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PRESENTACIO

Un any més presentem una nova ed¡ció de la Mostra rnternacional de f¡lms de dones. a Barcelona.
l'any 2000. amb el propbsit de donar testimoni de les dimensions r les característiques de I'obra
cinematográfica. amb la seva diversrtat i multiplicitat de formes i procedéncies. El contingut de la
present convocatbria conté sis espais on es pot observar l'objectiu perseguit: fer visibles les aportacions de les dones a la creació cinematográfica i la seva contribució a la construcció de models
alternat¡us al cinema tradicional. Així. la VIII Mostra posa de relleu:

El treball d'una pretursora: Germaine Dula(.
L'obra cinemafográfica de Germaine Dulac (188?-1942 ). autora dels primers exemples de cinema
surrealista. és prácticament desconeguda entre nosaltres. La primera edició de la Mostra. I'any 1993.
va comptar amb dues de les seves pel.lícules. Aquest any. presentem un conjunt de 6 films. en dues
sessions dedicades a aquesta creadora. que va tenir un destacat protagonisme en els moviments d'a
vanguarda dels anys 20 i que encara avui ofereix suggeriments ben estimulants per a reconsrderar
les esséncies del cinema i les possibilitats poc utilitzades d'aquest mitiá d'expressió.
El compromís amb la realitat de les realitzadores de dorumenfals.
Entre les creacions més actuals. aplegades en la secció Panorama. la Mostra presenta un coniunt de

films marcats tots ells per una implicació sublectiva i compromesa amb les realitats observades. Des
de l'explotació de les nenes per al treball I Des marelles et des petites f¡llesl a les conseqüéncies de
'emigració I Mémoires d'immigrésl'. des de la guerra ( Andares in Time of Warl a les terápies conf

tra la violéncia masclista I Machol: des del racisme (5ud) a la relació entre les persones i la seva
terra lVers la merl . Aquests ialtres temes. com la influéncia de l'lslam en la vida de les dones (My
journey my Islaml . el trajecte professional d'una directora d'orquestra. marcat per la seva declarada
homosexualitat lButIwasaGirl.TheStoryof FriedaBelinfantel .el canvi d'estereotips.enundocu
mental sobre camioneres l5 pieds 2 80.000 ¡bs) i en un altre sobre boxe¡adores: la creació d'una
cooperafiva de producció en una zona rural de l'Índia ( Made in Indial o la prospecció íntima en la
prbpia experiéncia amorosa lTu crois qu'on peut parler d'autre chose que d'amourl . Documents de
denúncia o d'immersió en realitats drverses. cadascun d'aquests documenfals són instruments fona
mentals per comprendre alguns dels conflictes i de les característrques de les societats contemporá
nies.

Ens produerx una especial satisfacció poder seguir amb un ritual ininterromput des de la primera
edició: programar una pel.lícula de la nostra admirada Chantal Akerman. Aquesta vegada es tracta
de Sud. un document filmat al sud dels EUA on la drrectora indaga en el substracte de la mentalitat
racista. També celebrem poder comptar amb un film important i necessari per a la pervivéncia de
la membria del nostre passat més proper. Es tracta de Debout! Une histoire du mouvement de libération des femmes 1970 1980. compendi visual i sonor de les lluites feministes a Europa. que reu-

neix el testimoni d'algunes de les seves protagonrstes. combinat amb materials d'arxru que recullen
les accions públiques realitzades en els moments d'efervescéncia de la lluita feminista.
La destoberta de nous terrenys a ffavés de la ficció.

Incursions en l'estranyesa psíquica i física. exploracions pels replecs de I'emoció i del desig. viatges
pel dolor i I'alegria. aquestes són algunes de les rutes construÍdes per les ficcions presents en aques
ta edició que podem considerar com veritables aventures en terrenys poc trepitiats per la ficció
cinematográfica. Films d'una bellesa sorprenent. com la de Seitsemán Laulua Tundraha. narracró
semi-documental del pas de la histbria per un poblat perdut a la Sibéria Ártica o el colpidor Haut
les coeurs!. que malgrat la duresa del seu argument. la lluita contra el cáncer d'una dona que. alho
ra. decideix tirar endavant el seu embarás. ha captivat totes les audiéncies des de la seva presentació al Festival de Cannes 1999. Dues narracions excepcionals sobre els universos familiars. Emporte'
moi i Soft Fruit. en les que les respectives directores realirzen unes creacions de gran riquesa descriptiva. al costat d'üleen is a Spy. descripció d'un personatge femení que decodifica els seus impulsos "voyeurs" i de Music to watch girls by.film que aplica I'experimentació lormal a la plasmació de
I univers mental d una dona.
La

vitalitat del (urfmefrafge

Per arnbar a la selecció que presentem han passat per les nostres mans més curtmetratges que mai.
L'rncrement de la producció en aquest lormat és evident. així com l'augment de la qualitat mitiana.
Esperem que aquesta sigui una dinámica ascendent i que aquest tipus de film tingui cada vegada
més oportunitats d'exhibició. no tan sols en lestivals sinó també en els circuits comercials.

L'explorarió videogr}f ica
Amb el programa especial de vídeos repetim I'experiéncia. iniciada I'any passat. d'incloure en el pro
grama la selecció elaborada per 0VNI ( 0bservatori de vídeo no identificat ) des del que ens arriben
uns série de treballs sorprenents i plens d'interés. Amb aquest complement. la Mostra ha guanyat en
varierat i pot així deixar constáncia d'un tipus de producció cada vegada més freqüent en la creació
independent.
La visió caleidoscbpica dels plaers.

PANO

RAIIA:

DOCU M ENTALS

Andares in Time of War
But I was a Girl. The Story of Fr¡eda Belinfante
Deboutl. Una histoire du mouvement de libération des femmes 1970-1980
Des marelles et des Petites filles
Macho
Made in lndia
Mémoires d'immigrés: L'hér¡tage maghréb¡n
My JourneY mY lslam
5 pieds 2 - 80.000 ibs
Shadow Boxers
Sud

Tu crois qu'on peut parler d'autre chose que d'amour?
Vers la mer

Per quarta vegada. la Mostra ofereix al públic el resultat de la convocatbria Un espai propi. un film
col.lectiu. Les filmacions arribades a Drac Mágic formen una mena de collage on apareixen. com en
un caleidoscopi. les gravacions de les diferents dones que. aÍlladament. han enregistrat la seva prbpia visió dels plaers. tema comú proposat aquest any.

Finalment. volem agrair la col.laboració i la constirncia de totes les persones que. des de les institui des de altres espats de I'activtsme cultural i polític han fet possible aquesta edició. La seva
complicitat és un ingredient imprescindible per a entendre el resultat del nostre treball així com la
seva continuitat. tan valuosa com necessária.
cions

I

Nac¡onal¡tat:
Anglaterra, Colómbia
Producc¡ó: Halo

ANDARES

IN TIME

Productions,1998
Direcc¡ó: Alejandra
Jimenez
Gu¡ó: Alelandra
J¡menez ilvlaur¡c¡o
GarcÍa

Animació: Alejandra
Jimenez il\4auricio
GarcÍa

Fotografia: Enrica

OF WAR

CAMINADES EN TEMPS DE GUERRA

Aquest és un fllm al voltant de les habilitats de l-amor i de la
seva poténcia per a véncer els obstacles, que parla d'aquest

sentiment en circumstáncies extremes tot oferint una visiÓ descr¡ta en un espai itemps imaginari. El film combina técniques
tradicionals i di§itals manipulades i acolorides fotograma a

Colusso
So: The Audio House

fotograma.

lnterpretac¡ó:

Directora colombiana, Alejandra Jiménez López viu actualment
a Anglaterra. Va estudiar Arquitectura abans de graduar-se a la
Digital lmaging a Londres. Ha treballat en diversos projectes

Carmenza Gomez,
lvlarcela Gallego,
N4iguel Angel Clavrjo
Durada: 5,20 minuts
Vers¡ó: sense d¡álegs
Format: 35 mm.

Distilbució: Halo
Productions, Londres
Premi al millor curt
metratge al Cartagena
Film Festival.
- Premi Casa de
América a la millor
directora per la seva
Opera Pr¡ma.
Premi Francisco
GarcÍa Pasos al millor
curtmetratge que tracta
els drets humans.

des d'animació a multimédia. Actualment treballa com a
Directora d-Animació a Chanel 4 per Halo Productions. DÓna
classes de fotografia digital a diverses institucions de Gran
Bretanya i el seu interés professional en aquests moments

esta centrat en el treball amb la manipulaciÓ de la ¡matge.

Filmograf¡a:
Andares ¡n t¡me of War (1998)

BUTIWASAGIRL
The Story
f¡nb:O

ERA UNA D0NA. La

of Frieda Belinfante

histbria de Frieda Belinfante

Frieda Belinfante (1904-1995) fou la primera dona que va d¡rigir
una orquestra simfónica a Holanda i, més tard, als Estats Un¡ts,
on establÍ la seva residéncia. Aquesta dona, tant discut¡da a causa
de la seva declarada homosexualitat, demostrá les seves capacitats musicals excepcionals i la seva obstinació en la creac¡ó d'orquestres que ella mate¡xa dirigia. Combinant material d'arxiu,
entrevistes amb gent que la va conéixer i amb ella mateixa, el film
proposa un recorregut biográfic des de la seva infáncia, rodejada
d'una família de músics, la seva participació en la resisténcia
durant la segona guerra mundial, el seu ex¡li als Estats Units, on
va continuar la seva cafiera, fins a la creació d'una orquestra a
Hol'lywood.

Nacionalitat: Holanda

Nac¡onal¡tat:

Producció: Frame

Producció: Prospective

l\4edia Productions,

lmage, 1999

1998

D¡recció: Carole

Direcció: Toni

Roussopoulos

Boumans

Guió: Carole

Guió: Toni Boumans

Roussopoulos

Fotografia: Maarten

Fotograf¡a: Ned

Kramer

Burgess, Camille
Cottagnoud, Sébastien

Dungen

lvloret

Muntatge: Teun Pfeil

Muntatge: Carole

Durada: 69 minuts

Roussopoulos, N¡cole

Versió: or¡ginal holan'

Fernandez-Ferrer.

desa amb subtítols en

Nissim

Rina

Durada: 90 m¡nuts

anglés

Versió: original france-

SP

Distr¡bució: Sydney

SA

Neter Distr., Sydney

Format: Betacam

DEB0UT!

Une histoire du mouvement de
libération des femmes I970 1980
ALCEM NOS! Una

So: Flip van der

Format: Betacam

Nascuda el 1944 a Holanda, Toni Boumans treballa com a documentalista des de 1973, dir¡g¡nt d¡ferents projectes espec¡alment
or¡entats al rescat de la história de les dones del seu paÍs.
But I was a Girl!.The Story of Frieda Belinfante, realitzat el l-998,
ha estat presentat als fest¡vals d'Hamburg, Washington, Torino,
Boston ¡ a Holanda, i ha rebut en tots ells mencions especials per
la seva válua.

FranQa

SP

Distribució: Prospec
tive lmage, Orleans

histbria del moviment d'alliberament de les
dones 1970 1980

La segona nreitat del segle XX va donar lloc al naixeutent d'un dels més extraordinaris moviments socials: el d alliberament de les dones. Al bell m¡g del sotrac del
maig del 68, a Franca i a la Suissa Romande, a¡xÍ com a d'altres pa'isos. occiden'
tals o no, petits grups de dones, que després van ser centenars i milers, van reunirse de fornra espontan¡a i no jer¿rqu¡ca. Aquest movirtlent, que va sotragar profundament la nostra societat, avui encara no és ni conegut ni reconegut. Es objecte de
paródia dels mass media, história ignorada, poc reivindicada, i les seves protago
nistes, aquestes militants dels anys setanta, van passar de la car¡catura in¡cial a
l'obl¡t. L'oblectiu d'aquest film és provocar un exercici de memdria sobre les caracterÍst¡ques d'aquest nroviment a partir de la intersecciÓ dels mater¡als de l'época i
del testimoni directe i actual d'algunes de les protagonistes que. mitiancant una
série d'entrevistes, expliquen i valoren Ies seves experiéncies durant aquells anys
contrastant-les amb el seu present. El film maneia anrb intel lig¿ncia, audácia i
humor aquesta visita als prinrers nronlents del movintent fetllinista en els seus
debats sobre la ¡gualtat, la sexualitat heterosexual i homosexual, la polÍtica i la
identitat, que van s¡gnificar un nexe d'unió entre el movintent sufragista ¡ la lluita de
les noves generacions.

Nascuda el 1945, Carole Roussopoulos posseeix una fornració literária adquirida a
Lausana. El 1969 creá Video Out, un dels pr¡r.rlers grups de vídeo a FranQa. i el
1981 fundá, amb Delphine Seyring i lona W¡eder, el Centre Audiovisuel Simone de
Beauvo¡r, que va ser la primera institució productora de vídeos de dones. De 1987
a 1994va ser directora de l'Entrepót, un cinema de recerca a ParÍs. Realitzadora
muntadora de més de 50 films i vÍdeos, prioritza en els seus treballs tot allÓ que fa
referéncia al món de les dones.
¡

-

Premi del públ¡c al

m¡llor llargmetratge
F¡lmografia:
Documentals: The Ann¡e E. Case 17979)i D¡sappeared after the pafty, w¡thout
say¡ng good bye (7990): Purity, Rest and Regular¡ty: The Harlot House: F¡ve
Square Metersi Confused Paftyi The Beukenhof, Return to transke¡: Kruítberg 416;
Polder pol¡t¡csi Llargmetratges: But I was a g¡rl. The Story of Fr¡eda Bel¡nfante
(1998)

documental 2000 al
Fest¡val lnternational de
F¡lms de Femmes.
Créte¡ l.

F¡lmografia:
Le Front Homosexuel d'Action Révolut¡onna¡re (t97L): Les Prost¡tuées de Lyon
parlent (7975)i Le V¡ol. Anne, Corinne et les autres iJ978): Profess¡on:
Agr¡cultr¡ce 11982): L'Egalité profess¡onelle. Qa bouge (1986); L'lndesve. lorsque
l'enfant parle ( 1992): Les Violences du s¡lence (violences conjugales en Valais)
(L998¡: Debout!. LJne histo¡re du mouvement de l¡bération des femmes 7970'

1980 (1999\

I

fr,
DES MARELLES EI' DES PETITES FILLES
DE XERRANOUES

I

NENES

A tots els cont¡nents, les nenes dibuixen sobre terra una f¡gura similar:
la xarranca. Totes les nenes als patis de les escoles, a terra o als
carrers de les grans ciutats, salten a peu coix, rialleres, superant les
etapes que el joc proposa: atentes a no trepitjar les línies, a no posar
els dos peus a terra guardant I'equ¡libr¡, cedint el torn en cas de falta,
comenQant de zero sense desanimar-se. L'objectiu consisteix a afiibar
al cel. Segons la directora, aquest joc acaba sent una parábola o una
metáfora que les posa en contacte amb l'aprenentatge de la vida, d'afirmar la seva resisténcia a través de les proves.
Mentre que en els seusjocs els nens, s'enfronten, entren en competició is'exerciten en la guerra, elles s'entrenen a mantenir l'equilibri precari que la societat els proposa. Del Perú al lemen, de Burkina Faso a
Tailándia..., totes són testimonis d'una opressió particular per la seva
cond¡ció de nenes. El film s'ha convertit en un document de denúncia
que mobil¡tza les consciéncies i convida a respondre.
Des que el 1987 va realilzar el seu primer film, Marquise Lepage ha
cont¡nuat treballant en el món de I'audiovisual com a guionista ¡ directora. lnteressada sobretot en tot alló que fa referéncia a la denúncia
de les arrels de tota discriminació, també va dirigir, en ocasió del centenari del naixement del cinema (1995) el film Le jardin oublié - La vie
et l'@uvre d'Al¡ce Guy-Blanché un documental en homenatge a la primera dona cineasta.
F¡lmografia:
Documentals: Un sole¡l entre des nuages (1989); Mon Améríque a moi (7993): Le
jard¡n oubl¡é - La v¡e et l'@uvre d'Al¡ce Guy-Blaché (1995); Curtmetratges: Dans
ton pays (l.992); Pour la yle (1998); Llargmetratges: Mar¡e s'en va-t-en v¡lle
|1947)i La Fete des Rois (1994); Des mareltes et des pet¡tes Í//es (1999).

Nac¡onalitat: Canadá

Nacional¡tat: Escócia

Producció: Les

Producció: Luc¡nda

Productions V¡rage lnc.

Broadbent, 2000

amb l'Off¡ce national

D¡recc¡ó: Lucinda

du film du Canada,

Broadbent

1999

Fotografia: Frank

Direcció: l\4arquise

P¡neda

Legape

So: Armando lvloriera

Guió: f\4arqu¡se Legape

Música: Engel Ortega

Fotografia: Franqois

Muntatge: Cassandra

Vincelette

lvlcGrogan

So: D¡ane Carriére

Durada: 26 m¡nuts

Música: Robert lvlarcel

Vers¡ó: orig¡nal castella-

Lepage

na

Muntatge: Natacha

Format: Betacam

Dufaux

D¡str¡bució: Cine Nova,

Durada:52 minuts

Londres

IYACHO
L'excepcionalitat d'aquest material recau sobretot en el particular punt de vista que la directora proposa a I'hora d'endinsar-se
en les claus del masclisme a Centre-américa i en I'educaciÓ en
la violéncia. La directora es posá en contacte amb el grup
Hombres Contra la Violencia, que in¡c¡á les seves act¡v¡tats a
Nicaragua i que ha t¡ngut la seva contlnuitat als Estats Un¡ts,
per tal de reflectlr noves d¡namiques de treball encaminades a
I'erradicació de la justificació social de la violéncia.

SP

Vers¡ó: or¡g¡nal anglesa

Format: Betacam

SP

Distribució: Off¡ce
National du Film du
Canada. Montréal

Filmograf¡a:
Sex and the Sand¡n¡stas (1991); Step We Ga¡ly (7992)i Here Come the Br¡des
( 1996); SheBoom: Dance w¡th the Dev¡ls (7996)i Party ¡n the Park \1997):
Carn¡val Tattoo ( 1998); tong Weekend \7998)i Adult L¡fe (t999); Macho \2OOO)

MADE

IN INDIA

FABRIIAT A INDIA
Documental sobre la SEWA (Self Employed Women's, Association),
s¡ndicat creat a l'estat de Gujarat, a l'índia, que acull més de
277.OOO dones de diferents rel¡gions r procedéncies socials, amb
I'objectiu de crear llocs de treball en condicions d'igualtat ide
defensar ivalorar els rols femenins en el treball assalariat en una
societat fonamentalment patriarcal. Un dels organismes creats
recentment al si de la SEWA ha estat Ia seva própia banca coope_
rativa. Aquestes dones coratjoses han aconseguit així sortir del
seu anonimat.
Patr¡c¡a Plattner nascuda a Ginebra al 1953, és diplomada per
l'Escola Superior d'Art Visual de Ginebra i llicenciada en História
del I'Art. Entre 1976 i 1983, es dedica a lesArts plástiques a
Suissa i a I'estranger. El 1979 es desplaqa a Vancouver i al 19g5
crea la Productora Light Night. A partir de 198g realitza, produe¡x i
coprodueix nombrosos films com el documental Le hibou et ta
baleine, magnÍfic retrat sobre I'escr¡ptor iv¡atjant Nicolas Bouvier i
d'altres ficcions com P¡ano pan¡er i Le livre de cristal.

F¡lmografia:
Le hibou et la bale¡ne (L988): P¡ano pan¡er 1t989): Le Livre de cristal (!994);
Made ¡n lnd¡a l\999)

14
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PANoRAMA Do(UMENTAL5

Nac¡onal¡tat: Suissa

Nac¡onalitat: Franqa

Producció: L¡ght N¡ght

Producc¡ó: Canal +,

Production, Carouge-

Band¡t Product¡ons,

OIRES D'IT.IMIGBES:
THERITAGE MAGHREBIN

M EIf

Genéve, 1999

1997

Direcc¡ó: Patricia

Direcció: Yamina

Plattner

Benguigu¡

Guió: Patr¡cia Plattner

Gu¡ó: Yamina

La immigració magreb¡na és un dels fenomens que ha condició-

Fotograf¡a: Séverine

Benguigui

Barde

Fotograf¡a: Virgin¡e St.

nat la história d-Europa en general i de Franqa en particular en
aquest final de segle. Les dificultats d-adaptació, amb el delicat conflicte entre la fldelitat a la memÓr¡a i les necessitats
que el nou entorn exigeix, al costat de l-amenaqa racista de
l-entorn, conf¡guren un recorregut histÓric on els test¡monis de
les dones apareixen en un apartat diferenciat que aporta a
aquesta visió histórica el valor de comptar amb unes veus sign¡ficants que habitualment resulten excloses del relat dels pro-

MEMÓRIES D'IMI.IIGRANTS: L.HERÉNCIA MAGREBINA

So: Susanna

Mart¡n i Bakir Belar¡i

Kumschick

So: Serge Richard

Música:
Muntatge: Maya

Muntatge: L¡onel
Bernard i Nadia Ben

Schmid, Corinne

Rach¡d

Dubu¡s

Durada: 160 m¡nuts

Durada: 92 minuts

vers¡ó: original france-

Vers¡ó: original angle,

SA

salgujurati

Fofmat: Betacam

Format: 35 mm-

D¡str¡bució: Bandits

D¡str¡buc¡ó: Light Night

Longs, Sa¡nt Cloud

Prod., Génova

SP

cessos histÓrics.
La filmografia documental de Yamina Benguigu¡ s-ha centrat en

l-estudi de les seves arrels culturals en relació al seu pais de
naixement i en el contrast entre les afinitats entre el Nord
d-Africa i Europa, amb un interés especial pel rescat de les
exper¡éncies de les dones.
Filmograf¡a:
Documentals: Femmes d'lslam \1994)i Le Vo¡le et la République: Le Voile et le
S¡lence: Le Vo¡le et la Peur La maison de Kate, un l¡eu d'espoir 17995); Un jour
pour l'Alger¡ei Mémo¡res d'itnnúgrés:L'lÉr¡tage maEhreb¡n \1997).
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MY JOURNEY, MY ISLAM
EL MEU VIATGE. EL MEU ISLAM

Aquest film és un documental sobre les dones islámiques, a part¡r
del viatge que la directora australiana Kay Rasool fa per diferents
paisos (Pakistan, lndia, Anglaterra, Austrália) en busca dels seus
orígens ¡ la seva fe musulmana. Poques vegades s'ha pogut veure
tan de prop la vida de les dones islámiques, mantinguda en secret
per elles mateixes. Kay Rasool indaga sobre el concepte occidental
de pensar segons un mateix, en comptes de segu¡r els dictats de
la comunitat, a partir de d¡ferents situacions que tenen lloc en el
context global de la societat islámica. Aixó converteix la pel'lícula
en un al.legat a favor de la diversitat iobre una via per al cone¡xement recÍproc, sobre el que s'amaga darrere les quatre parets de la
llar, el lloc tradicionalment ass¡gnat a les dones. El fet que la directora expliqui les experiéncies de la seva mare i la seva ávia, així
com de la resta de parentes que té escampades pel món, Ii dóna
una gran intensitat; parla de les dones que han decidit portar vel o
treure-se'l i aconsegueix extreure d'aquestes ¡matges quelcom de
secret i important per a totes les dones del món.

Nac¡onal¡tat: Austral¡a

Nacionalitat: CanadA

Producció: Zara F¡lms.

Producció: Office

1999

Nat¡onal du films du

Direcció: Kay Rasool

Canada, 1999

Gu¡ó: Kay Rasool

D¡recció: Nathalie

Fotograf¡a: loel

Trépanier

Peterson

Guió: Nathal¡e

So: Steve Best

Trépanier

Mús¡ca: Av¡jit Sarkar

Fotografia: Yves-

Muntatge: Den¡se

Laurier Beaudoin

Hunter

so: Claude Langlois

Durada: 56 m¡nuts

Música: Stéphane

Vers¡ó: original anglesa

Gobeil

Format: 16 mm.

Muntatge: Suzanne

D¡stribució: Zara Films.

Allard

NSW (Austrália)

Durada: 52 minuts

Versió: or¡g¡nal francés
amb subtítols en
anglés

Fofmat: Betacam

Llicenciada en cinematografia a l'Índia el 1989, Kay Rasool ha treballat en diversos projectes cinematográf¡cs. El 1994 es desplagá a
Austrália on cursá estud¡s de periodisme a la University of
Tecnology. El 1998 va realitzar un documental anomenat Temple on
the Hitt sobre la comunitat slkh a l'Índia. Actualment está preparant
i escr¡vint el guió per a una nova producció, The curry table.

I

F¡lmografia:
Angan (7993)i Temple on the H¡ll

16 I PANoRAr.la DoIUMENTALS
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My journey,

nly lslam 1a999)

SP

Distr¡bució: Office

5 PIEDS 2 - 8().()()() IBS
Aquest documental ens col'loca en ple cor de la quotidian¡tat d'unes dones que viuen la seva experiénc¡a laboral en un ámb¡t poc
usual: professionals del transport per carretera. La ruta, la fascinació pels cam¡ons, la vida nÓmada, les relacions entre elles, la vida
familiar, són els aspectes que la d¡rectora observa per acostar-nos
a aquest grup de dones que desmunten amb una vltal¡tat contagiosa ¡ gran sent¡t de I'humor els tÓpics més arrelats de les dones al
volant.
Des de 1993 Nathalie Trépanier es dedica a la creac¡Ó audiov¡sual
amb diferents formats i sistemes, passant del curtmetratge amb
imatge real al cinema d'animació, i d'aquest a la realitzac¡ó de
documentals on també ha experimentat amb formats i temes diferents. Una de les passions de la seva ¡nfánc¡a, ser conductora de
cam¡ons, va real¡tzar-se en part quan va decidir filmar I'experiéncia
d'aquestes dones camioneres i es va "embarcar" amb elles durant
el temps del rodatge.

National du Film du
Canada. Montréal

Filmograt¡a:
Documentals: PF: person¡ficateur fémen¡n (1995); An¡maciÓ Quo¡? 17996)l
Curtmetratges: La V¡e¡lte Dame et les P¡geons (1996); M¡gmetralge: 5 p¡eds 2
8O.OOO ibs.
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SHADOW BOXERS
OMBRES DE BOXUADORES

Cap a finals del segle XlX, les primeres dones que van pujar a
un r¡ng, com a professionals, eren actrlus i prostitutes que es
pegaven per divertir I'audiéncia a les sales de ball o als bordells. Fins el 1995 no es va aixecar la prohibició que les dones
boxegessin. L'acció del film es desenvolupa durant els camplonats del món de boxa Golden Gloves, quan les dones són
admeses per primer cop a la competlció. Katya Bankowski, la
realitzadora, era una de les participants. Eliminada des del primer assalt, va optar per filmar el conjunt dels combats des del
principi. La seva implicació en aquesta activitat física dóna al
film una qualitat de profunda veritat. La combinació dels testimonis i les escenes d'entrenament confegeixen al film un inusual ritme que permet acompanyar I'experiéncia del cos a cos
des d'una perspectiva de vegades crÍtica peró també plena de
respecte.
Nascuda a Sacramento el 1965, va estudiar cinematografia a
la Yale Univers¡ty. Es traslladá a New York on va desenvolupar
els seus primers treballs en cinema com a productora de publicitat per a la televisió. El 1995 va comengar a filmar els combats del New York Golden Gloves. Shadow Boxers és el seu primer film com a directora.

Nacional¡tat:

Nacional¡tat: Franqa

EUA

Producc¡ó: Swerve

Producció: AMIP,

Films, 1999
Direcc¡ó: Katya

Paradire Films, 1999

SUD
SUD

D¡recció: Chantal

Bankowsky
Guió: Katya Bankowsky
Fotograf¡a: Anthony
Hardwick, Tony
Wolberg
So: John Bucher, Alex
Markowski
Mús¡ca: Zoél

Akerman
Gu¡ó: Chantal Akerman

Fotografia: Raymond
Fromont
So: Th¡erry de Hallelux

Muntatge: Claire
Atherton

Muntatge: Katya

Durada: 70 m¡nuts

Kankowsky
Durada: 72 minuts
Vers¡ó: original anglesir
Format: 35 mm.
D¡str¡buc¡ó: Swerve
Films, New York

Vers¡ó: orig¡nal anglesa

Format: Betacam
Distribuc¡ó: AlvllP,
P

Premi al millor docu
mental al Film Festival
& Moxie!, Santa
lVonica, 2000.
- Premi a la millor
Opera Prima al Film
Festival, Florida, 1999.
- Premi al mlllor docu
mental "Runner-Up" a

-

arís

SP

Al llarg de la seva trajectdria professional, Chantal Akerman ha manifestat una
explícita fascinació per I'interior i l'exterior del pa¡satge dels Estats Units. El
projecte ¡nicial d'aquest f¡lm cons¡stia a realilzar un retrat del sud, inspirat
sobretot per la seva afecció per William Faulkner i James Baldw¡n, i per la
bellesa literal dels paisatges. Akerman va canviar I'or¡entac¡ó d'aquest projecte
quan, uns dies abans de la seva arribada, va aparéixer la notíc¡a d'un crim
racista a la localitat de Jasper, Texas. James Byrd Jr., un home negre, va ser
segrestat per tres homes blancs i posteriorment torturat ¡ assassinat. La directora va decid¡r convertir el film en una indagació sobre el substrat d'una mental¡tat vigent que manté i d¡fon la idea de la supremacia de la població blanca
per sobre de la negra, i que cons¡dera legít¡ma qualsevol acc¡ó per subratllar
aquesta pos¡ció. Sud, esdevé així una proposta filmica on es fa evident la combinac¡ó entre els confins del paisatge i els conf¡ns dels conflictes.
Nascuda a Brussel.les el 1950, ben av¡at va resultar fascinada pel cinema
arran d'haver vist el film de Godard Pierrot le Fou. Des del seu primer treball va
rebre el reconeixement de la crítica internacional, que ha anat reval¡dant amb
cont¡nurtat totes i cadascuna de les seves obres.
Akerman és una de les d¡rectores més suggeridores del cinema ¡ndependent
les seves producc¡ons sempre comporten un alt grau d'estímul i controvérs¡a.
¡

F¡lmografia:
Saute ma v¡lle 1L968)i L'enfant a¡mé ou je joue á étre una femme nar¡ée 17977): La chambre 1
¡ 2: Hotel Monterrey (7972)i Le 15 du 8; Yonkers 1L973); Je, tu, ¡1, elle 17974); Jeanne
D¡elman, 23 qua¡ du Commerce, 1O8O Bruxelles (!975): News from home (7977): Les rendezvous d'Anna 17978); D,s-mo, (1980); Toute una nu¡t i.7982)i Un ¡our P¡na m a demandé; L'Home

I'lnternational Film

álavalise:Lesannées 80(1983);...v¡ngtansaprés;Parisvupar...v¡ngtansaprés(7984)i

Festival, Seattle,

Golden E¡ght¡es (7985); W¡ndow Shopp¡ng; Letters from Home; Rue Mallet-Stevens; Le Mafteau;
La Paresse (1986\i Tro¡s strophes sur le nom de Sacher; Les tro¡s derniéres sonates de Franz
Schobuerf; Histoires d'Amer¡que (L989): Nu¡t et jour; Contre I oubl¡ (a997); Le Déménagement
(1992); D'Est (1993): Portra¡t d'une jeune f¡lle de la f¡n des années 60 á Bruxelles (7994)i Un
d¡van á New York: Chantal Akerman par Chantal Akerman 17996)i Le jour oú (7997)i Sud
17999): La caDtive I2OOO).

1999.

Filmografia:
Shadow boxers (7999)
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TU CROIS OU'ON PEUT PABLER
D'AUTRE CH0SE QUE D'A[{0UR?
TREUS QUE PODEM PARLAR DE RES QUE NO SIGUI L'AMOR?

Aquesta és una interessant reflexió sobre la passló amorosa
entre dues dones que indaguen sobre la seva particular construcció de la ¡nt¡mitat des del desig, el viatge, els encontres,
les mirades..., art¡culada a partir de les possibilitats de la
cámera, com a ¡nstrument de reg¡stre d'aquestes vivéncies, i
de les paraules que busquen i recreen per anomenar-les.
Constrult mitjanqant un diáleg tenyit de mútua declaració amorosa, el film posa en joc, a parlir del relat autobiográfic, la
substáncia d'una história d'amor i cerca nous camins per
reflectir-la, tant visualment com verbalment, fugint dels tópics i
aconsegu¡nt la intensitat commovedora que requereix.
Formades, Ies dues, a l'lnstitut de Formations d'Enseignement
des Métiers de l'lmage et du Son, a París, Sylvie Ballyot i
Béatrice Kordon han col.laborat en projectes comuns des de

1995.
Per separat, Sylvie Ballyot ha col.laborat com a muntadora en
diferents films i Beatrice Kordon en la direcció de fotografia de
projectes c inematográfics i videográfic s.
F¡lmograf¡a:
Sylvie Ballyot ¡ Béatrice l\ordon: Regarde-lrol (1995); Héros Désan11és (7997)',
L'Homme sans nom (1998); fu cro¡s qu'on peut parler d'autre chose que d'amour? (1999). Sylvie Ballyot: Pour elle ((1994). Béatrice Kordon: Le Ph¡ltre \1993],

Nacional¡tat: Franqa

Nac¡onal¡tat: Bélgica

Producció: AlvllP/CICV

Producc¡ó: Cobra

Pierre Schaeffer/V¡déo

Filrns, 1999

de Poche, Xavier

Direcc¡ó: Annik Leroy

Carniaux,1999

Guió: l\4arieVerme¡ren,

D¡recc¡ó: Sylvie Ballyot

Annik Leroy

¡

Béatrice Kordon

Fotograf¡a: l\4arie

Guió: S. Ballyot ¡ B.

Vermeiren, Annik Leroy

so: Mar¡eVermeiren,

Kordon

Fotografia: S. Ballyot

i

Ann¡k Leroy

B. Kordon

Música: Otto Lechner.

So: Charles Autrand

tranz Schubeft, lva

Muntatge: Catherine

Ilittová

V¡l

poux

Muntatge:

Durada: 40 minuts

Eva

Houdova

Vers¡ó: original france

Durada: 87 minuts

SA

versió: original france

Format: Betacam
Distribució:
París

Af\41P,

SP

sa amb subtítols en
;rnglés

Format: 16 mm.
Distribuc¡ó: Centre de
I Audiovisuel a

llruxelles, Brusel.les

VERS LA MER
VERS LA MAR
Rodada amb tota la paciénc¡a i atenciÓ en I'objecte d'estudi, aquest
documental sobre les ribes del Danubi, des de les seves fonts fins'
al mar Negre, és un trajecte per una Europa innominada (ue segueix
el curs d'aquestes aigües interiors del cont¡nent per on s'ha escolat
la história de tants episodis públics i privats'
Tal com assenyala la crítica Jacqueline Aubenas, la mirada que proposa Annik Leroy juga amb un plantejament b¡nar¡ en qué el mateix
r¡tme del riu marca el circuit visual des d'on es recorren indistintament els espais físics i humans que el componen'
La directora es permet el temps necessari per significar el sentit d'aquestes experiéncies personals en relació al medi físic que les
acompanya atorgant a cada enquadrament la forqa necessária que
fa que cada imatge sigu¡ imprescindible. La forQa de Ia seva fotografia condueix cap a una producció de sentit que subverte¡x la convenció del discurs narratiu usual en d'altres films documentals.
Nascuda el 1952 a Brussel'les, va estudiar a I'escola Nac¡onal
d'Arquitectura i Arts Visuals de Brussel les, on va obtenir el seu
diploma el 7977. Ha estat professora al taller de Documental i
Cinema Experimental de Hogeschool i al taller d'Arts Narratives a
l'lnstitut Lliure Superior d'Arts Plástiques de Brussel'les' Des de
1973 ha realitzat diverses exposicions fotográfiques i materials en
vídeo.
Filmografia:

Cudmetratges: Le Paradis Terrestre (\9731i Undermost (1974)i NBC (7975)i Ekho
(1976); /n der Dámmerstunde, Berl¡n de l'aube e h nu¡t (198t): Expos¡t¡on: Les
femmes et le c¡néma (79847987)i ll fa¡t s¡ bon prés de to¡ (!987)l Art¡san lum¡é'
re (1989); Llargmetratges: Vers la mer (!999)

PANORAMA: FICCIONS

Emporte-moi

Eileen is a Spy
Haut les cceurs!
Music to watch girls by
Seitsemán Laulua Tundralta
Soft Frult

,rl

Nacionalitat: Canadá,

EMPORTE-MOI

Su'issa, FranQa
Producc¡ó: Citá
Anrérique C¡néma
Télévsion lnc., 1998
D¡r€cc¡ó: Léa Pool
Guió: Léa Pool

Fotografia: leanne
Lapoi r¡e

Música:

ECIVI

Muntatge: Michel
Arcand

lnterpretac¡ó: Karine
Vanasse, Pascale
Buss¡éres, l\4iki
Monojlovic, Alexandre
Mérineau...
Durada: 94 minuts

Format: 35 mm.
Distribució: Cine
Company, lvladrld

ARROSSEGA'M

1963, és un any de canvis profunds en la vida del personatge
central d-aquest fllm, Hanna, una adolescent de tretze anys
que s-ha cr¡at en un ambient de confllcte barreja d'amor i d'odi
en companyia del seu germá, a qui ella adora. En la foscor
C-un cinema, Hanna se sent fasc¡nada per la interpretac¡Ó que
fa Anna Karina de la Nana de Vivre sa V¡e, de Jean Luc Godard.
Hanna queda enclsada per aquest personatge, a qui atribueix
una gran semblanqa amb la seva professora, amb qui vol mantenir una relació especial. Paral.lelament, la seva amiga Laura
li desvetlla també un món de sensualitat per més que les
diferéncies entre elles siguin sustancials. Amb aquest material
narratiu el film es capaq de combinar l-afinació dels trets dels
personatges amb la creació d-una atmosfera vestida amb
riquesa i subt¡litat que permet una participació intensa en el
conflicte d-aquesta adolescent.
Nascuda a Suissa el 1950, Léa Pool es desplagá al Quebec on
va estud¡ar comunicació iva iniciar la seva carrera com a cineasta de flcció i documentalista. El 1984 va rodar el seu primer
llargmetratge La femme de l'Hótel i dos anys més tard Anne
Trister. Des d'aleshores la sev.a preséncia com a cineasta ha
estat constant en les pantalles europees i americanes.
Filmografia:
Documentals: Laurent Lamerre, port¡er 17978)t Eva en Trans¡t l79a!: Hotel
Chron¡cles (1990). Curtmetratges: Strass Café (1979)i Llargmetratges: La femme
de I'hótel (1984)i Anne frlster (1986); A corps perdu (1988); ta demoiselle sauvage (1997)i Mouvements du déslr (1993); Empo¡le mo¡ (1998)
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EILEEN IS A SPY
EILEEN ES UNA ESPIA
Adaptació del conte infantil Harriet the spy (Louise Fitzburg), aquesta és la
história d'una dona excéntr¡ca anomenada Eileen, terr¡blement tímida
sol¡tár¡a. que prefereix escrutar les vides dels altres abans que explorar els
seus propis des¡tjos sexuals. lgual que la Harr¡et, la preadolescent heroina
del conte, Eileen filtra les seves percepcions a través dels seus binoculars i
escr¡u gargots sobre un món del qual ella encara no forma part. La directora
¡ escriptora de Minneapolis Sayer Frey debuta amb aquest pr¡mer film on
explora l'amistat entre dones i les relacions lesbianes com la de la protagon¡sta i la .,ayne, una autostop¡sta d'esper¡t lliure que I'ajuda a sortir del
seu aillament inter¡or.
Frey combina els peculiars detalls de la h¡stória de l'Eileen amb disgregacions surrealistes m¡tjanqant retalls extrets a partir de vÍdeos casolans i
entrevistes de gravadora. El resultat és una exquisida fusió de documental,
áudio i ficció dramática que flueix airosament d'escena a escena.
¡

Sayer Frey va comenqar la seva carrera després de graduar-se a la
Universitat de Minnesota (Women's Stud¡es and Flrr). Comenqá a treballar
com a ajudant de muntatge durant dos anys, cosa que l¡ va proporc¡onar
I'experiéncia necessária per comenqar a produir els seus primers curts
experimentals, projectats a diversos festivals d'arreu del món. Actualment
Sayer treballa com a muntadora profess¡onal i exerceix la docéncia a
Minneapolis, fent classes de cinema. Component de diverses assoc¡acions
artíst¡ques estatals i federals és, a més, una act¡vista en el camp de I'educació artíst¡ca i les arts visuals. Elleen ¡s a spy és el seu primer llargmetratge conr a directora. Actualment prepara el gu¡ó per la seva propera pel.lícu-

la, 39,49,59.
F¡lmografia:
Eileen is a Spy ( 1998)

Nac¡onalitat:

Nacional¡tat: Franqa

EUA

Producc¡ó: Sayer Frey

Producció: Ex Nihilo

& John Kremer,

Agat Films & Cie. 1999

Direcció: Sayer Frey

Direcc¡ó: Sólveig

Guió: Sayer Frey

Anspac h

Fotograf¡a: lvloe

Gu¡ó: Solveig Anspach,

Flaherty

So: Johnny Hagen

HAUT LES CGURS!
AMUNT ELS (ORs!

Pierre-Erwan Guillaume

Emma viu amb normalitat el seu embarás fins que rep la notÍc¡a
que té un cáncer de pit. En aquest moment ha de decidir sobre

Fotografia: lsabelle

un futur entre els dos processos en qué est¿ immersa i que

l.iazavet

Format: 16 mm.

Riegel, Mathieu Blanc

els espec¡alistes li plantegen com a antagÓn¡cs. Davant d'aquesta cruilla ella decideix fer conviure les dues opc¡ons davant
la incomprensió de molta gent. Aquest film tracta el confl¡cte
amb una delicadesa que I'ha convertit també en un magníf¡c
man¡fest sobre les raons d'¡dent¡tat de les opc¡ons de les

D¡str¡buc¡ó: Cinenova.

lnterpretació:

dones enfront de les imposicions méd¡ques i socials.

Londres

Durada: 110 m¡nuts

Mús¡ca: Barbara

Mús¡ca: Olivier

Cohen

Muntatge: Sayer

l\¡onoury, lvlartin

Frey

Wheeler

Durada: 74 minuts
Vers¡ó: original angles,

r

Muntatge: Anne

versió: original francesil
Format: 35 mm.
D¡str¡bució: Mercure

l)ist..

ParÍs

La realitzadora Sólve¡g Anspach va estud¡ar a la Femis de ParÍs

i fins ara era coneguda com a destacada documentalista. Des
de 1988 ha realltzat diversos documentals, als quals hem de
sumar un curtmetratge de ficció, Vizir et Vizirette, dirig¡t el
7993. Haut les ceurs! és el seu primer llargmetratge.
Filmograf¡a:
Curtmetratges: Par amouri La t¡re (79891: Vestmannaeyjar | 1990); Le Chem¡n de
Kjólur $ggf)t V¡z¡r et Viz¡rette ( 1993). VÍdeo: Bonjour, d'est pour un sondage
(1995)i Sarajevo. Paroles de casques b/eus (1995); B¡str¡k, Sarajevo 11995],.
lvligmetratges: Sandr¡ne a Par¡s (\992)l Barbara, tu n'est pas coupable:
Llargmetratges: Que personne ne bouge! (1998); Haut /es coeursl (1999)

fh,--)
MUSIC TO WATCH GIRLS BY
ttúsIcl

pER vEURE pASSAR tES DoNES

Recreació del somni febril d-una mestressa de casa insomne
atrapada en el fantasma de la seva mare assassinada.

Christine Cynn es va graduar a Harvard el 1997 on va col.laborar en un documental i on iniciá la recerca d'imatges per a realitzar aquest treball. En aquests moments treballa a Londres
desenvolupant el seu primer projecte de ficció Sweetmeats, i
escr¡vint el segon guió amb Josua Oppenheimer, Declaration of
lndependence.

Nacionalitat:

Nacional¡tat: Finlándia

EUA

Producció: ChristinI

Producció: Jórn Donner

Cynn, 1999

l'roduct¡ons, 2000

Direcció: Chr¡stine

D¡recció: Anastasia

i lVarkku

Cynn

I ir¡rsui

Guió: Christine Cynrr

I

Fotograf¡a: Christirr(

Guió: Anastasia Lapsui

Cynn, Joshua

Fotografia: Johannes

olrnustallio

chnruskall¡o

Oppenheimer

I

So: Christine Cynn

50: Antero Honkanen,

Muntatge: Christirxr

l)okka Martevo, Markku

Cynn

I

lnterpretació: Alic('

l{)kisull

Liu, Ellen Phelan.

Muntatge: Markku

Hilary Weissberg,

I

Danlel Levi. Chrisl

chnruskallio, Arto

r:lrnluskallio

i

Anirstas¡a Lapsui

r¡r,

Cynn

Durada: 90 minuts

Durada: 20 minuts

vers¡ó: original f¡nesa

Versió: original an¡il,

,rrl) subtÍtols

Format: 16 mm.
Distrlbuc¡ó: Chrisl

,

en

rrgléS

Format: 35 mm.

ir r,

Dlstr¡buc¡ó: F¡nish Film

Cynn, Londres

I (nrndation, Helsinki

SEITSEMÁX I.IULUA TUNDRALTA
SET CANTS

A LA TUNDRA

Tal com indica el tÍtol, el film es compon de set cants. El primer ¡ el seté son documentals. Els altres, han estat dramatitzats amb elements de ficció, ja que segons diuen la realitzadora iel realitzador: "la ficció ens ha permés una capacitat
express¡va, més rica i més lliure". Aquesta obra expl¡ca la v¡da
d'un poble del gran nord, "el nenet", que encara conserva tradicions nómades. Els actors i les actrius del film es representen a si mateixos en Ia v¡da real. Progressivament, el film revela els efectes de les onades de la h¡stÓr¡a sobre les seves
vides: la presénc¡a de I'imperialisme soviétic, la imposició de
la llengua russa a I'escola, I'obligatorietat de penjar els retrats
de Lenin istalin en un lloc destacat de la cabana... Escrit irealitzat per una cineasta provinent d'aquesta comunitat,
Seitsemán Laulua Tundralta, és l'exponent d'un treball fet amb
una precisiÓ documental extraordinária que no exclou pinzellades d'humor i algunes sorpreses.
El treball documental d'Anastasia Lapsui i Markku Lehmustallio
es caracteritza per la seva visió antropolÓgica ¡ ha estat especialment fructífer durant tota la década dels 90.
F¡lmografia:

ln Re¡ndeer Shape Accross the Sky ( 1993); Paradise Lost ( 1994); The Farawell
Chronicle (1995); Anna (7997): The Sacrif¡ce, a F¡lm about á Forest (1998);
Se¡tsemán laulua tundralta (2QoO\

Filmografia:
Mus¡c to watch g¡rls by \1.999)

!
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SOFT FRUIT

Nacional¡tat: Auslr,rl,
Producc¡ó: Soft Frrrl

Ptx, 1999

FRUITA TOVA

D¡recció: Christ¡nir
Andreef

Després de 15 anys de separació, quatre membres d'una
mateixa famÍlia d'origen búlgar, em¡grants a Austrália, es retroben per ocupar-se de la seva mare malalta. El fill acaba de sortir de la presó iestá en llibertat condicional. Obligat a viure a
la cabana del jardí, perqué el seu pare el rebutja, espera, a la
llarga, poder entrar a la casa. Mentrestant, les tres germanes
construeixen amb la mare un univers de complicitats, gelosies
i afectes que defineixen, entre l'humor iel drama, un nucli
familiar del tot provocatiu i poc convencional. El des¡g secret
de Ia seva mare és abandonar el seu impresentable marit i tothom col'laborará perqué pugui acompl¡r-lo malgrat el seu estat
de salut.
Amb la peculiar aparenQa que tenen molts films australians, la
d¡rectora fa un treball de deconstrucció dels estereotips i construeix un univers formal totalment concordant amb I'efervescéncia de les relacions familiars que descriu.
Nascuda a Nova Zelanda el 1956, Christina Andreef va estudiar periodisme a Wellington i cinema a lrlanda del Nord. El
1983 obté la seva diplomatura en cinema i coneix a Jane
Campion, amb qui, entre 1988 i 7992, va treballar com a ajudant de direcció. La mateixa Jane Campion figura com a productora en els crédits de Soft fruit.

Guió: Christina Atr(1r, ,

F¡lmografia:
Excurs¡on to the Br¡dge of Fr¡endship (1993); Ihe Cap (7994): Shooting the
Breeze 11996)i Soft Fru¡t (1999)

Turin.

I

Fotografia: Laszlo
Baranyai

Mús¡ca: Anthony
Partos

Muntatge: lane l\4r,r
lntefpretació: Je¿rr r,
Drynan, Linal Hakl.
Genevieve Lenran.
Alic¡a Talbot. RLrss(

ll

Dykstra...
Durada: 100 minLrl'
Vers¡ó: original arrt,l,

Fofmat: 35 mnr.
Distribuc¡ó: Unitc(
Artist. Londres

I

Premi al millor ¿tt t,,
a |'Ans Film lnstilill,
- Premi de I'audiurr r.
a San Sebastian
- Premi especial (1,
jurat a Sydney
Premi al millor tiLr,

-

,,

TV

I
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RECUPERACIO D'UNA PIONERA:

GERI{AINE DULAC
(Amiens 1882 - París 1942)
La precursora del surrealisme cinematográfic
La Coquille et le Clergyman

Disque
Étude cinématographique sur une arabesque
lnv¡tat¡on au voyage
La souriante Madame Beudet
Thémes et variations

,

Nascuda a Franga, Germaine Saisset-Schneider (1882-1942), coneguda amb el nom
rlc Germaine Dulac, és la primera directora feminista de la história del cinema i una
figura clau en el moviment d'avantguarda dels anys 20. Va comenqar la seva carrera
com a fotógrafa, treballant també de periodista per a les publicacions feministes La
Fronde i La Frangaise. Entusiasmada perqué, segons ella, el cinema aportava una
nova expressió al domini del pensament i implicada en els canvis estructurals de les
rlones amb motiu de l'esclat de la I Guerra Mundial, va fundar als anys 30, la seva
¡lrópia productora, Delia Film. A partir d'aleshores comenqá a formular, amb el teóric
l-ouis Delluc, les bases de la primera avantguarda francesa, moviment conegut també
¿rmb el nom d'impressionisme francés; Germaine Dulac fou el centre d'aquest grup
rl'intel.lectuals, directors i directores (que incloia Jean i Marie Epstein, Marcel
l,'Herbier iAbel Gance) dedicats a promoure el seté aft, també des de l'óptica educa-

l"

tiva i de la crítica cinematográfica (van crear el primer cine-club).
A les seves pel.lÍcules, ja des d'Ames de fous (7917), s'observa el seu interés cap
l'experimentació formal. El seu primer éxit de la crÍtica I'aconseguÍ amb La Féte

a

espagnole (191-9), amb guió de Delluc. No obstant, els seu treball més significatiu
arribaria amb La sour¡ante madame Beudet (L923), on transforma una narració con
vencional en un simpátic retrat sobre les frustracions i els desitjos, amb eventuals
revoltes, d'una dona burgesa que s'oposa a un marit opressor. Aleshores ja feia ser
vir sobreimpressions, foses i ralentitzacions per fer que I'espectador compartÍs el
punt de v¡sta de I'heroina.
Nacional¡tat: Franqa

Dulac combinava les seves produccions avantguardistes amb d'altres pel.lícules més
convencionals com Gossette (L923), peró encara a¡xí aspirava a un estil molt més
abstracte, el que ella denominava'el film integral..., una simfon¡a visual mitjangant

Guló: Antonin Aftaud

Fotografia: Paul

imatges rítmiques'. El millor exponent d'aquest concepte fou sens dubte La coquille
et le clergyman (L927\, amb guió del surrealista Antonin Artaud. La col.laboració
d'Artaud amb Dulac va desencadenar una controvérsia envers Germaine Dulac, a qui
van acusar de'feminitzar'el guió. Malgrat aquesta controvérs¡a, el film roman com un
exemple dels processos de l'inconscient en la construcció del guió. Va cont¡nuar tre
ballant amb realitzac¡ons abstractes i assajos documentals sobre poemes ¡ peces
musicals, d'on sorgÍ la famosa Germination d'un haricot (1928). F¡ns a la seva mort
va ser al capdavant de la productora Gaumont.

l',ilgel, B/N
lnterpretació: Alex
Allrn, Gen¡ca,
Allranas¡ou, Bata¡lle
Durada: 35 m¡nuts

Vcrsió: muda amb
il rl

ortÍtols en francés

Format: 16 mm
Dlstr¡buc¡ó: L¡ght
(:(,trc, PafíS

Estéticament, les pel.lícules de Germaine Dulac han estat objecte de controvérsia,
peró considerades també com una importantíssima aportació. La crÍtica feminista
Sandy Flitterman-Lewis valora el treball de Dulac com una profunda incursió en qücs
tions feministes i sobretot com una 'recerca cap a un nou llenguat§e cinematográfic
capaq d'expressar els desitjos de les dones'."

LA PETXINA

I

EL MOSSEN

El film es va presentar a I'estudi de les Ursulines iva rebre el
rebuig dels partidaris d'Artaud que I'acusaven de poc surrealista, i del públic, que el va considerar massa críptic. Tampoc no

va comptar amb l'aprovació de I'autor del guió. Malgrat tot es
va segu¡r 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 I'espe-

rit que es dedueixen els uns dels altres igual que el pensament que es dedue¡x del pensament, sense que aquest reprodueixi el seguiment raonable dels fets".

Annette Kuhn - Susannah Radstone. The Women's Companion to lnternational Fllm. Londres, 191)o

Filmografia
Les soeurs ennem¡es (1915); Géo le m¡stér¡euxi Venus V¡ctr¡xi Dans l'ouragan de la vie (\976 ): Ames fous
17917)i Le bonheur des autres (Lgt8)i La féte espagnole, La c¡garette (7979); Malencontrei La belle dant|
sans merc¡ (I92O ); La mort du sole¡l 1192!): Weñher \¡nacabada) (7922)i La sour¡ante madane Beudet:
Gossette 11923): Le d¡able dans la ville 17924): Ame d'art¡ste', La fol¡e des vaillants 1L925)i Anto¡nette Sabn t
11926): La coquille et le clergymani L'¡nv¡tat¡on au voyage (7927)i La pr¡ncesse Mandane lL'Oubl¡é), Mon Pail
(superv¡sió); Thémes et var¡at¡onsi Arabesques ou Étude cinématograph¡que sur une arabesque (2928): Disqu
927i Germ¡nat¡on d'un har¡cot (7929\i Le picador (superv js¡ó, 1932); Le Cinéma au serv¡ce de /'H¡sto¡re (n[¡r
tatge d'actualitats, 1935); Le ntarchand de canons (1936).

.
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LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN

lt.)27

!-

DTSQUE

9s7

Nac¡onal¡tat: Franca

Nacionalitat: Franqa,

L92A

Drsc 9s7
El subtítol d'aquest film seria: lmpressions Visuals escoltant el

5é ¡ 6é prelud¡ de Frédéric Chopin. lgual que la resta de curtmetratges de Dulac, Disque 957 és I'exemple més clar d'avantguarda i cinema en estat pur. C¡nema que rebutja la paraula per jugar exclusivament amb eis llenguatges icónics, vehicle
de sensacions iemocions que dona a la forma
tat el valor d'una vibració acústica.

ia

la lluminosi-

I

1)29

Direcció: Germa¡n0

Dlrecció: Germa¡ne

Dulac

¡

Durada: 6 minuts

Durada: 7 minuts

Versió: muda

Versió: muda

Format: 16 mm

Format: 16 mm.

Distribució: Light

Dlstr¡bució: Light

Cone, ParÍs

(;{)ne, Pafis

Éruor

cINÉMAToGRAPHIQUE suR

UNE ARABESQUE

)l rl¿rc

ESTUDI TINEMATOGRAFIT SOBRE UN ARABES(

La mateixa Germaine Dulac va comunicar en una conferéncia

pronunciada el 13 d-Octubre de l-928, I'esséncia que mobilitzava el cinema i amb la que va treballar en aquesta petita
peqa. "Durant I'elaboraciÓ d'un film es jerarquitza en primer

lloc la história i es col'loca en segon terme la imatge, és a dir'
es prefereix el teatre al cinema. Quan aquesta relació s'inverteixi, el cinema comengará a viure segons la seva prÓpia significació. La lluita de la ¡matge presa en el sentit profund de la
seva orquestraciÓ, contra l'error literari i dramátic.
Tot el problema del cinema está en aquesta paraula: visualització. L-esdevenir está en el film que no es pot expl¡car. El seté
art, el de la pantalla, és la profunditat esdevinguda sensible i
visual, que s-escolta per sota de la histÓria, análoga i insaciablement musical. Aquesta concepció condueix necessáriament
a una revisió dels temes cinegráfics"

nr*ro,rr

ru*, a,

l

.§;q¡t-

INVITATION AU VOYAGE
INVITATIó AL VIATGE

L-invitation au voyage es una il.lustració visual i poét¡ca mott
lliure dels poemes de Baudelalre, ¡ a la vegada un assaig cinematográfic "integral" on s'experlmenta amb el joc d-una narració totalment excéntrica dels parámetres que ja, en aquell
moment del cinematógraf, semblaven imposar-se per part dels
esquemes industrials.

Nac¡onalitat: Franqa,

Nac¡onal¡tat: Franqa,

7927

1923

Direcció: Germaine

Dlrecc¡ó: Germaine

Dulac

I

Durada: 33 minuts

cu¡ó: G. Dulac basat
0n I'obra de Denys

¡ntertítols en francés

Arrriel i André Obey

Format: 16 mm.

Fotograf¡a: Paul

D¡str¡bució: L¡ght

l'ilrguel ilvlaur¡ce
I (rster B/N
lnterpretació:
(

LA SOMRIENT I.iADAME BEUDET

)ulac

Versió: muda amb

Cone, París

LA SOURIANTE MADAME BEUDET

iormaine Dermoz,

Arr¡uilliére, lean d'Yd,
l\¡

lle Grisier, l\4adelaine

(ir¡tty, R;oul

Paoli

Durada: 35 minuts
Vers¡ó: muda amb

rrlertitols

en francés

Madame Beudet, esposa d'un comerciant de Chartres vol escapar de la seva existéncia mediocre. Tlranitzada per un marit
brutal només pot evad¡r-se tot somiant ... Germaine Dulac pretenia, amb aquest film, que els seus personatges, privats de
paraula, connectessin amb el pÚblic i va ut¡l¡tzar totes les astúcies que el mitjá cinematográfic li oferia: ralentiments, sobreimpressions, deformacions, ... D'aquesta manera, Monsieur
Beudet, que apare¡x a l'inici com un ésser plácid, es converteix, mitjangant la mlrada de la seva dona, en una mena de
monstre. El film va tenlr un ressÓ favorable, sobretot en els
medis intel.lectuals.

Format: 16 mm
Dlstr¡buc¡ó: Light

(lone. ParÍs

:a

emun're ouLrc

I

GER¡4AINE DULAI

THEITIES

Et VARIATIONS

Nacional¡tat:

FranQa,

CURf'IETRATGES

t92a
TEMES

I

Dlrecc¡ó: Germa¡ne

VARIACIONS

En aquest film Dulac posa en práctica el que ella enten¡a com
el cinema integral.Themes et var¡ations és una simfonia visual
on el r¡tme, la lluminositat, la fluidesa, l'harmonia de línies i
volums... i en definitiva els plaers que evoca la imatge per si

mateixa, conflueixen dins de la lóg¡ca de les formes. Pura abstracció visual a la recerca de la creació de sensacions.

Dulac

Durada: 9 minuts

Versió: muda
Format: 16 mm.
D¡str¡buc¡ó: Light
Cone, ParÍs

Ayuda!

El beso de la tierra
El infanticida
Lalia

Mi Rosita
Pantalones

Siete cafés por semana

l.,

Nacionalitat: Espanya
Producció:
r

AYUDA!

CECC,

999

Direcció: Eva lvl"

Pedro treballa en una benzinera de carretera i necessita ajuda.
De sobte arriba un cotxe, ¡ Pedro creu que está salvat...

I ranco

Gu¡ó: l\4anuel Alcalde,
,orge Sanromá, Xavier
0asanovas

Fotografia: Pere Salom
So: Oriol Ferrer

Música: lvlanuel
Alcalde, David Palma
lvluntatge: Ricard Ridao

lnterpretació:
Saturnino García,
Tarragó, Son¡a
^rnrand
I ranco, Xenia Lau
I ranco, Asier Lasa

Durada: 6,11 m¡nuts

versió: original caste
ll; ¡n a

Format: 35 mm.
Dlstribuc¡ó:
I

CECC,

l¿rrcelon

Filmografia:
Curtmetratges: Mamadou (7997: ¡Ayuda!: Un globo en el armar¡o (1999). Vídeos:
T¡empo, tiempo, t¡empo 11997')i De 2 a 3 (1998); Documenlals: IOO'T anys cre-

ant

¡l.lus¡ó (1999)

CURTMETRATGES

I

EL BESO DE I.A TIERRA
Pablo és un escriptor asturiá emigrat a París que torna a les
conques mineres que I'han vist créixer per comunicar una notícia al seu millor amic. La retrobada amb els records ila realitat
I'enfrontará a una realitat trágica.

Nac¡onalitat: Espanya
Producció: Diana Paz,
Lucinda Torre, 1999
Direcció: Lucinda Torre

Nacionalitat: Espanya

Guió: Lucinda Torre
Fotograf¡a: Chechu
Graf
So: Pedro R. Soto

Direcc¡ó: Pilar Ruiz
Gu¡ó: P¡lar Ruiz, tvliguel

Música: Eva Gancedo.

A. Gómez Cobo i Lea

José Luis Barroso
Muntatge: Luis
Castañon

lnterpretac¡ó:
Asunción Balaguer,
Pedro l\4aria Sánchez,
Tomás del Estal.
Emma Aguirre...
Durada: 17 minuts
Versió: original caste
llan a

Producció:
1

999

Gutiérrez

L'aplicació de la llei és implacable: si un nadó plora de nit, el
funcionari vestit de gris intervé eficaQment per posar fi a la per
torbació. Un dia s'enfrontará al dilema de complir el seu deure
o permetre una excepció.

G. Vélez

Fotograf¡a: Juana

li[rénez
So: Afturo GarcÍa

Muntatge: Vanessa
N4

L.

arimbeft

lnterpretació: Emil¡o

Formát: 35 mm.

Gutiérrez Caba, lrene

Distr¡buc¡ó: Luc¡nda
Torre PC, l\4adrid

Visedo, Pedro

Premi del jurat jove al
Drllor cuñnretratge al
Festival lnternacional de
Cine de Gijón, 1999
- Premi del públic al nrillor
curtmetratge estranger al
Festival lnternational de
Films de fenrmes de
Cretéil. 2OOO
- Primer Premi 'Giraldillo
de oro al nrillor curtnre

Olayo...

tratgealaXlvluestra

EL INFANTICIDA

ECAlvl,

Casablanc, Gracia
Durada: 16 m¡nuts

versió: or¡ginal en cas
lellá
Format: 35 mm.
D¡str¡buc¡ó: ECAI\4,
I\4

adrid

lnternacional La mujer y el
cine. Sevilla.2000
lvlenció especial a la
mil¡or direcció d actors a la

Xlll Semana lnternacionálrl
Videos: Liéyalos de calle i.1989): /dus (1990); Tiempo de danza (7993],:
Curtmetratges: El beso de la tierra (1999).

de cine de San Roque.
Cádiz 21oo.

Prem¡ de Canal Plus
rl r).rillor curmetratge.

Filmografia:
Documentals: La Via Láctea (1998). Curtmetratges
fecto 17996\: Mamá (1997 , El ¡nfanticida 17998).

Mar¡na (1995), )', Blanco per

,r*r"**rt
l"t

LALIA
Lalia ens introdueix en el món dels seus somnis irecords perduts en el Sáhara i acaba despertant-se en una realitat terrible
de la qual vol fugir: I'exili en un camp de refugiats a Algéria.

Nac¡onalitat: Espanya
Producció: Bausan
Films, 1999
D¡recció: SÍlvia fvlunt

Nacionalitat: Espanya

Guió: SÍlvia N4unt

Diamand Hartz

Fotografia: David
Ornedes
So: Juan Sánchez
Ivlúsica: Eduardo

MI

ROSITA

Producc¡ó: ESCAC,
1 999
Direcció: Angeles

Guió: Luis Vega.
Angeles Diamand Hartz

Fotografia: Patricia

Arbide

Huftado

lnterpretac¡ó:

So: Joan Riba, Quico

Kentawyiya Bachir.
Azman l\4atala.
Amineto Zergu. Alia
Teyeb, Halin.ra Zergu
Durada:14 rninuts
Versió: original castellana

Sánchez

La Rosita és una ávia molt eixerida que somia anar-se'n de
vacances a Benidorm. PerÓ el Salustiano, el seu marit, no
pensa aixecar-se de la seva confortable butaca per res del
món. Sortosament, les amigues de Rosita són dones de recursos i col.laboraran amb ella per aconseguir el seu objectiu.

Música: Cafes GarcÍa
Muntatge: l\4arc
Capdevila. fMuntsa

)tnza
lnterpretac¡ó: Carlos
Lucas. Nadala Batiste,

Format: 35 n.ln.l.
Distribució: Bausan

Txema Blasco. Carmen

Filrns. Barcelona

Contreras. Carmen
Capdet...
Durada: 15 minuts

Filmograf¡a com a directora:
Curtmetratges: Déjer¡te que le cuente (1998): Lálla (1999)

Prerni a la nrillor nrúsica
Alcalá cie Henares. 1999:
Prerlri Soliciaritat. Alcalá
de Henares. 1999
Prem f!4aspalonras.

versió: orig¡nal caste-

Canar¡as.1999
Prenri de pútllic al
Festia lnternacionald e
B¡llrao. 1999

Barcelona

Prinrer Premi Ford
Maclrid. 1999
Prenris Goya al [r llor
clocunrental.2O0O.

llana

Format: 35 mm.
Distribuc¡ó: V. Apolo,

2n Premi al Festival
(le Medina del Campo
Filmograf¡a:
M/ Roslta (1999)

,urr"*otn"

lo,

PANTALONES
Un petit detall sense importáncia pot canv¡ar el rumb de la teva
vida.

NaGional¡tat: Espanya

Nac¡onalitat: Espanya

Produccló: La Real

Producció: lmagen

Academia de

Line, 1999

Taramundi P.C., 2OO0

D¡recc¡ó: Juana MacÍas

Direcc¡ó: Ana MartÍnez

Guió: David Prados-

Guió: Ana Martinez

Dona

Fotografia: Pablo

Fotograf¡a: José

Vallejo

Manuel Díaz

So: El Camaleón

So: MartÍnez de San

Son¡do, S.L.

l\4

Mús¡ca: Jose Lu¡s

Mús¡ca: Juan M¡guel

Chicote

Medina

Muntatge: Luis

G.

Regueral

SIETE CAFES POR SEMANA
El Gustavo este profundament enamorat de la Silvia. Peró cada
cop que veu la seva germana, el cap comenqa a donar-li voltes... La seva am¡ga Virginia simplement diu que "de vegades
aquestes coses passen".

ateo

Muntatge: l\4ariela
Cádiz

lnterprétac¡ó: Grac¡a

lnterpretac¡ó: César

Olayo, Arantxa

Camino GarcÍa, Victor¡a

RenterÍa, Cafos

M

H¡pól¡to, José

Vanessa GarcÍa

Coronado,...

Rasero, M¡guel de los

ateos-lvlüller,

Durada: 4 m¡nuts

R¡os...

Vers¡ó: original caste-

Dutada: 13 minuts

llana

Vers¡ó: or¡g¡nal caste-

Format: 35 mm.

llana

Dlst¡ibucló: La Real

Format: 35 mm.

Academia de

D¡str¡buc¡ó: lmagen

Taramundi. Madrid

L¡ne. l\ladrid

F¡lmoÉrat¡a:

Filmografia:

Curtmetratges: Pantalones (2000); Sér¡es TV: segona meitat de Entre naranjos
amb Josef¡na Molina.

Cunmetratges: Urbe lL995l: Vamp¡rator 1t996); Catarsis (1997\i ¿Qu¡en teme al
lobo feroz? 17998)i S¡ete Cafés por semana (1999).

PROGRAÍ'IA DE VIDEOS
SELECCCIONAT PER OVNI

Frascuelo

The Devil lnside
Girl Power
The Gringo in Mañana-land
Law of Desire

A Place Called Lovely
It Wasn't Love

-l

\r"r
,t

Nac¡onal¡tat: Espanya
Producció: 1966
Dhecc¡ó: Montserrat
de Palo
Durada: 8 minuts
Vers¡ó: orig¡nal castellana

-l

FRASCUELO
Autoretrat épic d'una persona que fa una biografia sobre ella
mateixa en aquest vÍdeo tan sols lleugerament editat.

-*-*l*

THE DEVIL INSIDE
EL DIABLE INTERIOR

L'autora presenta les aventures de White Trash Girl, una super
dona nascuda en un clavegueram fruit d'una violació. Va
desenvolupar superpoders (els seus fluids corporals són tóxics)
i una gran fortalesa que li permet no ser mai una víctima. El

Nac¡onalitat: EUA
Producció: 1995
Direcc¡ó: Jennifer
Reeder
Durada: 8 minuts
Vers¡ó: anglesa subt¡tolada en castell¿

Nacional¡tat: EUA
Producció: 1992
Direcció: Sad¡e Benning
Durada: 15 minuts

GIRL POWER
EL PODER DE

Versió: anglesa subtitolada en castellá

Segons I'autora "aquest vídeo

tA

NOIA

tracta del desig i la sexualitat

i

també del fet de ser dona". Sadie Benning il.lustra així la seva
rebel.lió personal contra l'escola, la famÍlia i les convencions
des del punt de vista femenÍ.

seu cos funciona sense inhibicions i no rebutja en absolut les
seves funcions.
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THE GRINGO

IN MAÑANA-LAND

EL GRINGO A MAÑANA TAND

ant mater¡als c inematográflcs, reportatges industrials,
publicitat, televisió, dibuixos anlmats, etc., aquesta obra analitza els estereotips ¡ mites sobre la realitat llatinoamericana creats a Estats Units i difosos pels mitjans audiovisuals des del
M ¡tj anQ

Nacional¡tat:EUA
Producc¡ó: 1995
Direcció: Dee Dee
Halleck
Durada: 61 minuts
Vers¡ó: anglesa subtitolada en castellá

Nac¡onalltat: EUA
Produccló: 1997
D¡recc¡ó: Jenn¡fer
Reeder
Durada: 18 m¡nuts
Vers¡ó: anglesa subtitolada en castellá

LAW OF DESIRE
LA LLEI DEL DESIG

Una nova aventura de White Trass Girl,la superdona protagonista d'aquesta original série creada per Jennifer Reeder.

principi del segle XX.
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PLACE CALLED LOVELY

UN ILOC ANOMENAT LOVELY

Descripció dels diferents tipus de violéncia a qué ens enfrontem al llarg de la nostra vida, des de la violéncia explícita de

les agressions fÍsiques flns a la mentida o a la traicló.

(Girl Power)

Nacionalitat: EUA
Producc¡ó: 1991
Direcció: Sadie

Nac¡onal¡tat: EUA
Producció: 1992
Direcció: Sadie

Benning
Durada: 14 m¡nuts
Versió: anglesa subtitolada en castellá

Benn¡ng

IT WASN'T

NO ERA PAS AMOR

Durada: 20 minuts

Versió: anglesa subti
tolada en castellá

LOVE

L'autora ens mostra la trobada amb una "no¡a dolenta". Els

jocs de la cámera representen el qüest¡onament dels estereotips mediátics que s'ofereixen com un catáleg d'identitats a
tr¡ar. Un joc ple d'ironia per a una identitat que es dibuixa amb
¡ntens¡tat i forga.
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UN ESPAI PROPI, UN FILM COL.LECTIU
Un espai propi, un film col.lectiu consisteix en una invitació a totes les dones per a
que enregistrin en vídeo durant un m¡nut aspectes referits a un tema comú. La propos-

ta d'aquest any gira al voltant de l'experiéncia dels plaers.
Els materials aportats es sumen a l'objectiu d'aconseguir un Banc d'imatges enregistrades per dones que formin part d'un fons per a la recerca sobrela nostra visió del
món.

Agraim un cop més la partic¡pació de totes les dones ¡ grups que aporten els seus
materials ¡ que fan possible que cada any la Mostra internacional de films de dones
comptl amb una secció de creació no professional tan rica com suggeridora.

Els límits, els marges, Ies fronteres - 1999
Asoc¡ación de mujeres "Rica Perla"
(Benaocaz, Cád¡z)
Associació de dones "Palas Atenea"
(Barcelona)
Raquel Aranda (Vilanova

i la Geltrú)

Mar¡ona Juvé (Bellvefl
Les Antónies (V¡la de Grácia)
Rosa M" López (Méx¡c, D.F.)
Ona Nova (Zona Franca)

Bollofilms ( Barcelona)

Carme Porta ( Esplugues)

M" Eugén¡a Conill (Barcelona)

Araceli Rilova ( Barcelona)

Anna Cubeiro ¡ Montse Alemany (Barcelona)

Montse Ribas ( Barcelona)

alules Fernández ( Barcelona)

Carmen GarcÍa Vara (Vilanova i la Geltrú)

Mireia Gascón i Bordoy (Castelló de la Plana)

I

Implicades (Verges)

Lurdes Baldomá ¡ Magda Juvé
(Bellver, Barcelona)

M
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Itziar González ( Barcelona)

Alicia Solleiro, Secretar¡a de la dona de
pension¡stes, jubilats de CCOO (Barcelona)
Xoxo Sisters ( Barcelona)
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INDEX DELS FILI{S
Pfuina
Andares in Time of War
Ayuda!
El beso de la tierra
But I was a Girl. The Story of Frieda Belinfante
La Coquille et le Clergyman

Debout!. Una histoire du mouvement de libération
des femmes 1970-1980
Des marelles et des pet¡tes filles
The Devil lnside
Disque, 957
Eileen is a Spy
Emportemoi
Etude cinématographique sur une arabesque
Frascuelo
Girl Power

The Gringo in Mañanaland
Haut les ceurs!
El infantic¡da

lnvitation au voyage
It Wasn't Love
Lalia
Law of Desire
Macho
Made in lndia
Mi Rosita
Mémoires d'immigrés: L'héritage maghréb¡n
Mus¡c to watch g¡rls by
My journey my lslam
Pantalones
A Place Called Lovely
5 pieds 2 - 80.000 ibs
Siete cafés por semana
Seitsemán Laulua Tundralta
Shadow Boxers
Soft Fruit
La souriante Madame Beudet
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43
44
10
35
LL

L2
54
36
26
25
37
53
55
56
27
45
38
59
46
57
13
74
47
15
2a
16
4A

Sud

58
L7
49
29
18
30
39
19

Tu crois qu'on peut parler d'autre chose que
d'amour?
Thémes et variations
Vers la mer

20
40
27
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AGRAIMENTS
Un cop més hem d-assenyalar que el resultat d-aguesta Mostra no
ser¡a el mate¡x sense totes les persones que d-una o altra forma, contínuament, durant tot l-any, segue¡xen de prop el nostre treball, ens
ajuden a superar-lo, el discuteixen i ens esperonen a seguir endavant
proposant noves lÍnies d'actuació i indicant-nos sovint materials vistos
en altres festivals o mostres. Sortosament, a mesura que passa el
temps, cada cop és més gran la xarxa de col.laboracions i aportacions
que ens arriben des de tots els ámb¡ts. Moltes grác¡es.

Carme Alemany
M¡reia Bofill
Josep M" Catalá
Josetxo Cerdán
Xavier Daniel

Mercé Fernández
Nicole Fernández
Quim Fonoll
Ramón Font

Luisa Fortes
Carmen GarcÍa Vara
Gráfiques Coll
Angels Grasses
lnteracción
Eulál¡a Lledó
Beatriu Maciá
Agnés Marti
Dolors Payás
lsabel Porta
Joana Raja
Dolors Renau
Clara Ribalta

Maite Rodón
Gemma Surribes
Josep Torrell
Agraim especialment a Núria Canal el seu treball de recerca de materials per a la confecció del programa de vÍdeo que OVNI presenta en
aquesta edició, així com la proposta de creació i real¡tzac¡ó de l'espot
que s-ha pogut veure a BTV i als cinemes Verdi i lcária, a qui també
agraim moltíssim la seva col.laborac¡ó en la difusió de la Mostra.
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