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PRESENTACIó
Vll edició de la Mostra lnternacional de Films de Dones renova aquest any el seu compromís ¡n¡cial amb I'aventura cinematográfica que les dones desenvolupen en el terreny de
la recerca de llenguatges que ex¡geixen els nous cont¡nguts i temes presents a les seves
produccions. Com altfes vegades, no hem volgut lluitar per la consecució de títols estrella
s¡nó conduir el nostre treball cap a la recerca d'aquells films reveladors que permeten
s¡tuar-nos davant de noves perspectives, tant formals com temátiques, relacionades amb
les possibilitats d'aquest mitjá de comunicació. La nostra intenció és deixar constánc¡a de
les aportacions de les dones als nous camins que I'audiov¡sual, en general, i el c¡nema, en
part¡cular, estan construint. Per aixó, hem considerat oportú recuperar un film cabdal del
cinema independent feminista com és Born in Flames de Lizzie Borden, així com
Unsichtbare Gegner, obra capdavantera de I'austríaca Valie Export, per tal de recuperar precedents valuosos sobre la genealogia dels recorreguts creatius. Amb la mateixa intenció la
Mostra ha convidat la creadora multimédia Eugénia Balcells perqué presenti una retrospectiva completa del seu treball cinematogr¿fic. La resposta favorable de la realitzadora ha
permés organ¡tzar dues sessions en les quals podrem assistir al visionat d'uns materials
que s¡gnifiquen la recuperació d'una part de la história de la creació audiovisual al nostre
paÍs i que són, en bona part, el resultat d'un treball real¡tzat transversalment a l'eclosió
del moviment femin¡sta. Les seves producc¡ons componen un fresc visual de la seva experiéncia personal sobre gran part dels debats i de les reflexions de la década dels 70,
época de notable vivac¡tat creativa.
La

Partint també del treball d'experimentació amb les formes cinematográfiques, presentem
una selecció dels films d'animació d'Al¡son de Vere, realitzadora anglesa de reconeguda
válua internac¡onal. L'apartat de les ficcions inclou diverses visites a l'ámbit de Ia narració
des de diferents fórmules, que van de la comédia al musical, de la má de films com Better
than Chocolate d'Anne Wheeler, Polish Wedding de Theresa Connelly, S Dn¡om Rojdenia

de Larisa Sadilova, L'albero delle pere de Francesca Archibugi

i

Tano da Morire de Roberta

Torre.
La secció de documentals está ordenada entorn de cinc rececorreguts temátics: la guerra,
el treball, les transgressions, mirades ¡ territor¡s, ¡ retrats. A través dels seus fils conductors, s'exposen no només d¡ferents formes d'entendre l'aproximació a la realltat mitjangant
les técniques documentals, sinó també un ampli ventall de les activ¡tats reivindicades pel
fem¡nisme, com la h¡stória oral, l'análisi de la v¡da quot¡d¡ana o la recopilació de testimc
nis visuals imprescindibles per entendre I'aportació de les dones a la cultura i a les societats contemporánies.

Els curtmetratges més recents de les realiüadores de l'Estat espanyol seran també presents en aquesta edició, com a manifestació de la voluntat de I'equip de la Mostra de promocionar els projectes de les noves creadores cinematográf¡ques.

l, com a novetat, aquesta edic¡ó presentará per primera vegada una secció específica dedicada a la videocreació. Repartida en tres programes, es presentará una selecció d'obres
videográfiques, realitzada per l'equip d'OVNI (*), exemples clars de la ¡ntensitat creativa i
del domini que es mostren en aquesta modulació audiovisual, de la má de les creadores
representades.
Finalment, la Vll edició de la Mostra és, de nou, el marc que acull la presentació del film
col.lectiu construit amb la suma de filmacions d'un mlnut realitzades per diferents dones.
El tema comú d'aquest any és: Els límits, els marges, les fronteres. (**)
Amb motiu de la commemorac¡ó del centenari de la cineasta exper¡mental alemanya Lotte
Re¡niger, pionera del cinema d'animació, la Mostra dedica una sess¡ó, la ¡nfantil, a la projecció del seu primer llargmetratge, Die Abenteuer des Prinzen Achmed (7926).
(*)

OVNI (Observator¡ de vídeo no identificat) organitza la Mostra de Mdeo lndependent, que aquest any ha dut
a terme la seva cinquena edició al Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona
(t*) Les sessions dels programes de vÍdeo, així com la presentació del film col.lectiu, tindran lloc a l'auditori
de la SGAE, Passeig de Colom, núm. 6, Barcelona.
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Nacional¡tat: Alemanya
Producció: Comenius
Film, Berlín, 1923-

DIE ABENTEUER DES PRINZEN
ACHMED

7926
Direcc¡ó: Lotte

LES AVENTURES DEL PRINCEP ACHHED

Reiniger
Col.laborac¡ons: Carl
Koch, Walter
Ruttmann, Berthold
Bartosch, Alexander
Kardan, Walter Türck

Mús¡ca: Wolfgang
Zeller
Durada: 65 minuts
Vers¡ó: muda, ¡nterti

tols en anglés
Format: 16 mm
Distribució: Rosebud,
Madrid

Realitzat entre el L923 i el 1926 -fou el primer llargmetratge
d'animació de la história del cinema-, és excepcional per I'eng¡nyós ¡ revolucionari ús que Reinigerfa de la técnica de I'animació. Aconseguí un éxit considerable, especialment a FranQa,
on va ser promocionat per Renoir i Clair, que I'exhibien en ses-

sions nocturnes. L'argument está basat en els contes de Les
mil i una n¡ts. La cinta conserva els ¡ntertítols originals, dibulxats per Dulac, peró compta amb una banda sonora incorporada posteriorment i composta especialment per al film.
Lotte Reiniger (1899-1981), cineasta experimental alemanya,
fou pionera en l'ús de les técniques d'animació basades en la
utilització del paper retallat. El seu estil está inspirat en part
en les ombres xineses i en els titelles i el teatre de Max
Reinhardt, amb qui va mantenir contacte des de molt aviat. Va
comenQar la seva carrera cinematográfica amb el cuftmetratge
Das Ornament des Verl¡ebten Herzens (1919). Durant els anys
20 vaformar part del cercle berlinés de cineastes experimentals, al costat de Paul Wegener, Walter Ruttman, Hans Richter i
Carl Koch, amb qui es va casar i amb qui va col.laborar en difetorrro*u

EUGÉNIA BALCELLS
133
Atoum

Boy meets girl
Fuga

Travessant llenguatges
Eugénia Balcells va néixer a Barcelona l-any 1943. La seva primera formació universitária la va portar a graduar-se en Arquitectura Técnica a la Universitat de Barcelona
el 1965. El cinema va desvetllar-seli com a vocació preco§, peró va haver d'esperar
circumstáncies favorables per realitzar el que des dels quinze anys, a partir de la seva
primera pel.llcula, Més enllá del que s'espera, s'havia convertit en un dels seus somnis. Aquestes van arribar quan retorná dels Estats Units, després dels primers set
anys fora del paÍs (196&1975). En aquesta primera etapa, les produccions filmográfiques s-inicien paral.lelament al seu debut en els escenaris de l-art conceptual de la
Barcelona postfranquista. De fet, és en l'ámbit de l'art contemporan¡ on s'ha anat
articulant la seva extensa producció en diferents suports (vídeo, videoinstal.lació, performance, llibre, films, partitures) amb la construcció d'una singular proposta creativa.
Eugénia Balcells és pionera en el nostre país en el treball amb els mitjans audiovisuals des d'una concepció multimédia de la práctica creativa. Un camí trans¡tat per
comptats artlstes de la seva generació i que Balcells, com a dona artista, va fer espe
cialment en solitari. El reconeixement d'aquesta tasca per la Mostra de Cinema de
Dones d-aquest any és també un fet de política de dones. De fet, no podria haver
estat millor d'una altra manera. El mateix nucli de la poética d'Eugénia Balcells va
conformant-se a poc a poc com un creuament de sabers. Un arc de coneixements
tragat des de l-óptica d'un humanisme postmodem, aixó és, interessat en les pers-

*l'*"**
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pectives i els angles de visió, les formes de veure que construeixen la comprensió del
present idel passat, de la naturalesa idel discurs, del temps ide l-espai, d-una
mate¡xa i del món.
Balcells va aterrar en el panorama cultural de la Barcelona del 1975 amb el bagatge
d'una sólida formació en práctiques multimédia. El Máster d-Afts que va obtenir a la
Un¡versitat d'lowa era un dels programes més avanqats en aquells moments en
l'exploració exper¡mental de les noves tecnologies audiovisuals. Així mateix, arriba
amb l-experiéncia d-haver viscut a primera línia, d-una banda, l-embat del ressorgiment dels moviments socials a l'Amérlca del Nord -entre aquests l-articulació del
Women-s Liberation Movement- i, d-altra banda, el desenvolupament de les práctiques experimentals de l-art a l-escena novaiorquesa. John Cage, en l-área de la música contemporánia, Simone Forti en la dansa, Fluxus en la performance, Nam June
Paik i Charlotte Moorman en el vídeo, per c¡tar-ne alguns que Balcells recorda com a
referents, van oferir-li perspectives més compromeses en la relació entre práctica creativa i experiéncia de Ia própia vida, una v¡a que té un s¡gnificat afegit en el cas de

les artistes.
En aquesta primera etapa, la posició multimédia es concreta per Balcells en Ia producció de pel.lícules, objectes i profostes conceptuals. Una de les instal.lacions més
conegudes va ser Supermercart, a la Sala Vingon (1976). Així mateix, inicia col.laboracions interdisciplinars que donen lloc al llibre Anar i Tornar ,1979), amb el poeta
Carles Hac Mor, amb Eugeni Bonet a la pel.lícula 733 (1979), i el vídeo bicanal Going
Through Languages (1981) amb Marta Moia ila filósofa iescriptora Noni Benegas.
Aquests treballs conjunts continuaran al llarg de tota la seva trajectórla, espec¡alment
en una série anomenada Sound Works, de principis de la década dels vuitanta, amb
músics com Malcom Goldstein i Barbara Held. Més tard en les instal.lacions A /a
boca de les entranyes i Reposen com en la casa materna I i ll 87994) amb l"'artista
de la veu", Sjabbe Van Selfhout. I des de I'any 1981 amb el compositor Peter Van
Riper, amb qui coproduirá diverses obres, entre les quals destacaria el video lndian
Circle (L987) i la instal.lació audiovisual Traspassar límits (7994).
La concepció multimédia és, peró, una declaració de principis per a aquesta generació. Arrelada a la tradició de les avantguardes més radicals, defineix, més enllá de

l'ús de diferents suports, una actitutd lndependent. L'autonomia que es forja des d'aquesta concepció "desmaterialitzada" de I'art té a veure, d'una banda, amb la resposta als criteris mercantilistes peró molt més, en el cas de I'Eugénia, amb una actitud
propositiva. Les seves pel.lícules s'estructuren a través d'accions com recollir,/observar, ordenar/repassar, classificar,/revelar, reconstruir/revisar, identificar/entendre,
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que tenen com a funció visualitzar els mecanismes básics de significaciÓ del llenguatge audiovisual i publicitari d¡rigit a les gran audiéncies. Les pel.lícules The End
(rclll i presenta (7977) sorgeixen en el procés de treball de la instal.lació audiovlpartir de
sual Re-prlse (Ig76-Lg77), vult carrousels de diapositives confeccionades a
de
al
mercat
I'engrÓs
a
en
capsetes
fotogrames de pel.lícules de tot génere, comprat
projeccions
de
que
vuit
les
manera
de
materlal
aquet
Sant Antoni. Balcells selecciona
retÓric
del
I'esquelet
en
pel.lícula
basada
nova
una
formen
resultants
diapositives
que
clássic film hollywoodiá. La pega representa alhora tots els films possibles, tot el
narratives'
aquestes
en
es
miri,
com
és possible o l'únic que és possible, segons
Boy Meets Girl (tg7a) és una divertida síntesi d'aquesta relectura en clau deconstrucque, de
tiva del discurs cinematográfic clássic. Aquí Balcells dÓna relleu a un tema
de la
¡matges
les
fet, havia estat subjacent en el conjunt del treball: I'exploració de
masculila
de
Óbviament
i
també
dona i el discurs de la representació de la feminltat,
nitat, en els mitjans de comunicació de masses. En la mateixa Órbita i moment es
troba I'esmentat ll¡bre amb Carles Hac Mor iel video bicanal, GoingThrough
Languages (produitja de nou a Nova York, el 1981) que confronta, d'una banda, les
ima[ges de Miss Univers 1981 ¡, de I'altra, els plans-seqüéncia de tres dones en el
seu áspai quotidiá. Aquests treballs no són només uns saludables exercicis d'aprenentatge que Balcells recomana també a manera de gimnástica mental de la consciéncia crítica, slnÓ que sÓn ¡nteressants exemples del que avui anomenem la
deconstrucció dels codis del discurs de la representaciÓ. Des d'aquesta perspectiva,
les pel.lícules d'Eusénia Balcells enllacen icoincideixen amb algunes de les estratégies dels treballs performátics de les artistes feministes nord-eamericanes pioneres,
així com de I'anomenada "Primera generació" de dones ivídeo dels primers setanta'
Es tracta de promoure de forma enjogassada el distanciament crít¡c respecte al discurs expressiu de "l'Autor", perÓ també la valoració de la mirada subjectiva, de I'espai de la feminitat i de la recepció, en la textura del tramat discursiu. D'aixÓ últim'
n'és un bon exemple la pel.lícula Atbum, concebuda el 1975 (hi ha una segona versió
I'any 1978) que narra la reconstruccló de la memÓria personal a través de l'álbum de
postals, la veu ila cal.ligrafia de la seva ávia Eugénia.
Aquests foren, perÓ, els primers passos per enunciar l'objectiu: una nova lÓgica dels
sent¡ts, que és la que proposará a Fuga (1979), la seva gran apoftac¡Ó al cinema
La
experimental i la producciÓ que conté en germen molts aspectes del futurtreball'
posteriors,
obres
les
i
en
aquí
es
trobará,
feminitat
la
sobre
discurs
construcció del
en la reflexió sobre I'abast de la mirada: la seva capac¡tat d'abragar els pols oposats
culturalment en els llenguatges de la representació, temps I espai reals i temps ¡
espai ficticis, mirar i ser mirat, enunciar i conjugar-se amb allÓ que es diu alhora. El
gir de 360 graus que fa la cámera a Fuga, situada en un punt fix i orientada a part¡r
nweucrorus

I
I

I

lrs

de dotze angles o les sis reimpressions de la cinta de cel.luloide que fusionen en un
continu cincumstáncies d'espais ¡temps diverses tenen a veure amb aquesta comprehensió. D'aquí se'n deriva també una dimensió corpória i orgánica de la mirada, la
possib¡litat de transformar la rígida estructura histórica del "voyeurisme", l'objectualització "de la que és mirada", el discurs del génere en la visió que va ajudar-nos a formular amb precisió la pr¡mera teoria feminista del cinema. A les obres d'Eugénia
Balcells es mira des d'un cos que es concep globalment, matéric iconductor d'energies, centre que s'alimenta com les anelles del creixement de I'arbre, en el traqat de
cercles concentrics, en I'espiral de I'estructura de I'ADN, en les c¡ntes de Móbius,
totes elles figures treballades com a estructures sustentadores en les seves obres.

Íi
l

El fet que durant aquesta segona meitat dels setanta Eugénia Balcells comencés a

concebre treballs en i sobre el cinema está també relacionat amb tot el que el cinema
va representar per a la cultura de l'avantguarda literária iartística local iel que generaven aquelles sessions -ja mítiques per a la meva generació- de la Filmoteca i de
I'lnstitut Alemany de Barcelona. Balcells fa formar part del Film Video lnformació,
col.lect¡u que aglutinava interessats en el llenguatge cinematográfic i de la imatge en
general. La seva participació amb Boy Meets Girl en el Film London: Thrid
lnternational Avant-Garce Film Festival, la desmarca en aquesta línia il'assenyala com
a pionera d'aquest génere a Espanya. Peró les condicions del país eren encara difícils
per a aquestes propostes i Balcells retornará als Estats Units, des d'on treballará una
altra llarga temporada i després del 1988, en períodes alterns, entre Barcelona i
Nova York. La fascinació per la imatge en les seves múltiples varietats, I'exploració
de la seva naturalesa lumínica ila reflexió profunda sobre el "lloc" de la visió han
estat eixos en les Iínies de treball d'aquesta art¡sta. En aquesta "dansa", com ella
mateixa acostuma a anomenar poética i metafóricament les nostres trajectóries, el
somni del cinema, de "fer una pel.lícula" continua latent, esperant c¡rcumstencies
més favorables.
Assumpta Bassas

3
Nac¡onalitat:

EsPanYa

I33

Producció: 797A'79,
B/N
D¡recció: Eug¿nia
Balcells, en col.labora-

ció amb Eugeni Bonet
Durada: 55 minuts

Versió: sense diálegs
Format: 16 mm

Aquesta pel.lÍcula és un joc amb la relació de so i imatge en
un exercici d'observaciÓ i análisi dels diferents llenguatges I
tipologies cinematogrefics. A 113 es parte¡x, al contrari de I'habitual, de la banda de so per després trobar les ¡matges' Es
van prendre com a guió ¡ estructura de la pel.lícula tres d¡scos

d'efectes sonors d'Electra Records "133 Authentic Sound
Effects". El film és como una mena de collage de dlferents
fragments de materials preexistents: restes ¡ fragments de
pel.lícules de géneres tan diversos com I'amateur, publ¡citari'
turístic, industrial, etc.
Es va presentar a la lX Biennale de París al Centre Georges
Pompidou de Paris, I'any 1980, al Norlh Carolina Film Festival,
USA 1981, al Found Footage Fllms al Collective for Living
Cinema a Nova York el 1981, i a la Biennal lnternacional de
Sáo Paolo el 1981. A Espanya es va presentar a la Prlmera
Setmana de Cinema Experimental Espanyol a Barcelona el
1981, al Cine Experimental Contemporáneo de Pamplona el
1.98t, a la Muestra de Cine Contemporáneo Español al Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid el 1981' I després a la
Mostra Cinema d'Avant Garde en Espagne, Centre Georges
Pompidou, Paris,7982.
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Aquesta pel.lícula és la filmació d'un objecte: un vell álbum de
postals de la meva ávia que jo sempre mirava de petita. La
cámera vlatja a través de les imatges ide I'escriptura, irecorre

diferents c¡utats d'Europa, els carrers de Barcelona, un balnea_
ri, les imatges de dones d'aquella época i també les paraules
dels missatges i les ca.ligrafies. A la banda sonora hi ha la
música romántica gairebé desfeta de Richard Strauss tocant el
piano i la veu de la meva ávia llegint fragments dels missatges

de les postals. (*)

Nacionalitat: Espanya

Producció:1978, cotor

Producció: 1978, color

ldea, realització i

Direcc¡ó: Eugénia

d¡recc¡ó: Eugén¡a

Balcells

Balcells

Durada: 10 minuts

Cámera: Jaume

Versió: sense diálegs

Perecaula

Format: 16 mm

de Barcelona el 1989 i va rebre un premi Especial en el XVI
Certamen lnternacional de Curtmetratges. Es va presentar al
Film London: Third lnternational Avant Garde Film Festival a
Londres el 1980. Es va projectar al Festival lnternacional de
Cine de Mujeres de Madrid I'any 1979.

Barcelona

Madrid)

Veu: Eugénia Gorina

Música: R¡chard
Strauss plays Richard
Strauss
Xav¡er Balcells, Ricard

Balcells i Nat¡ Lorenzo
Durada: 11 minuts
Vers¡ó: original en cas-

tellá, catalá, anglés

i

francés

Format: 16 mm

per
Premi al XVI Certamen
lnternacional de
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Curtmetratges,

Montatge: Ernest Blasi

ella mateixa.

É

BOY MEETS GIRL

Aquesta pel.lícula parteix d'una pregunta: ¿quina imatge tindria
de I'home ide la dona un extraterrestre que mai hagués vist
éssers humans vius i que només conegués les seves imatges a
la premsa, llibres i revistes?
Está estructurada com un joc, la pantalla está dividida en dues
parts per un eix vert¡cal: a I'esquerra hi ha una successió d'imatges de dona i, a la dreta, d'home. S'estableixen relacions
entre les diverses ¡matges, gairebé per alzar, i a intervals el
moviment es para i es formen parelles.
Les més de mil imatges que constitueixen aquesta pel.lícula
provenen de diaris, revistes, publicitat, etc. i configuren un
retrat arquetípic de I'home i la dona contemporanis vistos a través dels mitjans de comunicació.
El es va presentar a l'exposició FIN a la Sala Cent de Barcelona
el 1978, al Film London: Third lnternational Avant Garde Film
Festival, Londres, el L979, a l'American lnstitute of Graphic
Arts, Nova York, el 1980. També es va presentar a
I'lnternational Showcase of Women's Films en el Global Village
(Nova York, 1980), a la lX Biennale de Paris al Centre Georges
Pompidou el 1980. A Espanya s'ha presentat el 1981 a la
Primera Setmana de Cinema Experimental Espanyol (Barcelona),
a Cine Experimental Contemporáneo (Pamplona), i a la Muestra
de Cine Experimental Español (Museo de Arte Contemporáneo,

Amb la col.laborac¡ó de

El film es va presentar a la Setmana lnternacional de Cinema

(*) Els comentar¡s dels films d'Eugénia Balcells han estat elaborats

Nac¡onalitat: Espanya

nweucrou
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Aquesta pel.lícula és en real¡tat un te¡x¡t de filmacions successives
a l'interior de la cámera. Va ser realitzada amb una Bolex manual
que permet¡a avanQar i endarrerir el film segons un guió d'espais ¡
temps precisos.
La cámera, s¡tuada en un punt fix en el centre d'un espai (un interior),
anava girant sempre a la mateixa alQada del terra per a filmar els
360q de I'espai, dividit en 12 seccions, com I'esfera d'un rellotge.
És un treball sobre I'espai/temps, que va enregistrant en successi-

¡res impressions de la pel.lÍula els mateixos espais a temps diferents.
Els personatges que hi apareixen real¡tzen accions quotidianes i
travessen successivament I'espai a la manera d'un film familiar.
Sempre estan sols en el seu espai propi i es relacionen els uns
amb els altres només a causa de les successives impressions de
la pel.lícula, que es van fent més i més denses, és a dir, lluminoses, fins a arribar a 5 capes cap al final del film.
Fuga es va projectar a l'Anthology Film Archives a Nova York I'any
l-980, al Centre Georges Pompidou, a la lX Biennale de París I'any
1980, a Altro Cinema Europeo de Milá, ltália el 1980, a Nuovi
Aspetti del Cinema Sperimentale Europeo, Génova, ltália 1980. A
Espanya es va presentar a la Primera Setmana de Cinema
Experimental Espanyol, Barcelona, 7987, a la Muestra de Cine
Experimental Contemporáneo de Pamplona, 1981, a la Muestra de
Cine Experimental Español al Museo de Arte Contemporáneo de
Madrid de 1981. la la Bienal lnternacional de Sáo Paulo, Brasil,
1981- i en Cinema d'Avant Garde en Espagne, al Centre Georges
Pompidou, Paris, 1982.
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Nacionalitat: Espanya

Nacional¡tat: EsPanya

Producció:1979, B/N

Producció:1978, color

Direcció: Eugénia

D¡recció: Eugénia

Balcells

Balcells

Persones: Eugénia

Durada: 28 m¡nuts

Balcells, Eugeni Bonet,

Versió: original anglés

Carles lvlor, Nati R¡bas

castella

Montatge: Ernest Blasi

Format: Betacam S.P.

Durada: 25 minuts

Versió: muda
Format: 16 mm

TRAVESSANT LLEN

G

UATG ES

Aquest treball consta de dues cintes de vídeo que han de ser
mostrades simultániament en dues televisors o en dos projeci

cions:
1.- Canal esquerre: Ltenguatge pÚbllc (Miss Universe 1981)
2.- Canal drcI'. Llenguatge personal
1.- Llenguatge públic

-

Realitzat a part¡r del programa de tele-

visió comercial "Miss Universe LgaL", de dües hores de durada. A la cinta final, que dura 28 minuts, hl ha hagut una manipulaciÓ mínima del material ja que el muntatge s'ha l¡mitat a
destacar les fites de la competiciÓ respectant la cronologia de
I'original.
S'observa en aquest programa una estructura repet¡t¡va de les
técniques canÓniques de televisió, en la qual la gramática és

exterioralareal¡tatdelesparticipants.Lacámeradetelevisió
replica les lleis del joc de les soc¡etat de consum i buida al
subjecte/objecte dels seus propls impulsos i sensibilitats'
transformant-lo en un símbol unidimensional' Així s'aconsegueix la domesticació de la persona per vendre els productes
ideologies d'aquesta societat.

i
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2.- Llenguatge personal - Realitzat a partir de 10 hores de gravació de vídeo, la cinta acabada dura també 28 minuts.
En I'exploració del llenguatge personal s'ha ut¡lltzat la cámera
com a Instrument de coneixement per les persones a ambdues
bandes de la lent. La cámera intenta establir un contacte, captar la naturalesa fluida de la persona estant-essent; i a través
dels gestos quotidians i els seus s¡stemes aconsegueix la visió
d' una corporalitat íntegra.
He buscat aquest contacte de dues formes:
Totes les persones accepten la preséncia de la cámera, que no
té un objectiu predeterminat. Aixó produeix una absoluta novioléncia ja que els persones s'entreguen a quelcom que per
voluntat própia ningú pot o vol controlar.
Per accentuar la llibertat de la cámera i l'espontaneitat de les
¡matges, he decidit rec'orrer a I'espai explorant-lo (scanning) en
un mov¡ment cont¡nu per no privileg¡ar un punt de vista/mira fix.
La cámera per buscar-ho ho está buscant tot, sense saber qué
trobará.
Aquesta instal.lació es va presentar al Primer Festival de Vídeo
del Festival de Cine de San Sebastian I'any 7982.

ALISON DE VEBE
- The Black Dog
- Café Bar
- Mr. Pascal
- Psyche and. Eros
- Silas Marner
- Two Faces
Nascuda el L927 a Pakistan, es va formar com a artista a la Royal
Academy School. Entre el 1951 i el 1956 va treballar a diferents
estudis d'animació anglesos, com els Holas i Batchelor, realiüant
diverses tasques relacionades amb la técnica dels acetats'
Posteriorment es va establir com a professional liberal i va realitzar

espots, crédits I efectes especials.
El 1968, conjuntament amb Heinz Edelman, va encarregar-se de la
supervisió i del disseny de Yettow Submarine (George Dunning), la
pel.lícula de dibuixos animats basada en les canqons i els personatges dels Beatles, que conté seqüéncies molt innovadores i originals.
Des del 1970 va realitzar animaciÓ publicitária per a la Wyatt
Cattaneo Productions, on va treballar durant deu anys, perÓ també
comenqá a realilzar els seus propis films, que aconsegueixen de
seguida el reconeixement internac¡onal i diversos premis en els
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Festivals especialitzats. L'obra d'Alison de Vere manifesta el
seu interés per I'aft, la poesia i la filosofia, conté elements

autobiográfics i barreja el real amb el fantástic, les imatges
oníriques i les seves exploracions per la memórla personal.
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Nacional¡tat: Regne
Producció: The Black
Dog Ltd,

suport de Channel Four Television.

EL GOS NEGRE

c/o Channel

4TV, London, 1987

A partir de 1980 segueix la seva producció independent amb el

THE BLACK DOG

Un¡t

Di¡ecció: Alison de
Vere

Guió: A. de Vere

Animació: A. de Vere

Un gos negre condueix una dona en un viatge oniric per un mis-

teriós paisatge. L'an¡mal podria anomenar-se Plaer, Por,
Angoixa o Destí. La llegenda l'anomena Anubis, conductor de
les ánimes.

So: Sean Lenihan
Música: Peter Shade
Durada: 19 minuts

lgual que la protagonista de Café Bar, I'heroina d'aquest film té
carácter autobiográfic.

Versió: sense diálegs
Format: 35 mm
D¡stribució: fhe Brit¡sh
Counc¡1, Londres

F¡lmograf¡a:
Two Faces (1960); False Fr¡ends (1963); Café Bar (L974\', Mr. Pascal 17979):
S¡las Marner(7983); Ir¡e Black Dog(7987Ii The Angel and the Sold¡er Boy
(1989); Psyche and Eros (t994).
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CAFÉ BAR
clrÉ em
Una dona i un home es troben per prendre un café. La comunicació pot ser difÍcil.

Nacional¡tat: Regne
Unit
Producc¡ó: Wyatt,
Cattaneo Productions

Ltd, 1974
Direcció: Al¡son de
Vere

La protagonista d'aquest film és un autoretrat de la directora,
que es va inspirar en un dels seus locals preferits del Soho

Animació: A. de Vere
Durada: 5 m¡nuts
Vers¡ó: sense diálegs
Format: 16 mm
Distribució: The Brit¡sh

londinenc.

Council, Londres

Nac¡onalitat: Regne

MR. PASCAL

Unit
Producc¡ó: Wyatt
Cattaneo Productions

Ltd, 1979
D¡recció: Alison de
Vere

Animació: A. de Vere
Durada: 7 m¡nuts
Vers¡ó: sense d¡álegs

Format: 16 mm
D¡str¡bució: The Brit¡sh
Council, Londres

EL SENYOR PASCAL

Un vell sabater trenca una ¡matge sagrada

Aquests primers films d'Alison de Vere (Café Bari Mr. Pascaf
no comptaven amb finangament extern i foren realitzats durant
el temps lliure de la directora. En el cas de Mr. Pascal, la realitzadora, fent de la necessitat v¡ftut, va encarregar la música a
dos músics de carrer que, alhora. la van compondre i interpretar.

Premi especial del

jurat del Festival
d'Annecy (1975)

'*',"oo*'
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Guardó d'Or Festival
d'Annecy (7979]|

REVELACION5

{ilÍf:P q??tit T: ¡.:

PSYCHE
PSIQUE

I

AND

EROS

EROS

Revisió de I'antic relat grec sobre la pr¡ncesa que va provocar
la gelosia d'Afrodita ila passió del mateix Eros, el déu de I'amor. Psiche esdevé immortal quan és capag de considerar-se

en igualtat de condicions amb Eros, a qui segons la llei dels
déus no podia mirar de cara. Eros, que representa el poder
esfereidor del desig sexual, compartint el seu poder amb
Psiche, aprén la tendresa humana. Actualment, I'erotisme es
confon sovint amb la pornografia, que fragmenta i destrueix.
L'erotisme correspon a la total¡tat de la persona; Eros i Psique
són I'amor. Aquesta és la reflexió que proposa el film.

Nac¡onal¡tat: Regne

Nacional¡tat: Regne

Unit

Un¡t

P¡oducció: Alison de

Producció: 1983

Vere Animation Ltd,

D¡recció: Alison de

1-994

Vere

D¡recc¡ó: Alison de

Animac¡ó: A. de Vere

Vere

Dufada: 28 minuts

Animac¡ó: A. de Vere

Versió: original anglesa

So: Richard Reynolds

Format: 16 mm

Música: Peter Cusak

Distribució: The British

Muntatge: Sean

Council. Londres

SILAS IMRNER
SITAS MARNER

Basada en la novel.la Silas Marner, the Weaver of Raveloe,
escrita per George Eliot, (pseudÓnim de I'escr¡piora anglesa
Mary Ann Evans) aquesta entranyable histÓria narra la vida del
vell Silas, un teixidor solitari que, fugint de I'alienaciÓ de la
seva vida, decideix marxar cap a la poblaciÓ de Raveloe' Allí

passará la resta dels seus dies i trobará finalment la felicitat'

Lenihan
Durada: 26 m¡nuts

A través de la música i la estética dels plans, Alison de Vere

Versió: sense dialegs

construeix amb gran expressivitat un film d'animació d'una
emot¡v¡tat suprema.

Format: 35 mm
Distribució: The British
Council. Londres

lr
TWO

FACES

DUES CARES

Primer intent de la directora anglesa Alison de Vere de fer un
film artístic, personal.
Aquest cop basat en un poema que parla del poder de I'amor,
els obstacles, l'anyoranga, el pas del temps...

Nac¡onalitat: Regne

Nacionalitat: Áustria

Un¡t

Producció: Val¡e

Producció: Al¡son de
Vere, 1960
Direcció: Alison de

UNSICHTBARE GEGNER

Export, 1978

ADVERSARIS INVISIBLTS

D¡recció: Val¡e Export

Vere

Guió: Peter Weibel, V.

Animació: A. de Vere

Export

Durada: 4 m¡nuts
Ve?s¡ó: or¡ginal anglesa
Format: 16 mm
Distribució: The Brit¡sh
Counc¡1, Londres

Fotografia: Wolfgang
Simon

So: Klaus Hunds
B¡chler

Muntatge: Juno Sylva
Englander, V. Export

lnterpretació:
Dominick Dusek,
N¡onica Helfer-Friedrich,
Edward Neversal, Josef
Plavec, Helke Sander,
Herbert Schmid...
Durada: 109 minuts
Vers¡ó: or¡ginal alemanya amb subtÍtols en
i¡nglés

Format: 16 mm
D¡stribució: C¡nenova,
l.ondon

Trencant amb tota la llibertat les unitats convencionals de cos, espai i
temps, aquesta obra d'una de les capdavanteres del c¡nema femin¡sta
europeu és una incursió exploratór¡a per la des¡ntegració psíquica i la fragmentació de la identitat. L'acció cobreix un any de la vida de I'Anna, una
jove fotógrafa vienesa cada vegada més convenQuda que els hiksos, una
forqa estranya ¡ hostil, está enva¡nt els cossos de la gent i és la responsable del deteriorament ¡ la creixent violéncia que I'envolta. Valie Export
explora hábilment les possibilitats del muntatge, tot combinant el vídeo,
les técniques de performance, les instal.lacions artístiques i elements del
cubisme, surrealisme o dadaisme amb les del c¡nema d'avantguarda.
AmyTaulin, en un article publicat al Soho Weekly News, definia el film
amb aquests termes: "com s¡ el Godard de Numero deuxfos reencarnat
per una dona i dec¡dÍs fer una versió feminista de La invasión de los ultracuerpos".
Valie Expod és una artista que va treballar en l'ámbit c¡nematográf¡c des
del 1967, sempre amb la ¡ntenció d'eixamplar els límits dels conceptes
cinematográfics convencionals. El 1968 fou una de les fundadores de la
Cooperativa de cineastes austríacs i a part¡r del 1970 va comenqar a utilitzar el vídeo per a les seves creacions. La seva obra aplega films,
acc¡ons, vídeos, fotografies i actuac¡ons. Col.laborá habrtualment amb
Peter We¡bel, un dels ¡mpulsors del cinema experimental alemany. Fou
una de les fundadores del grup Film-Women-lnternational, de la Unesco.
Ha publicat també nombrosos art¡cles.
Filmografia:

lnterrupted L¡ne l1972li ...Remote... Remote...; Mann & Frau & An¡mal;
Adjung¡erte D¡slokat¡onen (7973)i Uns¡chtbare Gegner (7978)i Syntagma \19A3)i
D¡e Prax¡s der L¡ebe 11985\.
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BORN IN FLAMES

Nac¡onal¡tat:

EUA

5

RECORREGUTS DOCUI'IENTALS

Producció: 1983

NASCUDA DE LES FTAMES

D¡recc¡ó: Lizzie Borden
Gu¡ó: L. Borden

Considerat un film clássic dins del cinema feminista independent, aquest primer treball de Lizzie Borden, realitzat I'any

Al Santana

1983, combina les técniques del documental amb el r¡tme

Adéle Berte¡, Red

rápid de la música i ofereix una resolutiva visió crÍtica de les
lÍnies que delimiten les categories d'étnia, classe, i génere en

Crayola

els relats mediátics. Construil en un espai utópic i futur¡sta,
Born in flames recorre una faula utópica plena de suggeriments
en I'ordre de la discussió política.

1. La guerra

Fotograf¡ar Ed Bowes,

Mús¡ca: The Bloods,

2. El treball
3. Transgressions

Muntatge: L. Borden
lnterpretac¡ó: Honey,

4. Mirades i terr¡tor¡s

Adéle Berte¡, Flo
Kennedy...

5. Retrats

Durada: 90 m¡nuts
Vers¡ó: or¡g¡nal angles¿¡

Copaftícip de I'lvy League Backpound US Filmaker, Borden va

amb subtÍtols en

estudiar abans pintura i história. Posterlorment implicada en la
creació cinematográfica, primer com a muntadora i després
com a realitzadora independent, fundá més endavant

francés

I'Alternate Current.

Format: 16 mm
Distr¡buc¡ó: Films de
Femmes in France

Filmograf¡a:
Born in Flames (7983)i Work¡ng G,r/s (1986); Tale from the Dark Side (1988):
Love Cr¡mes (1991); Let's Talk About Sex (1994); Juarez (79951.
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l. La guerra

Nacionalitat: Canada

A BALKAN JOURNEY

Producc¡ó: Gerda
Films, 1996

UN VIATGE PELS BALKANS

Direcció: Brenda

A Balkan Journey
Calling the Ghosts
Tala med m¡g systrar

Longfellow

cuió: B. Longfellow
Fotograr¡a: Zoé Dirse
So: Just¡ne Pimlott

Mús¡ca: Philippe
Lapointe, lvlarjan
l\4ozet¡eh

Muntatge: Jack Morb¡n
Durada: 53

versió: or¡g¡nal anglesa
Format: 16 mm
D¡str¡buc¡ó: Brenda

El 1995, durant els darrers mesos de guerra a lugoslávia, la
realitzadora es desplaga a Belgrad, Zagreb I Sarajevo per
conéixer les dones de la resisténcia que ha descobert per
nternet.
És un document estrany sobre les formes de solidarltat desenvolupades per les feministes a I'hora d'oposar-se al nacionalisme i al militarisme: rádios clandestines, refugis per a dones
I

violades i per a les seves criatures, revistes, manifestacions
del grup Dones de Negre a la plaQa de la República de
Belgrad, etc.

Longfellow

Brenda Longfellow va néixer el 1954 a Sudbury (Ontario). És
llicenciada per la Universitat de York i actualment ensenya
cinema al York's Atkinson College. Ha realitzat diversos curtmetratges.

Filmografia:
Our Marilyn (!987]|i Gerda (L9921i A Balkan -lourney (Fragments from the other
s¡de of War) (1996); Shadow Maker/Gewndolyn Macewen Poet i.1997\.
s nrconneeur Do(u¡4ENTALS
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2. El treball

f{aclonalltat: Franqa
Producció: Point du
)our

/

QUE PERSONNE NE BOUGE!

Canal +, 1998

QUE NINGÚ ES MOGUI!

Dlrecc¡ó: Solveig

Que personne ne bouge!
When Mother Comes Home for Chr¡stmas...

Anspach
Ouló: S. Anspach

Fotografia: lsabelle
llazavet
So: Er¡c Boisteau
Mús¡ca: Mart¡n
Wheeler

Muntatge: Anne Riegel
Durada: 60 m¡nuts
Vors¡ó: or¡ginal france-

Entre 1989 ¡ 1990 cinc dones que es coneixen des de la infantesa organitzen set atracaments. En el vuité cop que intenten són
arrestades. La premsa parlá de la "banda de les Amazones".
Aquest film és el seu retrat i el d'una ciutat que no va condemnar
aquest episodi. Una retrobada forta i emot¡va entre aquestes
dones i els representants de la llei: policíes, advocats, jutges,
directors de presons.

Format: 16 mm

Nascuda a lslándia el 196O, després dels seus estudis universitaris a París (filosofia i psicologia) ingressa a la FEMIS, on obté el
1989 el diploma de realitzadora. Va participar en I'Autre Journal i

Olstr¡bució: Po¡nt du

al Cinematographe del 1986 al 1991.

sa amb subtÍtols en
irngl¿s

krur, París

l'(|rn¡ del públ¡c
I

l{)99.
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FllmoErafla:
Curtmetratges: Par amour; La t¡re O9a9\i Vestmannaeyjar (1990); Le Chem¡n de
Kjólur(LggLli Viz¡r etV¡zieüe (1993). Vídeo: Bonjour, d'est pour un sondage
(!9951i Sarajevo. Paroles de casques bleus (1995); Bistrik, Saraievo 1L995\.
Migmetratges: sandr¡ne a Paris (L992lt Barbara, tu n'est pas coupable: Que personne ne bouge! (7994\.

lI

WHEN I.IOTHER

COTYES HOME FOR
CH

RISTIIAS...

3. Transgressions

Nacional¡tat:
Alemanya, Grécia

Producció: Vangelis
Kalambakas, Nilita

ouAN tA MARE ToRNA A IASA PER NADAL...

Gendernauts

Vachani

Ccproducció: ZDF, Tlre

Joséphine, nascuda a Sri-Lanka, s'ha de separar dels seus fills
per anar a.Grécia a guanyar-se la vida i poder mantenir la seva
família. Mentre els seus fills segueixen la seva escolarltat a les
institucions que acullen la gran quant¡tat d'infants que tenen
mares treballant a I'estranger, el nen que ella cuida viu rodejat
de luxes. La seva mestressa, prototipus de la dona moderna
atrapada pel seu treball, apareix com a contra-model de
Josephine. El film reune¡x impressionants seqüéncies sobre
I'exportació de dones de Sri-Lanka cap a paisos compradors de
má d'obra femenina en un s¡stema d'economia paral.lela pafticular i a la vegada universal.

Sexing the Label

Greek F¡lm Centre &
Films¡xteen, 1995

D¡recció: Nil¡ta Vachani
Recerca: N. Vachani
Fotografia: Vangel¡s
Kalambakas

So: K. Nandha Kumar.
Costas Poulantzas
Música: Ross Daly
Muntatge: Nilita
Vachani
Durada: 109 m¡nuts

Nilita Vachani, nascuda a Nova-Delhi, el 1960 estudiá cinema
als EUA, primer a Pennsylvania i després a I'lnstitut d'Art de
Chicago. Des de 1988 es dedica al muntatge de films documentals i treballa com a assistent de realització amb Mira Nair.
Actualment viu i treballa a Atenes.

Versió: orig¡nal s¡nhali

r

i anglés amb subtÍtols
en anglés
Format: 16 mm
D¡stribució: Greek Fil|
Centre, Atenes

Filmograf¡a:
Documentals: Eyes of Stone (1989); Diamonds in a Vegetable Market (t992],:
When Mother Comes Home for Chr¡stmas... (1995). En prepaacic Barhgad
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Premi deljurat al millor
documental a¡ Festival dL,
Popoli, Florénc¡a 1996 i,l
Festival lnternazionale
Cinema Delle Donne.
Torino 1997.
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GENDERNAUTS
GENDERNAUTS

De la má de s¡gnificatives experiéncies relatives a la mobilitat
dels géneres en aquest final de mil.leni, Monika Treut, fa una
incursió per les discrepáncies respecte a les fixacions arqueti
piques de la construcció social de la sexualitat, reconeixent la

disfunció entre les vivéncies personals i I'ordre de les convencions.
Nascuda I'any 7954 a Mónchengladbach, estudia literatura a
Marbourg/Latin, on es doctora el L982. Realitza vídeos des de
1976, el 1984 fundá juntament amb Elfi Mekesch la societat
Hyena Filmproduckt¡on. Realitza films que tenen per tema cen_

Naclonalitat: Alemanya

Nacionalltat: Austrál¡a

Producc¡ó: Hyena

Producció: 1997

F¡lms, Hamburg, 1999

Dlrecció: Anna

D¡recc¡ó: fúonika Treut

llroinowski

Guió: M. Treut

Ouló: A. Broinowsk¡

Fotograffa:

Fotografia: Kathryn

Elf¡

M¡kesch

Mrlliss

So: Andreas P¡etsch

So: Alicia Slugarsk¡

Mús¡ca: Georg Kajanus

Múslca: Robert lvloss

Muntatge:

Muntatge: Richard

Er¡c

Schefter

l'¿rin

Durada: 86 minuts

Durada: 57 minuts

Versió: anglesa

Vors¡ó: original anglesa

Format: 35 mm

Format: 16 mm

D¡str¡buc¡ó: Hyena

Dlstribuc¡ó: Jenn¡fer

Films, Hamburg

oornish Med¡a, Sidney

tral el feminisme, el sexe i la sexualitat. Viu a Hamburg i als

SDflNG THE LABEL
ETIQUETANT ELS SDGS

Aquest film presenta un apassionant vlatge a través de la
sexual¡tat i els géneres a la década dels 90. Amb la comunitat
gai i lésbica de Sydney com a punt de partida i amb la participació activa de les persones entrevistades, aquest document
sobre els transgéneres construeix un ampli pa¡satge d'histÓries

íntimes, relacionades amb les categoríes "sexuals" habituals i
les etiquetes convenc¡onals de femení i masculí, gai i heterosexual. Relacions transsexuals, de dones que són homes de nalxement, de dones que viuen amb homes que habiten en cossos de dones...
Anna Broinowski aborda els géneres sexuals amb una astuta
ambigüitat, tot introdu¡nt noves perspectives sobre I'amor, el
génere, el feminlsme i la sexualltat. En paraules de la d¡recto-

EUA.

ra: "per mi, la comunilal Queer és I'experimentació ideal del
génere".
F¡lmografia:
Curtmetratges: Bondage 0983); Ann¡e l1'g&a ]. Max; Dr. pagtia
lTgg2li Dan¡sh
girls Show everyth¡ng (7996); Llargmetratges i Seduct¡on: the cruel Woman
l:Igg')i
V¡rg¡n Mach¡ne |19A8)i My father ¡s com¡ng (!ggl)i Femate M¡sbehav¡or (Igg2)i
Erotique (7994)i D¡dn't do ¡t for tove (1997); Gendernauts (1999)

o, t
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Premi espec¡al Teddy

al Festival lnternac¡onal de Berlin (1999);
Premi de I'audiéncia a
Tur¡n (1999).

F¡lmograf¡a:
Hell Bento! (1995); Sexing the Label (1996\
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4. Mirades i territoris

,,
Nac¡onal¡tat: Franqa

RECREATIONS

Producció: Les Films
(l'lci et La Sept/Arte,

RECREACIONS

1992

Récréations

Dlrecc¡ó: Claire Simon
Fotograf¡a: C. Simon

Valko¡nen ta¡vas

5o: Dom¡nique
I

irncelot

Música: Pierre'Louis
( i¿r

rc¡a

Muntatge: Pierre Lou¡s
(

i¿¡rci

a

Durada: 52 minuts
Versió: orig¡nal france!i;l

Una mirada atenta a un pati d'una escola a Franga.
Successives sortides alazona que anomenem d'esbarjo, successives onades de nenes i nens. Jocs i trobades, negociacions pel domini de I'espai, aillaments necessaris fora de les
regles de joc que imposen els més forts, afectes i violéncia,

sadismes i pors. La cámera modesta i atenta de Claire Simon
mostra que, en aquesta petita cort dels miracles de "l'hora del
pat¡", la vida és més dura i més i§ual a la nostra del que
podem arribar a pensar.

Format: 35 mm
Dlstribució: Les F¡lms
(l lci, ParÍs

F¡lmografia:
Curtmetratges: La Pol¡ce (1988); Scenes de ménage (\99!\', A¡l¡ste Pe¡ntre
(1992); Llargmetratges: Les Patlents (1989); Récréat¡ons (7992\; Faits D¡vers
(1993); Coúte que coúte (1994-95); Sinon, ou¡ (1996-97). Altres produccions:
Objets d'amour (7998).
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VALI(OINEN TAIVAS

Nacionalitat: Finlánd¡a
Producció: Kinotar

CEt BLANC

"Quan era una nena, vivíem en un lloc magnífic: el poble de
Rushes. El poble era a la riba d'un llac. Anávem a pescar i a
remar. Prop del llac hi havia un bosc frondós on t'hi podíes perdre. Prop del poble hi havia una fábrica de níkel. El meu pare h¡
treballava. Estava orgullosa que el meu pare produís alguna
cosa molt ¡mpoftant per al nostre país.
Els dies, els mesos i els anys han passat. El poble ha anat
emblanquint-se. Els peixos han desaparegut, el llac s'ha transformat en pantá, les branques dels arbres s'han convert¡t en
munyons negres. La terra... Els hab¡tants s'han desplagat a la
ciutat. D'aixó fa molt temps, i jo somio sempre amb el meu
poble d'infáncia". (Natalia Malykova)
Valkoinen laivas mostra com l'ésser humá, grácies a la seva
facultat d'adaptació i per raons económiques, pot ¡ ha de continuar v¡vint en un entorn ecológicament molt degradat.

5. Retrats

Oy,

1998
D¡recció: Susanna

Chantal Akerman par Chantal Akerman

Helke i V¡rp¡ Suutari
Gu¡ó: S. Helke i V.

Mode med Simone de Beauvoir

Suutari

Fotografia: Tuomo
Vi

rtanen

So: Oli Huhtanen

Mús¡ca: Sanna
Salmenkallio

Muntatge: S. Helke

i

V. Suutar¡
Durada: 54 m¡nuts

Versió: original russa
amb subtÍtols en f¡nds

Format: 35 mm
D¡stribució: Kinotar

Oy,

Helsinki

Susanna Helke (1967), cineasta i fotógrafa lndependent, i Virpi
Sutani (1967), també cineasta, han format un equip de direcció que ha realitzat conjuntament diversos films.

F¡lmografia:

lnsolence 11993): Lover; Tree Stumpi An¡nal's Hand (1994)i S¡n (1996);
Valko¡nen lalvas (1998).
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CHANTAL AI(ERMAN PAR CHANTAL
AI(ERMAN
CHANTAL AKERMAN PER CHANTAT AKERMAN
Aquest film ofereix la possibilitat d'entrar en contacte amb el saber
c¡nematográf¡c d'una c¡neasta plena d'ofici i de sav¡esa narrat¡va que
ha tingut la gosad¡a de revalidar la seva escr¡ptura més enllá de les
tendéncies de la ¡ndústr¡a ¡ desplegarla al serve¡ de la coheréncia fora
de tota celebració espectacular.
Nascuda a Brussel.les I'any 1950, va in¡ciar la seva carrera amb un
curtmetratge impactant, Saut ma v¡lle (7968) a mig camí entre el cinema chapl¡nesc i la tragicomédia. Commuguda pel cinema de Godard i
pel mov¡ment d'avantguarda americá de Michael Snow, irromp en el
panorama c¡nematográfic amb un regenerador concepte del c¡nema
independent de la má de produccions com Hotel Monterrey (L972), .le,
tu, il, elle (7974) i amb l'obra mestra, reconeguda per tota la crÍtica,
Jeanne Dielman, 23 Quai du Contmerce, LO80 Bruxelles (L975). És
un dels puntals d'obligada referéncia per a qualsevol aproximació a la
magistralitat c¡nematográf¡ca contemporán¡a.
Filmograf¡a:
Curtmetratges: Saute nla v¡lle i.1968)i L enfant a¡n1é ou je joue á étre una femnrc niariée
\7971)i La chanlbre 1 ¡ 2 \1972): l\.4igmetratges: Le 15 du 8 \7973): Mallet-Stevens; Le
Madeau; La Paresse (1986); Llargmetrafges: Hotel Montercy (7972)t Yonkers 11973): Je, tu. ¡1.
elle \1974); .leanne D¡ehnan, 23 qua¡ du Conmerce, 7080 Bruxelles \1975); News froil l1on1e
(1976); Les rendez-vous d Anna 17978): Dls nlol (1980); foute una nu¡t (7982): Les années 80
(1983); Paris vu par l.1984) (episodi): Golden e/ght¡es (19a5): W¡ndow Shopp¡ng: Letters Hone
(1986): H¡stoires d ñier¡que (1989); Nu,¿ el jour: Cot¡lre l oubl¡ (1997): Le DétlténaEetnent
\1992): Portra¡t d'une jeune f¡lle de la t¡n des années 60 á Bruxelles: D Est (1993): Un d¡van á
New York: Chantal Akennan par Chantal Akenian 7996).
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MODE MED SIMONE DE BEAUVOIR

Nac¡onalitat: Franqa

Nac¡onal¡tat:

Producció: 1996

D¡namarca

Direcció: Chantal

Producció: Danmarks

Akerman

Rad¡o/DR-Télévision,

Fotografia: Rémon

1

Fromont

D¡recc¡ó: Else

983

So: Xavier Vauthr¡n

Lidegaard

Muntatge: Claire

Gu¡ó: Entrevista d'E.

TROBADA AMB SIMONE DE BEAUVOIR

Una de les darreres entrevlstes realitzades a l'escr¡ptora francesa presentada el 27 d'abril de 1983 amb motlu del premi
Sonning que li va ser atorgat. El documental revela els aspec-

Atherton

Lidegaard

tes més independents i rebels del pensament de S¡mone de

lnterpretac¡ó:

Fotografia: Alain

Durada: 63 minuts

l\4ontrobert, Prosper

Beauvoir, que aprof¡ta I'ocasió per a desmuntar alguns dels
llocs comuns referits a la seva persona.

Versió: original france

Sebban

SA

So: Erik Lambert

Format: Betacam
D¡stribuc¡ó:
Par¡s

Al\41P,

Muntatge: Anne Lange
Durada: 37 minuts
Versió: original france

sa i danesa
Format: Betacam

SP

Distribució: Télévision
Danoise, Copenhagen

Filmografia:
Rencontre avec Simone de Beauvoir (1983)

5
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FICCIONS

L'albero delle pere
Better than Chocolate
Polish Wedding
S Dniom Rojdenia
Tano da morire
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L'ALBERO DELLE PEBE
L'ARBRE DE LES PERES

Posada en escena de les relacions entre els components d'una
família molt poc convencional, conduida pel fil narratiu de I'adolescent Siddharta. El desequilibri de Sílvia, la mare, completament desconnectada del món real i addicta a les drogues, i la
malaltia de Domitilla, la germana pet¡ta, que rep directament
les conseqüéncies del desordre emocional de la mare, impulsen Siddharta a un rápid procés de maduresa i de superació
del seu bloqueig comun¡catiu. Sense cap concessió al sent¡mentalisme, aquest melodrama amb tocs humorístics, presenta clares reminiscéncies neorealistes i reuneix de nou algunes
constants de I'obra de la realitzadora, experta en la descripció
de personatges que travessen amb més o menys grácia els
espais de la incomoditat vital.
Nascuda a Roma el 1960, F. Archibugi comenqa a treballar en
el cinema al Centro Nazionale di Cinematografia, amb M.
Monicelli, Carlo Di Palma, Furio Scarpelli ¡ Ugo Pirro. Després
de realitzar quatre curtmetratges i un documental sobre un nen
disminuit, el 1987 realifza el seu primer llargmetratge de ficció.

Filmografia:

Curtmetratges: R¡flesso cond¡zionato', La guerra é Ínlta (1980); Un sogno truffatoi
Passione m¡ai La p¡ccola aventura (1983). Llargmetñtges: M¡Énon é partita
(7987)i Al anochecer (Verso sera, 1990); ll grande cocomero (7992)i Con los ojos
cerrados (!994)i La strana stor¡a d¡ banda sonora 11997)i L'albero delle pere
(1998).

"l

Nacionalitat: ltália

Nacionalltat: Canadá

Producció: Rai

Producció: Rave Film

C¡nemafiction; 3 Emme

lnc., 1998

Cinematografica; Dan¡a

Direcció: Anne Wheeler

Film: lnstituto Luce,

cu¡ó: Peggy Thompson

1998

Fotografla: Gregory

Dlfecc¡ó: Francesca

M¡ddleton

Arch¡bug¡

So: Gael fúclean

Guió: F. Archibug¡

Múslca: Graeme

Fotograt¡a: Luca

Coleman

Bigazzi

Muntatge: Al¡son

Mús¡ca: Battista Lena

Grace

Muntatge: Esmeralda

lnterpretac¡ó: Wendy

Calabria

Crewson; Karyn Dwyer;

lnterpretac¡ó: Valeria

Christina Cox; Ann-

Gol¡no, Sergio Rub¡n¡,

Marie MacDonald;

Stefano D¡onisi...

Peter Outerbridge;

Durada: 90 minuts

lvlarya Delver...

Versió: or¡g¡nal ¡taliana

Durada: 98 m¡nuts

amb subtítols en

Vers¡ó: or¡ginal anglesa

anglés

Formati 35 mm

Format: 35 mm

Distribucló: Alliance

Distribució: C¡nec¡ttá

Atlant¡s Communications,

lnternat¡onal, Roma.

Toronto

BETTER THAN CHOCOLATE
MTLLoR QUE

rA XoCoLATA

La comédia ofereix la possibilitat de posar en escena les transgressions a les normes socials establertes amb més facilitat
que altres géneres. Els personatges d'aquest film es mouen
per escenaris i situacions poc convenclonals pel que fa a les
opcions sexuals, creant un segu¡t d'equívocs que van més
enllá de l'anécdota i esdevenen auténtiques preses de posició
obertes al desig, lluny de les convencions.

Nascuda el L946 a Edmonton, Alberta. Va estudiar matem¿tiques, va col.laborar en programes científics. Més tard va estudiar i ensenyar música. Debutá com a realitzadora el 1975
amb el documental Great Grandmotherdedicat a la história de
moltes dones. Realitza nombrosos documentals, curtmetratges
i telefilms fins al 1985 quan va real¡tzar el seu primer llargmetratge per al cinema.
Fllmograf¡a:
Curtmetratges: Great Grandmother (t975li Happ¡ly Marr¡edi Augusta (7976)i
Teach Me to dande 17974\i To set our house in orden One's Heifer (1984); Séries
de TV: Ihe Ray Bradbury Theatre l!985)i Bye Bye Bluesi The Sleep Room (1988);
The D¡viners (1997)i Other Women's Ch¡ldren (7993)i The War betweens Us
(7995): Cold Squadi Da V¡nc¡'s lnquest (7998); Llargmetralges: A War Story, A
Change of Heañ (7983)i Loyalt¡es (7986)i Cowboys don't cry 17987)i Angel
Square (1990); Better than chocolate (1998).
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POLISH WEDDING
UNA BODA POLONESA

Nacionalitat:

EUA

Nac¡onalitat: Rússia

Producció: Lakeshore
Entertainment. 1997

Producc¡ó: Cennodü

Direcció: Theresa

Direcc¡ó: Lar¡ssa

S DNIOM ROJDENIA

Sidorov, 1988

PER MOLTS ANYS

Connelly

Sad¡lova

Guió: T. Connelly

Guió: L. Sadilova

en una agradable descripció de situacions envernissades de
sentit de I'humor ¡ d'opt¡misme vital, que ofereixen una rejerarquització dels objectius i de les asplracions de les dones en
els entorns familiars al servei d'un ordre que, per v¡tal, resulta
molt més harmÓnic. La ironia que la directora aplica als seus

Fotograf¡a: GuyDufaux

Fotografia: lrina

A mig camÍ entre la ficció i el documental, el film descriu la
situació d'un grup de dones en una maternitat d'una pet¡ta ciu-

So: John Sisti

t)ralskaja, Alexander

tat russa.

Música: Luis Bacalov

Kaserenskov, B/N

Muntatge: Curtiss

So: Nicolal l\4osin

Clayton, Suzanne Fenn

Música: Sergej

lnterpretac¡ó: Lena

llachmaninov, Georgij

personatges permet un apropament a les experiéncies per les
quals transiten aquests, molt poc encartronades i on la ¡mpro-

Ol¡n, Gabriel Byrne,

Svir¡dov

Cla¡re Danes, Adam

Muntatge: Jelena

Trese. Dan¡el LaPaine,

I)anschina, Naralja

Aquest film converteix gran part dels conflictes i tabús familiars

visació és la clau.
Nascuda a Detroit, marxa a Nova York als 18 anys' Estud¡a a
Lenlngrad, Marsella, París i Berlín, ¡treballa allrealre' Polish
Wedding és el seu Primer fllm.

Mili Avital, Rade

Sash ina

Serbedzüa

lnterpretació: Gulja

Durada:106 minuts

N,{chitarlan, lrina

Versió: orig¡nal anglesa

l'rosch¡na, Jewgenrja

Format: 35 mm

Irrrkina, Mascha

D¡str¡bució: Alta Films,

Kusmina, Rano

Madr¡d

Kubajewa
Durada: 70 minuts
Versió: orig¡nal russa

Format: 35 mm

En aquest espai, es desenvolupen les históries de
cinc dones unides per la mateixa situació: I'espera iel moment
del part dels seus fills.

La realitzadora es proposa una obseryació sobre el moment de
la transició, gairebé fugaq que separa el part i I'inici de la rela-

ció amb el nou ésser. El seu film es desplaqa amb tota naturalitat entre el trágic i el cómic, convidant-nos a compartir la seva
curiositat per les diferents dones, pels detalls, pels ritmes
habituals de l'hospital, i aconsegueix que tots aquests aspectes, fins i tot el dolor i la desgrácia, apareguin sota el filtre del
seu sent¡t de I'humor, palés en tot el fllm.
Larisa Sadilova va néixer a Bryansk el 1965. Va estudiar interpretació a Moscou, a l'escola de cinema VGIK. Després de
diversos treballs com a actriu, aquest és el seu primer llargmetratge, que va dedicar al seu fill, el pet¡t Vladimir.

Distribució: Fin¡sh Film
I

F¡lmografia:
Pol¡sh wedd¡ng,11997)

s4 I Ft(00N5
I

I

oundation, Helsink¡
F¡lmograf¡a:
S Dniom Rojdenia (1998\.
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TANO DA Í{ORIRE
MORIR PER TANO

Aquest fllm es pot considerar el primer mus¡cal sobre la máf¡a.
Roberta Torre s'allunya dels clixés ¡ estereotips i usa el musical grotesc com a solució estlllsticosatír¡ca. Tano Guarrasi ha

estat assassinat en una venjanqa mafiosa el 1988 i ha deixat
enrere la seva llegenda i les seves quatre germanes, solteres a
causa de la seva própia gelosia. Deu anys després, la veritable
história de Tano es barreja amb les supersticions i creences

dels barris de Palerm.
Rodat amb actors no professionals, protagon¡stes reals d'aquests barris que més o menys van conéixer el personatge, el
film és una esbojarrada comédia musical que es burla dels
gángsters de la máfia.
Robefta Torre va néixer a Milá el 1962. Després d'estudiar filosofia, es va graduar a l'Scuola di Cinema a Milá. Des de 1990
ha estat real¡tzant documentals. Tano da Morire és el seu pr¡mer llargmetratge.
F¡lmograf¡a:
Video ¡ s/8: Appunti Per Un F¡lm su Iano (1995); Llargmetratge: Tano da mor¡re

(1997).

56

Nac¡onalitat: ltália
Producció: Donatella
Palermo and Loes
Kamsteeg from A.S.P.
srl., 1997
Direcc¡ó: Roberta Torre
Guió: R. Torre
Fotograf¡a: Daniele
Ciprí

So: Nino D'Angelo
Mús¡ca: N. D'Angelo
Muntatge: G¡ogió
Franchi

n

CURTf{ETRATGES

A Violeta
Cuando te encontré
Déjeme que le cuente...

i

Coreografia: F¡l¡ppo
Scuderi

lnterpretació: C¡cc¡o
Guarino, Enzo Paglino,
M¡mma D. de Rosal¡a.
Maria Al¡otta, Anna lvl.
Confalone...
Durada: 80 minuts
Versió: orig¡nal ¡taliana

Fuera del paraíso

Lenceria de ocasión

Format: 35 mm
D¡str¡bució mund¡al:
Adr¡ana Ch¡esa
Enterprises srl. V¡a
Barnaba Oriani 24 a
00197 Roma, ltália.

Tel.: +39 068070400
Fax:

+39 0680687855

Premis: Luigi de Lauretiis a
la millor ópera pr¡ma,
Venécia 1997; Kodak,
Venécia 1997: Fedic,
Venécia 1997: Grolle d'or
a la millor directora novell,
Saint Vicent 1997: SIAE'97
a la millor banda sonora.
Itália.
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A VIOLETA

Nacional¡tat: Espanya

Nac¡onal¡tat: Espanya

Producció: Maria

Producció:

CUANDO TE ENCONTRE

ESCAC,

Salgado, 1998

1999

D¡recció:

Direcc¡ó: Roser Aguilar

Amb una relació insatisfactdria i una mare absent, la Teresa es
queda embarassada i assumeix I'aventura emocional de ser

Guió: M. Salgado

Gu¡ó: Oriol Capel ¡ R.

mare.

Fotograt¡a: Santiago

Agu¡lar

Les dificultats per trencar el mur d'autodefensa, la por a est¡mar ¡ a ser estimat. La necessitat d'obrir-se i reconéixer els
propis sentiments per no desaprof¡tar aquelles ocasions en

Racaj

Fotografia: Bernat

qué es presenta l'oportunitat.

So: Eduardo lvlartin

Bosch

Mús¡ca: Francisco

So: AgustÍ Camps

lvlusulen, Lu¡s Elices

Muntatge: Ivlar Olmo

lvluntatge: Renato san

lnterpretacló: Andrea

N4.

Salgado

Juan

Fantoni, Jord¡

lnterpretac¡ó: Susana

Cadellans, Bea

Monje, Antonio

Guevara, José tvlatos,

Naharro, Teresa Arboli,

Miguel Rómer...

Eduardo Yagüe, Cafota

Durada: 14 m¡nuts

Parras, Lucia Muzo,

Versió: orig¡nal caste-

Rosa Morales.

llan a

Durada: 19 minuts

Format: 35 mm

Vers¡ó: orig¡nal en cas-

Distr¡bució:

tellá

Barcelona

ESCAC.

Format: 35 mm.
Distribuc¡ó: MarÍa
Salgado

Filmograf¡a:
A V¡oleta (1998)

Filmografia:
Com una esp¡na clavada (1996); E/ ll¡moner (7997)i Cuando te encontré

l!999)
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DEJETYE QUE LE CUENTE...
Basat en el conte del dramaturg rus A. Txekhov, el f¡lm relata

la história del sentiment de soledat d'un cotxer a qu¡ se li ha
mort el fill i que intenta, sense éx¡t, compart¡r la seva desolació amb tots els passatgers que pugen al carruatge.

Nac¡onalitat: Espanya

Nac¡onalitat: lt¿lia

Producció: Bausan

Espanya

Films, 1998

Producció: Virginia

D¡recció: Silvia Munt

Villaplana, 1999

Guió: S. Munt

D¡recc¡ó: V¡rg¡n¡a

Fotograf¡a: David

V¡llaplana

Omedes

-

FUERA DEL PARAISO

Guió: tvlaría José Ferris

Trobada entre la pretessa anarcoslnd¡calista Lucía Sánchez
Saornil, fundadora del movlment llibertari feminista Dones
Lliures i América Barroso. Panorames del cinema quotidiá que
s'inserten fora del paradís urbá de París a principis del segle

So: Davi Fontrodona

i V. Villaplana

XX.

Música: Néstor lvlunt

Muntatge:

Muntatge: Juan Carlos

Villaplana

V.

Marcos

Durada: 2,05 minuts

lnterpretac¡ó: Juan

Versió: muda, amb

Diego, Josep Maria

intertítols electrónics

Pou, Fermí Casado,

Format: 16 mm

Eduard Fernández,

D¡str¡bució: Virginia

Serg¡ Alp¡ste, Francesc

Villaplana

Orella, Raquel Cors
Durada: 14 minuts
Vers¡ó: or¡g¡nal en cas

tella
Format: 35 mm.
D¡str¡bució: Bausan
Films, Barcelona

Filmograf¡a:
Déjeme gue le cuente (7998)

(uRTr'lErRATcEs
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Filmograf¡a:
Fuera del paraíso (1998)

(uRr'lETRArcEs
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LENCERIA DE OCASION

Nac¡onalitat: Espanya

OVNI

Producc¡ó: Pedro

Ja de petita, I'acomplexada Luisina es queda embadalida amb

els pits voluptuosos de la Marcel.la. A mesura que es va fent
gran aquesta atracc¡ó persisteix.

Costa, 1999
Direcció: Teresa
Marcos
Fotograf¡a: Jaime
Valdueza

So: Eduardo MartÍn
Música: Juan Cafos
Cuello

Muntatge: Buster
Franco

lnterpretac¡ó: Ruth
Núñez, Estrella Blanco,

lsabel Friera

Durada:15 minuts
Versió: orig¡nal en castella
Format: 35 mm
D¡stribució: Pedro
Costa. Madr¡d

Filmografia:
Se paga al acto (1995); Lenceria de ocas¡ón (1999)
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La creació audiovisual femenina desplegada en les darreres
décades per tot l-espectre tecnológic ha estat molt fecunda en
el camp del vídeo, mitjá que permet realifzar produccions de
baix pressupost amb una facilitat técnica inicial, adequada a la
immediatesa i sobretot favorable a l'experimentació.
IvlitjanQant la creació videográfica, moltes dones han pogut
expressar realitats interiors, que amb altres técniques
haguessin estat imposibles, peró també han obert camins inesperats en el món de la creació.
La Mostra ten¡a un deute pendent, el de reflectir en la seva
programació aquest gruix d-aportacions, i la possibilitat de saldar-lo s'ha produit grácies a l-OVNl. Així la Mostra té el plaer
de presentar el treball de recerca exhibit en les successives
edicions de la Mostra de VÍdeo lndependent: sis produccions
que complementen les sess¡ons que proposem als locals de la
Filmoteca. A la vegada, volem posar de relleu el significat
d'aquest encontre entre l'OVNI i la Mostra com una acciÓ de
complementar¡etat entre les dues propostes I com una forma
de superar l-antagonisme que habitualment ha estat present
en l-experiéncia creativa d-ambdós suports.
Amb la col.laboració de l-equip d-OVNI -Nuria Canal, Joan
Leandre i Toni Serra- la l\4ostra té el plaer de presentar aquesta nova secció, que introdueix per primera vegada la videocreació en la seva programació.

EMILY DIED
L'EMILY VA MORIR

Anne Charlotte Robertson neix el 1949 a Columbus, Ohio.
Emily Died és un conjunt de filmacions a manera de diari, I'au-

Producció: 1997

Producció: 1997

Direcció: Charlotte

D¡reccló: Yael Andre

Robertson

Dufada: 58 minuts

Du¡ada: 27 minuts

HISTOIRES D'AMOUR
HISTbRIES D'AI.IOR

Dones i homes que pertanyen a contextos i generacions diferents narren les seves históries d'amor.

tora registra les seves relacions familiars, les seves crisis i
tractaments psiquiátrics, la relació amb el seu cos i amb les
drogues, la recerca de I'amor, el dolor per la pérdua d'un familiar, el seu procés creatiu mitjanqant les filmacions i la jardineria...
Realitzadora de films des de 1976, els seus estud¡s inclouen
una llicenciatura en Art i Psicologia per la Universitat de
Massachusetts i un máster en Belles Arts com a realitzadora
de cinema. Li van diagnosticar una esquizófrenia afectiva
maniaco depressiva que ella nega i que explica com un cas
típic d'ansietat neurót¡ca de tipus obsessiu compulslu, amb
marcades tendéncies a la fantasla, a l'alegria i al pánic.
Segons ella mateixa, les filmacions han estat una mena de
remei, especialment aquells documentals de carácter més personal.
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HAPPENS TO THE BEST OF US

AIXO PASSA A LES MILLORS FAMILIES

Producció: 1989

Producc¡ó: 1996-98

Direcció: Ardele Lister

Direcció: Maura Jarper

Durada: 24 m¡nuts

Durada: 15 minuts

Una mestressa de casa que desitjava ser "normal" evoca els
seus records vuit anys després de la seva fugida.

THE KARAOKE PROJECT
Et

PROJECTE KARAOKE

Per realitzar un retrat de vegades n'hi ha prou amb uns minuts
de karaoke. Un home canta el seu país, la seva família, una
dona canta una história d'amor, unes nenes no saben el que
canten...

Ardele Lister va néixer el 1950 a Albefta, Canadá. Viu i treballa

a Nova York. Va estudiar História de l'Art, Estética iCinema,
Teoría i tecnologia de Vídeo, Cinematografia, etc. És productora, directora i professora de Media Arts.
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THE PHYSICS OF LOVE
LA FÍSICA DE L'AMOR

Autobiografia que explora la relació de I'autora amb la seva
mare, m¡tjanqant la malaltia, la memória, el desig, la vida

doméstica, la violéncia i la influéncia dels condicionants
socials en el cos.

Producció: 1998

Producció: 1997-98

Direcció: D¡ane Bonder

D¡recc¡ó: Neus Bu¡ra

Durada: 25 minuts

Durada: 10 minuts

SOUVENIRS BCN
RETORDS DE BCN

Un dia qualsevol, al softir de casa, no va saber tornar... Viatge

anónim de la complexa virtualitat a la simple realltat.
Neus Buira neix el 1967 a Lleida. Des de 1981 els seus interessos tant artístics com intel.lectuals giren al voltant de diver-

ses problemátiques de la ident¡tat contemporán¡a: les categories socials, I'experiéncia de I'alteritat, la modulació del desitg
i de I'imaginari social inferits pels m¡tjans, etc.
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SPLIT

7 STORIES ABOUT LEAVING

Producció: 1981

Producc¡ó: 1996

3

D¡recc¡ó: Ardele Lister

Direcció: Shelly S¡lver

Durada: 21 minuts

Durada: 52 m¡nuts

HOME

RUPTURA

Aquest documental recull, en la veu de la seva protagon¡sta,
una adolescent que abandona casa seva, el relat de la seva
situació.
Ardele Lister va néixer el 1950 a Alberta, Canadá. Viu i treballa
a Nova York. Va estudiar HistÓria de I'Att, Estética i Cinema,
Teoría i tecnologia de Vídeo, Cinematografia, etc. És productora, directora i professora de Media Afts.

I'IARHR DE CASA: 37 HISTbRIES
La realitzadora relata la seva vlda, les seves experiéncies, les
fantasies, els desitjos, la memória de les seves relaclons familiars i els somnis d'un grup de dones japoneses pertanyents a
diferents generacions. Tradició i modernitat. Conflictes generacionals en el context familiar i social, en una societat que experimenta canvis radicals en els seus valors.
Shelly Silver neix el 1957 als EUA. Va estud¡ar a la Universitat
de Cornell i va real¡tzar el Whitney Museum of American Art
lndependent Study Program. Ha rebut les més prest¡g¡oses aju-

des a la videorealització i la seva obra ha estat exhibida en la
major part de les programacions de museus i festivals del
món.
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UN ESPAI PROPI, UN FILIII COL.LECTIU

L'espai propi és una convocatória de la Mostra lnternacional de Films de Dones. És
obert a totes les dones perqué realitzin una filmació d'un minut sobre un tema comú.
La proposta d'aquest any gira al voltant de l'experiéncia dels límits, els marges, les
fronteres.
VoldrÍem en aquesta edició agrair la participació de totes les dones que han aportat
els seus materials, no només a aquesta convocatória sinó també a les dues anteriors.

L'espai privat i l'espai públic - 1997

(Barcelona)

Carme Álvaro Puig
Raquel Aranda Puignau (Vilanova ¡ la
M.Carme Canet Baños. (la
Glória Cañet Estañol
Mireia Carbonell Font
Nina Caussa Rius
Dolors colomé Roca
Carmen Garc¡a Vara (Vilanova i la
Rosa M. Ganga Ganga
Sandra Garcia Pérez (l-Hospitalet

LLobregat)

Geltrú)
Garriga)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
Geltrú)
(Valéncia)
de

(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
Geltrú)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)

Rita Gavarró Buscá
Katja Gentz
Loredana Gozzi
Silv¡a Jauregi Virto
Paula Jané Aranda (Vilanova i la
Jenifer Johnson
Eva Lara Armero
Lolita Lucarda Blanch

lrina Prieto Botella (La Floresta)
Muriel Prieto Botella (la Floresta)
Llibreria próleg (Barcelona)
Raquel Puignau MartÍ (Barcelona)
Dolors Pulido León (Barcelona)
Llum Quiñonero Hernández (Barcelona)
Dolors Rodrlguez-saavedra (sta. coloma de
Gramenet)
Mercé Ros Decimavilla (Barcelona)
Núria Riba Roqué (Barcelona)
Gemma Sala Grau (Barcelona)
Elisabeth S. Guillén (Barcelona)
lsabel Segura Soriano (Barcelona)
Magda Segura Sor¡ano (Barcelona)
Maria Soriano (Barcelona)
Marta Selva Masoliver (Barcelona)
Xoxu Sisters (Barcelona)
Catherine Zabalbeascoa (Esplugues de
Llobregat)
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INDD( DELS FILMS
Pág¡na
133

37 Stor¡es about Leaving

Home

A Balkan journey
L'Albero delle pere
Atbum
A Violeta

The Black Dog
Better than chocolate
Born in Flames
Boy meets

Espais de treball - 1998
Carme Álvaro (Barcelona)
Glória Cañet (Barcelona)
Mercé Carbonell (Barcelona)
Carmen Carrascosa (l'Hospitalet de Llobregat)
lda Casarin (Barcelona)
F.Cusiné (Barcelona)
Ma¡the Chansard (Barcelona)
Sandra de Lamo (l-Hospitalet de Llobregat)
Duoda (Barcelona)
Christiane Egger (Barcelona)
Equip adona-t (Valéncia)
S. Feligrerces (Barcelona)
Malules Fernández (Barcelona)
E. Freile (Barcelona)
A. García (Barcelona)
Begoña García (Valéncia)
Mónica Garrigo (Martorell)
Mireia Gascón Bordoy (CastellÓ)
lvlontse G¡nesta (Barcelona)
Angels Grasses (Barcelona)
Grup Lesbianes Feministes (Barcelona)
Grupo 6O segundos (Valéncia)
E. Guitarte (Barcelona)

lmplicades (Verges)
z¿ I s¡ssró vioro oeL
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Marta Lucas (Valéncia)
lvla¡te López (Valéncia)

Llibreria Próleg (Barcelona)
Bet Mañé (Barcelona)
Mujeres de Córdoba (Córdoba)
M. C. Oliver (Barcelona)
Mar¡a Pagés (Tarragona)
A. Pardo (Barcelona)
Pura Pelró-Oliva (l-Hosp¡talet de Llobregat)
Nuri Pintó (Palafrugell)
Carme Porta (Esplugues de LL.)
Montse Puig (Palafrugell)
Dolors Rodr¡guez (Sta. Coloma de Gramenet)
Marina Sala (Barcelona)
S¡lvia (Barcelona)
Srta. Da¡sy (Barcelona)
Tertúlia Próleg (Barcelona)
Adriana Torres (Barcelona)
Cel¡a Torres ( Valéncia)
A. Tortosa (Valéncia)
C. Tortosa (Valéncia)
Virginia Villaplana (Valéncia)
Xoxo S¡sters (Barcelona)
lsabel Yusto (Valénc¡a)

Gif

Café bar
Calling the Ghosts
Cuando te encontré
Chantal Akerman par Chantal Akerman
Déjeme que le cuente...
Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Emily D¡ed
Fuera del paraÍso
Fuga

Gendernauts

Histoires d'amour
It Happens to the best of Us
The Karaoke Prolect
Lencería de ocas¡ón
Mode med Simone de Beauvoir
Mr. Pascal
The Physics of Love
Polish Wedd¡ng
Psyche and Eros
Que personne ne bouge!
Récréations
S Dn¡om Rojdenia

77
77
35
52
18
58
25
32
19
26
Jb
59
4A

60
o

64
61
20
42
65
66
67
62
49
27

68
54
28
39

45
55

Sex¡ng the Label

43

Silas lvlarner

29
69
70
37
56
27
30

Souvenirs BCN

Split
Tala lvled tvlig Systrar
Tano da morire
Travessant llenguatges
Two Faces
Un espa¡ prop¡, un film col.lectiu
Uns¡chtbare Gegner
Valkoinen ta¡vas
When Mother comes Home for Chr¡stmas

46
40

AGRAIITIENTS
Aquesta no és una llista de compliments de trámit, sinó d'agrai:ments s¡ncers a qui ha estat al nostre costat, d'una o altra forma,
durant l'¡nterval entre edició i edició de la Mostra. Sense aquestes
valuoses i eficaces companyies de tot tipus, segurament el perfil
d'aquesta edició no hauria estat el mate¡x i l'intercanvi intel.lectual
i la calidesa amb qué han donat resposta als nostres requeriments
i peticions ens fa sent¡r amb forQa, una vegada més, la válua que
per a nosaltres té el fet que ens segueixin de prop. Grácies.

Mireia Bofill
Agnés Caro
Xavier Daniel

Cristina Dom¡ngo
Dones x Dones
LÍdia Femández
Mercé Fernández
Nicole Fernández
Ramon Font
Luisa Fuertes
Begoña González
Gráfiques Coll
Angels Grasses
Grup de cinema de Ca la dona
Christophe Leparc
Eulália Lledó
Carme Porta

lsabel Porta
Joana Raja

Maite Rodón
lsabel Segura
Josep Torrell
i a les dones de les tertúlies de cinema ¡ literatura de la llibreria
Próleg.
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