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PRESENTACIO

Arribem aquest any a la novena edició de la Mostra lnternacional de Films de Dones
de Barcelona, integrada en La Plataforma de Festivals de Cinema, Vídeo i
Multimédia de Barcelona, tot revalidant els objectius que ens proposávem ja des de
la primera: construir un espai on la molt diversa aportació que les realitzadores
estan promovent en el terreny de l'expressió audiovisual pugui ser gaudida de forma
preferent i en un context respectuós per tal que les creacions exhibldes despleguin
el seu potencial comunicador al voltant de les temetiques que exposen, les poétiques que proposen i les cultures que convoquen. Ja fa temps que diem que el cinema de dones és el cinema, o, si es vol més ampli, que la creació audiovisual de les
dones és la creació audiovisual i, una vegada més, recorrem a aquest principi per
convidar-vos a participar d'una acció cultural que remou moltes de les convencions
sobre la representació dels móns des de diferents espais creatius.
Els films seleccionats en aquesta edició responen a un intent d'eixamplar el coneixement dels públics amb les propostes prov¡nents d'aquestes mirades femenines
que estan creant discursos artístics sobre aspectes del present, del passat, dels
contextos socials i de les experiéncies, fins fa poc inadvertits i silenciats. Per aixó
són importants per a nosaltres aquestes obres cinematográfiques, perqué la seva
existéncia s¡ngular en I'actual context cultural fa que es converteixin en nous
observatorls des d'on examinar i establir una relació regeneradora amb el món.

D'altra banda, la Mostra és el resultat de les descobertes realitzades pel nostre
equip en els treballs d'investigació i de seguiment de l'actualitat cinematográfica,
peró és també el producte de la confrontació i I'intercanvi amb totes les persones
que des d'altres fórums de reflexió i de creació col.laboren amb nosaltres, com a
alumnes, tertulianes, especialistes, organitzadores o activistes culturals, a les quals

agraim la seva prox¡mitat amb el projecte.
La convocatória d'aquest any presenta un programa format per trenta pel'lÍcules
repartides en 6 espais:

1 - PANORAMA: amb les darreres novetats de la ficció i el documental i la preséncia de films de diversa procedéncia: Bélgica, Canadá, Estats Units, Espanya,
Franqa, Gran Bretanya, Índia, lran, Nicaragua, Suécia, Tunísia i Xina.

- FROM THE SEVENTIES: recuperació de dues obres capdavanteres del feminisme cinematográfic: els primers films de Laura Mulvey i Sally Potter.
2

PAN0RA|IA: FICCIONS

3 - AFRIQUES: espai dedicat a les noves realitzadores africanes aixÍ com a la MOSTRA DE CINEMA AFRICA de Barcelona, en reconeixement del seu treball per difondre la cultura cinematográfica d'aquell cont¡nent.

4-

DE REVOLTES IALLIBERAMENTS: inici d'una nova secció dedicada a l'exhibició

de documents audiovisuals que recullin la intervenció de les dones en els processos
de transformació social.
5

-

tat espanyol que treballen amb aquest format.
6 - UN ESPAI PROPI, UN FILM COL.LECTIU: presentació de la selecció de
plans-seqüéncia aportats en I'actual convocatória, dedicada al tema de LES NOSES.
En el marc d'aquesta edició tindrá lloc, així mateix, el 1r col.loqui RECERCA

Lth,

a la Casa Elizalde,
carrer de Valéncia, 302. Es tracta d'una trobada entre especialistes dels dos camps
que intercanviaran les seves experiéncies pel que fa a I'elaboració i estudi de documents audiovisuals relacionats amb la hlstória de les dones.
Com sempre, agraim la col.laboració incondicional de totes les persones que des de
les institucions renoven el seu compromÍs amb aquesta manifestaciÓ, demostrant
aixÍ la seva conflanqa iel convenciment que la Mostra és una intervenció no només

conven¡ent sinó necessária per a la veritable regeneració de les nostres eines culturals.

La captive
Déveeri
Lez Be Friends

CURTMETRATGES: una sessió dedicada en exclusiva a les realitzadores de l'es-

HISToRICA I REGISTRE vlsUAL, el dlmecres 13, a les

Baanoo-Ye Ordbehesht

The Luzhin Defence
Petite Chérie
Saint-Cyr
La saison des hommes

Time's Upl

ir.

Nac¡onal¡tat: lran
Producció: lvl oharnnred

iii

BAANOO YE ORDBEHESHT

Attebai.1998
Direcc¡ó: Rakshan
Ban¡-Etemad
Guió: Rakshan Bani
Eter'r.rad

Fotograf¡a: Hossein
)afariyan
So: Parviz Abnar
Muntatge: N4. ShahNazari. l\4ostafa Kher
Gepush

lnterpretació: Golab
Adineh. I\4¡noo
Farshehi. f\4ani
Kasraian. Atefeh
Razavi. Barab Kosari
Durada: 88 nlinuts
Vers¡ó: iraniá anrb
subtÍtols en anglés

Format: 35 mm
D¡str¡buc¡ó: Farabi
Cinema Foundation.
Teheran

LA DAMA DEL MAIG

Frough és realitzadora de documentals. Té quaranta-dos anys
i alhora que gaudeix de l'éxit professional ha d'afrontar els
problemes de la seva vida privada. Després del seu divorci es
planteja iniciar una nova relació, peró el seu fill adolescent
reprova aquesta determinaciÓ i li manifesta la seva hostil¡tat.
El projecte que té actualment entre mans és un documental
sobre "la mare ideal". Enmig de les declaracions de totes les
dones entrevistades es pregunta quina és la seva própia
situac ió.
L'inici d'aquest darrer film de Bani-Etemad, que fins ara s'havia dedicat al cinema documental, fa pensar en algun dels
films de Chantal Akerman, amb la seva descripció d'accions
quotid¡anes, aparentment intranscendents. De mica en mica
va derivant cap a una implicació amb el món exterior ies converteix en un document de denúncia del tractament de les
dones empresonades que posa en qüestió els codis islámics
que s'apliquen a les dones que viuen la seva independéncia.
Amb la central¡tat que la directora alorga a la protagonista,
es posa de manifest la seva defensa de I'autodeterminació de
les dones en el context patriarcal de la rÍgida societat iraniana.

Premi Fipresci al
World Film Festival,
Montreal ( 1998)
- Premi a la millor
direcció al Festival
Braunschweig F¡lm,
d'Alemanya (1999)

-

Nascuda a Teheran el 1954 i graduada en cinema pel Col legi
d'Arts Dramátiques, Rakshan Bani-Etemad comengá la seva
carrera com a scrlpt i assistent de direcció a la televisió.
F¡lmograf¡a:
Off the L¡mits \1987)i Sn¡rs¡z (L988)', Kanarya Sarlsl (1989); Yabane¡ Para
( 1990) ; Nergls 1L992): The B lue ve¡led lt994l: R usar¡ A bl ( 1995): Under the
C¡ty s Sk¡n (1996): Baanoo ye Ordbehesht \7998).

LA CAPTIVE
LA TAPTIVA
Ariane viu amb Simon al seu espaiós apartament. Simon vol descobrir
el seu misteri. La segueix per tota la ciutat cada cop que surt de
casa i quan torna la sotmet a un constant interrogatori. Ell s'adona
de la preferéncia que Ariane sent per les dones i aixó exacerba encara més el seu desig per ella i la seva melangia.
lnspirant-se en I'obra de Marcel Proust La presonera ¡amb un a¡re del
Hitchcock de Vértigo, la directora crea una elegant i emotiva med¡tació al voltant del desig, I'obsessió, I'amor iel dolor, aportant, alhora,
fért¡ls suggeriments sobre la naturalesa de la mirada cinematográfica.

DEVEERI

Nacionalitat: Bélgica,

Nacionalitat: lnd¡a

Franqa

Producció: Navajeevana

Producc¡ó: Germin¡

F¡lms, Kavitha Lankesh,

Films, Arte France

1999

Cinéma, 2000

Direcció: Kavitha

Direcció: Chantal

Lankesh

Akerman

Guió: Kavitha Lankesh

Guió: Chantal

Música: lsaac Thomas

Kyatha

lé L2

anys i viu amb la seva germana Déveeri en un

suburbl molt pobre d'una c¡utat de l'Índia, enm¡g del caos I la
brutÍcia. Aquest ha estat sempre el seu entorn natural
Kyatha s'h¡ sent segur tenint la seva germana al costat' PerÓ
un dia descobreix que Déveeri es prostitueix i des d'aleshores
tot canvia. De sobte es troba de cara amb el món real dels
adults, dominat per la corrupció, els suborns i la hipocresia'
La relació d'amor odi que s'estableix entre els germans ¡ la
pérdua de la innocéncia per part de Kyatha són explorats per
Kavltha Lankesh sense recÓrrer al melodrama, a part¡r d'una
estructura narrat¡va totalment lliure que ens mostra el món
tal i com el veuen els ulls de l'¡nfant.
¡

Akerman, Eric de

Kotukapal ly

Kuyper

Muntatge: lvl.

Fotografia: Sabine

Swamy

Lancel ¡ n

lnterpretació: Nandita

So: Th¡erry de Halleux

Das, Manla, Bhavana

N.

Muntatge: Claire

Durada: 105 m¡nuts

Nascuda a Brussel.les el 1950, Akerman és una de les cineastes més
prolíf¡ques del cinema independent. Després de la seva l¡arga trajectória segue¡x enr¡quint el panorama cinematográf¡c amb f¡lms
exquis¡ts i refinats com aquest.

Atherton

Versió: original kanna-

lnterpretació:

da amb subtÍtols en

Stanislas Merhar,

anglés

Sylv¡e Testud, Oliv¡a

Format: 35 mm

F¡lmografia:
Saute ma vll/e ( 1968) ; L'enfant a¡mé ou je joue á étre una femme mariée
(7971): La chambre 1 ¡ 2i Hotel Monterrey (7972)i Le 75 du 8; Yonkers17973):
Je, tu, ¡1, elle (1974)i leanne Dielman, 23 qua¡ du Commerce, 1O8O Bruxelles
(1975); News from Home \7977)i Les rendez-vous d'Anna (L978)i D¡s-mo¡
(1980); foute una nu¡t (1982\i Un jour P¡na m'a demandé', L'Home á la val¡se;
Les années 80 (1983); Par¡s vu par... vingt ans aprés(t984)i Golden E¡ght¡es
17985)i Window Shopp¡ng: Letters from Homei Rue Mallet-Stevensi Le marteaui
La paresse (1986); frois strophes sur le nom de Sacher: Les tro¡s dern¡eres
sonates de Franz Schubert: H¡sto¡res d'Amer¡que (1989); Nult et jour; Contre
l'oubl¡ (7997)i Le déménagement (]-992)i D'Est (1993); Poñra¡t d'une jeune
f¡lle de la f¡n des années 6O á Bruxelles (1994)i Un d¡van á New Yorki Chantal
Akerman par Chantal Akerman (79961i Le jour oü ( 1997) ; Sud ( 1999) ; La capt¡ve (2000).

Bonamy, Liliane

Distribució:

Rovére, Franqoise

Navajeevana Films,

Bertin, Aurore Clément

Bangalore

Durada: 112 minuts
Vers¡ó: or¡ginal franceSA

Format: 35mm
Distribució: Aire Films,
l\,4

adr¡d

Prem¡ a la millor rea'

litzadora novella

Kavitha Lankesh va néixer el 1964 a Bangalore, Índia. Va
comenqar a treballar com a realitzadora en campanyes de
sens¡billtzació ciutadana i publicitat, i de seguida es va consolidar en el camp del documental, amb treballs centrats en
la pagesia i la cultura popular de diferents parts de l'índia'
Déveeri és el seu primer llargmetratge. El segon, Alemaari,
está actualment en fase de producciÓ.

al

Aravindan Puraskaram
(

19ee)
Premi Fipresci al

-

Kerala F¡lm Festival

(20o0)

Filmografia:

Curtm;tratges: Hasekalei Avalokanai Janapada. Llargmetratges: Déveer¡ (L999)'

ü

LEZ BE FRIENDS

Nac¡onalitat: Canad¿

Nacional¡tat:

Producc¡ó: The Ontario

Anglaterra, Franqa

Qué passa quan la teva millor amiga surt de I'armari itu en
fas una pel.lÍcula? Després de fer un curt sobre la lluita de la
millor amiga d'Abbey per acceptar la seva orientació sexual,

Arts Counc¡l and The

Producció:

Liaison of lndependent

Renaissance Films,

Filmmakers, Toronto,

200L

2000

Direcc¡ó: Marleen

Lily esdevé I'auténtic centre del film. Mentre que Abbey, la
protagonista, es converteix rápidament en una llegenda per a
la comunitat lésbica, Lily resta atrapada en un món imprecís,
entre heterosexualitat i homosexual¡tat, ¡ntentant constantment d'aclarirse.

Direcc¡ó: Lisa Hayes

Gorris

Guió: Lisa Hayes

Guió: Peter Berry

Fotografia: Carolyn

Fotografia: Bernard

Wong

Lutic

Fins ara, Lisa Hayes ha realitzat sis curmetratges i ha treballat sempre en I'ámbit de la producció independent de

Toronto. Actualment treballa en la producció del llargmetratge Goldirocks, escr¡t i dirigit per Paula Tiberius.

lnterpretac¡ó: Patr¡cia

Interpretació: John

Welbourne, Tanya

Turturro, Emily Watson,

Pillay, Eric lvlarier,

RJ

Geraldine James,

lvlottola, l\4¡chelle

Stuart Wilson,

Smith...

Chr¡stopher Thompson,

Durada: 13,5 minuts

Fabio Sartor, Marleen

Versió: original angle-

Gorris

sa

So: Peter Glossop

Format: 35 mm

Muntage: Michiel

Distribució: lVzy

Reichwein

Pictures, Toronto

Durada: 106 minuts

Versió: or¡ginal anglesa
Format: 35 mm
Distribució: Manga

THE LUZHIN DEFENCE
LA DEFENSA DE LUZHIN

Convert¡t en un mestre dels escacs malgrat l'aferrissada oposició dels seus pares, Alexander Luzhin -un personatle extret
de I'obra homónima de I'escriptor rus, exil'liat als EUA,
Vladimir Nabokov- és un home que viu abstret, enclaustrat en
si mateix, a m¡g camí entre el geni i la deméncia. L'apariciÓ
imprevista de Natália provocará la irrupció de Luzhin en el
món del desig ide la realitat, per al qual es necessiten altres
destreses que les que ell ha desenvolupat. Aquest extraordinari ¡valoradÍssim film de Marleen Gorris suposa la seva primera i brillant incursió en I'un¡vers mental d'un personatge
masculí.
Coneguda pel gran públic grácies a Antonia, guardonat amb
un Oscar a la millor pel.lícula de parla no anglesa l'any 1995,
Marleen Gorris ha caracter¡tzat la seva carrera, tant cinema-

tográfica com telev¡siva, per una defensa del mÓn de les
dones, de la seva história i experiéncies.

Films, Barcelona
Filmografia:
D¡ke \1996)i Grandpa's F¡ngers (t997); Wonten Are Not L¡ttte Men (1998);
Colonel (7999)i My Grandma's Boyfriend (!999)i Lez Be Fr¡ends I2OOO\.

F¡lmografia:

A Quest¡ons of Silence 17982)i Broken Mirrors (7984); The Last /s/and (1990);
Antonia's tlne (1995); I\4rs. Dalloway 11997)i The Luzhin Defenze (2OO7).

PETITE CHERIE
Sybille, de 30 anys, viu encara amb els seus pares en un
suburbi avorrit. No és guapa, és verge i tan tímida que fins i
tot en la int¡mitat de la seva habitació no es despulla mai del
tot. De camÍ cap a la seva rutina diária a I'oficina llegeix
novel.les roses fins que un dia la seva mirada es creua amb la
de Víctor, un home atractiu a qui projecta les seves fantasies.
Sorprenentment, VÍctor la correspon i acaba traslladant-se a
viure a casa de la noia, amb els seus pares. L'home actua
com si anés a treballar cada matí, peró en realitat no fa res.
Els pares de Sybille I'afalaguen, contents de la felicitat que
ha aportat a la seva filla i li ofereixen de tot, un cotxe nou, un
dormitori, roba..., peró Víctor no está prou satisfet.
El film, una de les darreres revelacions de la cinematograf¡a
francesa, exhibeix un control perfecte de la composició i un
domini admirable dels matisos; es constitueix en una meticulosa narració sobre les inconveniéncies de la vida familiar
plena d'ambiguitats i subtilitats. El seu sent¡t de l'humor
soterrat i cáustic es fa present en tota la trama i Ies expectatives sobre el desenvolupament d'aquesta particular história
es mantenen amb tota la intensitat. fins al final.
Anna Villacéque neix el 1963 a Toulouse. Després de la realització de tres documentals, aquesta és la seva primera
pel.lícula de ficció.

Nacional¡tat: Franca

Nacional¡tat: Franqa,

Producció: 3B

Bélg¡ca, Alemanya
Producció: Arch¡pel

Productions. 2000
Direcció: Anne
V¡

I

lac ¿que

Gu¡ó: El¡sabeth
Barriére'l\4 arquet,

F¡lm

Produktion, Entre
Ch¡en et Loup, Arte
France C¡néma.

Anne V¡llacéque

France 2 Cinéma,
WDR, FIVIB Films, Les

Fotografia: Pierre

Films du Camélia,

lvlilon

2000
D¡recció: Patr¡cia

So: Jean Dubreuil

N/]

R¡egel

lnterpretació: Cor¡nne
Debonn¡ére. Jonathan

accai, Laurence

azuy

Gu¡ó: Patric¡a Mazuy,
Yves Thomas
Fotografia: Thomas
Mauch

Préjean, Pierre Lou¡s-

So: Henri Morelle
Muntatge: Ludo Troch
lnterpretació: lsabelle

Calixte. Sarah Haxa¡re

Huppert, Jean-Pierre

Z

Février. Patrick

Durada: 106 minuts

Versió: or¡ginal francesa amb subtítols en

Kalfon, Simon
Reggiani, JeanFranqois Balmer, Anne

Format: 35 mm

lvl arev
Durada: 119 minuts
Versió: original france-

Distribució:

sa amb subtítols en

anglés
Cel luloid

Dreams. ParÍs
F¡lmografia:
3 Love Stor¡es of Vanessa ( 1996); ylrtue s M¡sfortunes (1998): Marrakech
Toronto, a S¡ngle T¡cket (2000): Petlte chér¡e (2OOO).

35, Lichtbl¡ck

anglés

Format: 35 mm
D¡str¡buc¡ó: UGC
lnternational. ParÍs

SAINT-CYR
A finals del segle XVll, Mme. de IVlaintenon, una de les dones més poderoses de FranQa grecies a la seva íntima relació amb Lluís XlV, amb qui es
va acabar casant en secret, fundá I'escola de Saint Cyr. L'object¡u: formar
lesjoves órfenes de guerra en una educació que els eviti el destÍ comú
d'esdeven¡r cortesanes o monjes. Els procediments: una educació sÓlida'
allunyada de totes les petiteses d'ün convent osc¡l'lant entre el m¡sticisme i I'hedonisme. Esperit, elevació, ll¡bertat de pensament. Saint Cyr va
ser construit el 1686, per formar dones aptes per afrontar el món, ser lliures ¡ mestresses del seu camí a la vida.
Aquest agosarat projecte patirá les contradiccions imposades pel context
social, i les tens¡ons de la mate¡xa madamme de lvla¡ntenon ofegaran la
institució quan la llibertat de les seves alumnes es comenci a posar en
pr¿ctica i portin al lím¡t els cr¡ter¡s rebuts.
Saint Cyr va transformar-se I'any 7692 en un convent entregat a I'ensenyament auster I relig¡ós, manten¡nt-se com a convent de clausura fins al
1793. Set anys després, Napoleó va convert¡r-lo en una caserna.

Patricia Mazuy está cons¡derada com un dels pilars de la renovació del
cinema francés. Va néixer I'any 1960 i va comengar la seva carrera com a
muntadora amb Agnés Varda al f¡lm Sans toit n¡ lo¡. L'any 1989 va real¡tza'( Peau de vaches, pel lícula seleccionada al Festival de Cannes. L'any
1993, Mazuy va rebre I'encárrec de retratar la generac¡ó de f¡nals dels
setanta i ho va fer amb un film especial, convertit per alguns sectors en
film de cultet el seu tÍtol, Travolta et mo¡, resulta revelador d'una particular aposta per un c¡nema que reivindicava la poss¡bilitat de I'amor romántic sobre una pista de ball. Amb aquest film va ser premiada al Festival de
Locarno.
F¡lmograf¡a:
Peaux de vaches (1989); A Whole New You (episodi de la série fhe H¡tchh¡ker)
( 1990); tve. the Enemy (ep¡sod¡ de la série Scene of the Cr¡me) ( 1991): Des
taureaux et des vaches (7992\i Travolta et ,¡ol ( 1993); Saint Cyr ( 1999).

4.
LA SAISON DES HOMMES

Nac¡onal¡tat: FranQa
Tunísi a

tA TEMPORADA DELS HOMES
Amb una estructura que barreja hábilment el present iel passat, la directora descriu les experiéncies de tres generacions
de dones tunisenques, marcades per les conseqúéncies de la
transició entre la tradició i la societat moderna. La directora
es va inspirar en una dona que no havia vist mai I'altra punta
de I'illa de Djerba, on vivia ion se situa I'acció del film.
"Malgrat el seu aillament i la seva solitud, les dones de la
meva terra trol¡en sempre la manera de riure i divertir-se.
L'humor i les burles les fan sobreviure... Encara avui no gosen
afrontar el present. Alló que per als occ¡dentals podria semblar banal, per a nosaltres sovint és considerat com a agosarat".
Moufida Tlatli fou educada a TunÍsia en el si d'una famÍlia molt
tradic¡onalista. Després de la seva llicenciatura en muntatge a
l'lnstitut Francés de Cinematografia (IDHEC), el 1968, va tornar al seu paÍs. Malgrat que només ha realitzat dues pel.lÍcules, és considerada l'ánima del cinema árab, ja que des
d'Egipte a Síria, i del Marroc a TunÍsia, ha muntat els films
més célebres dels últims quinze anys, tot inspirant, alhora, els
respectius directors amb la seva energia creativa.
Filmografia:
Los silenc¡os de palacío

(\994): La saison des horll/¡es ( 1999-2000).

Nacionalitat: Espanya,
Xile. EUA

Producció: Les f¡lnrs du
Losange, lvlaghrelrfilms

Producc¡ó: José l\4aria

carthage, 1999-2000
Direcció: N/loufida Tlatli

Direcció: Cecilia

Guió: tvloufida Tlatli
Fotografia: Youssef
Ben Youssef
So: Faouzi Thabet
Música: Anouar
Brahenl
Muntatge: lsabelle
Devinck

lnterpretació: Rab¡aa
Ben At¡dallah. Sabah
Bouzou¡ta. Ghalia Ben

Ali. Hend Sabri.
Ezzedine Guennoun.
lvlouna Noureddine

Durada: 124 minuts
Vers¡ó: orig¡nal tunisen
ca amb subtÍtols en
francés
Format: 35 mnr.
D¡stribuc¡ó: Les f¡lms
du Losange, ParÍs

-

Gran Premi de

Lara, l\4adrid, 2000
Barr¡ga
Guió: Cecilia Barr¡ga

Fotografia: Edgar Gil
So: Juan Gutiérrez

Muntatge: Aaron
Yelin,.lul¡a Juániz
lnterpretac¡ó: Leonor
Benedetto. Cr¡stina
Hernández. Santiago
Douglas
Durada: 90 nrinuts
Vers¡ó: original angle

sa i castellana amb
subt¡tols en castellá

i

anglds

Format: 35

r.lrnr

Distr¡buc¡ó: José l\4aría
Lara. lvladrid

l'lnstitut del Món Arab
Premi a la millor

intérpret al Festival de
Nanr

u

r

Palnra de Plata i
Premi a la millor intér
pret femenina a la
l\4ostra de Valéncia
Primer Prem¡ de
Ficció al Festival de
TorÍ ( 2001)

-

-

Rebecca Kaplan, una dona amb un passat fe¡xuc, treballa com a psicoanalista a Nova York, on, per evitar els lloguers proh¡bitius, rep els
seus pacients en una caravana i circula pels carrers de la ciutat preocupant-se de la sort dels seus pacients; Mr. Roy, un home de negocis
que sent olor a sexe en tot el que I'envolta; Sue Y¡ng, una escriptora
debutant que ass¡steix a la terápia completament borratxa, i també
una jove xilena que no deixa de trucar-li i seguir-la, dient que és la
seva filla.
Abans d'anar-se'n de vacances, Rel¡ecca s'acomiada de cadascun
dels seus pacients, peró dubta d'abandonar-los a les seves obsess¡ons. En aquesta ternptativa de clesll¡gament, torna a les seves prÓpies preocupacions, i el seu passat ressorgeix transforlnant el seu
projecte de vacances en una cura. Amb l'ajuda d'una amiga ps¡coanal¡sta, travessará el vel opac que la protegia de la seva própia h¡stór¡a
per assumir, per fi, la seva ¡dentitat.

Cecilia Barriga neix el 1957 a Concepción, Xile. Deixa el seu pais amb
dinou anys per estudiar a lvladr¡d. El 1984 es llicencia en ¡matge i so a
la Universitat Complutense i obté la nacionalitat espanyola. Després
d'haver treballat en f¡lms experimentals i documentals en video, s'instal.la a Nova York el 1994. És aquÍ on realitza els seus primers curtnretratges de ficció, con Mirame, ntírante, i La her¡da de nti ojo.
Tinte's LJp! és el seu prinrer llargmetratge de ficció.

Pren.ri especial del

jurat al Festival
lnternat¡onal de Films
de Femmes de Créteil
( 2001)

-

TIT-IE'S UP!

Un¡corn d Or del

Festival lnternacional
de Cine d'Amiens

Filmografia:

Curtnretratges: Tu tita y yo (1988); Entre actos (1989); Sueños en la c¡udad
\199O), Lalebel¡ón de los doirles ( 1991): Rosas negras (!992)i Mírame, míra'
/))e ( 1993): Wl¡en I Love. I Love 17997): Amor veloz 17998). Documentals:
Alcobendas puede ser Ltn non1bre de nujer \1985): Colectivo de p¡ntores
( 1986): Encuent ro de dos relnas ( 1991): La herida de n¡ oio 11994)i Pekín no
fue un sueño (1995): ¿Por qué no una muier? (1996): Soc¡al Summ¡t, People
Sunnnlt (1996): Cuéntanle la luna\L997): Una ntuier al poder\19991
Llargmetratges: Time s upl (L991).

eaNonru nccrou

rz

I

PAN 0

RAMA: DOCU t'l ENTALS

Encuentro de dos reinas
Filnrer le désir, voyage á travers le cinéma des femtnes
Les glaneurs et la glaneuse
H¡story Lessons
Móte t¡rid Mai
Nu Shu - A Hidden Language of Women in China

Western EYes

,"1

Nac¡onalitat: Espanya

ENCUENTRO DE DOS REINAS

Producció: J. C. de la

l\4ata, 1991
Direcc¡ó: Cec¡lia
Barriga

cu¡ó: Cecil¡a Barriga
So: JeSúS Soto

Música: Edith Salazar
Muntatge: Cecllia
Barr¡ga, Teresa López

En aquesta enginyosa cinta, Greta Garbo

i Marlene Dietrich

es converteixen en amants virtuals grácies al muntatge de
CecÍlia Barriga, que, comb¡nant fragments d'algunes de les
pel.lÍcules ¡nterpretades per les actrius (La reina Cristina,
Anna Karenina, La venus rubia, elc.l , construeix una especial

narració sobre el desig i el destÍ.

Durada: 14 m¡nuts
Vers¡ó: sense diálegs

amb intertÍtols en
anglés

Fofmat: Betacam
D¡stribució: Cec¡lia
Barriga, Madr¡d

Filmograf¡a:

Curtmetratges: Tu tita y yo (1988); Entre actos (1989); Sueños en la c¡udad
(1990); ¿a rebelión de los dobtes (1991); Aosas negras 17992); Mírame, mira'
me (1993); When I Love, I Love (!997); Amor veloz(7998). Documentals:
Atcobendas puede ser un nombre de muier (1985\i Colect¡vo de p¡ntores
( 1986); Encuent ro de dos re¡nas (!99L\i La herida de m¡ oio (7994)i Pekin no
fue un sueño (L995\i ¿Por qué no una muier? (1996): Soc¡al Summ¡t, People
Summit ( 1996); Cuéntame la tuna (L997\i lJna muier al poder (].9991
Llargmetratges: Time's uP! 17997).

-l

FILMER LE DESIR, VOYAGE A
TRAVERS LE CINEMA DES FEMMES

FranQa

Producció: Saga F¡lms,
Brussel.les; Arte,

FILMAR EL DESIG. UN VIATGE A TRAVES DEI CINEMA DE tES DONES

RTBF. The Factory,

2000
En qué somien les dones? Com fan somiar dones

i homes? Amb quines

imatges es poden ¡dent¡f¡car les dones? Parlant del desig, de la sensualitat i de la sexualitat, el f¡lm explora el cinema femeni contemporani.
Donant la paraula a quinze realitzadores dels cinc continents, sortint al
pas de tabús i prohibicions, aquest documental es proposa actual¡tzar I'espec¡ficitat de la mirada femen¡na en el cinema ila seva aportació al cinema contemporani.

documental reuneix imatges icomentaris de: Sally Potter iCarine Adler
(Regne Unit), Agnés Varda, Catherine Breillat i Jeanne Labrune (Franqa),
Liliana Cavani iFrancesca Comencini (ltália), Doris Dórrie (Alemanya),
Deepa Mehta (Índia), Patricia Rozema (Canad¿), Paule Ba¡llargeon i Léa
Pool (Quebec), Moufida Tlatli (Tunísia), Safi Faye (Senegal), Jane Camp¡on
E¡

(Nova Zelanda).
lvlarie lvlandy és una real¡tzadora belga nascuda el 1961. Després de la
seva infáncia a Africa i Estats Units i de la seva llicenciatura en filologia
románica a Lovaina, aconsegueix ser becária de la Rotary lnternat¡onal
Foundation i estudiar a la London lnternational Film School. ¡nicia la seva
carrera com a fotógrafa de premsa i, del 1989 al 7994, gestiona la productora Amazone F¡lms, on produe¡x i realitza les seves primeres pel.lícules. Va completar la seva formació amb Delia Salvi (Actor's Stud¡o), J¡r¡
Menzel i Krzysztof Kieslowski.
F¡lmografia:
Curtmetratges: fhe Man Who Thought Too Much (1986): TIE Trouble w¡th Mary l,1986)l
Jud¡th (1949). Docu¡nentals: Footi¡ghts (1986); Le spectre de Marx. entret¡en avec Jacques
Derriba (7996): Une place a prendre \1997l': Paul R¡coeur. ¡nterprétons notre nlonde contenlporain(7997)iPortra¡tdeEroupeenl'absence durrlnistre(1998); Madele¡neauparad¡s
\2OOO): F¡lmer le dés¡r. voyage á travers le c¡néma des fenrDes (2O01). Llargnretratges:
Pardon cup¡don 17992).

D¡?ecció: lvlarie lvlandy
Guió: Marie l\4andy

Fotograf¡a: Domin¡que
Smersu, Vlrg¡ne Sa¡nt
N4

art¡n

So: Héléne Blazy
Muntatge: Dom¡nique
Lefever
Durada: 60 minuts

Versió: original

Nac¡onal¡tat: Franca
Producció: Ciné
Tamaris, 2000
Direcció: Agnés Varda
Guió: Agnés Varda
Fotografia: Stéphane
Krausz, Didier Rouget,
Didier Douss¡n. Pascal
Sautelet, Agnés Varda
So: Emmanuel Soland.

Nathalie V¡dal
Música: Joanna
Bruzdow icz

Muntatge: Agnés
Varda, Laurent Pineau
Durada: 82 minuts
Versió: original franceSA

Format: 35 mm

francés, anglés, ¡taliá.

D¡str¡buc¡ó: Ciné

senegalés, h¡ndi, ale

Tamaris, París

many, árab amb subtÍ

tols en francés

- Premi

Golden Alexander

Format: Betacam

al Festival lnternacional
del Film de Tessalónica

Distribució: The

-

Factory, ParÍs

Prenri Especial al

Festival Docunrental de
Kalamata
Premi del Públic al
Festival de ll4ontréal
- Premi Arte al M¡llor
Docunrental Europeu
(

2000)

Prerni lv1éliés al lVillor
Filnr Francés (2000)
- Premi Heimat en Europe
a la l\4illor Realització

LES GLANEURS ET I.^A GLANEUSE
ELS ESPIGOLADORS

I

L'ESPIGOLADORA

Entre el setembre del 1999 i el marq del 2000, Agnés Varda
va recórrer diferents indrets de Franqa descobrint-hi un un¡vers sorprenent, el dels espigoladors, terme amb qué s'anomenen les persones que recullen les espigues o els fruits que
han quedat en el camp després de la collita itambé aquells o
aquelles que arrepleguen allÓ que altres han deixat. Varda
descriu I'act¡vitat dels espigoladors urbans, dels artistes que
treballen amb mater¡al rec¡clat, de persones que s'al¡menten
de restes espigolades de la brossa. I al costat d'aquestes
imatges la realitzadora, que amb aquest film estrena la seva
petita cámera digital, també es pregunta si la forma amb qué
capta les escenes del documental, id'ella mateixa, no la converteixen també en una esp¡goladora. Espigoladora d'¡matges
que només ella decideix aprofitar. Aquesta és la seva reflexió,
dominada per la seva cur¡os¡tat i el seu inefable sentit de
I'humor.
Filmograf¡a:
La po¡ nte courte ( 1956) : O saisons, ó chercaux (L957 ) i l Opéra mouffe \1958) i Du
cóte de 1a cóte ( 1958); Cléo de 5 á 7 1L96L)i Salut les cuba¡ns (1963li Le bonheur
( 1965); E/sá la rose - Les créatures ( 1966); Loin du V¡etnam (1967)l Oncle Yanco
17967)i Black Panthers ( 1968); Llon s Love (1969): Naus¡caa 11970): Daguerreotypes
\1974); Réponses cJes femmes 11975): Pla¡s¡r d amour en lran (7976)i Una canta la
otra no11977)i Mur mursl].gSOJ: Documenteur(1981); Ulyssel!982],i Une m¡nute
pour una ¡mage (1983); Les d¡tes"Car¡atides'' (1982); 7P., c¡us., s. de b., ...á sa¡s¡r
(1984); Snr techo n¡ ley \1985)i T as de beaux escal¡r. tu sa¡s... (I986)i l<ung Fu
Mastet 11987); Jane B. par Agnés V. (1987): Jacquot de Nan¿es (1991); Les demoiselles ont eu 25 ans \L993)i Las 1OO y una noches ( 1995): The un¡verse of Jacques
Demy 1L995)t Les glaneurs et la glaneuse |2OOOJ.

'É
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HISTORY LESSONS

Nacionalitat:

EUA

Nac¡onal¡tat: Su¿c¡a

Producc¡ó: Barbara

Producció: Góteborg

Hammer, 2000
Direcció: Barbara

Film Festival/Torronf lm,

LLr(0NS D'HrSTbRrA

Hammer

Direcc¡ó: Solveig

El film és una explorac¡ó de l ús social de les imatges del lesbianisme i una convin-

Guió: Barbara Hammer

cent, humorística i fonamentada contribució a la seva histdria. Centrant-se en la difusió de les imatges anteriors al moviment d'alliberament gai, simbolitzat per
Stonewall, el film exposa no només les representacions lesbianes popularitzades en la
cultura i l'espectacle, sinó també les caracteritzacions realitzades des de l ámbit

so: Mario Trevino

méd¡c, cientÍfic i legal.

l\4itjanqant la recuperació d'irnatges antigues (del 1896 al 1969), Hammer construe¡x
aquestes peculiars lliQons d'histór¡a a partir d'una atractiva barreja composta pel seu
estil exper¡mental, el seu sent¡t de l'humor i la seva iron¡a i irreveréncia. AixÍ, el film
es revela com una recontextualització de les ilnatges que pretenien definir el conlportament de les lesbianes conr a il.lÍcit i les presentaven com a neurótiques, 'homeno

tes'i

marginals.

Mús¡ca: Eve Beglarian,
Lisa Ben, l\4¡kael
Karlsson, Gretchen

Nordl und

Fotograf¡a: José
Reynes, Lisa
Hagstrand

So: Er¡c Devulder

Keenon

Muntatge: Solve¡g

Muntatge: Barbara

Nordl und

Hammer

Durada: 11 rninuts

"He triat el cinema i el vÍdeo corn a [ritjans per fer visible alld invisible. Em sento
obligada a revelar i a remarcar I existéncia de col lectiLls marginats, la história dels
quals no ha estat mai contada".

lnterpretació: Kaja

vers¡ó: original sueca

Aman, Anton¡o Coles,

amb subtÍtols en

Barbara Hamrner és una prolífica directora que en els seus trenta anys de carrera ha
realitzat 80 pel.lÍcules. entre cinenra i vídeo. per les quals li ha estat concedit el prestigiós Frameline Award, atorgat a la seva contribuc¡ó al cinema lésbic ¡ gai. La seva
trilogia de documentals experimentals \N¡trate K¡sses, Tender F¡ct¡ons i H¡story
Lessons) está considerada ja com un clássic del cinema.

Gerestanta. Ann
Hallberg, lvlo F¡sher
Durada: 65 minuts
Versió: original angleSA

Filmografia:

A Gay Day 1797 3): Sistersl ( 1983) i M enses 1797 4) | wonlen's R ¡tes or Trust ¡s tlÉ Daughter of T¡u1e
1197 4)', Dyketact¡cs 1797 4)t x 1791 4)t Jane Brakhage \797 4)t Superdyke (7975)t Psychosvlltlrcs¡s
11975): Moon Goddess ( 1976) i Wonlen I Love \197 6): The Great Goddess \1977 lt M ultjple orgasll1
(1977); Home (1978)i Eggs (1978); Double Strength (197 8); Sappho (1985); Lesb¡an Erot¡ca. volunrc I
17974/797a\ Ava¡lable Space 11979): Drean Age 17979); Our Tr¡p \7980): Sync Touch 17987)l
Arequ¡pa 17987): The Lesbos F¡1111 11981) | Pools ( 1981): M achLt P¡cchu \!987) | P¡ctures for Barbata
(79811 Pond and Wabnail \7982). Aud¡ence 17982)t Bent Tinre ( 1983); Slore Circles ( 1983): New
York Loft (7983J1 Doll House \7984); Par¡s¡an Bl¡t1ds 17984): Pearl Diver \7984)t four?s¡ ( 1984/1985):
Optic Nerye11985): Wauldtlt YoLl L¡ke to Meet YoLil-Ne¡ghbor? A New York Subway Tapel7985)t Stlow
)ob:theMed¡aHysret¡aofA|DS\7986): PlaceMattes(1987)tNoNoNooky r.v.(1987); opt¡cNerve

Bedt¡¡»eStor¡esl,ll,lll\7988):Two
11987)iTheH¡storyoftlÉworldAccoftl¡tlgtoaLesb¡an17988):
Bad Daughters (79881 Endangered 17989) i Hot F/ash ( 1989): Sti// Point ( 1989); TV Taft 1a989)t Dr'
Watsor's X-Rays ( 1990); Sanctus ( 1990)i fharatos (1990); V¡tal S¡Ens (1997): Nltrate Kisses I 1 992):
Out¡nSouthAfricalT994):TendetF¡ct¡onsl7995)tTlÉFeñale C/oset(1998): Devotiotl\1999/2OOO)"

Res¡st¡ng Parad¡s l2OO0); Hls¡ory Lessons (2OOO): My Babushka: Seatch¡ng Ukra¡i¡an ldent¡t¡es l2OO7)

Format: 16 mm
Distribució: Barbara

I{ID MAI
CITA AMB LA MAI

1996

Phill¡ps, Jean Paul

Cambrea Ezell, lvlildrecl

M(ITE

anglés

Format: 35 mm
Distribuc¡ó: Svenska

lnstitutet, Estocoim

Mai Zetterling (1925'1994) fou l'única directora sueca de la
gran generació de cineastes de la década dels seixanta. En
aquest film, Solveig Nordlund la va entrevistar a la seva casa
de Provenga, el 7984, mentre preparava el seu darrer film,
Amorosa. La cámera capta els seus comentaris referents a la
seva identitat com a creadora cinematografica aixÍ com els
seus métodes i les seves aspiracions. Aquest documental fou
realitzat com un fragment d'un programa de televisiÓ sense
cap altra ambició que elaborar un retrat. Sentint ara les
declaracions de la directora, es converteix en un document
eloqüent de la ¡ngratitud amb qué fou tractada per les institucions cinematográfiques sueques, com molts altres compatriotes seus que van realitzar Ies seves obres a I'estranger.
Solveig Nordlund va estudiar a la universitat d'Estocolm.
Després de viure a Portugal, des del 1967 fins al 1980, va
estud¡ar cinema a Franqa, del L972 al 7974. Es directora,
muntadora, escr¡ptora i traductora.

Hammer. Nova York
F¡lmografia:
Fotkets kamp (1976); Nenl pássaro nem peixe 11978)i D¡na och Django (1980):
Hemmet (7982); Heta t¡njen \L985)i Vad hánde katten ¡ rattans ar? (7985)i
Lj usgl mt arn a I L988) i F neboy s ( 7989) i H arai u k u ( 1989) ; En od ód ¡ g h ¡ st or¡ a
(1990); / morgon Mar¡o (1993), Bergtagen (7994)i Anton¡o Lobo Antunes
(Lggs), Vágen t¡tlbaka (L996)i Móte m¡d Ma¡ 17996): Coméd¡a infant¡l (7998¡i
i)ma vo2 na noite 17998): Aparelho voador a ba¡xa alt¡tude (2OO7).
¡

¡
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PANORAI.4A DOCUI'1 ENf ALS

w
NU SHU. A HIDDEN 1ANGUAGE OF
WOI*IEN IN CHINA
NU SHU, UN LLENGUATGE SECRET DE LES DONES A LA XINA

Nac¡onal¡tat: Xina,
C

anade

Nacionalitat: Canada

i Louise

Producció: East West

Flah¡ve

Film Enterprise, 1999

2000

Direcció: Yue Qing

Direcció: Ann Shin

Yang

Fotografia: Stan¡slaw

Lore.

Yang

Skedan, lohn

So: Tony Randall

Thompson, Adr¡an

Música: Jin Zhang

Tucker, HArtley

Muntatge: Paul

Wynberg

Lievesley

Mús¡ca: l\4ark Korven

Durada: 58 m¡nuts

Muntatge: Nick Hector

Versió: original xinesa

lnterpretració: Leslie

seu lloc en la societat nord-americana.

amb subtÍtols en

Davis, Ceres Estante,

Guió: Yue-Q¡ng Yang

Barua

Fotografia: Yue-Qing

So: Steve l\4unro, Tim

shu, que significa "escr¡ptura femenina". Aquest emoc¡onant
documental está centrat en Huan-Yi Yang, una dona de 86
anys, l'única supervivent de la seva provÍncia que encara sap
escriure i llegir el nu shu. EI film descriu les práctiques d'aquest llenguatge particular i el seu paper en la vida de les
dones, descobrint una cultura nascuda de la resisténcia a la
dominació masculina.

Yang, Du'Yan Ll, Jing

Roberts, Patrick

i productora xinesocanadenca

implicada en la descoberta idivulgació de la história de les
dones xineses. Graduada en ciéncies per la universitat
d'Alberta, Canadá, va treballar com a instructora universitária
a Xina, on va realitzar el seu primer curtmetratge. Des del
1993, la seva activitat está centrada en la difícil realització
de Footbinding-The Three lnch Golden Lotus, un documental
sobre la tortura de les dones xineses obligades a créixer amb
els peus embenats.

F.

Reba Estante,

anglés

¡,4aria

Format: Betacam

Michael Farago, Julie

D¡stribució: ICTV.

Kim, Sharon Kim

París

Durada: 40 minuts

Versió: original angle-

-

Prem¡ lvl. Joan
Chalmers al Festiva¡

internacional de
Vanc ouve r

F¡lmografia:
The Ch¡nese Forest Frog ( 1989); Nu Shu - A Hidden Lan{uage of Women ¡n
Ch¡na (1999); Footb¡nding - The Three lnch Gotden Lotus (7994-2007\.

ULLS OCTIDENTALS

Documental que explora la recerca de la bellesa ide la identitat a través dels ulls de Maria Estante iSharon Kim, dues
dones, descendents de Filipines i Corea, respect¡vament, que
recorren a la cirurgia estética per tal d'esborrar els seus trets
facials, especialment els dels seus ulls. Alternant les entrevlstes amb referéncies a la cultura popular sobre els cánons
de bellesa ia les supermodels, la directora fa una aproximació al trajecte emocional d'aquestes dues dones i posa de
relleu, alhora, el verltable conflicte subjacent: la definiciÓ del

A la regió Jiang-Jong, a X¡na, algunes camperoles analfabetes
han desenvolupat el seu propi llenguatge secret anomenat nu

Yue-Qing Yang és una directora

WESTERN EYES

Producció: Gerry

Premi del públic al
Festival I nternazionale
Cinema delle Donne di
Torino (2001)

SA

Ann Shin, d¡rectora i periodista, ha realitzat diferents documentals televisius alhora que ha dirigit i produit molts documentals radiofÓnics. Ha estat també productora per a

Women's Television Network i CBC Newsworld. Originária de
Langley, viu i treballa a Toronto.

Format: Betacam
D¡stribució: National
Films Board of
Canada, Quebec
Filmograf¡á:
Western Eyes (2OOO)

FROM THE SEVENTIES

The Gold D¡ggers
Riddles of the Sphinx

"l

Nacionalitat: Gran
B

THE GOLD DIGGERS

ret anya

Producció: 1983

ELS BUSTADORS D'OR

Direcc¡ó: Sa ly Potter
Mús¡ca: Lindsay
Cooper

lnterpretac¡ó: Julie
Christie. David Gale
Durada:89 nrinuts
Vers¡ó: original angle
SA

Folmat: 35 nmr
D¡stribució: BFl.
Londres

tracta de la prirnera obra de ficció de la directora d'Orlando,
Lección de tango i The Man Who Cried. i és un f¡lm representant
del cinema feminista dels primers anys 80, tant per la seva
estructura experimental com pel plantejament radical dels seus
Es

c

onti nguts.

Colette, una dona negra que treballa en un banc de la City com a
informát¡ca, comenQa a investigar el significat dels números que
copia. malgrat I'oposició dels seus superiors, I descobreix que
I'or és la clau secreta per la crrculació dels diners. Rubby és una
bellesa física peró és un zero a I'esquerra. Els homes se la passen dels uns als altres a la sala de ball fins que Colette la rescata irrompent-hi muntada a cavall. A través del contacte amb
Colette, Rubby comenga a comprendre el seu rol com a dona i
corn a icona cinematográfica, en una recerca tant de la seva própia memória com de la história de les heroines del cel.luloide.
Nascuda a Londres el 1949, va comenQar a realil-zar documentals
quan era adolescent. Es va formar com a ballarina i coreógrafa a
la London School of Contemporary Dance abans de fundar la seva
própia companyia, la Limited Dance Company. Va treballar també
com a directora de teatre, conr a coreógrafa, com a creadora de
perforntances i com a cantant.
Filmografia:
Hors d'oeuvres (1971); Corrl¡ines11972)i Thriller (1979); The Gold Diggers
(1983): The London Story (1986); Tears, Laughter, Fear and Rage (1986);
Wor-r]en in Soviet Cinenra (1988); lAnr an Ox, lAm a Horse, lAm a l\,{an, lAm
Wonran (1988):Orlando (1992): La lección de tango (1997);The l\,4an Who

a

Cried ( 2000).
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RIDDLES OF THE SPHINX

Naclonalitat: Gran
B

ELS ENIGMES DE L'ESFINX

retanya

Producció: 1977

TV

D¡recció: Laura l\4ulvey
i Peter Wollen

Amb elegenc¡a ierud¡c¡ó, Laura Mulvey conjuga una h¡stór¡a de ca¡re naturalista amb una relectura feminista ¡ avantguárd¡sta del m¡te d'Orfeu. És
un dels films visualment més agosarats ¡ teóricament més est¡mulants de
la década dels setanta, que un¡nt feminisme i experimentació busca noves
formes de llenguatge no sexista.
La história se centra en Louise, que es va implicant progressivament i de
forma obsessiva amb la seva f¡lla de quatre anys. lnvocant ¡ desaf¡ant a la
vegada les interpretacions trad¡cionals del mite d'Edip, el f¡lm ¡ndaga
sobre les técniques de representació filmica convencionals, i intenta
reproduir fidelment el combat de Lou¡se amb la maternitat.
Si bé la conjunció entre feminisme iteoria freudiana ja converteixen la
pel.lícula en un document prou ¡nteressant, h¡ ha altres elements que el
fan totalment irresistible, com la posada en escena hlpnótica i la torbadora mescla dels recursos visuals, sonors i literaris en la narració de la
h¡stór¡a.

Gu¡ó: Laura I\4ulvey,

Peter Wollen
Fotograf¡a: Diane
Tammes

So: Larry Sider
Música: lvl¡ke
Ratledge

Muntatge: Carola
Kle¡n, Larry Sider

lnterpretació: D¡nah
Stabb, Merdelle

Realitzadora c¡nematográfica fem¡n¡sta i teórica de Gran Bretanya, Mulvey

Jord¡ne, Rh¡annon

situa la seva obra en la vinculació entre politica feminista, teoria psicoanalít¡ca ¡ I'estét¡ca d'avantguarda dels anys 70. Coneguda princ¡palment

Tise, Clive lvlerrison

pef seu assaig Visual Pleasure and Narrative Cinema (79751, publicat en
castellá per Ep¡steme, Valéncia, ha cod¡r¡g¡t amb Peter Wollen d¡versos
f¡lms avantguardistes, com Penthesilea, Queen of the Amazons (79741,
Amy! $9AOl, Fr¡da and T¡na Qga2l, Crystal Gazing (1982) ¡ The Bad

Sister ( 1983).

Peter Wollen és un cineasta británic rellevant pel seu treball teóric en el
camp de I'estructural¡sme i la sem¡ót¡ca. Ha cod¡r¡g¡t altres f¡lms amb L.
Mulvey i és el d¡rector de Friendship's Death (1987), un exercici de c¡éncia ficció.
Filmograf¡a:

Penthesilea: Queen of the Amazons (7974)i R¡ddles of the Sph¡nx lL977i; Amy!
11979\ Ctystal Gaz¡ng 17982)i D¡sgraced Monuments (79961.

>XIICARIA
YELMO
CINEFLEX

Durada: 92 m¡nuts
Vers¡ó: original angle'
sa

Format: 16 mm
Dlstribució: BFl,
Londres

PENOTPCbE?S

AFRIQUES

Africa, Africas
Bintou

-l

Naclonal¡tat: Camerun,

AFRICA, AFRICAS

Etiópia, Burk¡na Faso,
Itália

Arntcr, ArnIQurs

P?oducc¡ó: Rai TreKenzi, ltália, 2001

Direcció: Agnés Ndib¡,
Maj¡-da Abd¡, Fanta
Régina Nacro
Gu¡ó: Alessandra

Apec¡ale, Maj¡-da Abdi,
Rég¡na Fanta Nacro

Fotoglafia: Ivlarco
Ranocchi, Antonello
Proto

So: Pierre Tcheumi,

Aquest documental recull tres v¡s¡ons d'Afr¡ca, realitzades per tres c¡neastes afr¡canes, que tenen en comú ofer¡r d¡ferents man¡festac¡ons del coratge de les dones afr¡canes per superar tota mena de d¡f¡cultats i la seva
hab¡l¡tat per organitzar-se a nivells de microeconom¡a per tal d'assegurar.
una vida millor per a elles mateixes i per a la seves famílies.
A Fantacocá, Agnés Nd¡b¡ descr¡u el fenomen del blanque¡g de la pell,
pract¡cat per dones de tota mena de contextos soc¡als a Camerun, que
esta provocant greus conseqüéncies per a la seva salut.
The r¡ver between us, de Maji-da Abd¡, és la h¡stória dels infants ¡ les
dones vÍct¡mes de la guerra fratricida d'Eritrea. Refugiades a Et¡ópia,
sobreviuen dramát¡cament al costat del riu que separa aquests dos pai'-

Pierre Des¡ré z¡,

SOS.

N4arz¡o Marzot

A Laafi bala, Fanta Reg¡na Nacro presenta les conseqüéncies de I'atur
entre la poblac¡ó juven¡l de Burkina Faso ¡descriu amb sent¡t de I'humor
les expectat¡ves de la població ¡ els intents de desenvolupar plans d'ocupació que facin front a aquesta s¡tuac¡ó.

Muntatge: Dan¡ele
Martelli, Fab¡ana
G¡ann¡ni, Leyda
Napoles
Durada: 62 m¡nuts

Agnés Ndib¡, nascuda a Camerun, va estud¡ar ciéncies de la informaciÓ i
comunicació aud¡ovisual a Franqa. Des del 1997 és col'laboradora ¡ realitzadorc a la televisió i a la rádio camerunesa (Crtv).

versió: original francesa, tigrino, amarico,
mooré ¡ francés amb

subtítols en anglés
Format: Betacam
D¡str¡buc¡ó: Kenz¡,
t\4

"l

¡

tá

Maji-da Abdi va né¡xer a Etióp¡a i és diplomada en arts visuals ¡ Iiteratura
francesa a Canadá (1990). Va debutar en la direcció el 2OO0, amb tres
documentals, i el mateix any va produ¡r The Father, d'E.W. Tekleyes.

Fanta Régina Nacro, nascuda el 1986, és diplomada en c¡énc¡es i técniques audiovisuals a I'INAFEC de Ouagadougou i, després, graduada en
cinematograf¡a a la Univers¡tat de ParÍs Vlll. Ha realitzat alguns documen-

tals ¡ forqa curtmetratges.

***'1"

BINTOU

Nac¡onalitat: Burkina
Faso

El film descriu l'obstinada determinació de Bintou, una resignada
mestressa de casa africana que decideix muntar un negoci amb
l'objectiu d'aconseguir diners per a l'educació dels seus fills i,
sobretot, de la seva filla. Aquesta decisió i l'éxit del seu negoci provoquen un conflicte obert entre ella i el seu marit, ja que es posen
en evidéncia tots els prejud¡c¡s patriarcals de la seva societat.
Sota aquesta trama, exposada en to de comédia, Bintou llanqa un
missatge d'interpel.lació a les dones perqué lluitin per la seva independéncia, clau de volta per aconseguir obrir les portes de la ¡gual-

tat.

Producció: Keyl¡ght,
Franca, 2000

Nac ro

Guió: Fanta Rég¡na
Nacro

l<.ozal

Muntatge: Nano
lnterpretació: Alima
Salouka, Hyppolite
Ouangrawa
Durada: 25 minuts

Versió: or¡ginal nroré
Format: 35 mm
Distr¡bució:
Harare.

se | ÁrnrQu¡s
I
I
I
I
I

L 'Ecole

Z

Z

¡mmedia,

¡nrbawe

Premi al m¡llor curt

metratge a FESPACO
(

2001)

De toda la vida

Mujeres del 36

Fotografia: Nara Keo

país.
Filmograf¡a:
V¡sages d'hommes ( 1986); Un cerla¡n mat¡n (1992): Puk Nin¡ ( 1995) ;
au coeur de la v¡e ( 1996) ; te truc de L<onaté ( 1998) ; Alntou ( 2000).

(r)

D¡recció: Fanta Rég¡na

Chesna¡s

Fanta Regina Nacro obté la llicenciatura en ciéncies i técniques
audiovisuals a l'INAFEC de Ouagadougou i és m¿ster (DEA) en estudis cinematográfics i audiovisuals per la Un¡versitat de París Vlll.
Ha treballat a Bat¡aga, de Dikongé-Pipa i amb ldrissa Ouédraogo.
Amb Un certain mat¡n, realitzada el 1992, va esdevenir la primera
dona que dirigia una pel.lícula de ficc¡ó a Burkina Faso. Nacro forma
part de la nova generació de cineastes africanes que ofereixen
noves representacions de les cultures de I'Africa subsahariana, així
com de les seves tradicions a la llum de les transformacions socials
i dels moviments d'alliberament de les dones africanes. Amb un
sentit de I'humor br¡llant ifestiu, I'estil de la directora es caracteritza per l'ús de la sátira per criticar les relacions entre homes idones
i per descriure les tensions entre la tradició i la modernitat al seu

DE REVOLTES I ALLIBERAMENTS

Vos, que sos mi hermana
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DE TODA LA VIDA

Nacional¡tat: Espanya
Producc¡ó: Lisa
Berger, Carol Mazer,

1986
Direcció: Lisa Berger,
Carol Mazer
Cámara: Josep Gusi,

Toni Prat, Josep fvlaria
Vilardosa

Muntatge: Toni Prat
Durada: 54 minuts

versió: original castellan a

Folmat: Betacam
D¡stribució: Point of
View Productions S.L.
B

arcelona

Documental sobre la v¡da d'algunes dones que van part¡c¡par
en la revolució social durant la guerra civ¡l a Espanya, protagon¡stes d'uns esdeveniments únics en la histÓria mund¡al.
Totes elles, membres del sindicat anarcos¡nd¡calista CNT, parlen de primera má de l'experiéncia de les col'lectivitzacions,
de l'autogestió ide l'organització de la vida a la rereguarda.
Si bé la seva tasca va ser truncada pels feixistes el 1939, fou
només a Espanya on aquests assaigs revoluc¡onaris van arrlbar a ser una realitat. Fins ara, aquest és l'únic documental
sobre el paper de les dones en el moviment llibertar¡ espanyol, per a Ies quals aquell ideal d'una societat més justa i
humana ha perdurat tota la vida.
Lisa Berger va néixer a Nova York el 1960 lva real¡tzar estudis de comunicació i de génere a les univers¡tats de Nova
York i Amherst (Massachusetts) respect¡vament. Ha estat
productora i corealitzadora de diversos documentals, d'entre
els quals destaquen Cosecha para la paz, sobre les Brigades
lnternacionals a Nicaragua, i Camino de la libertad, sobre
Dolors Prat, una dona que va travessar els Pirineus a peu
camÍ de l'exili. També va treballar com a documentalista
coord¡nadora de figuració en el film Tierra y libertad, de Ken
Loach. Viu a Espanya des de fa més de deu anys.
¡

Premi al Athens Film

Festival ( 1987)

^l

Fi¡mograf¡a:
De toda la v¡da

(!986): Cam¡no de la l¡beratd (7997); Qué es pot fer?

I2OOO).

rÍUJERES DEL 36
lvluntatge documental elaborat amb imatges ¡nédites de la Guerra
Civil espanyola ¡ amb els testimonis de sis dones que van participar
activament contra I'alQament feixista. Les protagonistes parlen d'aquells esdeveniments ¡ exposen les raons de la seva participac¡ó en
la lluita.
Elles són: Concha Liaño, anarquista i fundadora de Mujeres Libres;
Trini Gallego, militant del PCE; Enriqueta Gallinat, militant d'Esquerra
Republicana i secretária d'Hilar¡ Salvador, l'alcalde de Barcelona
durant la guerra; Rosa Cremón, de Brigades lnternacionals; Concha
Pérez, de CNT-FAl; Nati Calvo, mil¡tant social¡sta, membre del Partit
Socialista d'Euskadi.
Ana Martínez (lvladrid. 1959). Llicenciada en Ciéncies de la
lnformació, ha treballat com a ajudant de producció a RNE. Des de
1982 fins 1995 va ser ajudant de realització i direcció de tot tipus de
programes de televisió. Actualment és realitzadora ¡ gu¡onista de
documentals, d'óperes en d¡recte i del programa Universo
Matemát¡co. Escriu i d¡r¡geix una série de documentals sobre personatges per a la segona cadena de TVE. Amb Pantalones va obtenir el
premi Goya (20O1) al m¡llor curtmetratge.
Llum Qu¡ñonero, nascuda a Alacant el 1954, és llicenciada en
História, exerceix el per¡odisme des de 1983 ¡ ha estudiat guió i realització cinematográfica a Barcelona. Ha participat estretament en
activitats feministes, especialment les relac¡onades amb el món de la
comunicació. És autora de I'exposició "Mujeres en la Guerra C¡v¡1" i
va realilzar un intens treball de camp per reunir els test¡monis de les
dones que apareixen al documental Mujeres del 36.
És també aulora d'tsland¡a existe, documental real¡tzat amb Margrét
Hlóoversdóttir ¡ ha estat la responsable de l'área de televisió del curs
Wom@'s Network, programa inscr¡t en el projecte Leonardo da Vinci
de la Comun¡tat Europea.

Real¡tzació: Ana

Nac¡onalitat: Espanya

l\4artínez

Producció:

cu¡ó: Ana l\4artÍnez

i

Entrepollles,

Llum Quiñonero, a par-

Doblebanda S.1.. Grup

tir d'una ¡dea or¡g¡nal

Cinema Atenelr. 2000-

de Llum Quiñonero
Producció: La Noche

2001

Temát¡ca ARTE/TVE,

Olr¡os Ruiz

1999

Fotograt¡a: Pablo

D¡recció: Yolanda

Durada: 85 minuts

GarcÍa

Format: Betacam

So: Verónica Font

Versió: original caste-

Muntatge: Pablo

llan a

García. Yolanda Olrnos

Distribució: TVE,

Durada: 62 nlinuts

lvladrid

Versió: original castellan a

Format: Betacanl
Distribució:
Entrepobles,
Barcelor.ra

v0s,

QUE

sos MI

HERI.IANA

Lluny de qualsevol tractament victimista, el documetrtal és el testirroni d'uns anys d'experiénc¡a organitzativa d'un grup de dones per
tal de crear alternat¡ves i espais propis que han contrtbuTt de forma
decisiva en el desenvolupament humá de la soc¡etat nicaragüenca.
EI treball d'aquestes dones, basat en la conscienciació, la capac¡tació i l'autoajuda, acornparryat de projectes de salut, de desenvoluparnent económic isocial ide lluita contra la violéncia, forma part
d'una estratégia de resisténcia i transfornració davant la progressiva
feminització de la pobresa. La sobrecárrega de treball, la discriminació salarial, la negació de la llibertat d'expressió, del dret a I'ensenyament ¡a decid¡r lliuren¡ent sobre la seva sexualitat i reproducció,
són alguns dels problerres sobre els quals ha ¡ncidit d'una forma nrés
decisiva I'esforg d'aquestes dones. Amb la seva actitud elles trenquen amb la visió paternalista hab¡tual dels paisos que les presenta
com a subjectes passius i resignats, ocultant les seves experiéncies
iniciatives ¡ relegant-les a un paper de simples receptores d'ajuts.
Aquest documental, amb la seva poténcia, fa visible el seu poder corn
a agents de canvi de la seva prÓpia histÓria.
i

Vos que sos t11i hermana és un documental elaborat per Entrepobles
en col.laboració amb Produccions Doblebanda i Grup Cinema Ateneu,
dues productores comprorreses amb la realització i difusió d'audiovisuals alternat¡us. La responsabilitat de la realització ha anat a cárrec
de Yolanda Olmos Ruiz.

Filmograf¡a:

yos orie sos nt¡ henlnna (2000 2001)
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CURTMETRATGES

Aurora
Harag¡a (Carne humana)
Hyde & Jekill
Llombai

Por un bistec
Tarde de cast¡ng

-l

Nacional¡tat: Espanya

AURORA

Producc¡ó: Aurora
F¡lms, 1999

Direcció: Clara López
Guió: Clara López,

Martín Hamdorf
Fotograf¡a: Uwe lvlann

L'experiéncia d'una nena, filla d'exiliats a Berlín, que v¡u amb
¡ntensitat el final de la dictadura franquista. A la mort de
Franco, ella podrá tornar a Espanya..., peró Monika es
creuará en el seu camÍ.

Música: Peter
Carstens

Muntatge: Mario
Burbano

lnterpretació: Aurora
Garzón, lmanol, Katja
Teichmann
Durada: 13 m¡nuts
Verc¡ó: original caste-

llana ialemanya
Format: 35 mm
D¡str¡buc¡ó: Clara
López, Madr¡d

-

Prem¡ del públic al

Motovun Film Festival
de Croacia (2000)

-l

Filmograf¡a:
La fuente verde (L995); Totensang

(

1998);

A

urora ( 1999)

CURTMETRATGES

HARAGIA ( Carne humana I
Quan sentim parlar de persones desparegudes, és com si fossin virtualment mortes, peró necessitem veure els seus cossos per poder acomiadar-nos-en. En aquest colpidor treball
poétic, fosc i al mateix temps mágic, prenen la paraula les

Naclonalltat: Espanya

Naclonalitat: Espanya

Produccló: Bego

Produccló: Yolanda

V¡cario, 1999

Mazkiaran,

Direccló: Bego Vicar¡o

Dheccló: Sara

2OOO

Gu¡ó: Bego Vicario

Mazkiaran

Fotografla: Bego

Guió: Leopoldo María

Vicar¡o

Panero

vÍctimes de les injustÍcies, l'opressió i la brutal¡tat a través
de les quals se'ns proposa pensar d'una manera diferent
sobre el patiment i la mort.

So: Juan César de las

Fotograf,a: Ga¡zka

Heras

Bourgeaud

Múslca: Albert Sardá

So: lker Rementeria

fYluntatges Bego

Múslca: Anti i Txoren

Begoña Vicario va estud¡ar Belles Arts a la Universitat de
Bilbao, on actualment és professora d'animació.

Vicario

Muntatge: Marina

Durada: 12 m¡nuts

René

Versló: original caste-

lnterpretac¡ó: Adolfo

HYDE

& JEKILL

Curtmetratge basat en un guió de Leopoldo M" Panero, adap
tació del clássic Dr. Jekyll & Mr. Hyde, escrit per Robert
Louis Stevenson el 1886. Aquesta és una adaptació autobiografica que mostra la doble personalitat d'un poeta maleit
que viu des dels 18 anys reclós en diversos hospitals psiquiá-

trics.
'

llana

Fernández, Ruben

Format: 35 mm

Otxandiano, Paco

Distrlbucló: Bego

Sagarzazu, Ramón

Vicario, Larrabetzu

Barea, Maribí Bilbao

Nascuda a Navarra, Sara Mazkiaran, formada a la Un¡versitat

del PaÍs Basc, ha participat com a ajudant de direcció en
diversos largmetratges.
I

Durada: 7 minuts

-

Premi del

ll

Versló: original caste-

Festival

de Cine Exper¡mental

llana

de Madrid (1999)

Format: 35 mm

-

Gran Premi C¡ne

Dlstrlbucló: Yolanda

Vasco al Festival de

Mazkiaran, Alsasua

Bilbao (1999)

Fllmograña:

GeroAik ere 17993); Passion for You
(Carne humana\ (7999\.
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Ask about Me (1996)i Haragia

Prem¡ als m¡llors
efectes espec¡als al
Festival de Alcalá de
Henares (1999)

-

Prem¡ del jurat al

Festival de C¡ne y
Video de lrún (2OOO)

CURÍMETRATGES

Filmografia:
La esfera (79931i Cabeza trepadora

(t993li

Hyde & )ekill (2OOO\.

cunurrnnees

I

LLOMBAI
Tino és un noi de 3O anys, mediocre ¡aturat, mantingut per la

seva mare i sense gaires esperances de futur. La seva única
il.lusió és la história d'amor que vlu amb Lola, la seva veina.
La seva vida transcorre de forma monótona entre les passejades amb la seva gossa, les bronques amb la mare i Ies esperes pacients per trobar-se amb Lola. Peró un dia Tino decideix
trencar amb la seva existéncia tediosa, saltar-se les regles
del joc i oferir-li, a Lola, una vida plena de luxes i passió.
Verónica Cerdán Molina, nascuda a Alacant el 1970, va estu-

diar audiovisuals i sempre ha compaginat el teatre amb la
realització de curtmetratges, el primer dels quals va fer-lo als
quinze anys. EI 1988 funda la mostra de curtmetratges "La
Carbonera" conjuntament amb Sandra Hermida. El seu primer
curl, Vorágine (1992), obté diversos premis nacionals i internac¡onals. Actualment treballa a Canal 9.

Nac¡onalitat: Espanya

Nacional¡tat: Espanya

Producc¡ó: Verónica

Producc¡ó: M¡crobert,

Cerdán Molina P.C.,

2000

2000

Direcc¡ó: Carmen

D¡recció: Verónica

Dezcallar

Cerdán l\4ol¡na

Guió: Carmen

Gu¡ó: Conchita lMol¡na

Dezcallar

Fuentes. Verónica

Fotograf¡a:

Cerdán lvlolina

Cuesta

Fotografia: Rodrigo

So: Mireia Verges,

Vargas, lvl¡sha Lluch

Xavier Doménech,

So: lvliguel Ángel

Enrique Delgado

l\¡

¡guel

Rubio

Muntatge: Em¡l¡o Ort¡z

Mús¡ca: José Sánchez-

¡nterpretació: Jesús

Sanz

PelegrÍn, Leonor

Muntatge: lvlaría Lara

lvanna. Juanma

lnterpretac¡ó: Pepón

Sanclemente,

Nieto, Leonor Watling,

Fernando Ramos. Luis

Roberto Hernández,

Gallego

Chelo Oñate, Carm¡na

Durada: 13 minuts

Pac hec o

Versió: original caste-

Durada: 13 minuts

llana

Vers¡ó: original caste-

Format: 35 mm

llan a

D¡str¡bució:

Format: 35 mm

Barcelona

lvl

POR UN BISTEC
lnsp¡rat en un conte de Jack London, el film descriu Ia fi agónica de la carrera d'un antic boxejador en el que probablement será el seu darrer combat.
Mu Carmen Dezcallar, nascuda

el L977 a Barcelona, ha realit-

zat estudis en arts escéniques iha participat en la direcció
artÍstica de diversos curmetratges i vÍdeos. Aquest és el seu
primer treball.

icrobert.

Distribució: Verónica
F¡lmografia:
Vorág¡ne (7992): El mejor amante del mundo ( 1996); lane I2OOO): Llombai
( 2000) .

Cerdán lvlolina P.C.,

Alacant

F¡lmograf¡a:
Por un b¡stec I2OOO\

rURT¡TETRATGES
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UN ESPAI PROPI, UN FILM COL.LECTIU
La nova convocatória d'aquesta proposta ha comptat, com altres vegades, amb una

ámplia participació de dones que han aportat les seves filmac¡ons, relacionades,
aquesta vegada, amb el tema LES NOSES. El muntatge corresponent a la selecció
d'aquest any s'exhibeix, com és habitual, en una sessió especial de la Mostra.
"Un espai propi, un film col.lectiu" és una invitació periódica a totes les dones

TARDE DE CASTING

Nacional¡tat: Espanya
Producc¡ó: Conflo S.L.,

Moltes actr¡us es presenten a les audicions que organltzen
les productores de films. El director de cesting es comporta
amb elles d'una manera poc professional. Una de les actrius,
Soledad Reservado, está dlsposada a qualsevol cosa per
aconseguir el paper protagon¡sta.

2000
Direcció: Azuzena de
la Fuente
Guió: Alberto Moreno
Fotograf¡a: Gaizka
Bourgeaud
So: José Luis BolÍvar

Azucena de la Fuente debuta com a d¡rectora amb aquest

Muntatge: Paco Cubas

curtmetratge que ha aconseguit el Premio del Público del V
Festival La Fila de Cortometrajes de Valladolid 2001.

de la Fuente, Alberto

També treballa com a actriu de televisió ¡ cinema ¡ ha actuat
en films com Goya en Burdeos, de Carlos Saura, i Libertarias,
de Vicente Aranda. Actualment s'encarrega de la secció de

cinema del programa Sal de frutas, de TeleMadrid.

Moreno, Yoima
Valdés, Zoe Berriatúa,
Son¡a Monroy
Durada: 15 m¡nuts
Vers¡ó: orig¡nal castella na

Distribució: ConfÍo
S.1., lvladrid

-

52

|
I
I
I

cuRTr,4ErRArGEs

d'imatges enregistrades per dones i const¡tueixen un fons documental especialitzat
que va reunint dades significat¡ves sobre la nostra visló del món
Agraim de nou la col.laborac¡ó de totes les dones i grups participants que fan possible que cada any la Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona disposi
d'una secció de creació no professional tan rica com suggeridora.
Relació de les participants a la convocatória del 2OOO, dedicada al tema ELS PLAERS

lntefpretac¡ó: Azucena

Format: Digibeta

Filmografla:
Tarde de cast¡ng (2OOO')

perqué enregistrin en vídeo un pla-seqüéncia d'un minut sobre un tema comú. Els
materials aportats al llarg de totes les convocatóries passen a formar part d'un banc

Premi del públic al V

Fest¡val La Fila de

Curtmetratges ( 20O1)

Associació de dones "Palas Atenea"
(Barcelona)
Carme Álvaro ( Barcelona)
Les Antónies (Vila de Grácia)
M" Teresa de Blas i Victória Moreno
(Barcelona)
Mónica i Cristina Ballesteros (Barcelona)
lsabel Casas ( lgualada)
Darer. De las alas. Gotor. DJ414. Nath
(Barcelona)
M alules Fernández ( Barcelona)
lrene Franco (Barcelona)
Mónica Garrigó ( Barcelona)
Amélia Homs (Tarragona)
Eli lranzo i Tays Sanpablo (Barcelona)
Jenifer Johnson ( Barcelona)
MagCa Juvé (Barcelona)
Cristina MartÍnez, Eli Sunyer i Lluisa del Rio

(Barcelona)

Amaia Mendoza (Bilbao)
Alba Muñoz, Anka Manshusem i Sonia
Blanco (Barcelona)
Pura Peiró (Oliva, Valéncia)
Carme Porta (Esplugues de Llobregat)
lrinaRosa Prieto (La Floresta)
Nathalie Prévot ( Barcelona)
Dolo Pulido (Barcelona)
Tessa Renaudo ( Barcelona)
Dolors Rodríguez (Sta. Coloma de
Gramenet)

Alicia Solleiro (CC.OO. de Catalunya,
Barcelona)
RosaZaragoza i lsabel Casas (lgualada)
Samantha Zaragoza, Agustina Tulian,
Mariana Cantero, SÍlvia Solans i Rut Pin
(Barcelona)

INDil

DELS FILI.IS
Pegina

Afr¡ca, Africas
Aurora
Baanoo-Ye Ordbehesht
Bintou
La captive
De toda la vida
Déveeri

Encuentro de dos reinas
Filmer le désir, voyage e travers le cinéma
des femmes
Les glaneurs et la glaneuse
The Gold Diggers
Haragia (Carne humana)
History Lessons
Hyde & Jekill
Lez Be Friends
Llombai
The Luzhin Defence
Móte mid Mai

Mujeres del 36
Nu Shu - A Hidden Language of Women in China

Petite chérie
Por un bistec
Riddles of the Sphinx
Saint-Cyr
La saison des hommes
Tarde de cast¡ng

Time's Up!
Vos, que sos mi hermana
Western Eyes
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37
47
9
38
10

4t
Lt
2t
22
23
31
48
24
49

t2
50
13
25
42
26

t4
51
32
15
16
52
77
43
27

AGRAIMENTS
La darrera plana d'aquest programa ha acabat convert¡nt-se en els

títols de crédit d'aquesta llarga sess¡ó de cinema que és la Mostra
lnternacional de Films de Dones de Barcelona. Sense les persones
que hi figuren segurament aquesta proposta no hauria estat la mateixa i, per tant, és inexcusable per a nosaltres fer visible el nostre
agraiment. Cadascú sabrá per qué.
Carme Alemany
Mireia Bofill
Núria Canal
Josep Má Catalá
Josetxo Cerdán
Xavier Daniel
Mercé Fernández
Nicole Fernández
Quim Fonoll
Lu¡sa Fortes
Carmen GarcÍa Vara
Gráfiques Coll

Angels Grasses
Eulália Lledó

Margarita Maguregui
Carles Martinez
Yana Marull
Enric Pérez
Bea Porqueras

Angel quintana
Joana Raja
Clara Ribalta
Eve R¡det

Ma¡te Rodón
Genoveva Sans
Lope Serrano
Gemma Surribes
Rosanna Tochetto
Josep Torrell
Mu Helena Valpuesta

