentals hi ha una gran variació
pel que fa al tema i la durada. Es combinen documentals de directores com Kim

Longinotto, Barbara Hammer o Lynn Hershmann amb altres realitzadores del nos-
tre país, algunes amb una trajectória consolidada, com ara Maria Ruido, i d'altres
que realitzen la seva primera producció com MarÍa Zafra o les directores que han

fet el curs sobre el documental creatiu que des de fa uns anys imparteix Belkis Vega

al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. A Glássiques hem seleccio-
nat obres de Chantal Akerman, Ulrike Ottinger i Naomi Kawase, algunes de les quals

han estat realitzades el 2010 id'altres que remeten a treballs anteriors que han
marcat la seva trajectória. El sexe dels ángels, secció inaugurada fa tres anys, inclou
una varietat de propostes que demostra aquest principi d'indeterminació amb qué

hem presentat el treball de les directores. En aquesta ocasió les qüestions formu-
lades al voltant de les identitats de génere inclouen aspectes aparentment tan diver-
sos com el lesbianisme, la transsexualitat, les dones musulmanes o l'orgasme feme-
nÍ.

El monográfic está dedicat a Cecilia lVangini, una destacada documentalista italia-
na que va treballar durant els anys de máxima esplendor del nou cinema italiá, sor-
git del neorealisme de la postguerra. Malgrat que ha obtingut un gran reconeixe-
ment a ltália i ha estat programada en els principals festivals internacionals, la seva

obra és totalment desconeguda al nostre país i a la resta de l'Estat espanyol.

No Wave és el nom que rep el moviment artistic que es va desenvolupar en la déca-
da dels 70 i principis dels 80 a Nova York. La radicalitat de les propostes s'expres-
sa en la seva própia denominació, nosón cap moviment, capwave, irebutgen qual-

sevol classificació. En el programa s'inclouen els treballs de diverses realitzadores
que des del feminisme van intervenir en aquest no-moviment.

A Militáncies de la memdria diverses creadores indaguen en la memória de les imat-
ges, en les seves possibilitats a l'hora de construir nous significats de la memória
social i individual. La varietat d'opcions inclou des de la revisió de les imatges fami-
liars de Maria Zafra a les filmacions enregistrades a Egipte per Amal Ramsis, poc abans

de la revolució de gener d'aquest any. En totes les propostes hi ha la mateixa volun-
tat de qüestionar el que ens ha estat presentat com a memória del nostre passat i

del nostre present.

També ens parla de la memória, de la seva refutació i elogi, el recull d'obres progra-

mat amb la col.laboració de Montse RomanÍ i Virginia Vilaplana, amb el títol d'Ano-
mia, terme que significa abséncia de llei o estat de confusió social. La seva proximi-

tat amb el terme anómia, la pérdua de la capacitat d'anomenar objectes o de reconéi-

$i,i,ili,r,

xcr-los per llurs noms, indica les dues lÍnies de reflexiÓ que componen la secciÓ: la

r¡Lte fa referéncia al contrast entre la memÓria familiar i la social, iaquella que ofe-

rr:ix una nova visiÓ respecte a la imposada per la ideologia d'estat'

Com cada any a curts en femení s'ofereixen les produccions de realitzadores cata-

lanes i de la resta de l'Estat espanyol, i al vídeo del minut es proiectaran les filma-

r;ions rebudes en la convocatÓria que la Mostra fa cada any a totes les dones per-

r¡ué hi participin amb la filmaciÓ d,un minut sense interrupciÓ. Les dues seccions

tian estat organitzades a través de Trama, la Coordinadora dels festivals i mostres de

f ilms de dones que es realitzen a l'Estat espanyol'

l'it', f.ll/\( Lir ?
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lrn /\l

, rr,; llrr,ry. rna dona de 25 anys, fu g antb e seu

ll,rllr, lxrr bLrscar refugi a casa de la seva famí-
, 1, I vrrlcrrcia que exerceix el seu marit. Aquesta

, r Lr t,rlrrr:onflicte perqué va en contra de les con
I | ,., rl.r',lr,rdicionals de la seva comunitat. Els seus

,1rr' cl f ill d'Umay tornl amb el pare a Turqu a.

, . 1 | rLtrr,,l(r decisió, Umay fará tot el possible per-

", ltl

r lrlrr cont ngr-rt. que no aposta per lefectisme
I rr,,ll,,, ¡rcl.lÍcrrles que parlen de la vroléncia con-

rr ,l{r(, l,i Lr¡ retrat sobri i complex de la situaclÓ
, r rl; ,,, t,r'rrlr¡l en els crms d'honor, el fi m intenta

rrlrl, ri)', lrl(lr ¡nismes qUe eS posen en jOC en I'eS

, r ,1r,,l,rr possible nlantenir un ssterna de con-

1,,r 1r,,, rlones. A través d'un personatge femení
i,' , rr lro¡ exeTCici crític sense concess ons als

, r Itr, ¡l,rl'l

I , A,irl,rg as I lcenc ada en Psicolog;r ¡ter a IJtltvers
lL ,l Ll flcrl)retac ó a Vrena ¡ Londres. E 2004 va cursar

, r r y,r rir,(l¡r¡n¡¡ i lelevsóde Beri¡. Callar actrl ha tre
,r r11,( re[ra teatre televso riefr,yr,./r]cselsell

l
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ELISA K Judith Colell iJordi Cadena

El record traumátic d'una violació emergeix al cap dels anys en

la memória de la seva protagonista. El present i el passat perden

els límits i conformen un nou marc temporal en el qual es fa pale-

sa la fragilitat de la nostra identitat.

El passat d'Elisa, viscut com a record, sorgeix al cap de 24 anys.
EI record es fa insuportable perqué no hi ha cap espai on pugui

dipositar-se. No hi ha un jo que sigui capaq d'afegir una peEa més
a la seva identitat. En trencar-se els vincles amb el món per la

irrupció del record oblidat, la identitat s'ha trencat en mil frag-
ments que no poden articular-se de nou.

Aquesta correspondéncia impossible entre el passat i el present

s'expressa formalment des del mateix relat fílmic. La primera pad,

la del record oblidat, s'ha filmat en blanc i negre i la narració dels
fets la condueix una veu en off que avanQa el que veiem en les

imatges. La distáncia del narrador respecte als fets relatats exem-
plifica la funció de la memória com a veu que construeix l'itinera-
ri dels nostres records. La segona part, filmada en color, remetal
present de la história i de les imatges amb les quals es represen-
ta. No hi ha dissociació temporal sinó correspondéncia, peró és pre-

cisament aquesta confluéncia el que es trenca quan emergeix el

que no podia ser reconegut. La cámera trenca la distáncia de la

primera part i segueix la convulsió que viu la protagonista acostant-
se als moviments del seu cos que es resisteix a assimilar el que

ha recordat. Finalment será de nou la paraula la que permetrá

r:onstruir un ordre nou que pugui incloure la vivéncia oblidada.

I lt.;,t Kt, r:l ¡rrinrcr largmetratge dirigit conjuntament per Judith Colell iJordi Cade-

|,r l)(,,,lrrr.r rlc l'i:xt i el recorregut per nombrosos festivals internacionals de les
,,r,vr,., 1r'l i('rlr.r;lrtcnors, Dones,ila mésrecent,53dlasdeinvierno,Colel uneix
l,r,,r,v,rrrir,rrl,r,rnb ¿r clr:Jordi Cadena,quevatornaraladirecciól'anypassatamb
lL ¡tt,;so,;7rr,rrlil/s, rlr:s¡rros d'un temps en qué s'ha dedlcat princlpalment a la
rIr:cnr i,i. .Jr¡rr]i 0;rrli:n;r signa també l'adaptació del guió, basat en el conte de Loli-

l,r llrr,r lr I lt:;,t llsol¡tk. prrblir:at per Caballo de Troya.

,, I t\
r rl

i: )

i;'
:-,,i,t,.r

, ir

! i,t\l :

rr rll
iL'.,.i.,

r . r i.: I,, _ ',

,,t.i

,r ir,i.'.: i ,r : , i..
' Il

t.

Pre n¡ i s:

,rl
rir
l

, I ,, "l , l

Filmograf¡a de Jud¡th colell:
Clara foc (7991); Escr¡ta en la p¡el (lgil I

vista a "El dom¡nl del sen¡/ls" (1996)i Ai'

Q0A0)t Fragments (2OO3): 53 dias de r t'.

\20A6); Pas¡t¡us QU)l); Elisa K (2014)

F¡lmografia de rordi Cadena:
Alegnd de ld ronÍü\en(1974\ T¿ller . . :

Villacasas (1975): La oscura histar¡a de i ,

pima Mantse(7917)t D¡ada nac¡onal (r ,

lunya 1977 (1977); Setmana de la Sanl

\1918): Casc Antrc 17978); Objetivo: se':
(198A)¡ Barcelona sur \1981); El dia del
( 198''t S Ultp\ldt >/n ( )9ü): I ¿ sento

\7987); La camtesse de Cagliutro dtns 
' 
i

retaL[ d Arséne Lup¡¡" (198€.); Es qu¿|
que hi veig clar l79WI Els papers d'As¡;
( 1991): tuexo ( 1995); A/omés (1995); l.r
de ferro d¡ns de "Crónlques de la venta!

ta ll997); Namés per tu (2OAl); Els p )

perd uts l2OlA) : El ¡sa K Q0I0).

[ttlEK'S CUToFF Kelly Reichardt
r =tl¡ ll,,r, lr.rr,ll r,,, lr,r.;¿l en els diaris de dones que viatjaven cap
' , r rr' I 1,,,f , ,¡n,,ll¡tr tt¡ western particular. El film ens situa a

',., lrl l', ,'rrlll(lcl riesert d'Oregon, on una petita caravana
,'r"¡, | ¡ ¡,r.r tr r.,, l, rr r rrlics es dirigeix cap a l'Oest guiada per l'ex-
r.1'l',r ',lr'l,l rllr Mr:ck, que segueixen després d'abandonar Ia

,' r .il ' I t¡il|, r¡ r, rl , rrlllr l'objectiu d'agafar Una drecera (en referén-
,.rr rrr,,l ,l,.l,r lrr 

,l ltttla, cutoff fambé significa drecera).

' r't,,r, 'l,r lrr'.1.r,r, (lro connecta directament amb la mÍtica de
. .,r trrrr ll rlr'1,, l,;litls Units d'América, teixida també a par-

rr.r rr,,,L'l/,, l(r't( ll;trdt té l'objectiu precisament d'oferir una
'¡lr' lrr r ,'r rlr,r,,l,r;lbsolutament. En comptes de basar-se en

,,,..r,t .rl¡1rr 1.,, r,rr l'i:¡rica, en l'heroi, la directora ens transmet
rr....r ,,,,,r,r rl'l¡,, ¡x:rsonatgesque, dia rere dia, Caminen pel

=.=,t ,lr .r, .,,rlrr,r rlr,l r:r:rt si segueixen el camÍ correcte. La quo-
rrlrrrfirl I 

',1 
, lx,lrl,, ¡¡r,,los rutinaris tenen el protagonisme a Meek's

r,,r, llr t¡',,,trl,tr,l ():;cena Ve marcada pel puntdevista de les
, ,,F. ,rl,,rrl,tr 1r,., r or|,1¿intment de la presa de decisions, sovint
¡,urr,rrl rrr,. lr,r,,,,( ),, orlrere, amb la visió limitada pels barrets

, ,e pt,., .¡l ¡r, r,{,rrr,l,, r:,rltells, ique la directora aconsegueixtrans-

',ltri.lrlr l'r,lr,r r tl rl'ln format de pantalla nO panOrAmiC. En
,rr¡'1, ,1,, [,., rlr,rllIr,,;rpaisades habituals en els weslerns, que

=,,l,rr,r l,rl r¡¡¡ ¡,,,,,,rlc ¡tossibilitats, que transmeten el roman-
,-,, *. , I ll vr, rl¡¡, r ¡rrr I r:ond ueix al destí SOmiat, aqUí Sentim l'O-

-=..¡r, I I rrll,ilrrr.lrl rl|1,, ¡tersonatges.

r¡¡ll,r,l tt,,rr,l,r, l,rrllrr,rlrtra,guionistaimuntadoraKellyReichardtexplo-
.r- .*,¡ r¡r,,, , t, rtrr, , r li:,, r:omposicions canviants del paisatge americ¿.

, i r ,,,r,,,,r I r .,,v.r,r, lrvll,il r:otlr a Cineasta amb la dOcéncia, com a prOfes

, /\rr I ) rl t,r,,,r l{,rr, j College de Nova York. Es, a més, diposit¿ria
, , r!:, , t,,, .r ,llrvi,,ltll,r( i(j en Cinema i Arts Creatives otorgada per la

,, ,,,,r r', rjlrr.l l\4, llr)t ,ll I oundatiOn.

,,]

j

,, ,i rl

i:ilri I

Premis:

:

ii

Filmografia:

River of Grass (7994); Ode ( 1999);
Then a Year (2OO7); Old Joy \2O46);
Wendy and Lucy l200gt Trav¡s (2049)l

Meek's Cutoff \2014).

DAffi***'
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AUUTST CONTE NO S'HA ACABAT
ll rllr I

l rnilul

r I rir, rr rlr:ls contes en la construcció i transmis-
,,l, l, rrirrntitals. Els relats nfantils són uns ins

rlrrr, '¡l clir;aQos en la transmissió dels valors i

.t,,r r.r ,r ¡ostra identitat com a dones i homes.
rr l,,r r,,, r:s personatgeses reglamenten lesfor-
l, ,' rl r rlLrc-. ntés s'alusten als models ¡rnposats.

l,.r,,r\,'! s'rtrganitza a partir d'un joc d'opos cions
, I ,r r, l r',r ro amb qué s'expl ca la dlferéncia sexual.

r I r,,' , l,r rcferéncia als contes infantiis és l'excu-
rr rrrlrc inrperant, per interrogar els models de

. rrrl, rl rlrrr ;tctualment es promouen com a models
,!rl

, r rl l,r' rl vr ,r,;r)s interrogants: són obsoletes les narra-
r ¡,, r, | ..,r1 ¡rlr lritdició de generació en generació? Cal

,, il r1 )v( ," Opcrons? De quina manera els contes,
, r,, rr, , ,ilil';rlrcs de socialitzac Ó, col.laboren en la

t L r ur Ir,l rl',rntor romántic? Quines en són ies con-
| ¡ ,,.¡' 1¡¡ r'lc.lTa un prÍncep blau? Quins rols tenen
, l,r |, r,,,tr,, on totes aquestes históries?

r lr, trr,, ,lLr)rs són comentades per diferents
I r , lr,. , /r /1/r 

,.;l conte nO S'ha Acabat.

I f,rl rlLrl Ia ler Ce Documenta Creatru. a cura de
i rll) ,ll Cer.ttre de Cu tura de Dones Francesca

I

I

VeUS /lqLres¡.ir¡e ¡o s i Lj ,,ji.rbdl (2C101

tilmografia de Núr¡a Costa:

,4.7!csi crr¡e no s /Lr ¿d¿bd¡ (2010).

tilmograf¡a d'ltsasne Gaubeka:

l\,41¡iec,t de genetada (2009) 4ques¡ ro/r¡e
rrr s /)d ¿.abál (2010)

Filmografia de Leonor Sanchis:

Psl,'.,,¡rerr,c ( 21102 ) i Lr€.rrrs (2002):

tilmograf¡a d'lsabel M. Stolcke:
,4orrcsl , o/r¡e no s hr,lc¿lrJ¡ (2010)i Serc
dt),.. un-.nlai Pia de ¡cs, rt (2009'201 1)

tilmograf¡a d'lrene Colell:
Llat,it:tiJ Rr¡iDe i2009i 4.t.rest ca/rle ..a

s i r.r dcdca¡ (20101

' 'll'- . ,,. ./á ",.#^
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CINC BATALLES
Sarah Bonavia, Yasmin Córdoba,
Névena Dragosavac, Nuria Lozano,
Ariadna Relea, Maria Roig

La Cristina ha decidit explicar el seu passat i fer visible a través
de la cámera fotográfica tot alló que fins llavors ha tingut amagat.
Les cinc enormes cicatrius que li recorren el cos per braqos, cames
iabdomen són la mostra de les cinc batalles per les quals ha

hagut de passar per superar les seves malalties i néixer de nou.
Es tracta d'histdries cosides. Cada fotografia és una peqa, i totes
encaixades donen com a resultat la seva identitat. Perqué, tal com
ella afirma, no seria qui és ara sense les vivéncies passades.

Sense cap tipus de sentimentalisme o compassió, les realitzado-
res del documental acompanyen la Cristina en aquest procés de
creació i reconciliació. Mantenen la distáncia justa per acostar-
nos a aquesta história de batalles.

Aquest documental és el projecte final del Taller de Documental Creatiu, a cura de
Belkis Vega, real tzat durant el 2010 al Centre de Cultura de Dones Francesca Bon-

nemaison.

CUCHILLO DE PALO/I08
lillr¡ate Costa

,r, rrrl l,rrlrr l,rrlrrr,rtk: Stroessner alParaguai (1954-1989) hi va
. , r ,rr,r lrrrl,r rr'¡rtcssió de l'homosexualitat: eS van assassinar i

,. r',,r t,, r',, ,r rr,,,lro¡tosexuals itambé se'n van publicar llistes.
, r,,11,, l"r l lr,rl('l;i directora, va formar part d'aquestes llistes,

,,' ¡,rr, l , ¡rr¡ rr rl,rrrncnt amb el nom de 108, perqué la primera
,,t, rr r II )ll Ir()nr,,. I a "caga de bruixes" esva iniciaramb el cas

' ,\¡ rr', I r r I ', rh llr,r t, r kts homosexuals que van Ser assassinats. Stro-
,,' r r ,l,,r r, l l'orr lrrt rl'elaborar "llistes negres" d'homosexuals que

,., , r ,lr'.lll¡urrlc,, i ¡tenlades en espais públics: empreses,
¡,,' r'.,, . I r ¡r lv|r,,ll,rls, amb el propÓsit de sancionar els homose-
,,r,, | | rr rrrrlr,rr k r,, rlavant la societat. Aquesta politica va reforqar

' . t, r r [, l'lr, ,rrrl,¡'xu;llitat com a malaltia, fins aconseguir que en
.,i¡'rr rrr, ,l l,,r lrr¡,;rtr hOmOSeXUal fOS Sinónim d'aSSaSSÍ.

,,r, rr rll.l,'l lr,lrrc lO8és un insult, sinónim de maricón,ifins
r ,r , rr ,r, r rrrr,tx( 'l rl'rtn prové aquest sÍmil, és un número repu-
r' ¡t llr,.rl lrr rrl rllt( )nlolts hotels notenen habitació 108, es retor-
, " rrrlrt, ltlr.,, r[,r'olxe amb aquest número i no es venen els
trr, r,,',,lr,Irlr,l,rr¡ttc aCabin en 108.

r, r¡tr (,,',1, r, rr rlr rll, rrl;r pel silenci familiar que envoltava la mort
!, r , r ¡,r, l.., v,rr ontonQar un viatge personal perdescobrir les
,,, , ,l,rlr¡,.,1,r r',,lilirnatització, i ha acabat oferint un retrat

¡,,¡, I t,.rrt,l. l,rll,,lori.r amagada isilenciada del seu pais idels
', ¡,r, lr, ¡ ,,11'',rr ltr,rlnlont encara fan impossible una reconcilia-
,, rlrr l,,r',,,11 t lrtc,,clll.

¡1. ' I r r r, r,, r ¡ A, rrrrr rol, l)araguai, el 1981. Es va gaduar en Direcció i

,, ,,/\,i,1,',, rrl.rIlrr,lrlIll'rofessionaidelesArtsiCiénciesdeiParaguar.
,, ,, ,rrrr r,rlr,,illz,rr rol)rx;rtrnental al'Escolalnternacional deCinemal

¡, , , i\,,1, r,, ,t,, 1,,, lt,rrlo.;. (lutta. Des del 2006 viu a Barcelona. on ha
.¡ , I L r, , , rr 1,,, r¡r¡.¡l rl rlr,orr:ació de la Universitat pompeu Fabra amb la

t, t ú, tttttl',lr'¡'.¡11t ¡¡¡,1¡

I t.) t t )t \ t t tyt t il Mt ¡ tt ¡t ttla flor 12007 ); CLr: htllo de palo QAIO).

Pre m rs:

Pl enris,

Íilmogral¡a d'Ar¡adna Relea:

Mejor con canc¡ones; Hereves; Metiil)r.t

d'una guerc (2O),O\ Cinc batalles Qaltt
t¡lmogral¡a de Yasm¡n Córdoba:

Una f¡nca amb b¡txos: C¡nc batalles \. t I

Filmograf¡a de Nur¡a Lozano:

C¡nc batalles (2010).

F¡lmogral¡a de Névena Dragosavac:

Dress for success; Bl¡ndness of htglt
pr¡nc¡ples; Cinc batalles (2010).

F¡lmogralia de Sarah Bonav¡a:

C¡nc batalles (2010).

tilmograf¡a de Maria Roig:

Uncerta¡n t¡mes \2A7O)t C¡nc batalles l:
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ESPACIO SIMÉTRICO
Virginia García del Pins

Documental sobre les correspondéncies entre dos personatges

aparentment distants, un astronauta decidit a participar en un

viatge a Mart i una dona desesperanqada per la seva malaltia.

La simetria observada per la cámera entre els dos personatges

entrevistats s'estén al domini propi de les imatges, que perden

els lÍmits de la seva identitat com a documental o ficció, o com a

cinema o vídeo. De la mateixa manera, la masculinitat i la femini-
tat són llocs simétrics, a l'esquerra o a la dreta de l'enquadrament.

El problema que queda sense resoldre en aquest joc de simetries

és el temps, la finitud del temps vital i la possibilitat de fugir de la
hlstória, com indica l'astronauta. Hi ha simetria entre dues vides

abocades a la mort?

Nascudae lg66aBarcelona,VrrginiaGarcíadel PinovaestudiarBellesArtsiCine-
rna. Durant el període 2001-2005 va viure i treballar entre Barcelona i lvléxic, país

on ha realitzat gran part de les seves obres audiovisuals . ll 2OO7 va fer el Máster en

Documental Creatiu de la UAB, que li va produir, iuntamentamb Localia TV el docu-
mental lo qtE tit dicos que soy.

0E lt¡ E RAT! 0 N S (GENERACToNS)

ll¿uluu;r Hanrmer i Gina

''., tt,,,r.,lt,llr,rr,r I l,rntmertreballa máa máamblajoverea-,,,i
, , r , , ,tu,','t t,r¡,ro,rrrl¡cci en el rodatge ila direcció d'una : I

t.r, , rr rr,rr'\ln'ltlontal. El parc d'atraccions d'Astroland, a ' i

. .trl, rr 1¡r r,,. tlll('r,tcionals. A punt de tancar, el parc recull l

, ,r rr,rr t,,r,,,1,,1 llrrr¡rs, reflectit en l'arquitectura decadent, i

,,, r,lrr !',1r,.,.1 l,'r p,lrliculardeduesgeneracions,ladeCar- t t)

, , r l rrv,,)rl,rrll ll,ttlmer (71 anys).

. ¡'¡ , !r ll rrlrrrr.r .,'rrr,;¡riren en el film revolucionari de la direc-
, ,,¡,¡ lr, rrr,r',llrh,y Ol;irke Bridges Go Round (1953), en el

r r r l¡1, ¡¡ ¡¡¡ r, r l r, rlr rix;i seqüéncia dues vegades utilitzant ban-
, .,,,,,rr .,lrl.rr,ll,, 0,r«lucci i Hammerenregistren en 16 mm

,r, ¡. r | 1 rtr'r r, rl r ¡ r r,,k'r irlrrnent editen per separat les imatges fins
, r.l.,¡rr nr lrlllrl,, l4 lninuts i30 segons cadascuna. Hammer P¡ei¡i

r,r r' L l.r r r r, r, lrl irl, rl, oI r un ordinador, i Carducci el munta segons
, r.,r,r r t, ¡, 1¡r ¡rrr r,rl, I,rll,iltl lenganxant. Es produeix una inversió
!, ¡,'r, r,rll,, r lr tr.,,r,¡ iorr; l'estereotip correspondria a cadascuna
i r, l'¡ r, r,r ri,r., {llt('rc¡lresenten. Finalment, de la confluén-
, !, r ,1,,, lr,,l,.rll,, r,¡ ro:iulta una sola pega d'uns 29 minuts.

rrr,r t,r. rlrr ,r rlrrectora que en més de trenta anys de carrera
r, rr r 1,,.J r, Lrlr,,,, r:ntre cinema i vÍdeo, per les qua s li ha estat

!' r,, r,r', l r.rrrrr. lr,, Aw,rrd, atorgata laseva contribucióal cinema lés-
r r 1,.r,li,,l,r lnrcnlills experimentals (Nitrate Kisses, Tender Fic

, ; r r ,, , ,,il ,r(lr.r,rrl,t Un clássic del cinema. Se n'han fet retros
, I. r, , t, ll,,rllr.,rl Oc|lre Pompidou, al lVlOlVlA de Nova York, a la

¡t ,,,,, t, l,,r,l,.r,rl lilrrr,rfjoli¿tdefVadrid.fany20l0tambéesvanpubli
, rr| rr!¡¡t r

', r1,,.,.r,,.rIt.'.rrhrr.rrlirlicadaa] móndelafotografiaidel cinema. La

', rr, .r tn llt,l,,ttn'M,tl.v;r serpremiadaal Festival deCinemadeVeni)
, ,, r ,, I l-I l,rl,or,rl ,rr[lr Barbara Hammer iamb [/attilda Bernsti-.iil

i¡r,,,,,t tr,.lirlr,.il,t,,(,v,t(lilrreraobraque,comsempre,rodaenBoktx.
r,,, rr.r,i,.,,r,"r,i,v,r I (xltta al Seu sotenani de Brooklyn.

Carducci

F¡lmogral¡a de Virg¡n¡a García de! Pino:

Pare de sufrir (2002); Dou (2OO3); Hat:

tu voluntad 12004)i Lo que tú dices qrtr

12007); Mi hermana y yo (2009); fspr,
s¡métr¡ca (201,0).

F¡lmograf¡a de Barbara Hammer:
(Vegeu la l)¡g nir l())

F¡lmografia de Gina Carducc¡:

Sto¡te W'h Lt¡¡L' M.¡l l?OO3)t Ail f hat

Sl tL: I lL: t i t ¡! : I t ¡ ¡ t'1 t t t'ss (2O1O) ; Ge nera I tot ts

(2010); //r, ltt¡iD sc¿sonal Ser¡eslen

DrtxlLrr'r'tLr)

t7t6
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Filmogralia:

Barbara Ward W¡tt Never D¡e (7968); Etegy
(1910\: I'la;e ¿nd ¡,lellg7a) lt¿teilng
(1970); A BGkhaEe Sang(1972); Song of
the Kltnk¡ng Kup (1973): Yetlow Hantnter
(1973); I Was/l Am.11973): A Gay Day
(1973)t Dyketact¡cs \1974)¡ Menses (1974):

Women's R¡tes or fruth is the Daughter of
line (7974); Sisters! i974); X \Igt5):
Su perd yke (797 5) t Psychosynt hesis llgl 5) |

Jane Brakhage (7975); Mult¡ple Or4asnl

Q976); wone¡t I Love (1916): s¿¡ess scrrs
& Pleasure Wrinkles (7976): t\.|aon Gaddess
(1976)t Superdyke Meets Madaote X \7976)
flle üeat Gaddess \1911): EEES \t91a)l
Sa ppho {1978) : H ot ne (197 8) | H ¿ t rc Lt t
\1978): Double Stre¡tgth (1978): Avattable
Sp¿ce (i979); Drcan Age \t979)t Banbao
Xerox ( 1980); Machu Piccu (1980): Our Trp
( 1980)r Syrc Iouci ¡ ( 1981 ): Pools ( 1981 ):

Arequpa (7981): P¡clLtres for Barbara
( l98l). f¡e ¿e5üos I tnt tlaSl )t Aud,er( e

11982)¡ Pond and Watcldtt llg92): Bent
fme ( 1983): Stone Crcles ( 1983) | New Yark

Lot! (1983); See WlLit YoLt Hear What Yau

See (1983)i Tounst 11984): Parisian Btnds
17984): Peail Dver l.1984): Dotl House
(1984); Optrc Nerve 11985); Hot Ftastt
(1985); Would You Ltkr fo Meet YaLl

Ne¡Ehbor? A New Yor^ Subway (1985); Srow
Jab: The MedE flyst.r¡a of A¡dsllg86)t Na
No Noo^y T.V. llgq/)) Place Mattes 11987):
Endangered (l9BB) two Bad Daughh:rs
(1988)i Ill I¿rl(l9ll8); H¡storyaf theWortd
Accord¡iE to ¿ LtsbDn (7988): Bedtijle
Slo/ies. /. i /. i // ( I 988): 5¿// Pom¡ ( 1989)l
Si,r l,,. lo',n, t,/,,/S/Bn\,l90l f/
l4lrl{, ,i \ tr11 ,l,t9l); Niltd¡ó \1..,..
( l9():))r .S/)rl,y l.t¡tple and Mc (1993)t Save
.S(,x ( l9(l.l) ()ul ¡n South Africa (lgc)A)l

fcilth'¡ I il ltL\t5 (1995)t The Fen¿k, Ctoset
( l9()8)r 8/!r'l rl¡¡ No. 5: Love ls Wtt¿rt) You

i /.,i r,1 .)rt\ H/stor, /es<o/.\, 0¡,O),
I)r:yolrr¡ (l)000)r My Babushk¿: S&tn-hng
I J l\ t, t 1 t ¡ t, t t ¡ I Ll | ¡ t thes 1200 1 ): R¿.-s/sri,¡l

llr¡,rnsr, (:']003): LaverlAthcr \2OO6)t DMng
Wtrtttt ol Jc¡u do\2OA7)t A Hotsc ls Not A
Mrl,tl'lrt 12008) Gcn--Ltpn\ (2AlO)t Maya
/), v, vr.;1;.Sr¡k (201 1)

t¡lmografia:
La memoria ¡nterior \20O2)t nenpl
(2OO3\ Flcc¡ones anfibtas (2OO5):

Las narr¿ltvas del trabajo (2045);

La esceDa del crimen (2OOl):

Plan Rasebud 1, La escena del crt
€OaS); Plan Rosebud 2: Convocat¡

fantas¡tas (2008); Lo qLte no pLte,r

debe ser mastrado \2010).

I I(INIAMANIi I)I MAYA DEREN)

ll¿u ll,u;t Hantlner

't,, , r,, ,, r , ,.r lr,r l),tll, lrin;t i realilzadora que Va destacar per
,,. ¡,,,, rrr r, . r r,,r il r.., r lr, l, r r|stitució del cinema americ¿. Nascu_

! .' L¡ r r¡!, l, I I /, l, r,,r,v,r l;ln¡ília ben aviat es va mudar als Estats
I r , trrr tr,rr r rr,r rr r(,,, lx)lÍtiques, periodisme, literatura angle-

, r,,, r lrrlu,lr,,r V,r lrclr.rllarcoma coreógrafa iesva iniciaren
. ,, r, r , ¡r,.rr,rrlr¡, lr or; va casar amb el director txecoslovac

,., r. ¡ I I rrrrr,l V.r llorir l'any 1961 a l,edatde 44anys.
'r,. , r', ,¡ , \,,r ,r¡r ll, I ltllrlra important en el desenvolupament

,,¡,,¡,, .l{,rilr[.rrl,rl,ilt]oric¿, un t¡pus decinema que hereta
,,, r,,, r I lrlrr.r I r r, rr ¡r rc,;l lilm ret homenatge a la figura de Maya

..,, ¡,,,.,1 r. .¡ rr,r r, tln t(,ll,t la seva manera d,entendre el Cinema.

¡,,r nt , tr, rrl,lrr, ll,, rIrl llany de la Casa on Vivia Defen, Ham_
,, .. ¡ ,rt¡l rr l, r,.,¡). 1,, on lA jove artista va escriure, enregistrar,
¡ r il , t'r"tr, t.I lror r, I l),trl dels seus films. Hammer destaca la
r,.,rtrrr, rr,l,,l,rl.,(,tltl,/,lció a l'hora de crearqualsevol obra, per

r 4l r¡ r / t,'t,'t¡', :,ttth cns ofereix l'espai privat d,aquesta artis_
, r,., ,,t , rtl r ll.rrlrrrr,r (.oniuga l'espai iel temps projectant ¡mat_

r, r r,lr¡,tr I )r,rr,rI,I lcs parets i el mobiliari, tal com ella matei_
, ¡, t,,rrr r,..r,r l,.r r,il (,1,;sousfilms. La mirada de Barbara Ham_
' rr rrrr, r. l'rililvr 'r,,l)orsonal de Maya Deren COm Un Collage
,, rt¡.r r r.rl , r,,rl()r{,.; (1e diversa naturalesa i procedéncia.

,,,r, r ¡,r,,trlr,r rllrrr.lora que en més de trenta anys de carrera ha
r. ¡1,, t,, 1 rt,.,,,.nlrr, r.rrtr:ma i vídeo, per les quals li ha estat concedit,¡ r , ,.,,, L,, /\v!.il,t ,rlrrr¡i.rl ,r la Seva contribució al cinema léSbic igai. La

i ,,,,,, ,,t,,1,,.ilx,ilill(,ntals (Nitrate Kisses, Tender F¡ctions History
,,,,t,,,trrrrr,lr,,,,rrr[,] r:lnema.Sen,hanfetretrospectivesal Festival. .!,, Lr¡,r,t,,rr..rl N/olVlA de Nova york, a la Tate lVlodern de Londresr, r, I1, til,I LIrv.,{)lOI,rr}tbéesvan publicar lesseves memones

Ig

LO QUE NO PUEDE SER VISTO DEBE SER MOSTRADO MAYA DEREN'S SINK
María Ruido

I lor rrrrrcntal sobre la memória de la Transició constrult a partir de
r orlos [)roducc¡ons del c¡nema militant que contradiuen les imat-
lt", of icials amb les quals s'ha elaborat la nostra memória del final
rlr,1 lr;urquisme ide l'inici de la democrácia.

lrr ,', rkrl deure de la memória, en paraules de Primo Levi, María
l(rrrrkrilborda la construccióde la memória histórica al nostre paÍs,

¡r'ro l,r seva aproximació no es basa en la veritat del testimoni enre-
¡'r',lr,rl ¡xrr les imatges, sinó en la constatació de la falta d'imatges

,,1 rrr, rk:terminats esdevenrments o problemátiques.

I I lrlrl r jcl documental remet a l'imperatiu étic de les imatges for-
r,rrl, rl l)cr Wacjman en la seva reflexió sobre l'art en el segle xx. La

rt ,, r( rl, rl (Je fer veure les coses prÓpia de l'art es transforma en la

| , .rl,rlrl,rl de fer sorgir en el visible alló que hi falta, el que no

| ,,1 ,,,¡¡¡¡,'.;. Aprofondint en aquesta proposta, MarÍa Ruido fona-
r, ,,r rr,l ,,cu treball en aquest mostrarel que no potservist ique,
t,' r Lrrrl, c,;absent de la representació que s'ha transmés com a

r r, r , ,r r, I lri,;tórica.

I r, ¡¡¡,¡nrilitant esmentat en el documental de MarÍa Ruido
¡¡¡,, rr , l,lrlc ha quedat fora de la representació oficial, aquella
',r ,l ,r, , , ¡rr, rl ,;'[ra constru'tt la nostra memória col.lectiva. La seva

|,r,,1,, r,,,, rlor:umentaraquests oblits amb els quals s'han cons-
Irrrl , i r, ,,rrl,, rie la nostra memória Col.lectiva.

l,rr , r , r r,lr,k:s imatgesés l'eixvertebradorde lallarga trajectó-
r i, r r l, fll. rr r Iir llr kr oom a documentalista. La seva aproximació ens
r{,(.r,l |,, rr,rrrlt:sde Paul Kleeen referéncia a la creacióartÍsti-
cir: l'rrl rr , r,,¡rrxlur:ix el visible, sinó que fa visible".

lVl,rt,r l' , , t,r(rlllctora cultural, investigadora editora de la revista,4rte
y prthtt , t ,, / ilrill)://revistas.um.es/api). Des del 1995 desenvolupa diver-
sosl)r,)t,, r , ,¡,lrrr,rrr,,sobrel'elaboraciósocial del cosila/lesidentitaVs,aixÍ
conr .,,)l)r, , I l, l lrrl)all i Sobre la construcció de la memória coL.lectiva i

persof,rl l, r rt ,r lr;lvés dei video i I'escriptura. Actualment és professo-
ra del l)r,1r,rrl r .rlri,,rk' la Facultat de Belles Arts de la UB.

t8
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MEMORIAS, NORIAS Y FABRICAS DE LEJIA
María Zafra

lr.lI xro',otrrc el valor testimonial de les imatges a través de les fil-
rr,r( r( )r r,, rlornóstiques. Una vida relatada amb paraules per part
,l, l,rrior r,rcntrevistada és il lustrada amb les imatges d'una vida
, r rr,,t ir',lr,rrl;r amb una cámera familiar. La distáncia entre les dues
,r, l.,, r,xlnrl)lifica la distáncia que hi ha entre la realitat ila seva
r, ¡ ,rr ",r 

,rrl, rr:ir), entre les vides dignes de ser representades i aque-
l, . ,lrl rro lcncn cap imatge que les representi.

r rr,,nr()ri,rrlrie recullen les imatges es construeix a través de
rl , .,,¡¡¡ ¡, ¡ r lc loles aquelles realitats que no han estat mai repre-

, r,l,rrlr", No cs potoblidarel que no ha estat, sinóel que no ha
.t rl vr',rlrrlrlz,rl. MarÍaZafra ens mostra els mecanismes ideológics
lr rrrlrror i;t f¿lmiliar enregistrada a través de les imatges. Els

r ' r, l', ','r ,1, rlx rrt:n des de criteris similars als que regulen les nos-
tr, , ,¡ r, lrtr 1r,,, iscntiments.

| ¡rr.¡l,rl cns interroga sobre la memória familiar com una
I r r,1,, rr'¡¡¡¡',,1'¡¡l¿ció social: quin tipus de famÍlia potser repre-
, I I, r l,r rro,;trasocietat?Oelqueéssifao nofael mateix:

l,r, ,,r,l,,lrorktm tenirde la nostra vida familiar?

l,l r,',,r.,r l,rrry l!)78aAndaiusa.LlicenciadaenSociologia,s'haespe-
. r , l, rL ilil rCnt¿tl. Actualment trebal a Com a mUntadora i Com a pro-

i,r | ,.r ,r. lr',,1 v;tls de cinema.

Flt{l( SARIS (sARrs RosES)

l(lnt lonflinotto

, ,¡,,,,i ,l ,.r,r¡,,rx lr',, (lLtlabi Gang, un grup d'activistes del
, r, ' l, tr r ;,,,,lrrlr,,, ;lrrb saris roses, que lluiten Contra la

. r, t, . rrlr)( ,rlrlt::;", les dones de casta més baixa, dins
.,,r,rrrrl,rl,, I rrl¡iinotto, directora aclamada a escala

, ,, r1 r r.l'r,rr,rrrrrcls programes de la Mostra, centra el
,' r, r,,,', rrrr¡ r.rl l',r1, lirlrtr del grup, i relata els casos d'algu-
r. , ,,¡ 

' ¡rr,, llrrrlr,¡ llcr canviar les situacions d'abús de
, trrt ,. l¡¡,1r,'lI illtmefses.

t.rl , ( )lr lt t,t a Rough Aunties, The Good Wife of
, t t t t t t. t t t.',/tzlr' r I Srslers t n Law, Longinotto torna a situar

,r,, rrtr,,,l, l,r lr,lr¿tció per parlar-nosdel xoc entre tradi-
r, r,,,t rl r I l.,,lr),,lrcs societats. larealitzadora retrata les

, ,rr r.,. ,¡rr, t, , ,1, ,rrr ,,, ¡¡1,¡,¡r"n per construir el seu propi camÍ,

'¡, , " t,,, ,rvr rl r,l', r:r, lrostil. Sense por d'enfrontar-se a l'or-
. r,r r, rr r, ',r r,,, r,,l|1., r¡llc poden topar amb Certes Contradic-

r,¡,r, ,, , ,,rtr,r ,,1,, ¡,r|jrrrlicis i les creences religioses que han
, r ,, , r ¡r rl|lt,)|t,, lorQats a menors ique han justificat els
, , , .,!,, ,,t tr.r, .,,r rl',rrlltil familiar.

I r l r r lorllrrollo es va in ciar corn a documentalista el
, 1, r.rv, r l,r rr,rrl1in:rctóa ia Gran Bretanya. L'any 1986va

r, r ,tr lLr, lrr,r lw|rrl itlhCenturyV¡Xen, peralaqual harea-
l , Ltrrlnl rl,,

tilmogralia:
lv4enlonas. nanas y fabncas de leli'
El rccolectot da recLterdos (2O17).

Filmograt¡a:

Llnde?ge (1982)t Eat the Knutra 11989)l

The Good Wle af Tokyo (1,993) Dreat¡t Grls
\1994) Rock l4¡ve,< ( 1996): Shrt¡Ltku Bo¡,s

11996): Divorce lrdDBtl Slyle (1998)t Gaea

Grb (2AAa): Runaway I \2OOl): The Day I

Wtll Never Forqet (2442) Sisters in Law

l2ooat: Hold Me nght. I ct Mc (;a l2OO7))

S¡slers tn Law(2447) lndepet)detil Let)s

\2AA7): Rough Aunttes (2OO8): PO.V

l2aA9); Hold ltle T¡gh!. Let Mc Go \2449)
Prú S¿rr l20l O)
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Retrat Íntim de les dues ávies de la realilzadora que mostra la seva

importáncia com a transmissores d'experiéncia. fart de fer gan-
xet o d'embolicar ous de manera que no es trenquin forma part d'a-
quest saber que transmeten amb la seva manera de relacionar-se
amb I'entorn i de viure el pas del temps.

La transmissió del seu saber no es mostra a través de l'adquisició
dels coneixements que tenen de les coses, sinó per la manera d'es-
tar, de sentir i de viure, expressades en els gestos que fan quan
ensenyen a la seva néta com agafar el ganxet o doblegar el paper.

Marta Vergonyós primer observa, després comparteix i finalment
reprodueix les accions de les seves )vies. Les imatges són també
resultat d'aquesta experiéncia que es transmet i s'aprén a través
del cos. No són el resultat d'una mirada separada del cos, una
mirada que capta el que hi ha davant la cámera, sinó del contac-
te fisic i emotiu que crea quan mira.

l\,4arta Vergonyós Cabratosa va néixer el 1975 a tsclanyá, un poble del Baix Empordá.
Com a artista audiovisua iactivista ha treba lat en organitzacrons de dones d'¿mbit
internacional. És llicenciada en Belles Arts a la UB I ha cursat estud s de documen
tal a I'Escola lnternacional de Clnema i Televis ó de San Anton o de los Baños. Cuba.

Filmograf¡a;

P¡ropas 11998)t Fen Safare¡B (2AA,l

En Retagoardta 12006): El Reconl L¡t

12008): Blueisnt (2449); Enpieza t
l2OlA) : Tra n s n issl ons (20 1 0); l'ob¡,
cani (2All).

WHO T00K THE BOMP? LE TIGRE: 0N T0UR

'ili|il lililt( lilt tr0Mt,? LE IIGRE, DE GIRA)

Xotllty lrx

'r., , t,'ttt t'. rrrrlor llrrrental quesegueixel grupdemúsi-
. t ,,,,,tt' l, lr¡,rl lrr l¿r seva darrera gira "This lsland", l'any

,rr I i t,r,r,,lr rr,r. rilr,r lrrirada plena d'humorSobre el que sig-
¡ ' r, ,,rr ,1,r, ,rrlr',1,r i queer, i estar subjecte a uns mitjans
{r,,,,,,' r, r', i lr,,', (',,lor(:cn a construir una imatge estereoti-

,. t, r, ,t,,rr¡.. r.rt |l Irr';n de la múSiCa.

'¡,, , ,,,,r l,.rr, l,r,rlrcrir:¿¡na formada perJD Samson, Johan-
r,¡',,,,i,, I rll rl. r'r r I l, rr llt,r. Aquesta última va ser la líder de la miti-

t,t,,,tt. Ilrl lrr l\rll, lirrrpinsignedel moviment RiotGrrrl,un
,.,,,,i, ,rllrrr,rl rl,rlrlr( , rlLrcalsanys noranta qüest¡onava l'esce-
, t ¡ t,tl, lt.ltlt t)tt'rktrlinada per patrons maSCUlinitzats.

t ¡;r, rr r rrrrrrlrrr¡ir tl r'1,, irieals de les Riof Grrrla través de les
r, r¡, rilr!,r1,illl('Il fr:ministes, qUe inClouen temescom la

==, .,,t,r, r I r r,, r,l,,,rlrusos sexuals o la masculinitatfemeni-
rlr,rv,,', rlr,l,rseva posada en escena, que combina

rr,l . , ,)r(,( )llt(llies i vestuaris peculiars com a forma

,,.,, r,l rl, ., r )r r,,lt I lr)iX a partir de les imatges enregistrades en
, ' rt ¡,r rrr l,rrrlro;r partir de tot alló que succeeix darrere
,,,,,, i ¡l, 1,, r,lrlrrvislc.sa lestres membresdel grup, en qué
,,,, r, .¡,11,,r,.1 l lnlr)lt el feminisme icom esconfronta amb

'.,, , rlr, ,lur rl,l )t, I lrrlterents al món del punk rock. A través
rl,rl , ¡rr'rlrt¡ ¡¡¡¿¡¡1695 a l'escenari, aquest captivador

.,.,,r rl rrr¡ ,',lr,rr r)rr lc lrgre és capaq de transformar els hlts
i! i,,, l , rll, rl ,[ ,,, cr r r]cscarats arguments polítics.

,. !, r, l r r rl r t r,rirrl r,l rkx:Lrntental Strange Powers: Stephtn Merr¡tt and
, , , r'.r I Ir r¡1r,rli,r nclou també Fly¡ng: Canfess¡ons of a Free

, r, r,, ,.r rrlr,r lrx, llotel GranrcrcyParkambel realitzadorDou-
,r r,, .tt, llttrl.,i/r,/s?onpartcipacomacoproductora.

Filmograf¡a:

Class af 2A12 \2000)t Strange Pawers,

Stephin Meñtt and the Magnetic Fields

(2AIO)] Who Toak the Bo¡np? Le ngre an

Tour (2AlA).

E@
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lW0MEN ART REVOLUTI0N: A SECRET HISTORY
(REVOLUCIÓ ARTíSTICA DE LES DONES! UNA HISTORIA SECRETA)

Lynn Hershman Leeson

A finals dels anys 60 dones artistes nord-americanes van formar
un col.lectiu anomenat WA.R.: Women Artists in Revolution. El

documental que reprén el seu nom i el seu doble sentit ens expli-
ca les raons per les quals es van unir per lluitar contra les rígides
estructures de l'art, conformades segons uns criteris androcén-
trics i etnocéntrics.

Judy Chicago, Miriam Shapiro, The Guerrilla Girls, Nanci Spero i

moltes altres creadores destacades del panorama artÍstic nord-ame- l

ricá de finals dels 60, i de la década dels 70 i 80, són les princi-

testimoni i de les seves obres, Lynn Hershman Leeson ens explica
els valors, idearis i objectius d'aquest moviment.

La directora i artista Lynn Hershman Leeson va enregistrar al llarg
de 40 anys entrevistes amb les artistes pioneres d'aquesta revo-
lució artÍstica. La voluntat de capturar la história de l'art feminis-
ta ha fet que el documental estigués en procés de producció
durant tots aquests anys i que després de la seva edició final enca-
ra resti obert, per tal que les noves generacions continuin fent-hi
aportacions a través del web (www.rawwar.org). Amb aquesta
estratégia, la directora reivindica l'art com un moviment en cons-
tant procés de transformació.

Lynn Hershman Leeson és una artista i realitzadora extensament guardonada per
la seva tasca en la promoció de l'art digital i les noves tecnologies. Els seus films són
exhibits a festivals internacionals i les seves obres formen part de col.leccions de
diversos museus nord-amer,cans r europeus.

F¡lmografia:

ShootinE Scr¡pt: A Transatlantic Lor,.

\1992); 1993 V¡rtual Love 11993):

Seduct¡on of a Cyborg (1994); Do01

Chck Cl¡ck (1995)t F¡rst Person Plut ,

Electronrc D¡anes (1995); Concetvtt ¡,

11997): Íeknolust \2442); Slrange i
(2OOf ): Custam¡ze Mar¡nett¡ (2449)

lwomen Art Revolut¡an: A Secret Ht.i
(20 I0).

24
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DORIAN GRAY IM SPIEGEL DER

BOULEVARDPRESSE
(LA IMATGE DE DORIAN GRAY A LA PREMSA GROGA)

. ..1 .::.

La Dra. MabLtse, cap d'L)n imperi med¡átic, ha tramat un met¡culÓs pla

per augntentar el seu poder. La nostra organitzaciÓ creara un essel

humá que podrent modelar i mantpular confornte a les nostres

necessltals. Donan Gray: jove, ric i botttc Nosaltres el fabricarem' el

sedtttrent i el destrt¡rem. (Fragment del guló)

El doctor Mabuse, el nou prometeu immortalitzat en el film de

Fritz Lang crea un nou hum¿, Dorian Gray, el jove que no vol per-

dre la bellesa i la joventut, segons relata Oscar Wilde. En aquest

1oc de dualitats i correspondéncies, Ottinger proposa noves dua-

litats iescissions a través d'un joc de miralls en qué s'intercan-

vren les identitats sexuals dels personatges i es transgredeixen les

pautes de la rePresentaciÓ.

Rebutlant els codis socials i cinematográfics establerts, Ottinger

transforma a la manera de Mabuse qualsevol forma d'identitat.

Subverieix els patrons hegemÓnics i qualsevol forma de categorit-

zació en utilitzar dones per encarnar personatges masculins, com

és el cas de Delphine Seyrig, model destacada en els anys 60 i

actriu emblemática del cinema feminista per in[erpretar Jeanne

Dielman (Ch. Akerman, 1975), que es converleix en el jove Dorian

Gray, o fa que un mateix actor o actrlu interpreti més d'un perso-

natge, de manera que no en flxa definitivament, moltes vegades,

la identitat sexual.

Ottinger crea unes imatges complexes i subtils, capaces de pro-

vocar emocions contradictÓries i despertar a la vegada l'estran-

yament iel reconeixement d'espectadors i espectadores lVai no

podem restar indiferents davant les seves propostes, sempre sor-

prenen les seves imatges, que es mouen ifangtrar la roda de les

significacions a preses.

tilmogralia:
Laokoon & Sóhne (1972 l3') l

11973), Die BelórLtng der Bi,ri

11975): lVladane X Eine aL;s

Herrschent) (7917); Bildnts ¡
\!979). Freak Olando (l99l't
in Sp¡egel der BaLllevardPk::..

Chna. D¡e Kunste Der Allt¿t!:

Supedr/, Der S¡o/z (1986) i'
\1987) Johenna d Arc of Mi,¡,

Counldown ll99A): Ta¡ga \lt"
S h a ngh a i \7997 ) : SridoslPas'.,

zLt deil neLiett welsse/l F/eal, '
Landkerte ELtropas \2OA2)t I ¡,

12002): Ester. A Pu(¡ntPl¿Y ttt

Zwólf stt)hle (2aa4) ' Prau r' 
'

Korea D isc lrc H ac h zci tst rú 11 i' i'

A,4ov i n g l2AA9) : D ¡e B I u I gr¿ í! | I

Biogralia:
(Vege! a p¿grna 29)

E¡rm¡
Hlnlttl K,rw;rse

r ,,¡i, rn t Ltt,t, l¡tt¡c (2006) Kawase ens parlava de
'. , i ,' , t,r,rl,rvrrl,rila mort, filmantel naixementdel

!' .,.r r, , ,/ r,rvr,r,rl linal de la seva vida. Amb Genpin,
,r ,,r trrr,rlr,rx, I lcntática allunyant-se de les seves
,,rr rf t Lr rf il,rrl,lCll aquelles dones que han decidit

. .,, r, r,,rrr.rrr,rllr,¡1. sense medicació ni intervencions
. , r, l, , l,il,rr tol r,; rl'aquestes dones es complemen-

' ,. r,,,,,,, l,,l ,,,'l llr)tge, el tocólegTadashi Yoshimu-
r,t r rrr,,,l,, i'0.000 parts naturalsa la seva clÍni-

r! ,. ' r , t',,r ,r l,r ¡rrr:ltaració del part, Yoshimura con-
, ,r, r i ., r, r, r, ¡r.issejar, tallar llenya... alavegada
, , ' r rr¡,, rl rrtor,rl rrccessari per aconseguir que els

r. ,,,, ¡ ,1 l rtl,, ¡ro.;sible.

.. r ,, ,¡¡,,, ,,, rt ,,i,.l,rll,rintimitatcom aquests, Kawaseexa-
: i , r,,, rlrt rt ,r¡rl,,,lrrsil¡ilitat icura. Kawase vincula la
. , ,i ¡r, ,, t, ,l, l,r rr,rlrrra, com ja és habitual en els seus

,r , ,r, r,, 1,. . r,l l, ¡ lrccessitat d'acceptar la mort com a
r, I tr,,, l,rll,r'v,r( oritenQar la primavera de 2009 ies

,r r , lr,.', , rl ll, rr¡i de les quatre estacions, de mane-
. rr r rr r r rlr )r lr cxrrberant i canviant que actua com

.i : r. r, tr rr nl,,.,r)rli: la vida, de la gestació idel donar

, rr , r I r, , ,1 rr c:; d estudiar fotografia a L'Escola d'Arts
.,,, r l,r,r (,,,(l()xperimentacióamblesartsaudiovisuals

r r. rr r,i rl| la rea itat. L'obra d'aquesta Cineasta ha
, , 1 ,, ,, ¡,,rr,, rrrlrtrIacionals, com es festivals de cinema

,, ., rr' rt)ll. I ocarno ¡ Cannes.

tilmograf¡a:
Walash¡ ga tsu)/aku kyatil wa notta n)ona
wo a-k¡ku fü de kirltoru 11988): Wat¿shi ga

¡ki ikito kakawatte ika [o sL)rLt i¡batsL] na

,arri,'1088) Mt tÁ/f'1o88\ P,¿¡',
lcecrcdm (1988): fafta h¡lail na kezakLl
(1989)r ,n¿ (1989): Chrsala ookrs¿i (1989)r

Girl s Bread \1994): like Happl¡res-s ( 199 1 ) l

Ni tsutsLtn)arele \7992)t Sl)rc¡ tsuki (1993)

KatelsLtntail \7994): L"r. ¡¡¡il¿ke ( 1995)

Kaze na kiaku 11995): Utsushiyo ( 1996):
Ht wa katabLtkl (1996)) Mae na sLtzakLt

\7997 ) : So nta u do t¡¡tnogatu n (1997 ) :

l\'|ange kyo 11999) Hataat \2AOO\ Kya l<a ra

b¿ a (2001)r TsuiakLt no dansu \2442)l
Sharaso¡ytt (2443): Kage \2044): Taracltire
t)oo6. rt I o<q.Éd .tnt^41-\..¿L t, €d
watasht o sLtkt dattara li na il (2408): Naney

ontachi I2AAB) Konta ¿ Visitors (2449):

ln Belween Days \2449)) Cet)pn (2410).
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NEWS FROM H0ME (NoIíctES DE oASA)
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Retrat de Nova York al ritme de les cartes que enviava la mare de

la realilzadora durant la seva primera estada a la ciutat, a l'inici
dels 70.

El maig de1976, Akerman torna a la ciutat ifilma, amb Babette

Mangolte a la cámera, els diferents llocs com un itinerari de la

memória que flueix amb el ritme de les imatges. El relat s'organit-

za com un seguit de vistes, estructurades a través de la lectura de

les cartes que Akerman fa amb un to monocord ia vegades poc

audible, La veu en off s'inscriu en la banda sonora com un ele-

ment més de la melodia que componen les imatges iels sons.

El domini de l'enquadrament, una de les caracterÍstiques més

destacades del cinema d'Akerman, és particularment notorl en

aquest film. Sorprén la precisió amb qué la realifzadora capta les

diverses formes del paisatge urbá i el contrast que hi estableix.

Contránament al que és habitual, la representació del temps i l'es-

pai no obeeix al desenvolupament d'una acciÓ o un esdeveni-
ment, ni respon a cap criteri de continultat o d'homogene'itzaciÓ
que permeti fixar un sentit a les coses. La mirada d'Akerman és

precisa i dispersa. Capta a I'aIzar, de forma depurada r minucio-
sa, instants, gestos, formes, volums, colors, que malgrat l'exacti-

tud de la seva combinatdria apunten sempre al buit, a tot allÓ que

en un moment donat pot descompondre'n la figuraciÓ.

Nascucla a Brusse es e 1950. Chantal Akerman es va convert r en un de s pun

tals rndiscutib es del cinenra modern des de la seva pr mera pel lÍcula, Sattte nta

ville (1968). Al I arg de a seva pro íf ca carrera e seu prest g s ha atrat reval dant
amb cada nou f lm, tant en el terreny del docur¡enta corn de a f ccrÓ.

tiltt
llltlhn

M0VI NG lrvlovrruT-sE ENCARA)

(lltrrrger

ts., . .¡ . ,,,,,, r I r ,urlrr'1,; lÍrnits entre la realrtat del present i

r. ,, "'! ,,,,,rr,r. r ¡r,rrlir d'ob.lectes de la col.leccióafrica-
! ¡', t, t,,t,,l ,r,rlrr,r dels anys 70, i de fragments d'una

,,¡ , r it,t, l,r lr',,lir d'aniversari de Lit Picard

rr ¡,,, .,,,,1, l',rrrrlrr¡iiril;ttdel doble significatde les parau-
rr lrr.l.rr,rrr:i¿t al pas de la immobilitat (stilts al

. I i.i ' rrr l,,r',',,r,rIl[r els objectes que la directora ha
, ,,,r , ir I ,¡¡¡1,¡ 1l',rrxiu vivent. l, de l'altra, es refereix a

' ,,,, r¡,,r,,,,rl,,rllir que resta en la memória, afecta
: i ¡: , ¡tt t ttllt,,l¡ ,r ¿¡dverbi significa "encara" t moving
.¡, i , ,r,r,rl ,,r "r,lroliu, commovedor"). Pertant, el que

,,,, tr,r rrrvliltcl]t en el present, encara commou.

. , ¡ r ¡, r 1,,, ,l rrrlr,rr 1¡¡,,,ar'on, entre l,estatisme i la mobi_
r r:., , .1,, rrr.rl,r,llrl) les imatges, amb la mobilitatde les

¡r I r ,, lt

, r, , I r,.\'llt)42. cornenqa asevaobracnematográfi-
, rr r,'rrl,tl en el terreny de la fotografa de es ins

, ,, ,,r r,l,[,,,,,r|(]ntanyes forma ment més nnovadores i el
, ,r r , ,ilt|l tr),t o Ltnderground. és un veritable espa de cre-

I ,¡ r ¡ lrlLir,r, ir fotografla, I'etnologia. 'escenografia a
, ,,t, I j, r,,rt,, r";1ratégies narratives.

F¡lmografia:

L¿okoan & Sól1ne (,1972 73)t Berltnfieber

l\973): Die BetórLtng der Blauetl Malrosen
(1975); l\ladane X' ,ne absalLite

Herrsclteiln (1971)t Bildnis e¡ner Trtnketill

11979): Freak arbndo \1987): Donan Grdy

¡nt Sp¡egel der Bauley¿rdpresse ( 1983 84):
ChtDa. Die KttDste Der Alltag (1985):

SLtperba Der Stolz ( l986); Unnlrage
(798f): Johanna d Arc of MoDgola (7989):

Countdawt (1990)r /atge ( 1991-92)r Fxl/

ShanBha¡ (1997)t S{idos¡passrge. tr¿.
R.u¡se zLt den neLrcn weissen Feckeil eLtf der
l-andkafte Eurapas (2442): Tlte Specinten
l2AA2)t Esler. A PLtr¡nplay t¡i Berlin \2AA2):
Zwolf Sttihle (2OA4)t Pr¿ter QaAl):
D ¡e Ka rea t t Éc h e H ac I t zeitstrLl he (2AAB) :

St¡ll Movitlg l2AA9)t Die Bluletáfir QAIL)

Filmografia:

saut.ó nta vtllc (.1968\ L-ónt,):ri

ioLte a .;tre tlle fc¡tale nr¿rt',

l\,4orterey (1972): La r:lt¿ñ!)!,

La .lratilbr¿ 2 (,1912): L-. 1:;.::

Hangtng OLtl YankLrs ll91 i:
(1975): JeantÉ Dtelnta| :.1,i
Catnitercc l0B0 Batxell¿s | )

News Fran Honre (1976): r,
d An¡e \7918), D6 ,roi ( 198(

rurl ( i982)r les ¿rnees 80 I I

Pt)a á deilande 11983)t Ll¡ ,,

(1983) J¿r f¿úti. i at hatd (.1 )

d une ctné¿sle (1984) Go/,1, ,

( 1985): M¿il..lSleve¡rs ( 198i,
(1986)i ¿err¿r¡ed¿l(1986), i ,

(1985): Hisloires d Anenqi,,
Trots stroplÉs sut le tlan al, .'

¿es ¡rol-s d..//r/e/-"s so/l¿¡a's /,

Sc/rrb¿.ri (1989): Ntltl -"1 l.'t)i
Contre l aLtblt \7992): L.e d¿'',
(1992): Potlrat¡ d unc ¡et1¡)t"
¿¡¡¡nées 60. a Br¿i sseis ( 19!l.l

Ll¡i div¿ilt a /Vew York ( I99i:rr,
Akeilil¿11 by CltaDtal Akeil¡t.

Le ¡oLr ou (1997)r Srri (19'l

I2AAA)| Dc I autre cile (.2( )o

der¡r."/rJlle (2004): ¿.¿r'bás I:

c/.. ¡rrt sl¡ -Shang¿i (20071 L1

Anlwet p it1 A/ove/r)¿r¿1 12008,

Süte lyrcdü Alhetfoil 120\',i:

Ainr.ryer (201 l)

i{ ti
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,r,r ¡ lr,i rcf]exict sobre a ld-.nLltat cle géne-
rr, 1, rrrl( 'lide nr itants petr ia luita transse-

l, I Lrl(,ltal par a de la construcció dels
' , .lr ilrr¡lrcs de controJ". Quatre gLrerr ller@s

,, | ,ri r'l lcnta a partir de la seva exper en
I

,t rl illr)ll crÍtics de la setva llitita és cl que
. f . r r(,vr,, 0 de l DSM (e diagnost c de tras

. ,,1', lrrrloco s medicopsiqLtiatrics a tr¡t e

, 't rl i, l)( )rta quelatranssexiralitart nosgLr
I r Llt,r ntala tia, cont ja va succe r ante

', Ir Jr.I lo,ioxual (considerat patológic segons
, rrrl,rrrrt:nt30anys).

, r , l'l[r-i. H¿ c.;1rrd:]1 l: os{l1r.r ¡ l,r llnrv,r¡.; lrl
rr rtr rf r (rlICC) lvl.]c1.r ijr,rjl lr ;rrr' ¿ l.r Ta a

r I ¡1, ' tl)r1,1 ACt|.tint-.1i1 trell,r ,r allIt a rrr,-i tZ¡
I ,.,r irl,. ltTfILti r ltIt l¡!lIi!r .r Il Lrf.llil ., tilm0grafia:

I !. li ¡l( | Éft (. r[ti]l. l ,:tit it 
;1 , ,: . ,

'rl l¡t, ti,,

Ir
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HOOTERS

Documental que mostra el procés de rodatge del f lm The Owls
(Cheryl Dunye, EUA, 2010), dirigit i interpretat per actrius de
referénc a del cinema de lesbianes nord-americá: Cheryl Dunye,

directora de The Watermelon Woman (1996) i Stranger lnside
(2001): Lisa Gornick, directora iactriu de llck Tock Lullaby(2007):
Guinevere Turner V.S. Brodie, actrius de Go Fish (1994); Deak

Evgenikos, aclnu d' ltty Bitty Tltty Committee (2001), i Skyler Coo
per, actriu d'Elena Undone (2010). Rodada en tres setmanes, The

Owlses proposa com un exercrci de creació col lectiva en el qual

totes les participants ref lexionen al voltant dels seus personatges

i es discuteixen totes les aportac ons.

En tot aquest procés, la directora Anna Margarita Albelo recull
aquesta experiéncia, filmant tot alló que succel'a darrere de les

cámeres. A partir de les escenes capturades ide les entrevistes
a les actrius ia les diferents persones de l'equip, el documentai
Hooters reflexiona i fa visibles, amb humor, els debats que van

sorg r al voltant de les identitats, de les diferéncies generacionals,

de la raqa, de les sexuaiitats, de la representació de les identitats,
idel que suposa un treball col.ectiu.

Nascud.r ci 1969 a lVl anrr. cJ or gen crrbanoanrerrr:á. Anna Í\4argar ta A be o va estu-
d ar a l¿ Universit¿t Estat¿ de Flcfld.r r ¿ l Escol¡ de Cineilra de Londres. Des de
1993 ha estat vivtrt i trebai ¿nt a Paris c.)rn a d rcctora cle c nenta, per odista, art s

ta cle video ntcrpret. Es co l¿bora.iora habitu¡ de Cafa P us Franga.

III ftIUTRTES CHIOUITAS
Hlttl¡r l,.rll;r¡tr

, I t.r' , rrrr ¡rrojecte tnterdisciplinari que se cen
t, .r rri,,, rk:30 dones de Méxic de diferents

I 1 ¡ | ,, ,,, r,r l.tls, estrats socials, professrons i reli-
, , t,, t, ,,', v,r iniciar el 2006 i és el resultat de 4

, ',r t,rrllrtr:cntre de documentació, una série
, rr I r r , rt, l'lrllr:ió d'un llibre, un documental, dos

', t,r,ll,,lorr;st unclclededebats.

, , Lr Irrnl,rsrre se l'anomena " a muerte chi-
,1r, t¡r ,L (l('l).traules lVlireia Sallarés inicia el seu
, r' r!, r, , , l l rrl,rfláI sobre els orgasmes, peró també

r 1 r , l¡rr rrk:r, la violéncia ila mortde les dones.
r ,l. r ,1,, lr,, rlones entrevistades relaten succes-
, , ,,r , , l , llllnicidis de Ciudad Juárez, amb les
, , rt . ll lr, rrrrs marginats, les professores univer

r, lr . rir 1ll tr)[res europees, les seropositives, les
lr rr,,r'xlr,tls, les exguerrilleres dels anys 70,

' rrr,i¡¡,r ,rrrr';, lcs estudiants, les mares, les ávies,

, i,t, rr,r l,r Mostra és un extracte d'11 minuts del
, r ,tr', 1,,, rlc ¡lairebé 5 hores de durada.

r , I N,4rr, r,r 1l,l larés és una artista audiov sua . L lce¡c a-
, Ir .r .t rl (lL, l]Jrceona,l'any 2OO2esva estab¡ra Nova

¡, t¡r,,¡ r l(, /,rs/l¿ler¡es chlqulLlsa l\4éxc.

F¡lmografia:

l ir Iriirericr , rr1,rir¡.r¡ l:r00q 201 0l

t¡lmcgraf¡a:
Hr¡r¿,r 8¿;r¡rr (200.1) 8r
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1,, (///kle (2008)i Hool(1 i

E_



h: -
h. .'-'-,

TATKING I"IEADS (MUS¡.¡fifl WOME!{)
(IAPS PAiTLANiS (DCNtS [/]USLli i,lANES)

l'l

j rir ;., ,l r ,. ,, ,,'rri , I ri

I


