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Em complau presentar el catáleg de la le Mostra de Films de dones de Barcelona, pel
relleu d'un acte com aquest, que ajuda a fer present a la ciutat l'obra artística d'unes
dones desconegudes per a moltes de nosaltres.

La preséncia de les dones en la vida col.lectiva de la nostra societat és, encara, molt
feble, malgrat la importáncia que per al funcionament de la societat ha tingut el treball,
fins ara invisible, de les dones.
El Grup Dona del Consell Municipal de Benestar Social, en les recomanacions i propostes
que va fer I'any 1992, en feia una d'específica a l'Ajuntament, l'establiment de les mesures

necessáries per tal que "les barcelonines siguem considerades ciutadanes de primer
ordre i no de segon, i ens sentim representades en tots el ámbits de la cultura ciutadana
com pertoca a les nostres contribucions de tot tipus a la vida col.lectiva".

Hi estem treballant: un exemple n'és el recolzament que donem a aquesta Mostra,
convenqudes que aquesta migrada preséncia de les dones i sovint I'actitud vexatória vers
el col.lectiu femení ha de ser corregida des dels diversos sectors de la societat.
Tanmateix, les institucions han d'adoptar una actitud exemplar. L'Ajuntament de Barcelona

ha participat i promogut homenatges ciutadans a dones, ha fet publicacions per tal de
difondre la vida de les dones, vol donar noms de dones als carrers de la ciutat, vetlla per
la utilització no sexista del llenguatge, entre d'altres. Ha atorgat, també el Premi 8 de
marq-Maria Aurélia Capmany, en l'edició de 1993, alprojecte Guia de dones de Barcelona,
que posará al descobert la vida col.lectiva de les dones i les aportacions que han fet a la
ciutat en diversos ámbits.
Aquesta Mostra aspira a ser, a la vegada, una exposició de la situació actual del cinema

fet per dones i un homenatge a dones que varen ser pioneres en aquest art, amb
l'objectiu de fer visible la história i el present dels films femenins. Voldria felicitar Drac
Mágic i totes les persones implicades en la organització de la 7e Mostra lnternacional de
Films de Dones de Barcelona, per l'oportunitat que representa posar a I'abast de les
ciutadanes i ciutadans de Barcelona l'obra d'aquestes cineastes.

EUtAtIA VINTRO ¡ CAsTEtI.5
Tercera Tinent d'Alcalde i
Regidora de l'Ambit de Benestar Social
Ajuntament de Barcelona

,

La col.laboració de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya

en l'organització de

la

7e Mostra lnternacional de Films de Dones correspon a un canvi apreciable en la situació

Avui dia el cinema és un important mitjá de comunicació i com a tal té una funció
ineludible de transmisor dels estereotips i dels rols socials. El poder de les imatges
s'utilitza per tal de trasmetre una determinada visió del món, un llenguatge i unes actituds.
Així, el cinema ens ofereix unes imatges de dona, una tipologia que permet legitimar una
determinada situació i funció social.

de la dona en relació amb el cinema.
Durant mig segle la dona ha estat més present davant que darreralacámara. Hi ha hagut,

peró, excepcions históriques notables (recollides, precisament, en la secció "Memória de

socials i de la imaginació masclista.

i és producte d'una série de factors técnics, socials,
económics i culturals. Peró alhora, les imatges fílmiques oculten aquesta subjectivitat que
les ha construit i es mostren objectives. Amb una objectivitat dirigida i encaminada a
provocar un determinat efecte en el subjecte a qui van dirigides.
A través del cinema la dona pot transmetre la seva própia visió de les coses, la dona com
a subjecte del cinema, i no com a objecte, pot arribar a mostrar una realitat diferent, més
completa i més rica.

En segon lloc, ha hagut de construir nous models de representació per substituir els

El

basats en la fetitxització del seu cos.

separa el fora de camp

Al mateix temps, ha endagat una lluita llarga i pacient per esborrar les diferéncies laborals
del cinema, que, tradicionalment, havia confinat la dona a certes especialitats.

cada cop hi ha més dones que estan treballant per aconseguir superar el que s'ha
anomenat "sostre de vidre"; aquesta barrera invisible que sovint impedeix les dones
ascendir a determinades esferes des d'on es té més poder i es poden moure els fils que

la Mostra").

Quan la dona ha comenqat a reivindicar la seva participació plena en la indústria
cultura cinematográfiques, hi ha trobat moltes resisténcies.

i la

Ha calgut, en primer lloc, desfer la seva representació negativa, reflex de les desigualtats

Tot aixó explica que els films de dones hagin estat durant décades films sobre dones
amb forts accents reivindicatius.

i

El cinema genera subjectivitat

fet que hores d'ara moltes dones hagin travessat l'eix senyalat per la lÍnia invisible que

iel camp visual per situar-se darrera

la cámera, ens demostra que

formen l'entramat social.
Enguany I'lnstitut Catalá de la Dona ha endegat una campanya amb el lema "Perqué el

Ara comenqa a ser diferent. La normativa de I'accés a la professió, almenys als paisos
occidentals, i la suavització reivindicativa general han canviat el perfil de les pel.lícules i la
natura dels seus objectius. Ja no es parla de "cinema feminista" sinó de "films de dones".
és notori el cas de realitzadores que, deixant la marginalitat i plenarnent integrades en la
I

indústria, es centren en personatges masculins o aborden films de génere.

Per aixó, la Filmoteca, que ja s'havia fet ressó repetidament de la problemática de la
dona, s'associa ara al nou canvi encetat per la Mostra, bo i apostant per la riquesa i

nostre desenvolupament no tingui sostre" dirigida a sensibilitzar tota la societat de

la

problemática que suposa la discriminació per raó de sexe. Dins d'aquest context, l'lnstitut
ha volgut donar el seu suport a aquesta 7e Mostra lnternacional de Films de Dones i
contribuir així a la difusió de la tasca d'aquestes dones, emprenedores i valentes, que ens
demostren que el col.lectiu femení té un paper important en el desenvolupament d'una
societat moderna i igualitária.

INST¡TUT CATATA DE

tA DONA

varietat del seu itinerari.

,AUME SERRATS I OttÉ
Director General de Promoció Cultural
Generalitat de Catalunya
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la TeMostralnternacionalde Films de Dones inaugurem un espaid'exhibició on es
puguin donar a conéixer produccions realitzades per dones, aplegades de forma

Amb

conjunta.

PANORA/v\A

Es ben cert que l'exhibició de films de dones ha iniciat un camí de normalització en els
cinemes del nostre país, peró encara avui, la proporció de films que s'exhibeixen és molt
minga, comparada amb la totalitat de la producció que arriba a les pantalles.
Difícilment, doncs, podem tenir la visió de conjunt i copsar les noves perspectives que les
creadores ofereixen amb el seu treball cinematográfic, que inclou diferents estratégies i
que es manifesta amb diverses versions, des del documental al film de ficció, passant
per I'experimentació i fins i tot l'avantguarda .
Els films que hem pogut seleccionar donen prou notícia d'una nova manera d'apropar-se a

la creació cinematográfica. lntenten trencar els motlles expressius, artístics, narratius i
temátics que tant la própia tradició de I'espectacle cinematográfic, com l'hábit com a
espectadores i espectadors ha imposat.

Alcostat d'aquestes iniciatives formals hi ha també una voluntat expressa de superar els
límits de la representació tradicional de la imatge de les dones i acostar-la a parámetres
que comportin una significació més oberta i complexa, lluny dels maniqueismes que el
sistema de representació patriarcal ha anat oferint, com a model de les seves fantasies
socials, reproductores, culturals i sexuals i com a paradigma al qual se'ns pretén acollir i
homologar.

Alhora, els films que us presentem, amb les seves originalitats, especulacions,
assoliments i referéncies, són una invitació a establir un pont entre la seva contemplació

i

les aportacions que el feminisme en el seu conjunt i la crítica cinematográfica en
particular, ens han aportat, de la má de teóriques com Laura Mulvey, Annette Kuhn,
Teresa de Lauretis, Giuliana Bruno i lvonne Rainer , entre moltes d'altres.
Aquesta Mostra es reconeix deutora del treball de recerca i difusió de diferents estaments

universitaris, organitzacions culturals, filmoteques, publicacions, distribuidores
especialitzades, col.lectius de dones i festivals de cinema, del nostre i d altres paisos que
han facilitat enormement la circulació d'informació necessária per a localitzar els
materials que ara podem presentar-vos.
També agrarm sincerament l'entusiasme, coratge, suport informatiu iatenció, que ens
han aportat especialment Paloma González, Zenaida Chacón i Concha lrazábal, de
l'Ateneo Feminista de Madrid, entitat organilzadora del Festival de Cine de Mujeres de
Madrid, així com Jackie Buet i Nicole Fernández del Festival de Film de Femmes de

Créteil. Esperem que, a partir d'ara elles puguin trobar també

en

nosaltres unes

interlocutores útils per al seu treball de recerca i divulgació.
Finalment, volem fer constar I'acolliment que des de l'inici ha tingut el nostre projecte per

Un dels signes tangibles de la tendéncia a la normalització del protagonisme femení en la

creació cinematográfica, és la pluralitat que caracteritza I'actual repertori filmográfic.
Passats els inicis de la reincorporació paulatina d'autores en el terreny cinematográfic,
superada la recurréncia gairebé majoritária dels aspectes reivindicatius, consolidats els
tempteigs i els aprenentatges, les diferents realitzadores que presentem en aquesta
secció són dignes representants de la varietat de temes i estils que conviuen en la
producció més recent. Lamentem no haver aconseguit més diversitat, especialment pel
que fa a cultures més distants a la nostra. El ritme apressant i els imponderables propis
d'una inauguració ens han fet imposible aquest propÓsit, que esperem poder acomplir en
properes edicions.

Malgrat aixó, la nostra selecció conté algunes obres que ofereixen punts de vista
personals, especialment suggeridors, sobre altres situacions vivencials i geográfiques que

ens permeten un apropament respectuós isolidari envers altres realitats.
Significativament, en la tria que presentem com a perspectiva parcial, perÓ ámplia
dilatada, hi conviuen els films de noves realitzadores amb els d'algunes expertes
i

cineastes, com Mészáros, Rainer, Sarmiento, Sanders-Brahms i Akerman, conegudes per
la seva llarga trajectória, coincidéncia de generacions, que assegura la continultat d'un
univers expressiu que desitjem cada vegada més vast, plural i acollidor.

Tots els esforgos perqué en aquesta selecció hi figurés un film espanyol inédit, no han
pogut superar els imperatius comercials que han fet impossible tenir en la secció
Panorama un espai reservat a les realitzadores del país.

part

d Antoni Kirchner, Delegat de Cinematografia i Video, de la Direcció General de
Promoció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sense el
qual aquesta la Mostra no hagués estat possible.
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El film explica amb tó irónic la hrstória de dues am¡gues, Frenzy i
Maischa, les seves aventures amoroses amb els homes, les
Nac¡onal¡tat: Alemanya
Producció:

Vela.X-

Filmprodukt¡on, 1992

Direcció: Katla von Garnier
Guió: Katja von Garnier
Fotograf¡a: Torsten Breuer
So: Rainer Plabst

Música: Peter Wenke, Tillmann
Hóhn

seves incerteses, pors, contradicc¡ons i desigs. En paraules de la

própia directora, el film "és com una mosca a la paret d,un
vestidor de senyores".

el 1966 estudia teatre i cinema a Frankf urt i
posteriorment a l'lnstitut de televisió i de cinema de Munic. Fundá
la productora Vela-X on realitza Abgeschminkt!.
Nascuda

Muntatge: K. von Garnier
lnterpretac¡ó: Katja Riemann,

AMELIA

LOPES O'NEILL

El film descriu la história de dues germanes, Amelia i Anna Lópes
O'Neill, que viuen soles en una casa sobre el port de Valparaiso.
Les dues estan enamorades de Fernando, metge casat, que

acabará unint-se amb Anna després de la mort de la seva dona.
Els conflictes, l'amor, la passió i la mort marquen el destí de les
dues dones. La ciutat, com a teló de fons roman com a laberint
on la vida es transforma en un joc dramátic d'ombres i llums.

Valeria Sarmiento va néixer a Valparaiso el 1948. Allí estudiá
cinema i filosofia. El1972 va realitzar el seu primer documental.

El

Nina Kronjáger, Gedeon

t¡A IOPES O'N E ILt

1973 s'exiliá a Europa. Des del 1974 inicia la seva

col.laboració amb Raúl Ruiz, realitzant el muntatge de molts dels
seus films. D'entre la seva filmografia destaquem Notrt mariage,
adaptació d'una obra de Corín Tellado, que posa en evidéncia les

Burkhard, Max T¡dof

Durada: 55 minuts
Versió: ongtnal
Format: 35 mm

convencions del melodrama tradicional.

Distribuc¡ó: Cine Pool

Filmografia:
curtmetratges: Tagtrauma (1989); Lautlos (1990); llargmetratge: Abgeschminkt!
11992)

8 PANORA^^A

Nacionalitat: Xile, Sulssa,
Franca, Espanya

Producció: Ar¡on Productions,
París,1990
Direcció: Valeria Sarmiento
Guió: Raúl Ruiz, V. Sarmiento
Fotograf¡a: Jean Penzer
So: Florian Eidenbenz

Música: Jorge Arriagada
Muntatge: Rodolfo Wedeles

lnterpretació:

Laura del Sol,

Franco Nero, Laura Benson

Durada: 95 minuts
Vers¡ó: original

Format 35

mm

Distribució: Ariane Films

Filmografia:
Un sueño como de colores (1972); La femme au foyer (1976); Le mal du pays
(1979); Gens de toutes parts, gens de nulle part (1980); El hombre, cuando es
hombre (1982); Habanera; Notre mariage (1984); Musique pour film et orquesla
(1987);40 secondes, une oeuvre,2 courtmetrages 11989); Amelia Lópes O'Neil
(1990)
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OF TH E DUST

FILLE5 DE LA POLS

POMERE5

TEEtril
República Democrática Alemanya. Década dels 80. Una
treballadora d'una cooperativa agrícola que creu en els ideals del
socialisme, relata la seva vida paral.lela a l'evolució de la história
Nacionalitat: Alemanya
Producc¡ó: Alert Fllm, i991
Direcc¡ó: Helma Sanders,
Brahms

recent del seu paÍs: la relació amb la seva ávia, l'educació
soc¡alista, el treball a la cooperativa, el matrimoni, la rebel.lió i la
detenció del seu marit, la seva relació amb el lÍder polític, la

Guió: H. Sanders-Brahms

delació, el col.laboracionisme, la maternitat, la caiguda del mur, la

Fotograf¡a: Jürgen Lenz

nova situació.

So: Bernd Dieter Hennig

Helma Sanders-Brahms, nascuda el 1940 a l'AIemanya
0ccidental, va treballar a la televisió abans de dedicar-se al

Música: l\4arc Beacco
Muntatge: lVlonika Schindler
lnterpretac¡ó: Johanna Schall,
Thomas Büchel, Udo
Kroschwald, Anna Sanders

Durada: 113 minuts
Vers¡ó: original

Format: 35 mm
Distr¡bució: Futura Filmveriag

cinema. Ajudant de realització de Sergio Corbucci i Pier Paolo
Passolini, realitzá el seu primer film el 1970. Al llarg de la seva
extensa carrera ha tractat diversos temes, des de la história dels
seus pares durant l'época nazi (Deutchland, bleiche Mutter), a la
salut mental (Die Berúhrte), passant per la recreació biografica
sobre el poeta Heinrich von Kleist i la vida de les emigrants
turques a les ciutats alemanyes (Shirins Hochzeitl.

Aquest film-poema, fruit de deu anys d'investigació, ens trasllada
a Carolina del Sud (a les Seas lslands), darrera escala on els
vaixells d'esclaus deixaven la seva cárrega, de camí cap a les
plantacions. Els esclaus alliberats desenvoluparen en aquell indret

una cultura original propera als ritus ia Ia mágia ancestral
d'Africa. Un estiu del 1902, la família Peazant está a punt de
desintegrar-se. L'ávia vol preservarla i, amb ella, les tradicions de
l'illa, peró les dones ioves decideixen anar-se'n al nord.

Nacionalitat:

EUA

Producció: Geechee Girls
Production,1991
D¡recc¡ó:.1. Dash
Guió: J. Dash

Fotografia: Arthur Jafa
So: Veda Campbell

Música: John Barnes
Muntatge: Amy Carey, Joseph
Burton

lnterpretació: Cora Lee Day,
0., Trula

Alva Rogers, Barbara

Nascuda a Nova York el 1952 i formada cinematográficament
durant els anys 70 a la Universitat de Califórnia , a Los Angeles,
Julie Dash centra el seu treball -iniciat el 1974 amb Working

Durada: 113 minuts
Versió: original

Models of Succes-, a l'entorn de la dona negra i de la seva
autodefinició, amb especial incidéncia en el retrat que des de
Hollywood s'ha fet i es fa de les dones d'aquesta raqa.

Corporation

Hoosier

Format: 35 mm.
D¡str¡buc¡ó: Kino lnternational

1r. Premi Sudance Films
Festival, Utah (1991)

Filmografia:
Angelika Urban, Verkáuferin, Verlobt (1970); Gewalt; Die industrielle Reserve-Armee
(1971); Der Angestellte 11912);Die Maschine (1973); Die letzten Tage von Gomorrha
(I973/7q; Erdbeben in Chili ; Unter dem Pflaster ist der Strand {1974); Shirins
Hochzeit (1975); Heinrich 11976/77); Deutschtand, bleiche fVlutter (1979); Die
Berührte; Der subjektive Faktor (1980/81); Die [rbtóchter (\981/82; Flúgel und
Fesseln (1984); Laputa (1986,287); Felix (1987); lVanóver (i988); Apfelbaüme (1992)

IO
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Filmografia:
curtmetratges: Working Models of Success 11974), Diary of an African Nun (1976);
Four Women (1977); lllusion, Relatives (1983); We Are lVlothers too Early (1987);
llargmetratge: Daughters of the Dust (1991)
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LE DEMENAGE/v\ENT
LA MUDAN(A

Un home es trasllada a un apartament modern de tres peces.
Observa l'entorn amb un cert desarrelament i l¡ ve al record el seu
Nacional¡tat: Franca
Producc¡ó: Le Poisson Volant.

pis ¡, en particular, l'estiu de fa uns anys. El personatge
desenvolupa un monóleg en qué la memória és la gran

t992

protagonista.

Direcc¡ó: Chantal Akerman
Guió: Ch. Akerman
Fotograf ¡a: Raymond Fromont
So: Alix Conte

Muntatge: Rudy l\4arten
lnterpretac¡ó: Sami Frey
Durada: 35 minuts
Versió: original
Format: 16 mm
Distr¡buc¡ó: Le Poisson Volant
Premi especial del jurat. Festival

La realitzadora belga Chantal Akerman (1950), és coneguda
fonamentalment pel seu film Jeanne Dielman, 23 quai du
Commerce, 1080 Bruxelles (1975) que resultá transgressor pel
tractament de l'el.lipsi, l'angulació i el joc del camp i contra-camp.
A partir d'aquest film la seva trajectória es caracteritza tant per
l'experimentació formal com per la indagació continuada sobre

DARRERA DE PORTES TANCADES

Una gran ciutat d'Alemanya. Un gran bloc de pisos ocupats per
disset veins. No tenen res en comú excepte la seva adreca. Cada

personatge és presentat individualment, tot insistint en la
cadéncia del seu ritme quotidiá, dels seus amors, passions,
desigs isolituds. La suma de totes les partrcularitats configura un
ric i variat fresc humá.

Direcció: Anka Schmrd
Gu¡ó: A. Schmid

Nascuda el 1961 a Zuric, Anka Schmid realilza estudis sobre
cinema i televisió a Berlín. Inrcia la seva carrera cinematográfica
l'any 1983, situada en el terreny del cinema independent.

Fotografia: Ciro Capellari, B/N
So: Sabine Hillmann, Jan Ralske

Música: Klaus Wagner, Stefan
Sch ske

Muntatge: A. Schmid, lnge
Schneider

lnterpretac¡ó: Hans

l\4adin,

Walter Pfeil, l\,4aria Fitzi

temes que afecten vitalment la seva generació: les relacions amb
la mare, els desencontres, la solitud i el desarrelament.

Durada: 75 minuts
Vers¡ó: origina

de Films de Femmes de Créteil,
1

Nac¡onal¡tat: Alemanya, Súissa
Producc¡ó: DFFB, Langna!, 1991

Format: 16 mm

993.

Distribució: Wild 0kapi Film

Filmografia:
curtmetratges: Saute ma ville (1968); L enfant aimé ou je joue á étre une femme
mariée (1971); La chambre 1i 211,912); migmetratge: Le 15 du 8 (1973);
llargmetratges: Hotel lVlonterey; Yonkers (1973); Je, tu, il, elle (1974); Jeanne
Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975); News from home (1976);
Les rendez-vous d'Anna (1978); Dis-moi (1980); Toute une nuit (1982); Les années
B0 (1983); Paris vu par (1984) (episodi); Golden eighties (1985); Histoires

Filmografia:

d'Amérique (1989); Nuit et jour (1991); Le Déménagement (1992)

Verschlossenen Türen

1> PANORAMA

Glasfragmente (1983); Fl¡egen (1984);4 rose is a rose is a ... (1985); Habibi ein
Liebesbrief; Die Reise zur Südsee; HerzensJried; Rondo gravita (1986); fVailma-eine
lmprovisation; Walkwoman {1987); Techqua ikachi iand, mein Leben (1989); Hinter
(1

99I
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NAPIÓ APÁMNAK ANYAMNAK

MIZIKE /v\AMA

DIARI

MIZIKE MAMA

PER

AL MEU PARE I LA MEVA MARE

ffi
Nacionalitat

Bélgica

Producció: Morgane Films,
RTBF, WIP, 1992

Direcció: Violaine de Villers
Guió: V. de Villers
Fotograf¡a: Richard Wandel
So: André Brugmans

Música: Zap lvlama

i músiques

pigmees

Muntatge: Denise Vindevogel
Durada: 52 minuts
Vers¡ó: original

Format: 15 mm
Distr¡buc¡ó:

Documental sobre el grup zairo-belga Zap Mama i sobre la seva
lÍder Mizike Mama. La seva música és un exemple de fusió étnica

on s'hi troben les concepcions clássiques, les modernes

i les cancons populars franceses i
la
riquesa
belges, al costat de
del folklore africá. El film alterna

técniques electróniques

els assaigs iles

actuacions de la formació musical amb

entrev¡stes a Mizike Mama, nascuda al Zaire i educada a Bélgica,

que entén la seva dedicació a la música com una eina per a
comprendre amb més profunditat la seva complexa realitat

WIP

cultural.

Premi del Públic 1992, Festival

lnternacional de Films de
Femmes, Créteil, 1992; Premi
al millor documental, al Festival

de Cine de l\4ujeres, Madrid,

Nascuda l'any 1947 , llicenciada en polÍtica social, Violaine de
Villers ha desenvolupat una llarga carrera com a documentalista i
investigadora en el terreny audiovisual.

1992; Special commendation,

Aquesta és la tercera part del Diart-Trilogia de la directora
hongaresa. Mészáros descriu el perÍode estalinista hongarés, tot
partint dels esdeveniments de la immediata postguerra, període
revolucionari que acabá el 1956 amb la rnvasió soviética. Elfilm,

que combina la ficció amb imatges documentals, és

la
continuació de la vida de Juli, la mateixa protagonista de les dues
primeres parts.La realitzadora presenta un tractament personal

d'aquella época

ide la del govern de Kádár, basada en la

supress¡ó i l'oblit de les humiliacions i la brutalitat d'aquell temps.

Márta Mészáros va néixer a Budapest l'any 1931. El 1936 el seu
pare, l'escultor László Mészáros em¡grá a la URSS amb tota la

seva famÍlia. Després de la mort de la seva mare

ide

la

"desaparició" del seu pare en un camp de concentració, i després

d'haver-se format cinematográficament a Moscou, retorna

a

Hongria I'any 1946. Treballa posteriorment a diferents estudis de
Budapest i Bucarest, on desenvolupa una ingent producció com a
documentalista. El 1968 inicia la realització de llargmetratges.

Berlín,1993

Nacionalitat: Hongria
Producció: Hungarofilm, 1990
Direcció: l\4árta l\.4észáros
Guió: M. Mészáros, Éva Pataki
So: lstván Sipos

Mús¡ca: Zsolt Dóme
Muntatge: Éva Kármentó
lnterpretació: Zsuzsa
Czinkóczi, Jan Nowicki, Mari
Tórócsik

Durada: 1 13 minuts
Versió: original
Format: 35 mm.
Distribució: Magyar Filmúnió

Filmografia:
Filmografia:
La Fadeur sublime... de l\/arguerite Duras (1983); Place de Londres; L'Ombre des
couleurs (1984); Blanc d'Espagne {1987); Monsieur S. et lVadame V. (1989); Mizike
Mama (1992)
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Eltávozott nap (1968); A holdudvar (1969); Szép lányok, ne sírjatok (1970); Szabad
lélegzet (1973); Órókbefogadás (1975); Kilenc hónap (1976); Ók ketten (1977);
Olyan mint otthon (1978); Utkózben (1979);Orókség (1980); Anna (1981); Napló
gyermekeimnek (1982); Délibábok országa (1983); Napló szerelmeimnek (1987);
Little Red Riding Hood; Year 2000 (1989); Napló apámnak anyámnak {1990)
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PRIVI tEG E

sKYDDSÁNG E LN

PRIVILE6I

L'AN6EL DE LA óUARDA

Privilege és un dels films més narratius de la seva autora.

El

documental -que té com a tema central el climateri-, combina la
ficció amb documents cientÍfics dels anys 50, dramatitzac¡ons i

entrevistes, a la vegada que tracta també, de forma lateral,
aspectes especialment importants per a les dones com ara el
Nac¡onalitat: EUA
Producció: Yvonne Rainer, 1990
Direcc¡ó: Y. Rainer

racisme, la violació i la marginació sexual.

So: Antonio Arroyo

Yvonne Rainer, nascuda el 1934 a San Franc¡sco, estudiá danca a
Nova York, on viu des del 1957 r on va desenvolupar gran part de
la seva feina com a ballarina icoreógrafa fins l'any 1960.El1962

lnterpretació: A[ce Spivak,

fundá el Judsom Dance Theatre. A partir de l'any 1968 incorpora

Novella Nelson, Blaire Baron,

projeccions d'imatges fixes icurtmetratges en els seus

Gu¡ó: Y. Rainer

Fotografia: Mark Daniels

Rico El¡as

Durada: 103 minuts
Versió: original
Format: l6 mm
Distr¡bució: Zeitgeist Films

Un paÍs europeu a principi de segle. Les violentes revoltes
estudiantils condue¡xen el detestat Joel Birkman, ministre de
l'interior, a tancar la Universitat. Un estudiant és condemnat a
mort. A l'inici de l'estiu, Joel es retira al camp amb la seva família.

Per tal de protegir-se d un possible atemptat, el ministre
contracta Jacob com a guarda de seguretat i secretari, peró
aquest té, alhora, altres implicacions. Tota la família és seduida

lnstitute, TV2, Filmhouse, lvlekano

Pictures,1990
Direcció: Suzanne 0sten
Gu¡ó: l\4adele ne Gustafsson,
Etienne Glaser, Suzanne 0sten,
a partir de la novel.la de Rrcarda
Huch "Der Letzte Sommer"

So: Ulf Darin, Klas Engstróm

Suzanne Osten (Suécia 1944) va participar durant els anys 60 en

espectacles i consolida la seva carrera com a cineasta en la que
hi predomina un interés constant per I'experimentació. Es tracta

doncs d'una cineasta excepcional per la seva aportació en el

Unga Klara, companyia dedicada al teatre infantil i luvenil. El seu

terreny de la investigació.

primer film está dedicat a la vida de la seva mare, Gerd Osten,
eminent crítica crnematográfica que va somiar sempre en realitzar
cinema.

Filmografia

16 PANORAMA

Producció: Swedish Film

Fotograf¡a: Goran Nilsson, Br4\

per Jacob.

la creació del Fickteatern d'Estocolm, un dels primers grups
suecs de teatre independent, on va treballar com a directora.
Posteriorment formá part del teatre municipal d'Estocolm, el
1971 ides del 1981 és la directora artistica delgrup independent

curtmetratges: Volleyball (1967); Hand l\4ovie 11968); Rhode lsland Red; Trio Film;
Line (1969); llargmetratges: Lives of performers 0972); Film About a woman who ...
(1974); Kristina Talking Pictures (1976); Journeys trom Berlin/L971 (1980) The
;
Man Who Envied Women (1985); Privitege (1990)

Nac¡onalitat: Suécia

Filmografia:
Mamma, vár liv ár mu (1982); Bróderna lVlozart (1986); Livsfarling film (1988);
Skyddsángeln (1990); Tala! Det ár sa mórkt (1993); Bara du och lag (1993)

Música: Schubert , Wagner
Muntatge: l\.4ichal
Leszczylowski

lnterpretac¡ó: Phi[p Zandén,
Glaser, l\¡alin Ek
Durada: 104 minuts
Versió: original
Etienne

Format: 35 mm.
D¡str¡buc¡ó: Trama Films

it,
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THANK GOD I,M A TESBIAN
6RACIES

Nac¡onal¡tat: Canadá
Producc¡ó: Rasandra, 1992
Direcció: Laune Colbert,
Dominique Cardona

Fotografia: Kim Derko,
Dominique le Rigoleur

So: Celestine Natale

Música: Lee Pui l\.4ing
Muntatge: Geraldine Peroni
Durada: 59 minuts
Versió: ongrnal
Format: 16 mm
Distr¡buc¡ó: C.F.D.C.
Premi del Púb|c al millor
documental, Festrval de Frlms de
Femmes de Creteil. Premi del
Públic al millor documental,
Festival

Torino

de

Film lesbiá i gay de

vrsroNs oF

ili;

E

VlSlONS DE L'ESPERIT: UN RETRAT D'ALICE WALKER

A DEU sOC LE5BIANA

El

Retrat Íntim de l'escriptora Alice Walker, rodat a la seva casa

documental permet compartir una interessant indagació sobre el

de Califórnia. El documental, que conté una llarga entrevista, és

significat de les eleccions personals ide les definicions de la
própia identitat. Realitzat a partir d'un muntatge que organitza
temáticament les aportacions de les diferents dones
entrevistades, el film ofereix una excel.lent oportunitat per a
debatre una série de qüestions que, tot i pertanyen sobretot a

una exhaustiva exploració per la seva personalitat. El film
presenta l'autora d'El color púrpura, com a mare, filla, filósofa,
activista i, naturalment, escriptora, alhora que exposa els seus
orígens i les influéncies més importants en la seva formació. La
visió sobre I'escriptora es complementa amb converses amb

l'ámbit privat, afecten també l'ámbit del politic.

persones de la seva família.

Aquest és el primer film d'aquest tádem de realitzadores,

Elena Featherston és escriptora, directora de teatre, mestra de

formades a Nova York, que han aconseguit diversos guardons pel
seu treball com a documentalistes. Dominique Cardona, nascuda
a Algéria ieducada aFranca, viu a Toronto des del 1989. Abans

rituals, de tallers, i especialista en história de les dones de raqa
negra, esperitisme, i afers racials. Actualment está treballant en
una série sobre les obres d'escriptores afro-americanes.

Visió positiva isensible sobre la diversitat del món lesbiá.

de realitzar aquest film ha participat en molts curtmetratges
documentals. Laurie Colbert és directora de producció
de direcció.

wAtKER

i

i

ajudant

Nac¡onal¡tat:

EUA

Producc¡ó: Elena Featherston,
E. Reyes, 1989

D¡recc¡ó: Elena Featherston
Fotograf¡a: Frances Reid
Muntatge: David Weissman,
C. Fabio Bradford

Durada: 58 minuts
Versió: original
Format: 16 mm
D¡str¡buc¡ó: Women l\4ake
l\4ovies

Filmografia:
Thank God l'm a Lesbian (1992)

I8
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Deu films de diferent metratge componen aquesta secció, aglutinada aquest any per un

comú denominador geográfic, que en futures edicions també podrá ser d'autora, de
génere o de tema. Deu films programats amb un criteri d'obertura, entenent l'ámbit

THE WOMEN NEXT DOOR

geográfic no com un perímetre de tancament sinó com a marc de visió.

LE5 DONE5 DE LA PORTA DEL COsTAT

De les experiéncies locals del grup Amber, establert des de fa molt al Tyneside, on amb

TfiEIñT§EII

imaginació ipaciéncia han articulat una nova capil.laritat de comunicació social, al

Michal Aviad vivia als EUA quan es va inciar la lntifada. Plena

d'interrogants sobre com vivien l'ocupació dels territoris les
dones dels dos bándols en conflicte, va emprendre, amb dues
dones més -una palestina com a ajudant de direcció i una
israeliana com a c¿mara- la realització d'aquest documental, que
gira a l'entorn de temes com la maternitat, l'abús de poder i la
solidaritat. The women next door és el relat del que va passar

Nacional¡tat: EUA, lsrael
Producció: Filmmakers
Collaborative Production,

1

992

Direcció: lvlichal Aviad
Fotogratia: Yvonne l\4iklosh
Música: Shlomo Mizrachi
Muntatge: Era Lapid

Durada:80

minuts

Versió: orig¡nal
Format: 16 mm
Distribució: Jane Balfour Films

davant i darrera de la cámara durant tot aquest procés.

Michal Aviad, que és també la productora del film,
desenvolupat la seva activitat com a investigadora i ajudant

ha
de

direcció a la televisió d'lsrael. L'any 1981 va a San Francisco per
a completar la seva graduació en cinema. En aquesta ciutat va

treballar en la producció, muntatge i direcció fins el

1990.
Actualment és professora de cinema a la Universitat de Tel-Aviv.

Lim¡ted

mestissatge culturalde fhe goodwike oÍTokyo, passant peltreballaillat de MargaretTait
a Orkney, o la forca tranquil.la de Christine Edzard a Londres, els films treballen a fons
alló particular per assolir alló universal.
No és estrany doncs que alguns facin bona companyia a alguns tÍtols del Panorama: Lady
Lazarus en una vetllada literária, Rosebud en una celebració lesbiana, The good wife of
Tokyo en un pont entre cultures.
Més enllá de les recerques estétiques i de la radiografia social que els films concrets ens

proposen, el seu valor rau en correspondre a diverses vies d'inserció de la dona en el
sector cinematográfic británic. Els testimonis de Barbara Grigor i d'Amber són, en aquest
sentit, ben eloqüents. Des d'aquesta óptica, la selecció és representativa, peró

incompleta, perqué la situació contractual d'alguns títols

ila

renúncia d'algunes

distribuidores a cedir-los per a una pre-estrena ens ha privat d'obres que des d aqui ja us
recomanem, com Orlando i Antonia & Jane.
Finalment, el seu darrer valor és conjuntural, donat que es presenta com a intersecció de

la Mostra amb la retrospectiva Cinema británic: les noves generacions, tot oferint un
complement indispensable al panorama de la creativitat británica contemporánia.

Filmografia:
Actlng Our Age (1988); The Women Next Door (1992)
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BIUE BLACK PERMANENT
BLAU NEóRE PERMANENT

AL VOSTRE 6U5T

Iilltrl+illl:t:lttlll

Nac¡onalitat: Gran Bretanya
Producció: Sands F¡lms, 1992
D¡recció: Christ¡ne Edzard
Gu¡ó: basat en l'obra de William
Shakespeare

Fotografia: Robin Vidgeon
So: Rosie Straker

Música: Michel Sanvoisin
Muntatge: C. Edzard
lnterpretac¡ó: Emma Croft,
Cyril Cusak, Andrew Tiernan,

James Fox

Durada: I 17 minuts
Versió: original

Format:35

mm.

D¡stribució: Souinel Films

Adaptació de la comédia de Shakespeare. L' obra, que fou escr¡ta
com una pastoral, segons la moda del segle XVl, és també una
broma sobre els temes recurrents d'aquell génere. Christine
ldzard, reahtza una especial adaptació tot traslladant l'argument
a la nostra época, peró manten¡nt la visió ironica del text orig¡nal.

La idealització actual per les formes de vida alternatives i
l'obsessiva peró passatgera preocupació per la pérdua de
l'entorn natural són el centre d' interés de la realitzadora.
Nascuda l'any 1945, Christine Edzard treballa en elteatre com a

assistent dels decoradors Lila de Nobil i Rostilav Detoujinsky,
després d'haver estudiat Ciéncies Economiques. Posteriorment

El

film gira a l'entorn de la vida de Greta Thorborn, poetessa que va

a l'illa d'Orkney i que morí ofegada en la década dels cinquanta,
deixant un marit i tres fills, totalment confosos per la inexplicable
mort. L'evocació de la seva vida, de la seva trágica visió del món i
de l'impacte de la seva desaparició en la seva filla Barbara, són els
Nac¡onalitat: Gran Bretanya

temes centrals d'aquest espléndid i captivador film.

Producc¡ó: A Viz Permanent, BFl,

Margaret Tait va néixer a Orkney el 1919. Va estudiar al Centro
esperimentale di cinematografia de Roma. Als anys 50 es va
instal.lar a Escócia, on va iniciar la seva activitat com a directora.
Ha realitzat més de trenta curtmetratges i, des del 1981 ha centrat
el seu treball en l'elaboració de guions. Blue black perrnanent és el
seu primer llargmetratge, realitzat a l'edat de setanta-tres anys.

la

iun estudi de c¡nema. S'inicia en
direcció cinematográfica amb la realització de curtmetratges.
1983 realitza el seu primer llargmetratge.

El

creació d'una biblioteca

la

4, 1992

Direcció: lvlargaret Tait
Guió: Margaret Tait
So: Neil Castell
Mús¡ca: John Gray

Muntatge: John l\4acDonnell

lnterpretació: Jack Shepherd,
Cel¡a lmrie, Gerda Stevenson

realitza també decorats d'ópera. Amb Richard Goodwin s'instal.la

el 1975 a Rotherhithe, prop de Londres, on van promoure

Channel

Durada:86 minuts

Filmografia:
curtmetratges: Three Portrait Sketches (1951); One is 0ne (1951); The Lion, the
Griffin and the Kangaroo (1952); The Portrait of Ga (1952); The Leaden Echo and the
Golden Echo (1952); Calypso (1952); Happy Bees (1955);Orquil Burn (1955); Rose

Versió: original

Format 35

mm,

Distribució:

BFI

Street (1956); The Drift Back (1956); (')Hugh lVlacDiarmid, a Portrait (1964);
Palindrome (1964); Where I am is Here (1965); The Big Sheep (1966); Splashing
(1966); A Pleasant Place (1969); He's Back (The Return) (1970); Painted Eightsome
(1970); John lVlacFadyen (1970); 0n the Mountain (1974); Aerial (1974); These Walls
(1974); (.)Colour Poems (1974); Place ofWork (1976); (')Tailpiece (1976); The Ba

Filmografia:
Stories from a Flying Trunk (1979) (série); The nightingale (1982) {curtmefatge);
Biddy (1983); Little Dorrit (1987); The Fool (1990); As you like it (1992)
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(1954-1980); The Look of the Place (1981); Shape of a Town (1981); Occasions
(1981); Some Changes (1981); Land Makar (1981); llargmetratges: Blue black
permanent (1992)
(.) programats també en aquesta lvlostra
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DREAM ON

TH

SOMIEU!

L'argument, situat a North Shields, un pet¡t poble costaner del nord-

est d'Anglaterra, está estructurat a l'entorn de tres encontres
Nacional¡tat

Gran Bretanya

Producc¡ó: Amber Films, 1991
Direcc¡ó: Ellin Hare, Lorna
Powell

Guió: Kitty Fitzgerald
Fotograf¡a: Peter Roberts

setmanals que protagon¡tzen una série de dones en un "pub" de la
localitat. Així van descrivint-se les vides i els carácters dels membres
d'aquesta comun¡tat trasbalsada per l'arribada de Peggy O'Rourke (la
mare de l'amo del local), una dona del tot inusual en les pantalles de
cinema: activa, mágica, divertida i coqueta. Barrejant la fantasia i els

somnis i també amb una certa dosi de realisme, el film fa una

So: Elaine Drainville

disecció plena d'humor, peró també de dramatisme, d'aquesta petita

Música: Bridget Enever,

comunitat.

Graham Raine

Muntatge: E. Hare
lnterpretac¡ó: Maureen Harold,
Amber Styles, Anna-lVlaria
Cascoigne

Durada:

1

15 minuts

Versió: original

Format:35

mm.

Distribució: Amber Films

El col.lectiu "Amber" va constituir-se el 1969 amb l'ánim de

E

GOOD WI FE OF TOKYO
LA BONA E5POsA DE TOI(IO

Kazuko Hohki torna a Tokio amb el seu conjunt mus¡cal "Frank
Chickens", després d'haver v¡scut a Gran Bretanya durant 15
anys. El film és la crónica del nou contacte de Kazuko amb les

seves amigues, cunyades, mare

ipare. Les amigues

li

comunicaran la vivéncia del seu aillament envers els amics i els
marits. La mare la sorprendr¿ amb la seva nova activitat com a

líder d'una comunitat religiosa que pract¡ca terápies -tant
pintoresques com les sessions diáries de rialles- a favor de
l'autoestima i del benestar emotiu.

Fotografia: K. Longinotto

Kim Longinotto ha cursat estud¡s especial¡tzats en documentals a
la National Film & Television School de Londres, tot realitzant un
gran nombre de films entre el 1976 i el 1986. Claire Hunt va
aprendre realització videográfica en una productora independent,
van fundar la 20th Century
Vixen, on han produit tots els seus f¡lms des del 1988.

Filmografia del col.lectiu "Amber":
Launch (1973); Bowes Lines(1975); Quayside (1979); Keeping Time (1983); Seacol
(1985); T. Dan Smith (1987); ln Fading Light (i989); Dream on; The writing in the

Filmografia Kim Longinotto:
Pride of Place (1976); Theatre Girls (1978); Croos and Passion (1981); Underage

Premi al millor guió, Festival de Le Baule 1991; Premi al millor autor, Northern
Electric Arts Award 1991; Premi del públic, Festival de Films de Femmes, Créteil
1992; Best Networked Programe, Royal Television Society 1992; Special
Commendation (Fiction), Prix luropa1992; Prix Futura, Berlin, 1993
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D¡recció: Claire Hunt, Kim
Longinotto

documentar visualment la vida de la classe treballadora del nord-est d'
Anglaterra. Com a col.lectiu professional prefereixen remarcar el seu
métode de treball per sobre de l'autoria individual. El 1989, amb
motiu del seu vinté aniversari van obtenir el premi del British Film
lnstitute, lndependent Achievement Award. Amber manté el criteri
d'oferir una alternáncia entre el documental i la ficció amb l'objectiu
de reflectir les trames de les relacions interpersonals.

sand (1991)

Nac¡onalitat: Gran Bretanya
Producció: 20th Century Vixen,
1992

entre el 1983

i el 1986. Les dues

So: C. Hunt

Mús¡ca: Frank Chickens
Muntatge: John l\4ister
Durada: 52 minuts
Versió: original
Format: 16 mm.
Distribució: 20th Century Vixen

(1982); Feet First (1984) (curtmetratge); Fireraiser (1988); Eat the Kimono (1989);
Hidden faces (1990); The Good Wife of Tokyo (1992)
Filmografia Claire Hunt:
Fireraiser (1988); Eat the Kimono (1989); Hidden Face (1990); The Good Wife of
Tokyo (i992)
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IADY LAZARUS

RO'E BU D

LADY LAZARU5

ROsEBUD

E I'!IÍITI?Í|i?!I

Nac¡onal¡tat: Gran Bretanya
Producció: British Film
lnstitute,

l99l

Direcció: S. Lahire
Gu¡ó: Sandra Lahire

Fotograf¡a: S. Lahire, Nicola
Balawin

So: Anna Ksiezopolska

Narrac¡ó: Sylvia Plath
Muntatge: S. Lahire
lnterpretació: Sarah Turner

Lady Lazarus és la descripció visual de les lectures que la própia
Sylvia Plath va fer dels seus poemes. Aquestes estan combinades
amb extractes d'una entrevista, enregistrada poc abans de la

Kay és una dona fascinada per l'espontánia intimitat d'una parella
de lesbianes que v¡uen al costat de la casa on recentment s'ha
traslladat. Aquesta fascinació significa l'apropament de Kay al

seva mort, que inc¡deix en l'humor macabre

món de la iconografia femenina i a l'rmaginari erótic lesbiá.

ila

visió

cinematográfica de la poetessa. El film constitueix un doll generós
d'imatges en una atmosfera de constant transformació.
Sandra Lahire (1950) estudiá cinema a la St.Martin's School of Art
i al Royal College of Art de Londres. Ha partrcipat a nombrosos
festivals.

Cheryl Farthing neix a Londres el 1962. Va estudiar cinema
teatre a la Universitat de Bristol. Actualment treballa per a la BBC
i el British Film lnstitute.

Nac¡onal¡tat: Gran Bretanya
Producc¡ó: BFl, 1991
Direcció: Cheryl Farthing
Gu¡ó: Ch. Farthing
Fotograf ia: Cinders Forshaw

i

So: Elaine Drainville

Muntatge: Peter Webber
lnterpretac¡ó:Julie Graham,
Jessica Adams, Rachel
Grimstead

Durada: 14 minuts
Vers¡ó: original
Format: 35 mm
D¡str¡buc¡ó: BFI

Durada: 25 minuts
Versió: orig¡nal
Format: 16 mm.

Premi al millor curtmetratge,
Festival lnternacional de c¡ne

Distr¡buc¡ó: British Film

realizado por mujeres, Madrid,

lnstitute

1992

t
>6

Filmografia:
Anows (1984); Edge, Terminals and Plutonium Blonde (1986); Uranium Hex (1987);

Filmografia:

Serpent River (1990); Lady Lazarus (1992)

We've Been Framed (1991); Rosebud {1992)
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/TEMORIA
TEs PION

El

THE WRITING IN THE
L'ESCRIT

A LA

SORRA

E

REs

fil conductor que recorre l'itinerari a través del món cinematográfic creat per dones té

un punt de partida que es remunta als primers anys del cinematógraf. Allí, eclipsades pels

'AND

noms de tants famosos pioners, l'agosarada Alice Guy va comencar amb ells a realifzar
films, tot aventurant-se pelterreny verge del nou mitjá d'expressió. ltambé Lois weber i
Germaine Dulac i tantes d'altres que

tot just ara

comencen a tenir espai propi en algunes

cróniques históriques.

film evoca la mágia d'un dia de platja a les costes del nord-est

Per iniciar aquesta secció de la 1a Mostra, dedicada a la recuperació d'obres,filmografies

d'Anglaterra. Les imatges recreen totes les situacions que
s'esdevenen en un d¡a de lleure: la convivéncia de diferents
generacions jugant a l'aigua, el dinar a la sorra, el vent que arriba
de sobte...Es un film divertit, ágil ipoétic, amb una capacitat

o autores, no hem trobat res millor que fer un viatge als orígens per reconstruir film a
film, la identitat d'un passat en el que elles també van tenir un significat protagonisme.

El

Nac¡onal¡tat Gran Bretanya
Producc¡ó: Amber Films, 1991
Direcció: Sirkka'Liisa Konttinen
(Col.lectiu "Amber')

Guió: "Amber"
Fotograf¡a: "Amber'

poderosa per a remoure la memória, l'emoció i la tendresa de la

Es voluntat d'aquesta Mostra donar continuitat a aquest programa, anomenat Memória,
tot fent possible en altres edicions oferir materials de directores que van realitzar la seva

infáncia, construit a partir d'un excel.lent treball basat en un
material fotográfic i sonor ple de suggeréncies.

obra amb anterioritat als anys 60. Els apropaments que hem iniciat per a l'actual

Col.lectiu "Amber" veure'. Dream 0n!

Voldríem assenyalar que per a la realització d'aquesta secció hem comptat amb el gran

So: "Amber"

programació, obren, felicment, un mar de possibilitats.

ajut de cinenova,

distribuidora que des de fa anys ha realitzat una importat tasca de
localització i distribució de films realitzats per dones, durant els primers anys del cinema.

Música: "Amber
Muntatge: "Amber"
Durada: 45 minuts
Versió: original
Format: 16 mm.
Distr¡buc¡ó: Amber Films

Filmografia:
veure'. Dream
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A HOUSE DIVIDED

5U5 PEN5

mfttrdTil

rñilf^lllf¡El

Les sospites sobre el mutu adulteri condue¡xen un jove matrimoni
amer¡cá a un pacte de convivéncia que els permeti compartir el

mateix espai sense conviure íntimament fins el dia del seu
anrversari de casament, dia en qué tot es precipita.
Considerada la primera cineasta de ficció de la história, Alice Guy
(1876 1968) va enirar a treballar a la Gaumont, com a secretária
i, per aIzar, va posar-se darrere la cámara el 1896, sense deixar
mai més aquesta activitat. La publicació de la seva autobiografia
i la seva dedicació a la literatura han deixat un rastre documental
de primera magnitud sobre els orígens i l'evolució del crnema.
Nac¡onalitat: EUA
Producc¡ó: Solax Company,
1913

Durada: 13 minuts
Vers¡ó: muda
Format: l6 mm
Distr¡bució: Cine Nova

5U5 PE N'E

UNA CAsA DIVIDIDA

Filmografia
Centenars de films, d'una durada de seixanta a cent segons realitzats sobretot durant
els primers anys, des del 1897 fins el 1910. Eis films, en gran part desapareguts,
poden class,ficar-se en tres grups:
Producció Gaumont (1897'1907): gairebé tres-cents films generalment comics o

1

melodramátics. Alguns documentals, com la série Voyage en Espagne. El 1906 un
conjunt molt més ambiciós: La vie du Christ en 25 quadres (ei conjunt no sobrepassa
la mitja hora de projeccio).
2 - Les "phonoscénes" Gaumont (1900'1907): films parlats amb la banda sonora
enregistrada sobre rotlles de cera. Série d'operes {de pocs minuts de durada).
Séries sobre intérprets populars de "music-hall": Polin, l\4ayol, Drranem. Una série
sobre la músrca enregrstrada a Espanya.
3-La producció americana (1910-1920): 76 films catalogats per Francis Lacassin.
Són migmetratges (tres bobines) que narren tota una história, generalment molt
dramática. A partir del i914, realització de "quatre bobines". Alguns títols d'aquest
darrer per'lode: L'étoile des indes, Les aventur¡ers, Prisonnier dans le harem.

E

Petit conte d'intriga i "suspense", a l'entorn de la vida d'una típica

família mitjana americana que es veu alterada per la preséncia
d'un lladre.

Lois Weber (1882 1939), considerada la primera c¡neasta
americana, va iniciar-se en la direcció en els estudis Gaumont
Talking Pictures, cap el 1908, després d'haver estat cantant,
actriu i pianista. El l9I2 passa a la Rex, d'Edwin S. Porter. L'any

l9l7

crea la seva própra companyia i l'any 20 ftrma un fabulós

contracte amb la Famous Players-Lasky. Amb un alt grau
compromís social, els seus primers films tractaven els temes

de
de

l'avortament, la pena de Mort, Ia pobresa, el control de natalitat...
Posteriorment s'allunya d'aquesta línia i es decanta cap a la les
"women's pictures" d'estil hollywoodiá. Va morir l'any 39 en la
més absoluta miséria.

Nac¡onal¡tat: EUA
Producció: Rex, 1913
lnterpretac¡ó: Lois Weber,
Vaientine Paul, Douglas Gerard,

Sam Kaufman
Durada: l3 minuts
Versió: muda
Format: 16 mm

Distribuc¡ó: Cine Nova

Selecció filmográfica
The heiress;0n the Brink {1911); The Troubadour's Triumph {1912); Suspense; The
Eyes of God; The Jew's Christmas; His Brand (1913); Hypocrites (1914); Where Are
My Children? (1916); For Husbands Only (1917); Borrowed Clothes (1918); When a
Girl Loves; A Midnight Romance; Home (1919); Too Wise Wives; Wath's Worth
While?; The Blot (1921); A Chapter in Her Life (1923); The Mariage Clause (1926);
Sensation Seekers; The Angel of Broadway 11927), White Heat {1934).

MEMÓN¡A
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tA COQUIttE

AAADAME BEUDET
LA sOMRIENT
'OURIANTE

LA PETXINA I EL MO55EN

MADAME BEUDET

@d

rCFJl,'ilECnlfEE
, esposa d'un comerciant de Chartres vol
escapar de la seva ex¡sténcia mediocre. Tiranitzada per un marit
brutal només pot evadir-se tot somiant ... Germaine Dulac
pretenia, amb aquest film, que els seus personatges, privats de
paraula, connectessin amb el públic i va utilitzar totes les astúcies
Madame Beudet

Nac¡onalitat:

Fr

anca, 1923

Gu¡ó: G. Dulac basat en l'obra
de Denys Amiel ¡ André obey

Fotografia: Paul Parguel
Maur¡ce Forster

i

BA

lnterpretació: Germaine

li oferia: ralentiments, sobreimpressions, deformacions, ... D'aquesta manera, Monsieur
Beudet, que apareix a I'inici com un ésser plácid, es converteix,
que el mitjá cinematográfic

mitjanqant la mirada de la seva dona, en una mena de monstre. El

ET [E CLERGYMAN

El film es va presentar a l'estudi de les Ursulines i va rebre el
rebuig dels partidaris d'Artaud que l'acusaven de poc surrealista, i

del públic, que el va considerar massa críptic. Tampoc no

va

comptar amb l'aprovació de l'autor del guió. Malgrat tot es va
seguir exhibint i va aconseguir un ressó gens menyspreable.
Segons declaracions de la própia Germaine Dulac: "el film no
explica cap história, reprodueix un seguit d'estats de l'esperit que

es dedueixen els uns dels altres igual que el pensament que es

film va tenir un ressó favorable, sobretot en els medis

dedueix del pensament, sense que aquest reprodueixi el

Nacional¡tat

intel.lectuals.

seguiment raonable dels fets".

Guió: Antonin Artaud

FranQa, 1927

Fotografia: Paul Pargel, BA

Dermoz, Arquilliére, Jean d'Yd,
Mlle Grisier, Madelaine Guitty,

Per a Germaine Saisset-Schneider, coneguda com Germaine Dulac

lnterpretac¡ó: Alex Allin,

Raoul Paoli

(1882-19 42],, periodi sta, sociali sta, feminista, dona d' ámplia formació
artÍstica, el cinema va significar la presa de contacte amb un mitjá
que li permetia "aportar al domini del pensament una nova forma
d'expressió". El seu treball s'orientá cap a l'experimentació formal i la
teoria. Generá una abundant producció escrita aplegada en part en la
revista Schémas (1927), creada per ella mateixa. De la má de la
Gaumont, fundá "France-Actualités", secció de documentals que va
dirigir des del 1932 fins a l'inici de la segona guerra mundial. Formá
part també de l"'Aliance du Cinéma lndependent", el 1935. El 1936
dirigeix la secció cinematográfica del moviment Mai 36", de la SF|O
(Secció francesa de la lnternacional obrera). Entre el 1935 i el 1938
supervisá 12 pel.lícules idirigí també per encárrec de la SF|O Le
marchand de canons (1936).

Genica, Athanasiou, Bataille

Durada: 35 minuts
Vers¡ó: muda
Format: l6 mm
Distribució: Cine Nova

,2
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Durada: 35 minuts
Vers¡ó: muda
Format: 16 mm

Filmografia
Les soeurs ennemies (1915); Géole mystérieux; Venus Victrix; Dans l'ouragan de la
vie (1916 ); Ames fous (1917); Le Bonheur des autres (1918); La Féte espagnole,
La Cigarette (1919); Malencontre; La Belle dame sans merci (1920 ); La Mort du
soleil (1921 ); Werther (inacabada) 11922\;La Souriante madame Beudet; Gossette
(1923); Le Diable dans la ville (1924); Ame d'artiste; La Folie des Vaillants (1925);
Antoinette Sabrier (1926); La Coquille et le clergyman; L'lnvitat¡on au voyage
ll927l; La Princesse Mandane (L'Oublié), Mon Paris (supervisió); Thémes et
variations; Arabesques ou Etude cinégraphique sur une arabesque (2928 ); Disque
927; Germination d'un haricot (1929); Le Picador (supervisió, 1932); Le Cinéma au
service de l'Histoire (muntatge d'actualitats, 1935); Le marchand de canons (1936)

D¡str¡bució: Rosebud

/v\E/v\ÓNII
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BABI RIAZAN'KI

MADCHEN IN UNIFORAA

E

LEs CAMPEROLEs DE RIAZAN

NOIES AMB UNIFORME

Drama camperol que descriu la vida d'una jove esposa violada pel

seu sogre. El

film -ámpliament controvert¡t- va convertir-se

en

una de les aportacions més significatives del jove cinema soviétic.

Nac¡onalitat: URSS
Producció: Sovekino, 1927
Guió: O. Vishnevskaia, B.
Altshuller

Fotografia: K. Kuznetsov
lnterpretació: K. Yastrebitsky,
E. Tsesarskaia, G. Bobynin,

0.

Narbekova

Durada: 70 minuts
Vers¡ó: doblada a I'anglés

Format: 16 mm
Distribució: Cine Nova

Olga Preobrazhenskaia (1881-1971), actriu, guionista i directora,
iniciá la seva activitat en I'ofici de dirigir el 1916. Abans havia
estat protagonista d'un film de gran ressó popular: Kliucheld
schastla (1913), basat en la també popular novel.la d'Anastasiia
Vervitskaia. Després del 1917 dóna classes a I'Escola soviética
de cinematografia i reprén posteriorment la seva activitat en la
direcció amb dos films per a infants realitzats el 1926 i el 1927
Després de la filmació de Babi Riazanskie, continua dirigint durant
els difÍcils anys 30. De la seva producció destaquem un drama
.

sobre la guerra civil (Tikhii Don)

i el film épic-históric

Stepan

Razin.

A l'inici dels anys vint, Manuela, una adolescent, és enviada a un
pensionat de Postdam destinat a les filles d'oficials. La férria
disciplina del centre fa insuportable la seva estada, Aviat, Manuela
s'enamora de la Senyoreta von Bernburg, l'única institutriu que li
mostra afecte. Aquesta passió condueix la protagonista al lÍmit
del suicidi. La descripció de la relació lesbiana del film, totalment
nova per l'época, contribui al seu éxit internacional.

Nacionalitat:

Alemanya

Producció: Deutsche Film
Gemeinschaft,

1

93

I

Gu¡ó: Christa Winsloe, basat en
la seva obra, Gestern und
Heute

Nascuda a Viena, Leontine Sagan (i899-1974\ va passar la seva
infáncia a Sud-Africa. Posteriorment retorná a Europa i estudiá a
Berlín a l'escola de Max Reinhart. Amb el temps esdevé actriu i

directora de teatre de molt éxit. El 1932 emigra a Anglaterra, on
realilza per a Alexander Korda, Men of tomorrow (1932) segon i
darrer film dirigit per ella.

Fotografia: R. Kuntze i F.
Weihmayr, B/N

Muntatge: Hansom

lMilde-

l\4eissner

lnterpretació: Herta Thiele,
Dorothea Wieck, Emilia Unda

Durada: 96 minuts
Versió: original
Format: 16 mm
Distribució: Taurus Films

Filmografia
Baryshnia-krestianka (1916); Viktoriia (1917); Kashtanka (1926); Ania (1927); Babi
rianzanskie (1927); Svetlii gorod (1928); Poslednii Attrakts¡on (1929); Tikhii Don
(1931); Vrazhi tropi (1935); Stepan Raz¡n {1939); Paren iz taigi (1941).
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Et GATO MONTES
EL

6AT0 MONTÉs
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Nacionalitat: EUA
Producció: Samuel Goldwyn,
per a la United Artist, 1934
Giuó: Willard [¡ack ¡ H.W.
Gribble, basat en la novel.la
d'Émile Zola

Fotografia: Gregg Tolane
Música: Alfred Newman
lnterpretac¡ó: Anna Sten,
Philips Holmes, Lionel Atwill

Durada:89 minúts
Versió: doblada al castell¿
Format: 16 mm
Distribució: Rosebud

El film está considerat com una brillant recreació d'aquest drama
erótico-romántic que gira al voltant d'una destructora amant que es
venja de la seva anterior desgrác¡a tot humiliant els membres de la
classe social responsable de la seva situació. El film va ser també un
intent de Sam Goldwyn de crear un nou m¡te femení, a l'estil Garbo,
recolzant-se en la fotogénia de Dana Sten.
Dorothy Arzner (1906-1979) és l'única dona a qui podem atribuir un
conjunt d'obra cinematográfica com a directora dins del sistema de
Hollywood, entre els anys 30 i 40. Va comencar la seva carrera

cinematográfica com a muntadora. Entre els films en els que va
treballar remarquem Blood and Sand, de Fred Niblo, de I'any 1922.
El 1927 , la Paramount, li va oferir el seu primer treball com a
directora en el film Fashions for Women. L'any 1932 va de¡xar

aquesta productora per a treballar pel seu compte. A partir
d'aleshores col.laborá amb RK0, Columbia i MGM. Després del

rodatge de First comes Courage, el 1943, Arzner es va retirar. Fins
a la seva mort va viure a Califórnia, treballant, de tant en tant, en
petits projectes de direcció, escrivint i ensenyant.

Soleá, una atractiva gitana estimada des de la infáncia per
Juanillo, és perseguida pel torero Rafael, "El Macareno". La
gelosia de Juanillo provoca la mort d'un home en el transcurs
d'una baralla. Aquest melodrama rural i folklóric, que conté,
alhora, un conficte de classe, está ple dels tics que caracteritzen
la producció espanyola d'aquella época.

Guió: R. Pi Brujas

Fotografia: lsidro Goldberger
Fanto Georg,

i

BA

So: Renée Renault

Rosario Pi Brujas és la primera realifzadora espanyola. L'any
i931 s'incorpora a Star Films, productora catalana promoguda
pel mexicá Emilio Gutiérrez Bringas y l'español Pedro Ladrón de
Guevara. En aquesta productora va treballar com a directora de

producció, guionista irealitzadora. A l'inici de la guerra civil va
viatjar a ltália i, al seu retorn, l'any 1937 va co-dirigir el seu
segon i darrer film Molinos de viento.

Nac¡onalitat: Espanya
Producció: Star Films, 1935

Música: l\4anuel Penella
Muntatge: lsmael Nieto
lnterpretac¡ó: Pablo Hertogs,
Maria Pilar Lebron, Víctor
l\4eras, Mapi Cortes,
Joaquin Valle, Consuelo

Companys.

Durada: 80 minuts
Format 35 mm
Versió: original
Distribuc¡ó: Filmoteca
Espanyola

Filmografia
Fashions for Women; Ten lVlodern Commandments; Get Your lVlan (1927); lVlanhattan
Cocktail (1928); The Wild Party \1929); Sarah and Son; Anybody's Woman;
Paramount on Parade (1930); Honor Among Lovers; Working Girls (1931); lVlerrily We
Go To Hell (1932); Christopher Strong (1933); Nana (1934); Craig's Wife (1936); The
Bride Wore Red (1937); Dance, Girl, Dance (1940); First Comes Courage (1943).
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AT TAND

EMBULLS DE LATARDA

Nac¡onalitat: tUA, 1943
Gu¡ó: lvl. Deren
Fotograf¡a: Alexander Hamid, BA

Mús¡ca: Teiji lto
Durada: 14 minuts

Format 16

mm.

Versió: original
Distribució: Cine Nova

]8

MEMÓNIA

A

LA TERRA

Deren investiga a Meshes of the afternoon sobre una part¡cular
experiéncia emocional recreada mrtlanqant la vacil.lant repetic¡ó
de moviments, aillant i modificant les imatges amb una clau
estét¡ca propera al surrealisme.

"En cert sentit aquest film és un viatge entorn a la mitologia del
segle vint". Maya Deren. També des d'una estética que deu molt
al surrealisme, combina imatges de factura i ámbits diversos a

Arribada a Nova York el 7922, procedent de la URSS, Maya Deren
(1917-1961) va ser poetessa, periodista i activista política durant
els anys 30. Més endavat, cap als anys 40 i 50 va desenvolupar
un treball infatigable en el terreny del film experimental, a partir
del qual va ser considerada la mare del cinema d'avantguarda
nord-americá. El seu treball es caracteritza, sobretot, per
l'especulació al voltant de les nocions tradicionals respecte a la

impressió, uns efectes sorpresa plens de sentit.

construcció de l'espai i el temps cinematográfic. Parell a
importácia del seu treball cinematográfic ho va ser també

la
el

treball teóric desenvolupat, entre d'altres, en el text An Anagram
and ldeas on Art, Form and Film (1946). També va organttzar,
l'any 1953, el "Poetry and Film Sumposium"iva contribuir a la
creació de la "Creative Film Foundation , l'any 1954.

partir dels quals produeix, mitjancant el muntatge

i la sobre-

Nac¡onalitat: EUA, 1944
Guió: M. Deren
Fotograt¡a: Hella Hamon

¡

Alexander Hamid, B7N

Durada:

l4

minuts

Format 16 mm
Versió: muda
Distribució: Cine Nova
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A STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR THE CAAAERA
E5TUDI COREOcRAFIC PER

A

RITUAIS IN TRANSIIGURATED TIME
RITUALs EN EL TEMPS TRANSFI6URAT

LA CAMARA

EErt+++n
En la línia de I'experimentació visual que va caracteritzar el seu
treball durat els anys 40, Maya Deren col.labora en aquest film
amb el ballarí Talley Beatty per tal d'aconseguir un espectacle
únicament possible grácies al muntatge i al treball de la cámara.

Entreteixint els seus interessos per la danqa, el mite

ila

simbologia, el film transforma el ball en una metáfora del festeig i
de la "unió sexual, de la qual el personatge en vol fugir, corrent
mar endins.

Nacionalitat: EUA, I946
Guió: l\.4.Deren
Fotograf¡a: Hella Heyman,
Nacional¡tat: EUA, 1945
Guió: M. Deren

i

B,/N

Coreografia: Frank Westbrook
lnterpretac¡ó: Rita Christiani,

Talley Beatty

lntérprets: T. Beatty
Durada: 1 3 minuts

Durada: 14

Format: 16 mrn

Format: 16 mm

Vers¡ó: muda

Versió: original
D¡str¡buc¡ó: Cine Nova

Frank Westbrook

Distr¡buc¡ó: Cine Nova

m nuts

Filmografia
Meshes of the Afternoon {1943); At lad (1944); A Study in Choreography for the
Camera (i945); Ritual in transfigured Time (1946); Meditation on Violence (1948),
The Very Eye of Night 11958). lncompletes: Witch's Cradle (1943); lVledusa (1949);
Divine Horsen,en (1947-51); Ensemble for Somnambulists (1951); Haiku Film Project
(

40
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1959-60).
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A totes les persones que assistint als nostres cursos i sessions ens han animat a tirar
endavant un projecte com aquest, i a totes les directores, distribuidores i productores que
han confiat en nosaltres cedint-nos les seves produccions.
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