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PRESENTACIO

Deu anys, dues-centes trenta-quatre c¡neastes, dues-centes noranta-nou pel.lícules.
Un balanq quantitatiu del temps que ens separa d'aquell 14 de juny de 1993 en qué
inaugurávem aquesta plataforma d'exhibició alternativa amb una primera sessió dedicada a les pioneres Alice Guy, Lois Weber ¡ Lotte Reiniger. Des de llavors, el nostre
espai de creació cultural s'ha anat construint paral.lelament a tot un conjunt d'energies també creatives: la de les realitzadores, que no només han crescut en quantitat,
sinó també en saviesa cinematográfica; la d'altres festivals o mostres com la nostra,

amb les quals hem intercanviat experiéncies i descobertes; la de les institucions,
que, a més d'oferir-nos el seu suport i la seva complic¡tat, fins i tot en alguns casos
han incrementat la seva implicació en el projecte; la del conjunt del moviment feminista i dels grups de dones, que han articulat discursos o práctiques culturals fonamentals per abast¡r el nostre projecte; la del nostre equip, que contra totes les adversitats no ha perdut mai l'entusiasme, i, sobretot, amb la del públic, destinatari ialhora
interlocutor imprescindible de qui hem rebut el feedback necessari per anar ajustant
el ritme i la intensitat de les nostres propostes en cadascuna de les edicions.
La celebració d'aquests deu anys es presenta amb diverses novetats. L'aparició d'un

llibre, publicat per Editorial Paidós, que recull tota la informació relativa als films i
directores que han paftlcipat en les nou edicions anteriors, aixÍ com una série d'articles que reflexionen sobre els temes implícits en les línies de programació. El canvi
de sala; després del nostre pas per la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya,
sense la qual aquesta Mostra hauria estat impossible, aquest any, els Cinemes Verdi
posen a la nostra disposició dues sales del seu complex amb la tecnologia necessárla per projectar tots els formats. L'ampliació de I'espai prev¡st per a les retrospectives, que en aquest cas está dedicat a dues grans cineastes: Chantal Akerman i Ulrike

Ottinger. Al costat d'aquests canvis, les seccions habituals, Panorama, Pioneres,
Memória i registre visual, Curtmetratges i VÍdeo del minut, i dos espais especials,

SESSIO ESPECIAL SIDA

Sexe, mentides i mundialització i la sessió especial SIDA, segueixen oferint la varietat, l'atreviment i la particularitat del cinema dirigit per dones. En I'apartat d'activitats

paral.leles aquesta desena edició compta a més amb dos esdeveniments extraordinaris: l'exposició fotográfica "Stills, (Fotogrames), d'Ulrike Ottinger, idues lliqons de
c¡nema, impartides per les dues directores a les quals dediquem les retrospectives.
Un cop més, us invitem a participar de la nostra proposta en el seu nou escenari.

Aquesta sessió, formada per dos films procedents de dos paisos africans, forma part
del programa cultural RAUXA, que es desenvolupa simultániament a la preparació i a
la realització de la XIV Conferéncia lnternacional sobre la SIDA, que tindrá lloc a
Barcelona del 7 al 12 de juny de 2OO2.

amb la col.laboració de
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Naclonalitat: Zámbia
Producció: Mubasen
F¡lm & V¡deo
Productions, 2001
Dlreccló: Sampa
Kangwa, Simon Wilkie

Fotografia: S¡mon
Wilk¡e

So: David Benadi
Música: Sakala
Brothers, Shalawambe

Muntatge: Jari
Heikkinen

Dulada: 26 m¡nuts
Vers¡ó: original bemba
i nyanja
Format: Beta SP
Dlstribució: lvlette
Hoffman Meyer, TV2,
Copenhague

IMITI IKULA
rA J0VENTUT ÉS l'rSr¡mXG
Al voltant d'una foguera, un grup de nois del carrer parlen del seu hero¡:
Arnold Schwarzenegger. R¡c, fort, pega a tots aquells que maltracten els
nens ¡ v¡atja arreu del món per comprar-los mantes ¡ me\a(. lm¡ti lkula és
un documental que mostra la innocéncia ¡ la duresa dels més de 75.000
¡nfants que sobrev¡uen pels carrers de Lusaka, la majoria orfes per la SIDA.

La cámera segueix Memory i altres cr¡atures del seu grup deambulant pels
carrers de la seva ciutat. Comentaris, baralles, il'lusions ¡ les rut¡nes més
dures i habituals descriuen la v¡da d'aquests ¡nfants.
Sampa Kangwa comenQá en el món del teatre com a d¡rectora artíst¡ca de
la Companyia de Teatre Groundwork de Lusaka entre 1995 i 1998. A partir
d'aleshores la seva carrera professional i personal está vinculada a tota
mena d'activ¡tats. En el seu currÍculum destaquen tasques com a coord¡nadora del centre de Welfare Ebanezer de Londres del 1996 al 1997, consellera rad¡ofónica del Media lnstitute of Southern Africa, directora de cest¡ng
de la pel.lícula uno's World, Consellera de teatre en el FÓrum per al Futur
de Namíbia (2000) ¡ ¡nvestigadora del projecte de dones africanes a la
Un¡vers¡tat d'Oxford. Des de 1994 ha partlcipat en d¡ferents projectes sobre
SIDA ¡ VIH en paisos com Namíb¡a, Z¿mb¡a i el Regne Un¡t.
Simon Wilkie, Diplomat en arts escéniques ¡ ciénc¡es cinematográf¡ques a
Anglaterra, ha paft¡cipat com a d¡rector de fotograf¡a en més de vint documentals, sovint tractant la temát¡ca de la SIDA, com per exemple Lydla's
Room (2OOO\ o Hans & Ultr¡ke (2OOO\. Actualment la seva vinculació en
ONG cinematogrefiques l'han convert¡t en un director amb llarga experiéncia
en el cont¡nent africe.

Fllmografla:
lm¡ti lkula (2OO!)

srssró eseeorL slor
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RETROSPECTIVA CHANTAL AKERIíAN

LOOKING FOR BUSI
Buscant la Busi

Nacionalltat: Sudáfrica
Produccló: Phakath¡
Films, 2001
Dheccló: Robyn
Hofmeyr

Busi és una adolescent, mare soltera i seropositiva.
Embarassada, entra en un dels pocs programes de I'hospital
de Soweto on rebrá un tractament de retrov¡rals per evitar el
contagi al seu futur fill. El mateix hospital l'escull per convert¡rla en protagonista d'un reportatge televis¡u, peró després que
la seva v¡da hag¡ aparegut a la pantalla el drama continua.
Sibongile, la directora del reportatge, ¡ntenta ajudar-la a reincorporar-se a la societat, peró Busi torna a fugir. Arribats a aquest
punt, comenqa el camí de recerca que a poc a poc va endinsant-se en els auténtics escenaris de l'univers al qual Busi

s'enfronta.
Des del 1984 Robyn Hofmeyr ha prodult o dirig¡t més de quinze
documentals i séries, alguns dels quals s'han projectat a festivals d'arreu del món. Entre els seus treballs més reconeguts
destaquen The Molo Show (2OOL), una série de films educatius
i Positive (2000), tretze capítols televisius. Tots dos treballs
premiats al Festival de Films Educatius de Rotterdam.

F¡lmografia:
Positiye (2000); The Molo Show (2OO7li Look¡ng for Bus¡ l2OO7\

ro I s¡ssló ¡sprclt slol
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Fotografla: Jenn¡fer
Fox, Robyn Hofmeyr,

Frazier Mmphahle
So: Jennifer Fox, Robyn
Hofmeyr, Frazier
Mmphahle
Música: Themba Mkiza
Muntatge: Erez Laufer,
V¡rg¡l¡o Da Silva
Durada: 52 m¡nuts
Versló: original zulu i
anglés
Format: Beta SP

Saute ma ville (1968)
Je,

tu, il, elle (1974)

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Toute une nuit (1982)
Un jour Pina m'a demandé (1983)
Golden Eighties (1985)
Le déménagement (1992)

Dlstrlbucló: Mette
Hoffman l\4eyer, TV2,
Copenhague

amb la col.laboració de

@
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FRANCZTE
DE
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Des del seu inici, la Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona ha programat films de Chantal Akerman en cadascuna de les seves edicions. Amb aquesta
insisténcia hem volgut d¡vulgar I'obra d'una cineasta fins aleshores prácticament des-

,

coneguda en el nostre context i convidar el nostre públic a apropar-se a una experiéncia clnematográfica de vegades dificil peró plena de propostes que, amb el temps,
han anat revelant la naturalesa absolutament única de la seva obra, així com les descobertes innovadores que ha ofert en el terreny de la representació. Per celebrar el
desé aniversari no hi podia faltar una nova entrega d'aquesta autora servida en
aquest cas en forma de retrospectiva, els tÍtols de la qual ens han estat sugger¡ts per
la mateixa Akerman, que completa i en alguns casos repeteix la relacló de films programats fins ara.
Nascuda a Brussel.les el 195O, Akerman és una de les c¡neastes més prolífiques del
cinema independent. Després de la seva llarga trajectória segueix enr¡quint el panorama clnematográfic amb films exquisits i refinats.

Naclonal¡tat: Bélgica

4
,!
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SAUTE

IIA VILLE

Producció: Paradise
Films, 1968

QUE ESCTATI

tA

MEVA CIUTAT

Dlrecció: Chantal
Akerman

cuió: c. Akerman
FotoÉrafia: René
Fruchter

So: Patrice
Muntatge: Geneviéve
Luc¡ani

lnterpretac¡ó:

Aquest és el primer treball cinematográfic de la realitzadora
Chantal Akerman, en qué explora un dels camins posteriorment
més transitats per la seva filmografia, com és el sentit de I'ordre i l'apar¡ció del desordre en els cossos i els espais traves-

sats pels desitjos.

C.

Akerman
Durada: 13 m¡huts

Versió: orig¡nal franceSA

Fomat:35 mm
Distribució: Parad¡se
F¡lms, Brussel.les
F¡lmoElrafla:

Sautema vll/e(1968); L'enfanta¡méoujejoueáétreunafemmemariée(1977\Lachambrel;Lachambre
2; Hotel Monterrey (79721i Le 75 du 8; Haunt¡ng Out Yonkers (7973); .Je, tu, il, elle 17974); )eanne Dielman,
23 quai du Commerce, 1O8O Bruxelles (1975); News from Home (7977)i Les rendez-vous d'Anna (7978\t D¡smoi (1980); Toute une nu¡t (L982)i Un jour P¡na m'a demandéi L'Home e h val¡sei Les années 8O (1983);
Paris vu par,.. vingt ans aprési Family Business: Chantal Akerman Speaks About F¡lmi New York, New York B¡s

(L984li Golden Eghties (1985); Window Shopp¡ngi Letters from Home; Rue Mallet-Stevensi Le mafteau; La
paresse (1986); Tro¡s strophes sur le nom de Sachen Les trois derniéres sonates de Franz Schuberti H¡stoires
d'Amer¡que (1988); Nuit et joun Contre l'oubl¡ (199t\i Le déménaÉement (7992)i D'Est (1993); Portrait d'une
jeune f¡lle de la f¡n des années 60 á Bruxelles (1994)i Un d¡van á New Yorki Chantal Akerman par Chantal
Akerman (79961i Le jour o¿ (1997); Sud (1999); La captive (2OOO); De l'autre cóté (2OOll
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JE, TU,

IL,

ELLE

JO, TU, ELL, ELLA

A la seva habitació, una noia es descriu a si mateixa. Així
passa alguns dies. Desconcertada, repetelx gestos quotidians:
escr¡u una carta, es despulla, es mira al mirall, camina, dorm,
s'aixeca. A la carretera, un camioner l'agafa en autoestop i li
parla de la seva relació amb les dones, del desig o de la seva

abséncia. Ella l'escolta fascinada. A casa de la seva amiga,
poc després, les dues noies s'estimen, primer ferotgement,
després amb tendresa. El film és una exploració plena d'audácia sobre el temps, la paraula, I'espai, I'espera d'un moviment
o d'una acció, la preséncia d'un cos i el desig.

Nacional¡tat: Bélgica

Nacional¡tat: Bélgica

Producció: Paradise

Producc¡ó: Parad¡se

Films, 1974

Film, Unité 3, 1975

Direcció: Chantal

D¡lecc¡ó: Chantal

Akerman

Akerman

Gu¡ó: C. Akerman

Fotograf¡a: Babette

Fotografia: Bénédicte

Manglote, Bénéd¡cte

Delesalle, Renelde

Delesalle

Dupont, Charlotte

lntérprets: Delphine

Sz¡ovak

Seyr¡g, .Jan Decorte,

So: Samy Szlingerbaum

Henri Stork, Jacques

Muntatge: Luc Fréché

Doniol Valcroze

lnterpretac¡ó: Chantal

Durada: 198 minuts

Akerman, Niels

vers¡ó: orig¡nal france-

Arestrup, Cal¡re

SA

Wauthion

Format: 35 mm

Durada: 90 m¡nuts

D¡stribució: Parad¡se

Versió: or¡ginal france-

F¡lms, Brussel.les

JEANNE DIELI{AN, 23 QUAI DU
COMI'IERCE. I ()8() BRUXELLES

Aquest film, de més de tres hores, és una de les obres més
explÍcitament reivindicatives o polémiques pel que fa a la representació de les dones en el cinema. Conjuga d'una manera
minimalista, sense moviments de cemera, poc so i plans fixos,
els gestos mecánics d'una mestressa de casa, en un mag¡stral
exercici de representació de I'alienació del treball doméstic i de
descripció de l'ocupació del temps ide I'espai en un context
quotidiá. Jean Dielman.. va ser considerat un film abanderat
de la causa feminista i ha estat també objecte de culte per la
crítica, sobretot pel que fa a la posada en escena'

sa

Format: 35 mm
Distribuc¡ó: Paradise
Films, Brussel.les
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TOUTE UNE NUIT
TOTA UNA NIT

Chantal Akerman ens proposa diversos fragments de discursos
amorosos, trossos de relats. La ficció es troba amb el cinema
d'avantguarda: plans fixos, enquadraments geométrics,
seqüéncies llargues i uns actors que semblen tenir una relació

més intensa amb la seva veritat que amb la real¡tat. Tres danses properes al ritual r¡tmen un film amb una banda sonora
constituida pel registre de sons i estranys d¡álegs que configuren una nit especialment calorosa en qué homes, dones i criatures, empesos pel desig, es deixen endur per l'excés dels
seus sent¡ments fins a I'alba.

Naclonal¡tat: Bélgica

Nac¡onalltat: Bélgica,

Producc¡ó: Avidia

FranQa

Films, Parad¡se F¡lms,

Producció: Antenne-2,

L974

FSR, INA, RN Arts,

Direcció: Chantal

RTBF, 1983

Akerman

Direcció: Chantal

Guió: C. Akerman

Akerman

Fotoglafia: Carol¡ne

Guió: C. Akerman

Champetier

Durada: 57 m¡nuts

Muntatge: Luc Barn¡er

Vers¡ó: orig¡nal france-

UN JOUR PINA M'A DEMANDE
UN DIA LA PINA EM VA DEHANAR

L'encárrec que la coreógrafa i ballarina Pina Bausch va fer a
Chantal Akerman és el punt d'arrencada d'aquest documental
en qué es posa en sintonia la similitud entre el treball de l'una
ide I'altra. L'atenció al detall gestual, la reflexiÓ sobre el deve-

Akerman, Philippe

Format: 16 mm

Bombled, Jacques

D¡stribució: Centre du

Baudu¡n, lngr¡d De

F¡lm Sur I'Añ,

nir dels fluxos corporals, les máscares, la socialitzaciÓ i la reiteració seran espais comuns d'ambdues propostes de representació. El film bascula entre la descripció del món de la
coreógrafa, per part de la cineasta, i la reflexió sobre la seva

Vos, Luk De Kon¡nk

Brussel.les

própia proposta de participac¡ó com a observadora.

lnterpretacló: Natalia

Durada: 90 minuts

Versló: orig¡nal franceSA

Format: 35 mm
D¡str¡bució: Paradise
Films, Brussel.les
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GOLDEN EIGHTIES
ELS DAURATS VUTTANTA

Nac¡onal¡tat: Bélgica
Producció: La Cécilia,

Nacionalitat: Franqa

Les lvlinistréres Belge

Poissons Volants,

et Franqais de

la

Culture, L¡mbo Film,

Aquest és el primer film que la realltzadora rodá enterament en
un estudi a ParÍs, reproduint I'interior d'una galeria comercial.
Travessat d'una subtil ironia, ens parla d'un món de llocs
comuns escrit en clau de mus¡cal amb pinzellades de teatre
grec. El paper del cor anuncia la naturalesa de les accions que

es produiran ofer¡nt un contrapunt que de vegades condueix
la catarsi.

a

Paradise F¡lms, 1986
Direcc¡ó: Chantal
Akerman
Guió: C. Akerman,

7992
Direcció: Chantal
Akerman
Gu¡ó: C. Akerman

Fotografia: Raymond

Leonora Barish, Henry

Fromont

Bean, Pascal Bon¡tzer,

so:

Jean Gruault

Muntatge: Rudy

Fotograf¡a: Gilberto

l\4arten

Azevedo, Luc

lnterpretac¡ó: Sami

Benhamou

Mús¡ca: Chantal
Akerman, l\4arc
Hérouret

Muntatge: Francine
Sandberg

LE DÉMÉNICEMENT

Producció: Les

Al¡x Conte

rA MUDAN(A
Un home es trasllada a un apartament modern de tres peces.
Observa I'entorn amb un ceft desarrelament i li ve al record el
seu pis i, en particular, I'estiu de fa uns anys. El personatge
desenvolupa un monóleg en qué la memória és la gran protagonista.

Frey

Durada: 35 minuts
Vers¡ó: orig¡nal franceSA

Format: 16 mm

lnterpretac¡ó: Delphine

D¡stribuc¡ó: Les

Seyr¡ng, lvlyriam Boyer,

Poissons Volants,

Fanny Cottenón, Lio,

Paris

Pascale Salk¡n,
Charles Denner
Durada: 96 minuts
Versló: orig¡nal france-

-
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CHANTALATRMAN

Premi especial del

Format: 35 mm

jurat. Festival de F¡lms

Distr¡buc¡ó: Paradise

de Femmes de Créteil,

Films, Brussel.les

1
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RETROSPECTIVA ULRIKE OTTING ER

Madame X, eine absolute Herrscherin (L977)
Bildnis einer Trinkerin (1979)
Freak Orlando (1981)

Superbia - Der Stolz (1986)
Johanna d'Arc of Mongolia (1989)
Ex¡l

shangai (1997)

amb la col.laboració de
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IilrER NArltlt'rEs

Com a commemoració d'aquest desé aniversari la Mostra lnternaclonal de Films de
Dones de Barcelona, en col.laboració amb l'lnst¡tut Goethe iamb I'ajuda especial de
Nicole Fernández, del Festival de Créteil, dedica una part del seu espai a la retrospec-

tiva d'una de les cineastes europees més radicals i innovadores. La seva obra, que té
una coheréncia temática i estilÍstica extraordinária, ens trasllada a un univers exuberant on les visions onÍriques i el surrealisme es combinen amb propostes totalment
radicals pel que fa a la representació de les identitats i a la forma de captar les reall-

l" rSJ

tats al¡enes.
Ulrike Ottinger, nascuda elt942, comenQa la seva obra cinematográfica el 1972, després d'haver experimentat en el terreny de la fotografia i les instal.lacions. És una de

Nac¡onalltat: Alemanya
Producc¡ó: Ulrike
Ottinger

les realitzadores alemanyes formalment més innovadores i el seu cinema, considerat

Filmproduktion, 1977

d'avantguarda o underground, és un veritable espa¡ de creació interdisciplinária on la
p¡ntura, la fotograf¡a, l'etnologia, I'escenografia i la lingüística es combinen amb dife-

D¡reccló: Ulrike

rents estratégies narratives.

MADAME X, EINE ABSOLUTE
HERRSCHERIN
MADAME X. UNA SOBTRANA ABSOLUTA

ottinger
Gu¡ó: U. Ottinger

Fotografla: U. Ottinger
Muntatge: Dórte Vólz
lnterpretacló: Tabea
Blumenschein, Yvonne
Rainer, Claudia Skoda,
Lutze, lrena von

Una série de dones de paisos i professions diferents s'embarquen en una aventura pel mar de Xina. Són les noves pirates
lesbianes. Els personatges viuran una metamorfosi a través de
la mirada d'una cámera que es riu dels clixés del cinema mitjanQant una escenografia provocadora que trenca tots els
codis.

L¡chtenste¡n
Durada: 141 minuts

Versió: original alemanya

Format: 16 mm
Dlstrlbucló: Ulrike
Ottinger
Filmproduction, Berlín

Fllmografia:
Laokoon & Sóhne (7972-731; Berlinf¡eber (7973],i D¡e Betórung der Blauen Matrosen 17975\; Madame X - E¡ne
absolute Herrscher¡n (7977)i Bildn¡s e¡ner Tr¡nker¡n (1979\i Freak Orlando (1981)t Dor¡an Gray ¡m Sp¡egel der
Boulevardpresse (1983-84); Ch¡na. D¡e Künste - Der Alltag $995li Superb¡a - Der Stolz (t986lt Unisimage
(7987)i )ohanna d'Arc of Mongol¡a (7989\; Countdown (1990); Ta¡ga l\991-92],i Exil Shanqhai (!997],
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BILDNIS EINER TRINKERIN
RETRAT D'UNA BEVEDORA

El film és una atrevida reflexió sobre el sentit polític de

l'alco

Naclonal¡tat: Alemanya

Nacionalltat: Alemanya

P¡oducció: Ulrike

Produccló: Ulr¡ke

ottinger

Ottinger

FilmproduKion, 1979

F¡lmproduktion, Pia

Dlreccló: Ulrike

Frankenberg GmbG,

Ottinger

ZDF, 1981

holisme femení que utilitza Berlín com a espai de referéncia.
Un cor de dones que personifiquen la Questió Social,

Gu¡ó: U. Ottinger

Dhecció: Ulrike

Fotografla: U. Ottinger

ottinger

I'Estadística Exacta i el Bon Sentit afegelx caust¡c¡tat al problema, plantejat de la má d'uns personatges que caminen inexora-

So: Margit Eschenbach

cuió: U. Ottinger

blement cap a l'aillament.

Múslca: Peer Raben
Muntatge: lla von
Hasperg

lnterpretacló: Tabea
Blumenschein, Lutze,
Magdalena
Montezuma, Orpha
Termin, Mon¡ka von
Cube
Durada: 107 minuts
Vers¡ó: orig¡nal alemanya

Format: 35 mm
Distribució: Ulrike
Ottinger
Filmproduktion, Berlín

Fotografia: U. Ott¡nger
So: Margit Eschenbach
Música: Wilhelm

D.

S¡ebert

Muntatge: Dórte Vólz
lnterpretac¡ó:
Magdalena
lVontezuma, Delph¡ne
Seyr¡g, Albert He¡ns,

Claudio Pantoja, Hiro
Uschiyama
Ourada: 126 m¡nuts
Vers¡ó: orig¡nal alemanya

Format: 35 mm
Dlstrlbucló: Ulr¡ke
ottinger
F¡lmproduktion, Berlín

,4luLRrKEomNGER

FREAK ORLANDO
lnspirada en l'obra de Virginia Woolf, Freak Orlando, un ésser
andrógin, ens introdueix en la vida d'una Freak City, uns grans
magatzems. A través de cinc episodis uns altres personatges

transitaran per diferents moments formant associacions, burlant-se de la seva significació aparent i convertint la normalitat
en excepció. Aquest fllm posa en primer pla el que es considera sempre en els marges.

SUPERBIA - DER STOLZ
SUPERBIA

. L'OBGULt

Aquest film és el resultat d'un treball de muntatge, proper al
collage, que s'inspira en els pecats capitals i que intercala
¡matges de desfilades militars ¡ altres d'orgull gay.

Naclonalltat: Alemanya

Nacional¡tat: Alemanya

Produccló: Ulrike

Producc¡ó: Ulrike

Ott¡nger

Ottinger,

Filmprodukt¡on, 1986

F¡lmproduktion,

Dl?eccló: Ulrike

Popular-F¡lmGmbH,

Ottinger

ZDF, Lasept, 1989

Guló: U. Ottinger

Di¡ecció: Ulrike

Fotografia: Ulrike

Ottinger

Ottinger

Gu¡ó: U. Ottinger

So: Marg¡t Eschenbach

Fotograf¡a: Ulrike

Muntatge: Bett¡na

Ottinger

JOANA D'ARC DE MONGOLIA

veu de les cultures en relació a les h¡stÓr¡es i a la HistÓria.

lnterprétació: Delphine

Eschenbach, Gerda

Seyring, lrm Hermann,

Grossmann

Música: Wilhelm

Else Nabu, Rende

Trenant mag¡stralment documental i ficció, rebutjant les fronteres entre els géneres, aquest film es desenvolupa en I'interior
I'exter¡or del transsiberiá tot travessant diverses reg¡ons de
Mongólia i Xina. L'encontre entre els refugiats i artistes ¡ els
nómades mongols provoca reflexions imprescindibles sobre la

So: Nilargit

Bóhler

JOHANNA D'ARC OF T.IONGOLIA

D.

S¡ebert

Schles¡er, T¡ng-Li

Muntatge: Dórte Vólz

Durada: 15 m¡nuts

lnterpretac¡ó: Delphine

Versió: or¡g¡nal aleman

Seyr¡9, lrm Hermann,

ya

Gillian Scalici, lnés

Format: 35 mm

Sastre, Xu Re Huar

Distribució: Ulr¡ke

Durada: 165 m¡nuts

ottinger

Vers¡ó: or¡g¡nal aleman-

Filmprodukt¡on, BerlÍn

ya

Format: 35 mm
Dlstr¡buc¡ó: Ulrike
Ott¡nger
F¡lmproduktion, BerlÍn
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SHANGHAI

PIONERES

Nac¡onalitat:
Alemanya, lsrael

I.EXILI A HNGAI

Producció: Ulrike
Ott¡nger

la memória de sis jueus refugiats en
aquesta ciutat, a la qual, als anys 30, en l'época de Hitler, s'hi
tenia accés sense visat. El film explora la vida d'aquesta comun¡tat ¡ les seves diflcultats per adaptar-se a la nova vida amb
condicions molt d¡ferents a les que coneixien. A partir d'una
construcció semblant a un mosaic en qué el so d'ambient i les
músiques recreades i originals ofereixen un espai sonor especial i ple de sentit, la directora explora un cop més la relació
entre les cultures.
Exil Shanghai segueix

Filmprodukt¡on,
Transfax F¡lm, Marek
Rozenbaum, 1977

D¡recció: Ulr¡ke
Ottinger
Guló: U. Ottinger

Fotograf¡a: Ulr¡ke
ottinger

Muntatge:

Ulr¡ke

ott¡nger
Durada: 275 m¡nuts

Versió: orig¡nal aleman.
ya

Format: 16 mm
Distrlbució: Ulrike
Ott¡nger
F¡lmproduktion, BerlÍn

,8
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am a Horse, I am a Man I am a Woman (Women Filmakers in Russia)
lm Spiegel Der Maya Deren

Nac¡onal¡tat: Gran
Bretanya

Produccló: Channel 4

I AIII AN OX, I AI'I A HORSE, I AM
A }IAN, I AM A WOIYAN
(Women Filmakers in Russial

Telev¡sion, Triple
V¡s¡on, 1988
D¡recc¡ó: Sally Potter
Durada: 60 m¡nuts

sóc ux aou, sóc uN rAvALr. sóc ux Hour, sóc UNA DoNA
( Les cineastes a Rússia I

Versló: orig¡nal anglesa
Format: Beta

SP

Distr¡bució: Channel 4
Telev¡sion, Triple Vision

A partir dels anys vint, quan V. l. Lenin va donar suport entuslásticament al cinema, moltes dones van treballar en la indústria cinematográf¡ca soviética. Aquest fascinant documental -produrt durant
la glasnost, abans de la dissolució de l'URSS- inclou entrevistes
amb actrius, crÍtics, equips técnics ¡ amb directores com Kira
Murotova i Lana Gogoberidze. El documental inclou fragments de
films dirigits per diferents cineastes, des de la poc convencional
Lar¡ssa Shepitko fins als més tradic¡onals treballs de les representants oficials de l'anomenat c¡nema soviétic. El film ens proposa
un recorregut de relacions entre el món del cinema, I'art ¡ la cultura, a partir del retrat de diferents dones implicades en la creació
cinematográfica, en un escenar¡ cultural desconegut per la seva
immensitat i divers¡tat.
Nascuda a Londres el 7949, Sally Potter va comenQar a realitzar
documentals quan era adolescent. Es va formar com a ballarina
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, com a coreógrafa, com a
creadora de performances i com a cantant.
¡

F¡lmograf¡a:

Hors d'oeuvres \797 l)i Comb¡nes (1972): Thr¡ller {'t979)i T he Gold Diggers (1983); Ihe
London Story (t986li Tears, Laughter, Fear and RaEe l!986): Women ¡n Soviet C¡nema
(1988); /Am an Ox, I Am a Horse, I Am a Man, I Am a Woman ,19AA)i Orlando (1992):
La lecc¡ón de tango \7997\', The Man Who Cr¡ed l2OOOl
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IM SPIEGEL DER MAYA DEREN

Nac¡onal¡tat: Austr¡a,

SDG, MENTIDES

I I'IUNDIAUIZACIó

Suissa, Alemanya

EN EL MIRATL DE MAYA DEREN

Producció: Johannes
Rosenberger, 2001
D¡recc¡ó: l\¡art¡na

El film reconstrueix I'extraord¡neria biografia de la llegendária
art¡sta Maya Deren. Nascuda a KÍev el L9LT, es va convert¡r en
la figura central de I'avantguarda nord-americana dels anys 40 |
50. Subratllant el seu paper innovador en el cinema exper¡mental, aquest documental se centra en els interessos més clars
de la seva trajectória vital: I'art cinematográfic, la coreografia,
la dansa i els rituals de vudú. I segueix, també, les traces d'aquesta pionera del segle xx, que utilitzava el film com un ritual

per explorar el món i explorar-se ella mateixa, tot v¡s¡tant llocs,
HaitÍ i Nova York, i persones relacionades amb la seva vida
com Jonas Mekas i Judith Malina, entre d'altres.
Nascuda a Viena el 1965, Martina Kudlácek va estud¡ar teatre
i história de l'art en aquesta ciutat així com cinematografia i
televisió. Va guanyar el premi Carl Mayer per guions escrits a

Austria. Es dedica també a la fotografia artÍstica.

Kudlácek

Guió: M. Kudlácek
Fotografla: Wolfgang
Lehner
So: Jan Mclaughl¡n

Música: John Zorn
Muntatge: Henry Hil¡s
lnterpretac¡ó: Miriam
Arsham, Stan
Brackhage, Chao-Li
Chi, R¡ta Chr¡stiani,
Jean-Léon Destiné

Dulada: 103 minuts
Vers¡ó: orig¡nal anglesa
¡ cr¡olla amb

en anglés

Format: 35 mm
D¡strlbucló: Navigator
Film, Viena

Filmografia:
L'amour fou/Ludv¡k Svab (7995)i A¡mless Walk/Alexander Hammid (1996); If¡e
Last Heroes (7997\i lm Sp¡egel der Maya Deren (2OO7l

"1"*"'

subtÍtols

Performing the Border

Señorita extrav¡ada
S.L. (sus labores), Programa de curtmetratges sobre el treball doméstic:
Homes for the People
Often During the Day
Sernlotlcs of the K¡tchen
She Said
The East is Red, The West is Bending
To

be a Woman

T-Sh¡rt Travels

Who's Counting? Marilyn Waring on Sex, Lies and Global Economics

Nacionalltat: Suissa

PERFORIIING THE BORDER

Produccló: Ursula
B¡emann, 1999

Dlrecció: Ursula

INTERPRETANT LA FRONTERA

B¡emann

culó: U. Biemann
Fotografia: U.8¡emann
Muntatge: U. B¡emann
Durada: 43 minuts
Versló: original anglesa

Format: Beta SP
Dlstr¡buc¡ó: Ursula
Iliemann. Zürich

Assaig fÍlm¡c real¡tzat a Ciudad Juárez, en plena frontera entre Méx¡c ¡ els
EUA, on les mult¡nac¡onals es dediquen a I'assemblatge d'aparells electrón¡cs ¡ d¡g¡tals fabricats a la veina c¡utat d'El Paso, Texas. La frontera és el
lloc per excel.lénc¡a de les ¡dentitats inestables, sorg¡des de la migració en
una geografia caracteritzada per un desert hostil i una barrera que no es pot
transgred¡r.
Aquest treball imag¡natiu ¡ experimental invest¡ga des d'un punt de vista
diferent la creixent sexualització de l'econom¡a global ¡ el seu ¡mpacte sobre
les dones mexicanes que viuen i treballen en aquella regió fronterera. La
real¡tzadora explora la des¡gualtat de géneres a la zona a través de la d¡visió del treball, la prost¡tuc¡ó, la representac¡ó dels des¡gs femenins en la
indústria de I'entreteniment ¡ la violéncia contra les dones en I'espai públic.
Les entrevistes espontánies amb empleades de fábriques i treballadores
sexuals es comb¡nen amb les fetes a periodistes i act¡vistes, a¡xí com amb
altres materials que enr¡que¡xen l'análisi, com ara les reflexions Introduides
per una veu en off, els textos explicatius que se superposen a les imatges,
els sons gravats ln sltu i imatges d'arx¡u. Tot plegat per aportar noves claus
que fac¡l¡tin la comprensió de les noves formes que está adoptant l'explotació de génere ¡nscrita en els processos product¡us de I'econom¡a globalitzada.
Teórica i v¡deoartista nascuda a Zürich el 1955, Ursula Biemann ha centrat
els seus treballs en qüest¡ons relac¡onades amb les desigualtats de génere
i la global¡tzac¡ó, com les m¡gracions, les zones de lliure comerq, la comunicació virtual ¡ les fronteres, temes sobre els quals ha realitzat diversos vÍdeos ¡ ha comissariat projectes artÍst¡cs i culturals, entre els quals destaca
"Kültur", sobre les zones posturbanes d'lstanbul i la migrac¡ó femenina. La
seva darrera obra és el ll¡bre artíst¡c Been There and Back to Nowhere,
sobre génere i espais transnac¡onals.
Filmografia
Pefform¡ng the Border (1999); writinq Desire (2000); Remot Sens¡ng, a
Topograph¡e of the Global Sex Trade (2OO2\
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SENORITA DflRAVIADA
A Ciudad Juárez (Méxic), una ciutat fronterera on treballen cent
vint-i-quatre mil persones per a companyies americanes o internacionals, més de dues-centes dones joves han estat segrestades,
víolades i assassinades en els darrers anys. La policia i la justi
cia no han resolt mai aquests casos de morts acompanyades de

violéncia sexual, i els culpables han restat impunes, malgrat la
tenacitat de les famÍlies de les vÍctimes o de les dones que han
pogut escapar dels seus assassins. Per tal de resoldre la situació
es va crear I'associació Voices Without Echoes (Veus Sense Eco),
I'activitat de la qual ha estat segu¡da per la directora Lourdes
Portillo amb l'objectiu de realitzar aquest documental d'investigació que ins¡nua la implicació coordinada de les empreses, els narcotraficants i el govern en aquests assassinats.
Lourdes Portillo va néixer el 1944 a Chihuahua (Méxic) iva emigrar als Estats Units durant el 1960. Realitzá el seu primer curtmetratge, After the Earthquake, el 1979 i després s'especialitzá
en el treball documental de carácter polÍtic (Las Madres. The
Mothers of Plaza de Mayo, 1986), en el cinema experimental
(Declarations/Equality's Ch¡ld, 1993) i en la realització de performances aftÍstiques multimédia (Someetimes My Feet Go Numb,
1994), en qué barreja diferents suports en film i vÍdeo.

Nac¡onalitat: EUA
Pfoducc¡ó: Lourdes
Portillo, 2001
Direcció: Lourdes

Nacionalitat:

D¡recció: Martha

Portillo
Gu¡ó: Olivia Crawford,
Julie Mackaman,
Sharon Wood
Fotograf¡a: Kyle Kibbe
So: ..iosé Araujo, Lora
Hirschberg

Rosler
Durada: 20 minuts

versió: original anglesa
Format: Beta
Londres

Boekelhe¡de

Muntatge: Vivien
Hillgrove
Durada: 74 minuts
Vers¡ó: or¡ginal anglesa

amb subtítols en castellá
Format: Beta SP
Distribuc¡ó: Xochitl
Film & Video, San
Francisco
Premi especial del

S.L. ( SUS LABORES I
]HE

EAST IS RED.

]HE

W6T

IS BENDING-

Presentació del prospecte que acompanya una innovadora creació de la cuina moderna: el wok eléctric. Situant la cámera al
davant de la persona que fa la demostració, que té lloc en una
cuina moderna, el film és una rem¡niscéncia dels programes de
cuina emesos a les televisions amateurs locals. Fent servir
diverses expressions absurdes, el llenguatge del prospecte
suggereix un to colonialista quan intenta convéncer-nos que,
com a occidentals, amb el wok eléctric a les mans, podem
transformar-nos en especialistes de la cuina de paisos exÓtics.
Nascuda a Broocklyn, Nova York, va estudiar a la Universitat de
San Diego, Califórnia, i actualment imparteix classes a la
Mason Gros School of the Arts of Rutgers University. Rosler treballa en vÍdeo, fototext, instal.lacions i performances. També
escriu crítica. El seu treball examina des d'una perspect¡va de
génere el món de les relacions socials, els mitjans de comunicació i l'espai urbá. Les seves obres han estat exhibides a la
Documenta de Kassel (Alemanya), en diverses biennals del
New Musem Whitney de Nova York, a I'lnstitute of
Contemporary Art de Londres i a Barcelona, on el MACBA va
presentar-ne una retrospectiva.

jurat al Fest¡val de
Sundance (2002)

* TÍtol que evoca un joc de paraules que fa referéncia a I'expansió de
la multinacional nord-americana West Benb, que acapara bona part del
mercat mundial de pet¡ts electrodoméstics.

Filmografia:
Después del terremoto (1979); tas madres de la plaza de Mayo (1986)i La ofren
da (1988); V¡da (7989); La ofrenda (199O)i Columbus on Trial (1992)i M¡rrors of
the Heart (1993)i Declarat¡ons/Equality's Child 17993)i El d¡ablo nunca duerme
(!994)i Sotnetitres My Feet Go Nunb (1996); t3 Days \1997); Corpus: A Horne
Mov¡e for Selena (1999); Señorlta extraviada (2OO7)

SP

Distr¡buc¡ó: Cinenova,

Música: Todd

-

EUA

Producc¡ó: 1977

Premi F¡presc¡ al
Fest¡val de
Thessalon¡ca (20O2)
Premi Néstor
Almendros al Festival
Human Right Watch de
Nova York (2002)
Premi al Festival de
Málaga (2002)

-

F¡lmografia:
Sem¡ot¡cs of the K¡tchen (1975); Eást ¡s Red. the West ¡s Bend¡ng \7977): Los¡ng.
A Conversat¡on w¡th the Parents (t977): V¡tal Stat¡stlcs of a C¡t¡zen S¡mply...
(1977); Secrets from the street (1980).
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S.L. ( SUS LABORES }
HOMES FOR THE PEOPLE (CASES PER

A LA GENT)

Nacional¡tat: Gran
Producc¡ó: Baslc for

Producció: Four Corner

the Daily Herald, 1945

Films, 1979

quines millores hi ha hagut des de llavors. En una série d'entrevlstes, cinc dones que treballen a casa presenten formes de
millorar les situacions a la llar, ten¡nt en compte que moltes
famÍlies no disposaven de les condicions necessáries per viure
dignament. El film ens recorda que la majoria de la població es
trobava en la matelxa sltuació, que no era excepcional, i, tot i
que es va realilzar I'any 1945, seguelx plenament revelador de
la situació de crisi de I'habitatge que pateix la Gran Bretanya

Fotografla: Pat

GaY

So: George Burgess,
Leo Wilkins

Mús¡ca: Franc¡s
Chagrin

Vers¡ó: or¡ginal angle
SA

Format: 16 mm
Distribució: Cinenova,

OFTEN DURING THE DAY (SOVINT AL LLARG DEL

Direcció: Joanna Dav¡s
Fotograf¡a: Wilfied
Thust

so:

Roger Ollerhead

Durada: 16 minuts

Vers¡ó: original angle-

Durada: 22 minuts

Londres

S.L. ( SUS LABORES )

Bretanya

Bretanya

Direcc¡ó: Kay Mander

A partir d'imatges d'arxiu, aquest documental ens transpofta
als suburbis de ciutats angleses I'any 1848 per preguntar-se

Nacional¡tat: Gran

.

Format: Beta

SP

D¡str¡buc¡ó: Cinenova,
Londres

El

film se centra en les activitats que tenen lloc a la cuina' Una

sér¡e de plans flxos atreuen la nostra atenció cap aquells
racons familiars on la brutícia sol quedar atrapada' a les
taques fosques que deixen les fulles de te, a les restes de
desmenjar al voltant del platet del §at"' La veu d'una dona va
cr¡vint les marques deixades a la cuina, posant en evidéncia
les feines de neteja i de reparació, les "petites feines innecessáries". Alguns extractes del llibre de The Soc¡ology of
i el treHousework, d'Ann Oakley, ens recorden que les dones
propor
ball doméstic són sinÓnims. De forma gradual, el f¡lm

cionaunaV¡S¡ÓreveladoradelshábitsilesrutinesqueeScon-

des dels anys 90.

sideren inherents a la ident¡tat de les dones'

Fllmografia:
How to F¡le (1941); New Bu¡lders (7944\i Homes for the People (7945)i The New
Eoat (1955); The K¡d from Canada (1957)

Filmogralia:
Often Dur¡ng the DaY (L979\
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S.L. ( SUS LABORES }
SEMIOTICS OF THE KITCHEN (LA SEMIbTICA DE LA CUINAI

Martha Rosler inventa, a Sem¡otics of the l<itchen, un abecedari
per als estris i aparells de cuina, dotant-los d'un significant totalment diferent del que tenien al principi. Des d'instruments de
música fins a armes, el nou repeftori que la protagonista va
inventariant als nostres ulls li serveix per canalitzar la rábia i la
frustració contingudes. La seva gestualitat i el seu propi cos són
els mitjans per redefinir el signe alfabétic, i els mateixos signes,
compendi de la seva producció doméstica aillada.

Nac¡onalitat:

EUA

Nacional¡tat: Gran

Producc¡ó: 1975

Bretanya

Direcció: Martha

Producció: 1982

Rosler

Direcció: Susan Stein

Durada: 6 minuts

Durada: 27 minuts

Vers¡ó: original anglesa

vers¡ó: original anglesa

Format: Beta

Format: 16 mm

SP

Distribució: Cinenova,

D¡stribuc¡ó: Cinenova,

Londres

Londres

S.L. ( SUS LABORES )
SHE

SAID (ELIA VA DIR}

She Said explora el món del treball femenÍ, fent servir els
recursos formals per reflectir de quina manera estan interconnectats treball i temps lliure, sovint ¡ndestriables. El film

comenqa amb una série de fotografies antigues i modernes,
presentades amb un r¡tme que transmet monoton¡a. Més enda-

vant, les seqüéncies d'accíó estan interrompudes per fragments de diáleg, creant els efectes d'alienació i falta de control característics del procés de treball industrial.
La intenció de la realitzadora és evidenciar que el treball de les
dones és permanent i que el mate¡x treball fílmic només pot
ser vist després de la feina o bé en ¡nstants en qué no es treballa, moments que ella no s'atreveix a anomenar "de lleure".
Susan Stein vol evidenciar aquesta contradicció fent-la aflorar
dlns el matelx fllm.

Filmografia:
Sem¡ot¡cs of the l<¡tchen (7975\i V¡tal Statlstlcs of a Cit¡zen Simply... (7977)i Easl
¡s Red. the West ¡s Bend¡ng(7977)i Los¡ng. A Conversat¡on w¡th the Parents
11977)i Secrets from the Street (1980).
40 I
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Filmograt¡a:
G

(1979);

She Said (1982)
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