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FAMILIJA, A Postwar Portrait
muÍuA

RETBAT DE PosTGUERRA

Nacionalitat: Espanyi

Nac¡onalitat: Alemanya

r

Producc¡ó: David

Producció: 2OO2

Matamoros, 2002

Dlrecc¡ó: llka

Direcció: Eva Gonzálr.

['ranzmann

Fotograf¡a:

Durada: 55 minuts

Eva

Versió: original aleman-

Aquest retrat d'una societat de postguerra és un apropament a

So: Eva González,

y¿)

la realitat d'una família sérbia que mira enrere i recorda el passat, viu el present, del qual vol escapar, i espera un futur
millor, perqué l'esperanqa és l'única cosa que no han perdut.

Milos Aleksic

ilngléS

Aproximació molt personal a la vida de Claudia, Julian i Anna,

Muntatge: Manuel

Format: Betacam

Camisuli

Dlstr¡buc¡ó: MA.JA.DE,

tres hermafrodites, persones nascudes amb órgans dels dos
sexes. Tot i els prejudicis i el mutisme social, aquests no són
casos aillats: un de cada 1.000 nadons són intersexuals.

tot i que ha

treballat anteriorment en diversos curtmetratges. Nascuda a
Barcelona, Eva és una arquitecta que també ha estudiat cinema en aquesta ciutat i que es dedica a buscar históries a qualsevol lloc del món. Familija és el resultat d'aquesta recerca i
de la seva extraordinária sensibilitat.

Durada:

24

minuts

Versió: orig¡nat sérbr,

Partint d'aquesta constatació, llka Franzmann aprofundeix en la
vida d'aquestes tres persones i mostra la repressió, les mentides, la marginac¡ó i els sentiments de vergonya que han dominat les seves vides i que fan posar en dubte l'aplicaciÓ de la
cirurgia plástica per excloure un dels dos sexes.

amb subtítols en cas

telle
Format: Betacam
Distribució: Adoro
Producc¡ons, Barcekrr

r

Ha estudiat a la German-American R|AS-Scholarship for
Research als Estats Units, periodisme, ¡nformaciÓ i recerca al
Centre de Perfectionnement des Journalistes et des Cadres de

la Presse i s'ha diplomat en Media Consulting i Media
Production; a partir de 1990 llka Franzmann comenqá la seva
carrera als mitjans de comunicació i es va espec¡alitzar en la

d'estudiar arquitectura técnica a Barcelona, va continuar la
seva formació als Estudis Cinematográfics de Catalunya estudiant direcció de fotografia. S'estrena en la direcció amb el curt
El f¡ltro (2001) la bona acollida li permet rodar el documental
Familija, el seu primer documental acollit amb éxit internacio-

producció de documentals.
F¡lmograf¡a:
Kurzfilmtage oberhausen (799o)i Das geht ¡ns Auge (1995-1996); Geometty of
the Mag¡c (1997\i Golf (7998); /Voise and S¡lence (1998); Chess - war on 64
Fields (1999); Bach Var¡at¡ons or 74 Ways to Play the Toccata (2OOO)i
H ermaph rod iten. Ei ndeut¡g-Zwe ¡deutig (2OO2\

F¡lmografia:
Fam¡l¡ja (A Postwar

I

I
I
I

INDISPOSADES

I

Poftrait\ (2OO2\i En el Sahara

amb subtÍtols en

l'ilmproduktion, Leipzig
r

Eva González, directora catalana, nascuda el 7972. Després

I

HERMAFRODITES. UN SIGNIFICAT - DOS SIGNIFICATS

González

És el primer documental filmat per Eva González,

46 I

HERMAPHRODITEN. EIN DEUTIGZWEIDEUTIG

(2OO2)

POUNOUES

I

rNDrsPosADEs

r
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JIN NAIN XIA TIAN
PEIX

I

ELEFANT

Nac¡onalitat: Xina

Nacional¡tat: Alemanya

Producc¡ó: Yong

Producció: Angel¡ka

Cheng, 20O1

l<:vi, 2003

Direcc¡ó: Li

D¡recc¡ó: Angel¡ka Lev¡

Guió: Li
Xiao Qun és una noia soltera de 30 anys constantment pressionada per la
seva mare perqué es casi. Treballa en un zoo, cu¡dant elefants, i s'acaba
d'enamorar de la Xiao L¡ng, una dependenta d'una botiga de roba amb qui
estableix una relació amorosa que han de mantenir amagada per les press¡ons familiars i socials. Tot es complicará amb l'arribada de I'anterior xicota de Xiao Qun, que s'amaga de la pol¡cia per haver matat el seu pare i
busca la protecció de la seva amiga. Paral.lelament, la seva mare segueix
concertantli cites amb homes intentant que trobi una bona parella.
Aquesta és la pr¡mera pel.lícula realitzada a Xina que posa en escena una
h¡stór¡a d'amor entre dues dones. A la manera d'un veritable film underground, es va filmar sense els permisos reglamentaris i está interpretada
per actrius i actors no professionals. Aquestes circumstencies i la peculiar
¡ngenuitat de la posada en escena la converteixen en una obra curiosa i original, mostra evident de la divers¡tat de I'express¡ó cinematográf¡ca.
Li Yu va néixer el 1973 en una petita ciutat del nord de la X¡na. Ll¡cenc¡ada
en Literatura xinesa va esdevenir una de les deu presentadores més importants de la televisió x¡nesa. A partir de 7997 va ¡niciar la seva carrera com
a real¡tzadora de documentals i com a guionista i directora a la cadena
nacional CTTV.
El seu pr¡mer documental lndependent Sisters (1999), sobre el destí de
dues bessones, va aconseguir el recone¡xement internacional.

Yu

Guló: Angel¡ka Lev¡

Fotografia: Xiaoping

Fotograf¡a: Angel¡ka

Fe¡

I

ovi, Antje Scháfer,

Música: Wei He

Markus Otto

Muntatge: Li

§o: lnger Schwarz,

Yu

lntepretac¡ó: Y¡ Pan.

Ulrike Vetter, Anja Fix

Tou Sh¡, Pengcheng

Música: Marta

So, We¡, Jilian Zhanp,.

Montserrat

Q¡angian Zhang

Muntatge: Angelika

Durada: 96 m¡nuts

l.cvi

Vers¡ó: orig¡nal x¡nes,

Ourada: 85 minuts

l

amb subtÍtols en

Vsrsió: or¡ginal aleman-

anglés

ya amb subtítols en

Format: 16 mm
Distribució: Freude

i¡ngléS

Format: 35 mm

rl,

Deutschen

Dlstribució: Freude der

Kinemathek, Berlín

l)eutschen
Kinemathek, Berlín

2
LA MEVA VIDA, SEGONA PART

paper amb
"El d¡a del meu d¡vuité aniversari la meva mare em va donar un
deu punts que em deixava com a llegat per al meu futur. El primer punt
de¡a: el sentit de la nostra vida és I'evoluc¡ó envers la perfecció. Tot el que
ha estat creat i que és bo será aprofitat. Tot es construe¡x a partir de coses
ja adquirides. Tu ets descendent de Levi, germá de Josep, que va viure fa
tres m¡l anys. La meva mare col.leccionava i arxivava la seva própia h¡stÓria.
Jo l'he heretada i n'he fet un film que posa I'accent en la percepció, el llegat i les relacions amb la Histór¡a. [...] El meu film és un intent d'expl¡car
qué es deia i qué no es deia en la meva famíl¡a, tot utilitzant objectes, fotografies, enregistraments sonors i filmats, alhora que una reflexió sobre la
manera com la História és constantment produida, arxivada, comentada i
class¡f¡cada, tal com faig al meu torn, amb la finalitat que el conjunt constitue¡xi un relat,.
La pel.lícula és una caixa dins d'una ca¡xa. Fora es desenvolupa la h¡stória
de la famÍlia, el relat de la vida de la mare. L'espectadora o I'espectador de
seguida descobreix que el llegat de la mare ha estat ordenat de manera
que es planteg¡ quines coses s'han hagut de reprimir i desplaQar i qué
queda per rectificar: la sensibilitat de l'ávia, de la mare i de la filla vers la
"realitat alemanya", vers el poder de def¡nició de la generació dels culpables i els seus simpat¡tzants i descendents, que semblen gaudir del privilegi
de no haver de reflexionar sobre el passat de la seva própia famÍlia.
Angelika Levi va néixer a Bonn/Bad Godesberg el 1961. Va estudiar a
l'Académia Alemanya de C¡ne i Televisió. Actualment treballa com a muntadora i es dedica a la direcció c¡nematográf¡ca des de 1984.

-

Premi Elvira Notari
Fest¡val de Venécia.

2o0L

F¡lmograf¡a:
lndependent S/sters (1999); Jin nian x¡a tian (2OO7)

Yu

MEIN LEBEN TEIL

Premi Netpac, men

ció especial, al Fesliv
de Berlín, 2002

,

Filmograf¡a:
Ariel 09Aqi S.A.R.K. oder d¡e blockdurchquerende Fusswegachse als Stat¡onenweg
(1988); Faust aufs auge (1988); Auf geht's. Aber woh¡n? (1989)i Das kle¡ne objeckt
a (7992\', Desirée & Polylep¡s (1994\; Mein leben teil 2l2OO3l

{

RACHIDA
Rachlda és una jove mestra que viu i treballa en un barri popular de la
ciutat d'Alger durant els pitjors anys del terror¡sme. En un context dominat per I'integrisme, la seva v¡da independent i el rebuig explícit a les
¡mpos¡c¡ons soc¡als establertes li compliquen sovint I'existénc¡a. Peró
la s¡tuació esdevé alarmant quan pateix una greu agressió per haver-se
negat a partic¡par en un atemptat contra la seva escola. Un cop recuperada, ella i la seva mare, que també és mal vista per haver-se divorciat, dec¡deixen fugir de la violéncia de la capital ¡ instal.lar-se en un
poble on malauradament seguiran ass¡st¡nt a I'espiral de terror en qué
ha caigut el seu país.
Aquest és el plantejament d'aquesta pel'lícula, compromesa i valenta,
que exposa situacions de ficció peró que está ¡nspirada en l'aclaparadora pressió de les violéncies quotidianes reals viscudes per les dones
en aquell país, víctimes d'una doble opressió: la de la tradició i la del
terrorisme.
Comenga el seu trajecte c¡nematográfic el 1973, al Centre Nacional de
Cinema Algeriá. Com a muntadora forma part de I'equip de diferents
films de directors algerians com Okacha Touita, Abdelkader Lagta,
Mohamed Chouikh o Sid-Ali Fetar. També ha col.laborat com a script
amb Merzak Allouache (Omar Gatlalo) i Mohamed Lakhdar Hamina
(Vent de sable). Des del 1996, escriu el que será el guió de Rachida,
per al qual va obtenir un ajut del Festival d'Am¡ens.

F¡lmograf¡a:
Rachida (2OO2\

uo

,roororoo*,

PoúnQUEs

Nacionalitat:

FranQi

Nsclonal¡tat: Alemanya
Producció: Annedore

r.

Algéria
Producc¡ó: Ciel
Production, Cine-Surl
Promotion, 2002

Vor) Donop, Jorg

lk)the, 2002
Dlrecció: Barbara

Direcció: Yam¡na
Bachir-Chouikh
Guió: Y. Bachir-Chourl,l,

Fotograf¡a: lVustapl

rr

r

Belmihoub
So: Rach¡d Bouaffiir.
Martin Boisseau
Música: Anne-Olga l),
Pass

Muntatge: Y. Bachir
Chouikh

lnterpretació:
lbtisséme Djouad¡,
Bahia Rachedi,
Rachida Messaoui LrL
Zak¡ Boulenafed
Durada: 1OO minul:i
Vefsió: or¡ginal franc,
sa ¡ árab amb subtÍI0
en francés

Format: 35 mm
Distribució: Films
Distribution, París

- Prem¡ al Festival
d'Amiens (2002)
- Premi al London Fil
Festival (2002)
- Premi al Fest¡val (1,
Marraque¡x (2002)
- Prem¡ al Festival (1,
Namur (2OO2)

DIE RITTERINNEN

I

LES AMMONES

r:rrfel

Ouló: Barbara Teufel

Fotografia: Ralph
Notzer

5o: lvonne Garber
Música: Curt Noise,
o¡rrsen Weissenfels
Muntatge: Barbara
lr:ufel
lnterpretac¡ó: Jana

lilraul¡no, Ulla
lk)nneke, Katja
l)irnowski, M¡eke
Schymura, Bárbel
Sohwarz

Durada: 90 m¡nuts
Vers¡ó: original alemany¡r amb subtítols en
¡rrgléS

Format: 35 mm
Oletrlbució: lvled¡apolis
(irnblt. Berlín

El d¡a 1 de maig de 7987, a Kreuzberg, un barr¡ del distr¡cte est de Berlín,
tingué lloc una manifestació massiva que aportá a aquest terr¡tori urbá una
fama que encara perdura. Coincid¡nt amb la visita de Ronald Reagan i amb
la celebració de l'Assemblea del Fons Monetari lnternacional, quasi tota la
seva població -gent de totes les edats, de diverses procedénc¡es ¡ creences- va sort¡r al carrer per mostrar el seu desacord. La manifestació va
tenir uns efectes colpidors, entre ells l'incendi d'un supermercat i el dom¡ni
dels grups man¡festants sobre la policia, que va haver-se de retirar del barri.
D'entre les persones protagonistes d'aquesta revolta, hi hav¡a un grup feminista i anarquista conegut com "D¡e Ritterinnen,, que, tal com hav¡en fet
altres vegades, lluitaven i es manifestaven també contra les forces patr¡arcals, demostrant la seva res¡sténcia a la celebrac¡ó d'aquella Assemblea.

Ara que aquests esdeveniments ja formen part del passat, Barbara Teufel
realitza un viatge gráfic explorant la memória histórica d'aquesta zona de
BerlÍn a través del testimoni de set de les components d'aquest col.lectiu.
Nascuda el 1961 a Neuhausen ob Eck va estudiar retórica a la Universitat
de Tübingen de 1985 a 1989 i c¡nema a l'Académ¡a Alemanya de Cinema
a la Televisió de Berlín, entre 1989 a7992, aixÍ com a la FEMIS, a ParÍs,
entre 1992 a 7994. Diplomada de la DFFB el 1995, és cineasta independent.

i

Filmografia:
Zarathustrakuss (7989')i Auf raben zu treffen (799O\t Novemberuogel (799Lli
ze¡tge¡ster (7997); Dass e¿rvas kommy muss etwas Éehn (L992\ Engel! (7992)i
Mánner in ó/ (1995); Stroh zu gold (1996\i Pünktchen (!997); Die ritter¡nnen
(2O02)

,*rororor*

r

roarnor*

u,

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

Nacionalitat: Franc¡
Producció: France :l

Nac¡onal¡tat: Franqa
Producció: 2o02
D¡recció: Ariane

r

Cinéma, Hugo F¡lnrs,

RECORDAR-SE DE LES COSES BONIQUES

TAMBORS SOBRE EL DT(

Les Films de la

Mnouchkine

Colombe, Les

Guió: Héléne Cixous

Productios de la

vestuari:

Claire, una dona d'uns trenta anys, ingressa en un centre especialitzat en amnésies on li diagnostiquen l'Alzheimer. Allí coneix
Philippe, que está en procés de recuperació d'un accident brutal que li ha fet perdre la memória. La história d'amor entre
aquests dos personatges és el nucli argumental d'aquest film
colpidor, que fa una descripció neta i pura, no exempta de sentit de I'humor, de qué significa la vida sense el record.

Guéville, 2001

Bouvet, Nathalie
Thomas, Ysabel de
Ma¡sonneuve, Annie

Nascuda a París el 1959, Zabou Breitman está vinculada al
teatre i al cinema des de petita. Filla de I'autor i actor JeanClaude Deret, als quatre anys va pafticipar al fulletó Thierry La
Fronde, ¡nterpretant un personatge creat pel seu pare. Estudia
c¡nema, grec modern i anglés. Animadora a Récré A2, durant
els anys 80, fa el seu debut cinematográfic com a intérpret a
Elle voit des nains partout! Darrerament ha aparegut en el
paper principal de Un monde presque paisible, de Michel
Deville. Se souvenir des belles choses, és el seu primer llargmetratge.

Direcció: Zabou
Breitman
Deret, Zabou BreitDr, ¡|

Fotogfafia: Dominir¡r,'

Máscares: Le théatre
du soleil, l\4aria Adelia
Música: Jean-Jacques

Chapuis

Lemétre

Música: Ferenc Jav()l
Muntatge: Bernard

lntepretació:

Sasia

Sotn¡koff, Juliana

lntepretac¡ó: lsabell(

Carne¡ro da Cunha i la

Carré, Bernard

resta de la comPanyia
Le théátre du sole¡l

Campan, Bernard

Renata

Ramos-Maza, Nicolas

Lecoq, Zabou

Durada: 136 minuts

Breitman, Anne Le Ny

Versió: original france-

Durada: 110 m¡nuts
Vers¡ó: original franc(,
sa

Fofmat: Betacam
Distr¡bució: Arte, ParÍs

Format: 35 mm
D¡stilbuc¡ó: Flach
Piramide lnternationi

rl.

París

-

Prem¡ al Festival de
Locarno (20o2)

Filmografia:
Se souven¡r des belles choses (2OOI)

Mar¡e-Héléne

Tran

Gu¡ó: Jean-Claude

(198s)

-

Prem¡ César

-

Prem¡ de la critic¿r lr,lr,,

sa (2003)

Prem¡

TAMBOURS SUR LA DIGUE

al

A partir d'un text d'Héléne Cixous, que en clau de faula parla sobre els
excessos del poder, Arianne Mnouchk¡ne realitza una magnífica transposició fílmica de la seva própia posada en escena, estrenada per la
seva companyia, el Théátre du Sole¡1.
Tambours sur la digue és un relat d'Héléne Cixous, que Arianne
Mnouchkine va posar en escena amb el seu equip del Théátre du Soleil
i que posteriorment va traslladar al cinema en aquesta magnÍfica adaptac¡ó. La gran originalitat de la directora és haver trobat la forma més
adequada per fer sorgir nous signiflcats en aquesta traducció cinematográfica de la seva própia obra. E¡ relat fílmic intensifica ¡ accentua els
elements teatrals, de la interpretació de les marionetes a la veu dels
intérprets, de I'escenografia a la música. lnspirada en les inundacions,
que afecten regularment la Xina actual, la h¡stória presenta una faula
situada en un país asiátic fictici on es barrejen les cultures japonesa,
xinesa i coreana i on l'amenaqa de les forces de la natura actua com
una metáfora de les guerres.
Arianne Mnouchkine va fundar la seva company¡a teatral el 1964 i
s'instal'lá a la Cartoucherie de Vincennes a partir de l-970. Actualment
el seu equip está format per artlstes de vint-i-dues nac¡onal¡tats, entre
els quals n'hi ha alguns que h¡ pertanyen des de fa més de vint anys.
Darrerament, les creacions del Théátre du Soleil, sovint col'lectives,
estan ¡nspirades en el teatre de I'Extrem Orient (kabuki, nÓ, xinés),
peró sempre repensades per als públics occidentals. 7789, 1791,
Shakespeare, són alguns dels seus espectacles més memorables.

Festival de

Montreal (2002)
- Premi al Festival de
Floréncia (2002)

F¡lmografia:
7789 (7974)', Mol¡ére (797A)iLa nu¡t m¡raculeuse (1989); Tambours sur lA d¡gue
(2OO2)

V

Programes especials

I

JUST D0 IT! Gbnere, performativitat{.}

i narratives

del treball

programa 7:
Remote Sensing
Tras las fronteras del sueño de la inmigración (Sin papeles)
La memoria interior

programa 2:
Not for Sale
W: La force du biotravail
Videos )(X: homenajes radicales

(*) Performat¡vitat: terme relacionat amb la teoría de la performativitat. Significa no només la
capacitat d'actuar, en sentit general, sinó també la capacitat d'¡nterpretar personal¡tats socials
d'entreteixir una xarxa de relacions a part¡r d'aquestes actuacions.

.l

i

,l

rcvisados.
El género es un principio básico que estructura el orden de las producciones y de las
subjetividades.
El sueño colectivo. Total Working, CapÍtulo

5, 20o.1

Los obreros de las fábricas, los estibadores del puerto, los peones de la construcción...
Pocas veces, como mujeres, nos hemos sentido incluidas en la construcción iconográfica
de la clase trabaiadora en el imaginario cinematográfico o mediático tradicional, no sólo
por el estrecho entend¡miento del mismo significado de la palabra trabajo, que minimiza
o
invisibiliza todas aquellas ocupaciones sin regularización o no asalariadás (trabajo domésta
co, cuidado, reproducción...) o socialmente deslegitimadas (la prostitución, por ejemplo),
sino tamb¡én por los propios dispositivos y estrategias narrativas empleadas y por la esca
sa identificación que podÍamos sentir con unos protagonistas, prácticamente siempre mas
culinos, ajenos a cualquier compromiso que excediera, y eso en los filmes más militantes.
una conciencia de clase puramente economicista.
Como mujeres vinculadas a la producción audiovisual y como trabajadoras absorbidas por
un sistema de intercambio y producción que sigue constituyendo nuestro paradigma de
visibilidad pública, entendemos que es urgente repensar la representación del trabajo, su
vinculación con el cuerpo y la subjetividad, y la relación de la inmaterialidad de las nuevas
mercancÍas con la división sexual de trabajo.
De igual manera, como generadoras de textos escritos y representaciones, pensamos que
es necesario evidenciar las condiciones materiales de la producción cultural y, atendiendo
a nuestra localización contextual dentro del estado español, mostrar sus relaciones políti
cas y económicas.
Desde los camb¡os surgidos a partir de la introducción en los procesos productivos de las
nuevas tecnologías informáticas y el diseño de unas relaciones de producción aparentemente desjerarquizadas y reticulares; desde la desmantelación de la concienc¡a de clase
tradic¡onal a partir del consumo masivo regulador y la mercantilización de la experiencia; o
desde la consciencia de la mirada como una forma culturalmente privileg¡ada de dominio y
control, nuestra visión de la dicotomía trabajo > no trabajo, espacios de producción >
espacios de reprobucción, se vuelve necesariamente revisable.
Nuestros cuerpos, los de todas y todos nosotr@s, generan plusvalÍas constantemente:
construyen procesos y relaciones, generan subjetividad como un esfuerzo productivo más,
producen mercancías consumibles y también placer visual, lenguaje y conoc¡mientos.

cuerpos siempre productivos y producidos, en sus tiempos asalariados y en sus t¡empos
de ocio, cuerpos cos¡ficados, intérpretes de deseos codiflcados, de identidades sociales
diversas, productores a tiempo completo: autoconscientes, reelaborados e históricamentc

.u ,ronrorrr rrrrcrAL' r: JUSr oo.r
|

I

Iil

Cuerpos, producción y mirada: el concepto tradicional de trabajo se convierte, en el tiempo
de la producción inmaterial, en un marco estrecho e inadecuado, agazapado, además, en
¡crarquizaciones patriarcales.
Frente a la vinculación de clase tradicional y a las reivindicaciones sindicales, nuevas forrnas de afinidades estructuran los análisis del trabajo dentro de la precariedad en la que
rnuchas subsistimos, y los nuevos instrumentos teóricos, como los diversos planteamientos de las teorÍas políticas feministas, los estudios culturales y, de forma especial, la teoría de la performatividad, devienen herramientas necesarias para entender nuestras acciones, relatos y miradas como una forma de trabajo políticamente act¡vo.
Reconstruir nuestros cuerpos según los modelos genéricos coyunturales supone: actuar,
cscenificar, incorporar conscientemente máscaras sociales y performar estereotipos sexuales culturalmente aceptados como forma de producción inmaterial.
Si redefinimos el trabajo como el marco de relaciones y la generación de plusvalÍas de
nuestros cuerpos en los espacios (públicos y privados) instituidos por el capitalismo postfordista, algunos presupuestos de la performatividad elaborada desde el postfeminismo
pueden servir para articular una crít¡ca eficaz para las mujeres sobre la fetichización del
deseo, y los modelos canónicos de identidad sexual subvertidos desde la consciencia de
la mascarada paródica, y desde algunas políticas de (des)identificación resignificadoras,
que actúan más allá de la dicotomÍa esencialista de lo "naturalmente" mascul¡no o femenino.

El legado que algunas escritoras, artistas y teóricas de los años 7O proponen (desde
Claude Cahun hasta Judith Butler, desde la recientemente fallecida Monique Witt¡g, Laura
Mulvey a Teresa de Lauretis) nos ha servido para vislumbrar como las formas de escenificación de nuestras diversas identidades sociales son estereot¡pos adoptados para adquirir
cl grado de adecuación que impone el modelo de heteronormatividad. A pesar de su
supuesta "naturalidad", todas estas actuaciones y mascaradas exigen un esfuerzo, una
construcción personal y una "tecnologÍa" (que en palabras de Michel Foucault remiten a
una "tecnología del yo", yen palabras de Teresa de Lauretis a una "tecnología del género") que también son una forma de producción y reproducción.
La elaboración de la mirada como un proceso productivo implica gue el instante de confluencia entre los objetos-mercancÍa y los ojos de las máquinas-deseantes que tod@s
somos, cosifica y retroalimenta el ciclo del consumo y de la pasividad que paraliza y oculta
los antagonismos y las diversidades existentes en la aparente homogeneidad del estereotipo corpóreo, de las unidades de producción familiares y transfamiliares y del estándar de
ocio. Antagonismos de clase, diferencias sexuales, diversidades de etnia, cultura, religión
o nacionalidad.
La producción inmaterial disuelve en

el imperativo gratificante y omnÍvoro del consumo, el
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dominio difuso de las empresas en red, de los estados-franquicia de las democracias libc
rales, y transforma la memoria en un presente continuo, paralizando la consciencia de la
colonización del trabajo en nuestras vidas.
Asumiendo estos condicionantes, y desde posiciones discursivas discrepantes y no lineales, querríamos, a través de este proyecto, pensar nuestras representaciones mediáticas
codificadas, poner sexo a su falaz neutralidad reafirmando nuestros deseos "inadecuados", su totalitar¡smo cultural, atisbar los ¡ntereses de clase que las conforman, construir
otras historias (de la producción y de las subjetividades). Proponer una definición ampliada
del concepto de trabajo y de las relaciones políticas y económicas que genera evidenciando la transitoriedad del flujo de los cuerpos, a partir de los mandatos del capital.
Querríamos también ¡ndagar en la posibilidad de hacer visibles nuestros cuerpos y subjet¡
vidades, más allá de la reificación y de la permanente (im)posición jerárquica que ello
supone. Construir microrrelatos dispersos, textos de (re)lecturas siempre contextuales que
cortocircuiten o, por lo menos, dificulten la (re)producción. Evidenciar, a través de los textos audiovisuales propuestos, dispositivos y estrategias de resistencia distantes de las for
mas de movilización de la clase trabajadora tradicional y de su concepto del trabajo como
catalizador / agluti n ador.
A partir de este marco de referencias, la primera sesión del programa, que comprende
Remote Sensing (2001) de Ursula Biemann, Tras las fronteras del sueño de la inmigración
(sin papeles) (2000), de Virginia Villaplana y La memoria ¡nter¡or (2OO2), de MarÍa Ruido,
insiste en la experiencia como constructora de una contrahistoria de la clase trabajadora,
así como en los flujos de los cuerpos y sus condiciones mater¡ales trazadas a partir de las
imposiciones y tecnolo$as de las nuevas condiciones de trabajo.
La segunda sesión del programa, compuesta por Not for Sale (1998), de Laura
Cottingham, uVideos XX: homenajes radicales, (selección de videoacciones de artistas del
estado español realizada por Susana Blas) y W. la force du b¡o-trava¡l (2001), de Marta de
Gonzalo y Publio Pérez Prieto, integra las relaciones del cuerpo como un territorio de trabajo y de resistencia a partir de las premisas de las teorías de la performatividad.
Para terminar, queremos dar las gracias a las organizadoras de la Mostra lnternacional de
Films de Dones de Barcelona en su 11a edición por habernos dado la opoftunidad de elaborar este programa de vÍdeo, un soporte fundamental para entender las aportaciones de
las mujeres a las nuevas narrativas documentales y a la evidencia de las condiciones de

producción de las imágenes, y escenario de algunas de las más significativas aportaciones
audiovisuales sobre las relaciones entre el cuerpo y el trabajo, que nos ha permitido establecer, además, una genealogía de conocimiento y una continuidad entre ciertas aftistas
de los 70 y algunas piezas actuales realizadas en el marco del estado español.

Montse RomanÍ, MarÍa Ruido, Virg¡nia Villaplana
Barcelona, mayo de 2OO3
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Naclonalltat: Suissa

Programa

l, BEÍ{0TE SENSING

Producció: 2001
Dhecció: Ursula

DETECCTó

A DISTINCIA

Biemann

cuió: Ursula Biemann
Durada: 53 minuts

versió: or¡g¡nal anglesa
Format: Betacam
Dlstr¡bucló: Ursula
B¡emann, Zürich

Aquesta última obra d'Ursula Biemann traga les rutes i les
raons de les dones que es desplacen al llarg de tot el món treballant en la indústria sexual. Voluntáriament o involuntar¡a,
gran nombre de dones sÓn desplaqades des de Manila a
N¡géria, de Burma a Tailándia, de Bulgaria a Europa: cossos de
dona submergits en el flux del capitalisme global.
B¡emann ¡nvestiga les conseqüénc¡es de les bases americanes
al sud-est d'Asia, així com la política de migrac¡Ó europea, mostrant els circuits transversals, on les dones han emergit com a
agents de I'economia sobre el cos. Aquest assa¡g aporta la
hipótesi de com s'estableixen relacions entre les noves tecnologies geografiques de control, la sexualització dels cossos i el
desplagament de dones, i revela com les tecnologies de marginació afecten les dones en la construcciÓ de la seva sexualitat.
Remote sens¡ng disloca i resignifica el feminisme de la diferén-

cia dins de la representaciÓ cultural.
F¡lmografla:
Pefform¡ng the Border (7999)i Wr¡ting Des/re (2000); Remote Sens¡ng (2OOL)
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DEL SUENO DE LA INMIGRACION
( Sin papeles )
Documental de creació sobre la immigració, la cultura i la integració que mostra la situació actual d'injustícia d'immigrants
sense papers i la seva desprotecció davant la llei d'estrangeria
espanyola. Confrontació entre el somni i les experiéncies des

dels diferents paisos d'origen en el context local de la ciutat de
Valéncia, barri de Ruzafa. Comentaris sobre la immigració, testimonis i declaracions. Retrats que resituen i revelen la intoleráncia cultural, rellgiosa i racial del nostre país.
Aquest documental va ser creat a partir del taller audiovlsual
La inmigración en imágenes. És un projecte realitzat i produit
per Virgin¡a Villaplana a través del suport a la producció de
Prodiris Multimedia.

Nacionalitat: Espanya

Nac¡onalitat: Espanya

Producció: 1999-20O0

Producció:
2002

D¡recc¡ó: Virgin¡a
Villaplana

Dhecció: María Ruido

Amb la col.laborac¡ó

cu¡ó: MarÍa Ruido

de:

Durada: 33 m¡nuts

Said Saber, Araceli

versió: orig¡nal en cas-

Cabrera, Sam¡r

rellá i gallec

Ahamdanech, Sa¡d

Format: Betacam

Chainoud, Oulaya

Dlstrlbuc¡ó: MarÍa

Hadda, Brochra Tibari,

Ru¡do

Austine Osaro, Lov¡na
Lopete, Mohamed

El

Meski, Mousa Khalaf,
lvlohamed Ainani,
Fouad Yonouss¡,
Michael Morrosov,
Alexander Dumbadze,
Mohamed Laasr¡
Gu¡ó: V¡rg¡nia Villaplana

Muntatge: Marc¡al
Cervero

Durada: 20 minuts

Versió: or¡ginal caste
llana
Filmograf¡a:
Tras las fronteras del sueño de la inmigrac¡ón (1999-2000); Daydream Mechanics
(2000); Stop Transit (2OOO); Anonymous Film poftraft (2OOI)i Nuit, Not Even so

(2003)

I
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Format: Betacam
Distribució: Prod¡ris
lvlultimed¡a, Valéncia

Premi Generación

(2003)
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Programa

l: LA MEI"|0RIA INTERIOR

Hangar,

La memoria interior, producte d'un v¡atge a Alemanya i d'una
recerca personal de més de dos anys de durada, aborda el
tema de la construcció de la memÓria i dels mecanismes de
producció de la história. A través del relat de la histÓria de la
meva famÍlia, indaga en el record de la recent emigraciÓ gallega a Europa i reflexiona sobre els mecanismes de l'oblit, recuperant la idea de la construcció de la memÓria com un nexe i
un diáleg, alhora que dóna valor a l'experiéncia personal
enfront de la história oficial, institucionalitzada i articulada, en
canvi, entorn a l'estetitzac¡Ó i a la desactivació dels subjectes
polÍtics. Com alguns dels meus treballs anteriors, insisteix de
nou en la capacitat de construcció de la histÓria per part de
totes i tots i sobre la necessária articulació de I'experiéncia
personal i col.lectiva per a I'elaboraciÓ d'una política de la
memória diversa i heterogénia. També subratlla el protagonisme del cos com a territori de memÓria i abséncia i com a agent
polític: la polÍtica migratória de I'estat dels anys 6O i 70 és
també una forma de biopolítica i de control sobre la població
treballadora amb conseqüéncies profundament desestabilitzadores per a les subjectivitats.
Fllmografia:
Hansát y Gretet (!997)i Cronología (799U La voz humana (7997\i A Serelña- ..
(tggl\i etn¡cs of the Care (tggo); n¿on pr¡nce et moi (2OOO\; New Flesh (2oO7);
La memoria interior (2OO2)
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z' NOT FOB SALE

NO ES VEN

El final de la década dels seixanta i el principi dels setanta
marquen, en la história dels EUA, el moment en qué les dones

es van organitzar com a grup polÍtic per reivindicar el dret a par
ticipar com a artlstes visuals en la producció cultural del seu
paÍs. Aquest vídeoassaig documenta l,obra de més de 100
dones artistes en diferents suports i mitjans que Cott¡ngham
combina hábilment amb seqüéncies de les protestes, fórums
de debat i altres estratégies activistes dutes a terme pel
Women's Liberation Movement. Va trigar sis anys a recopilar
tot aquest material audiovisual, la majoria del qual pertany als
arxius personals de les artistes que van participar en el
American Feminist Art Movement d,aquells anys.
Aquest és un valuós document que preserya, reconeix i difon el
treball realitzat per aquestes artistes, el qual ha signif¡cat una
enorme influéncia en la práctica artística de la darrera década,
especialment la que s'ha ocupat de temes relacionats amb el
subjecte polÍtic, el cos, l'experiéncia, la ident¡tat i la memória.

Nacional¡tat:

EUA

Nacional¡tat: Espanya

Pioducc¡ó: Hawkeye

Producció: ConsejerÍa

Productions, 1998

de Cultura de

Direcció: Laura

Extremadura, 2OO1

Cott¡ngham

Direcció: lvlafta de

Guió: Laura

Gonzalo, Publio Pérez

Cottingham

Gu¡ó: lvarta de

Muntatge: Sally

Gonzalo, Publio Pérez

Sasso, Lesl¡e Singer

Fotograf¡a: lvlarta de

Durada: 90 m¡nuts

Gonzalo, Publio Pérez

Versió: or¡ginal anglesa
Fofmat: Betacam

Gonzalo, Publio Pérez

Muntatge: l\4arta de

Distr¡bució: Artext,

Durada: 28 minuts

Boston

Versió: or¡ginal francesa amb subtítols en
castellá
Fofmat: Betacam
D¡strlbuc¡ó: Maña de
Gonzalo, Publ¡o Pérez,

Menció d'honor en

noves tendéncies.

Not For Sa/e (1998)

Generación 2002
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TRAVAIL
LA FOR(A DEL BIOTREBALI

Les formes d'organització i relació estableftes a l'entorn laboral
i les de consum i oci apareixen com les principals configuradores de la nostra subjectivitat i identitat i determinen I'espectre
del possible a les nostres vides. EN les nostres práctiques diáries exercim les forces de control i gratificació social que generen les condicions en qué diflcilment assolim un freg¡l sosteniment emocional. AixÍ, el desig i el consum de béns es presenten com la principal justificació per a tal sacrifici (el de la própia vida, el de reproduir el model social proposat) i la retribució
és la recompensa a aquest estat mental de producció permanent.

M i H, dos personatges, conversen sense obrir els llavis en
una casa buida d'objectes. Nou converses i dos monólegs que
remeten a la seva vida laboral, en les quals es mostren a si
mate¡xos com a sÍmptomes del carácter construil sota el regnat de la nova economia i les seves formes de treball.
-

,rrrcrAlS l:

W: LA FORCE DU BI0-

Madrid

F¡lmografia:

u, | ,ron*orr,

Programa z:

Fllmogral¡a de Marta de conzalo i Publio Pérez Pr¡eto:
La force du bio-travail (2OOt)i La mañana camb¡a los nombres. La mañana cambia el mundo (2OOO-2001): Más mueftas que vivas (2oo2\
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Programa z'

VIDEOS )0(: Homenajes

radicales
programa elaborat per Susana Blas

Making my Way

Tránsitos

Espanya, 2000
Direcció, guió, fotografia i música: Susana

Direcció: Dolores Furió
Música: Leopoldo

Vidal

Amigo

4 minuts

Durada: 3 minuts

Format: Betacam

Format: Betacam

La voz humana

Pieles de paso

Espanya, 1997

Espanya, 20O3

Direcció i gu¡ó: lvlaría
Ru¡do

Direcció: lvlap¡ Rivera
Muntatge: Alfredo

Durada: 7 minuts

Castellanos

Format: Betacam

Durada: 4 minuts
Format: Betacam

Durada:
El títol d'aquest cicle juga amb el s¡gnificat de la lletra X. La doble X,
que designa el component genétic femení, sona també com quelcom
escandalós, sexual, ens remet a treballs doblement X, ant¡c¡pant a¡xí el
radicalisme de moltes de les propostes imp¡Íc¡tes ens els vídeos presentats. Les obres comparteixen el mateix marc de reflexió: la teoria
de la performativitat i el diáleg amb els treballs pioners de les videoartistes dels anys 70.

Pel risc de les seves peculiaritats formals o conceptuals, el programa
mostra obres difÍcilment assimilables en els discursos habituals. A la
vegada, és una invitació a replantejar Ia funció del vídeo com a ¡nstrument ¡ un marc d'estudi des d'on interrogarnos sobre el func¡onament
de les implicacions de ia videoperformance amb el fem¡n¡sme.
Susana Blas (Madrid, 1969), és h¡stor¡adora de I'art contemporani
especialitzada en videocreació, guionista del programa Metrópolis {YE)
i assessora de la revista Ex¡t. Ha impartit diversos cursos i conferéncies sobre arts electrdn¡ques ¡ identitats de génere.

Espanya, 1999-20O0

Ambi><valence

En un paradís de somni la mate¡xa autora va traQant la seva vida en
espiral, en un constant flashback sobre ella mateixa, anant del final als
orígens per tornar a comenQar de nou.

La voz humana
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Arran de la col.laboració de Rosa Sánchez amb I'escriptora escocesa
Alison L. Kennedy per al projecte True.Tramway.G/asgow, aquesta és la
posada en imatge de l'evolució de I'actitud d'una dona davant l'evidéncia de la caducitat de la seva vida.
Tránsitos
Aquesta obra planteja la relac¡ó que s'estableix entre la pantalla del
monitor, les ¡matges i l'espectador o espectadora. Una persona atrapada per I'espai físic del mon¡tor toca amb el seu cos la pantalla, intentant trencar la frontera entre alló real i la representació.
P¡eles de paso

Sánchez

Espanya, 2O0O

Música: Ala¡n

Direcció, guió i mun-

Baumann

Muntatge: Elisabeth

tatge: Campanilla
Durada: 5 minuts

Ejemplos prácticos para Doméstico'00

Breil

Format: Betacam

Ejemplos prácticos
para Doméstico'O0

We¡berg, Ala¡n

Step (paso a paso)

Crevoisier

l:sPan}a, 2003

Durada: 7 minuts

Dlrecció, guió i mun-

Format: Betacam

tatge: EstÍbal¡z Sadaba
Durada: 3 minuts
Format: Betacam

A partir d'un fragment del llibre de Miguel Cereceda El origen de la

Ambi><valence

Vuit vels de diferents colors em cobre¡xen. Per descobrir la transparénc¡a de la meva mirada, ploro rosa, violeta, blau, verd, groc..., tots els
filtres que m'impedien veure-h¡ clarament. Em despullo d'aparences,
per vest¡r la meva veritable pell, la que no té trama, la que és per amor
ún¡cament de llum.

Espanya, 2000
D¡recc¡ó ¡ gu¡ó: Rosa

lnterpretac¡ó: Kerst¡n

Making my Way (Fent el meu cami)

mujer sujeto (1996), aquest projecte reflexiona sobre la veu i el discurs
de les dones, que no sempre és propi, sinó molt sov¡nt un s¡mple
reflex de les formes patriarcals.

El l-5 de desembre de 2000 Campanilla va invitar el públic de
Doméstico (mostra que se celebra cada any a Madrid) a portar-h¡ objectes que volguessin llanQar per trencar-los col'lectivament d'una manera
creativa, posant a la seva disposició una série d'e¡nes i alguns "exemples práctics".

Step (paso a paso)
Unes cames de dona van pujant pas a pas diferents llibres de teor¡a
fem¡n¡sta amb música d'aeróbic.
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GRAN ANGULAR

Fent feina

Pensar la llibertat

"l

Gran angular és un programa setmanal de Televisió Espanyola, TVE, que s'emet per
La 2 en la programació especial per a Catalunya. Ara mateix s'está emetent els

dimarts a les 20:30. Va néixer el 1997. Aquesta és, doncs, la sisena temporada en
antena.
Fem peces audiovisuals que podrien catalogar-se d'interés humá, sociológiques

i/o

antropológiques. Treballem, principalment, el format dels 25 minuts. Ens agrada definir el programa com la mirada diferent dels conflictes socials de sempre. Quan ens
reunim centrem la discussió en el punt de v¡sta ¡ en el tractament audiovisual que
donarem, sent conscients que cada pega será diferent segons qui la faci. S'ha donat
la circumstáncia que l'equip base del programa está format principalment per dones.
Peró també han estat majoritáriament signades per dones les col'laboracions exter-

Naclonalltat: Espanya

FENT FEINA

Producc¡ó: TVE
Catalunya, 2002

Dlrecció: Conxa

nes que hem tingut fins ara. La mirada Gran angular a la realitat és, doncs, molt
sovint una mirada femenina.

Fernández

i Magda

Sampere

L'equip de Gran angular

Ouló: Magda Sampere
Fotograf¡a: Anton¡
López Comas

so: Eduard Granell
Durada: 24 m¡nuts
Versló: original catala-

Catalunya

tot un dia

Marisol Bargados, una senyora de fer feines, em¡grant gallega,
que se sent orgullosa de la seva ocupació. "Limpiar es hacer
un servicio a alguien que te paga por ello", diu Marisol, és una
feina més, tan digna com les altres. I afegeix que en aquesta
feina ella és la seva cap. A més, assegura que netejar li ha
aportat independéncia económica.
A cop d'aspiradora, mentre fa els llits i estén la roba, Marisol

na

Folmat: Betacam
Dlstrlbucló:

La cámera de Gran angularva acompanyar durant

TVE

ens explica algunes experiéncies que han marcat la seva vida,
com ara les relacions amb els seus pares o la histÓria de la
seva infantesa. També parla de les seves aficions i reflexiona
sobre les seves aspiracions i els seus somnis.

F¡lmograf¡a:
Fent feina (2OO2)
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UNA I{IRADA A LA VIOLENCIA ENVERS
LES DONES

PENSAR LA LLIBERTAT

Naclonal¡tat: Espanya
Producc¡ó: TVE

catalunya, 2002

L'octubre de 2OO2, arran d'un simposi que va aplegar les
dones filósofes més influents del panorama internacional, I'e
quip de Gran angular va decidir documentar I'esdeveniment pro
posant una mateixa pregunta a un grup d'elles: *Com podem

ser més lliures?,.

Dlreccló: Rosa Masip,
Cesc Tomás

10 anys amb Tamaia
Bajo el límpido azul de tu cielo

Guló: Rosa Mas¡p

Fotog¡"fia: Anton¡
López Comas

So: Manuel Andreu
Muntatge: lmma

Les respostes obtingudes van ser diverses, peró gairebé totes
van coincidir a no parlar d'una sola llibertat i també en la idea

que la llibeftat no es pot obtenir en solitari, sinó amb les i els
altres, com recorda Rada lzebegovic, filósofa de Belgrad que
ara viu a París. Eli Bartra, de Méxic, ens diu "La llibertat és
tenir una vida amb sent¡t..., que hi ha tantes vides que no en
tenen!,; Frangoise Collin, una de les veus amb més prestigi del
pensament feminista a Franga, declara
"La llibertat auténtica
és anar més enllá de tots els objectes que existeixen, per obrir
horitzons nous, escenes noves, per fer existir alguna cosa nova
que no hi era abans,. Aquestes i moltes altres filósofes apareixen en aquest documental oferint una imatge tan potent com
poques vegades visible: la del pensament femení en acció.

F¡lmografa:
Pensar la ilibe¡tat (7OO2)
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GarcÍa, Jordi Gonell
Durada:

24

minuts

Vofsló: orig¡nal catalana

Format: Betacam
Dlstrlbució:

TVE

catalunya

Sessió especial organitzada com a homenatge a les dones de Tamaia (AssociaciÓ de
Dones Contra la Violéncia Familiar) i com a reconeixement del valor de les seves propostes d'intervenció contra la toleráncia social de la violéncia de génere.

GRAN ANGULAR

I
I

I

l"

Nac¡onalitat: Espanya
Producció: S¡lvia

I () ANYS AMB TAMAIA

García

Dheccló: lsabel Coixet
Fotografla: lsabel
Co¡xet

Aquesta breu pega esta dedicada a descriure el trajecte, les
expectatives I els desitjos de les dones que formen el grup

So: Daniel Espinet

Tamaia (Associació de dones contra la violéncia familiar). Un

Locuc¡ó: Montse

homenatge a totes elles en el seu décim aniversari.

Palacín, lsabel Coixet

Muntatge: Miquel
Alcor¡za, Sergi Bladé
Durada: 10 minuts
Vérsió: original catala
na ¡ castellana

Format: Betacam
Dlstr¡bució: Tamaia,
Barce¡ona

lsabel Coixet, nascuda a Barcelona, el 1988 va estrenar el seu
primer llargmetratge el 1988; el seu darrer film, Mi vida sin mi,
ha significat la consolidació del seu prestigi internacional i ha
confirmat el seu domini de la narrativa cinematográfica.
Llicenciada en história, la realiüadora catalana havia treballat
anteriorment a la revista Fotogrames. Fou redactora i directora
creativa d'una productora de publicitat i posteriorment va fundar la seva própia productora des d'on també ha treballat dirigint videocl¡ps.

Filmografla:
Demasiado viejo para morir joven (1988); cosas que nunca te düe (1995\i A los
que aman (1998); M, v¡da sin mf (2OO3).
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Programes especials 4

AFRICA

BAJO EL LIMPIDO

MUL

DE TU
CIELO

Nac¡onalltat: Costa
Rica

Si-Gueriki, la Reine-mére

Producc¡ó: Felipe
Cordero, 1997

Direcció: Hilda

A través de diferents test¡monis, aquest documental, realitzat a

Hidalgo, Felipe Cordero

Costa Rica, exposa la complexitat d'aspectes relacionats amb
una de les realitats més doloroses i més difícils d'explicar: la
práctica de l'infant¡c¡di. El seu mérit és saber mostrar, d'una

Gu¡ó: Hilda Hidalgo,

manera clara ¡ d¡recta, despullada de manierismes formals, el
rerefons soc¡oestructural en el qual es produeixen aquests

Fel¡pe Cordero

Fotograña: Felipe
Cordero

So: Nano Fernández
Múslca: lván Rodrígue2

casos; situa, per tant, el fenomen en el context de les violén-

Muntatge: Hilda

cies de la cultura patriarcal i com una de les conseqüéncies de
les desigualtats económiques.

Hidalgo
Durada: 37 minuts
Vers¡ó: original caste-

llana amb subtÍtols en
anglés

Format: 16 mm

Distribució: Toro ama-

amb la col.laboració de

rillo, Costa Rica

An

F¡lmograf¡a de H¡lda H¡dalgo:
Sacramento (L993\i Bajo el límp¡do azul de tu cielo (19971i La pas¡ón de Nuestra
Señora (1999); Polvo de estrellas (2OOI)
Filmograf¡a de Felipe Corde¡o:
Bajo el límpido azul de tu cielo (1997\

I
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Els films de les cineastes conegudes a través d'aquesta Mostra són obres realitzades
des d'una mirada allunyada dels filtres imposats pels llenguatges normatius del
patr¡arcat, Única forma d'observar ¡ filmar les real¡tats sense excloure la diversitat de
les dones. La mirada fÍlmica d'ldrissou Mora-Kapai obserua amb sorpresa i amorosa
proximitat aquesta diversitat. Per aquest motiu hem acceptat la proposta de la Mostra
de Cinema Africá i acollim en aquesta edició el documental d'aquest cineasta de
Benín.

Nac¡onal¡tat: Franqa,

SI-GUERIKI, LA REINE-MERE

Bénin

Producció: Centre

SI-GUERIKT. LA RETNA MARE

National de la
Cinématograph¡e,
France 5, Les Films du
Raph¡a, L¡chtbl¡ck Filmund Fernsehprodukt¡on,

2002
D¡recció: ldr¡ssou
Mora-KpaT

Fotograf¡a: Alexandra
Kordes
So: Victor Houedanou

Música: Mar¡anne
Entat

Muntatge: Catherine
Bonetat, Christiane
Badgley
Durada: 62 minuts

Després de deu anys d'abséncia, ldrissou Mora-Kpai, nascut a
la tribu dels wagsangaris, retorna al seu poblat amb motiu de
la mort del seu pare. Els homes del seu clan, grans i ferotges
guerrers de tradicions molt rÍgides, continuen mantenint una

ferma estructura patriarcal sustentada en tradicions i mites
sobre I'heroicitat, la masculinitat i la forqa física. Peró el que
més l'impressiona, després del seu pas per Europa, és la contradicció entre les limitades condicions de vida de les seves
germanes inebodes il'estatus social de la seva mare, que, de
ser una més de les dones del seu pare, ha passat a assolir el
rang de Si Gueriki, equivalent al de "reina de la tribu".

Versló: or¡ginal francesa i bariba amb subti
tols en francés
Format: 35 mm
D¡str¡bució: Les F¡lms
du Raphia,

-

FranQa

Premi al Fest¡val de

Namur (2002)

F¡lmografia:
S¡-Guer¡k¡, la Reine-mére (2OO2\
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CURTS EN FEMENÍ

Dorkota uhartea (La isla de la tortuga)
Getaway (La escapada)
Gorabehera (Altibajos)
Patada a una piedra
Pollo al horno

amb la col.laborac¡ó de

{frffi3;pgf,r**sffi,*.*,.

"l

Nac¡onalltat: Espanya
Producc¡ó: Sebastopoleko Titiriteroak,

DORKOTA UHARTEA ( La

isla de la

tortuga l

B¡lbao, Deutsche Film
und Fernshakademie,
Berlín

Dhecc¡ó: lvlaru Solores

Un ésser provinent de I'espai es precipita sobre la Terra

iva

a

Ruty Rehmet

parar sobre una illa que s'assembla a una tortuga petrificada.
És I'Ainhoa, una nena de 9 anys que pateix asma crónica ique

Fotografia: Frank

s'ha proposat el repte de sobreviure una nit sola a l'illa, imagi-

Amann

nant-se que és una extraterrestre que la descobreix per primera

Gu¡ó: Maru Solores,

So: Aurelio Martínez

Música: Xabier

vegada.

Montoia

Muntatge: Bettina
Bóhler, Maru Solores

lntepretació: Ane
Ormazabal, Egoitz
Lasa, Gerardo Romero,
Javier Gurrutxaga,
l\4aiken Beitia
Durada: 15 minuts

Versió: original euskera amb subtítols en
castellá
Format: 35 mm
Distribució: Carlos
Juárez, Marc Dichant,

2002

-l

F¡lmograf¡a:
PeNersos pol¡mo¡'fos (1992]; Nu (1994)i Or¡ent Tango (1995\i Lass uns spielen
(1999); Die frau, d¡e eine Erbschaft machte (2OOO)i Querido Gustavo, l¡eber
Helmut (2OOO)i La ¡sla de la tortuga (2OO2)
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GETAIVAY ( La escapada )

Nacionalitat: Espanya,
Gran Bretanya

Producció: Rose

Dos mons xoquen dins d'un cotxe, canviant vertiginosament les
vides de dues dones.

Kowa¡ski, l\4adeleine
Sheahan, John Walker,

2002
Direcció: Rose
Kowalsk¡

Guió: Madeleine
Sheahan

Fotografia: Oliver
Schofield

Música: Andy Cowton,
Kate Hands

Muntatge: Cushla
Dillon

lntepretació: Rebecca
Lenciew¡cz, Clare
Francis, l\4atthew
Storey
Durada: 6 minuts

Versió: anglesa amb
subtítols en castellá

Nac¡onal¡tat: Espanya

GORABEHERA

(

Altibajos

)

Producc¡ó: Pickart,

2002
Direcció: ldoia
Astigarraga, Andone
Esparza

Guió: ldoia Astigarraga,
Andone Esparza
Fotograf¡a: Jon Barco
So: Anartz Beob¡de,

Maritxu i Asun són dues germanes, dues dones madures qualsevol. Les seves vides transcorren amb monotonia i regularitat.
Cada una sap de l'altra tant com d'ella mateixa, ben poc. La
seva vida sempre ha estat així peró... un d¡a d'estiu, una veina
demana a Maritxu un favor: que li regui les plantes durant els
dos mesos que estará fora de vacances.

Javi Cruz

Muntatge: Jon
Bañuelos

lntepretac¡ó: Pilar
RodrÍguez, Arantxa

lzeta,
Durada: 14 minuts
Versió: or¡ginal euskera amb subtítols en

castellá
Folmat: Betacam

Distribució: l.A./A.E.,
Durango

Format: Betacam
D¡str¡buc¡ó: Rose
Kowalski, l\4adeleine
Sheahan, Barcelona
Filmograf¡a:
Getaway l2OO2)
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Filmografia d'ldoia Astigarraga i d'Andone Espaza:
Gorabehera (Altibajos\ (2OO2)
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PATADA

A UNA PIEDRA

Als suburbis d'una gran c¡utat, Julia sobreviu veient passar els
avions, somiant que fu¡g algun dia del barri i comenga una
nova vida en un altre indret. L'arribada del seu germá Toni fará
que s'enfronti cara a cara amb la realitat.

Nac¡onalitat: Espanya

Naeionalitat: Espanya

Producc¡ó: Escándalo

Producció: Lucía

Films, 2002

Garcia P.C.,2OO2

Direcc¡ó: Judith

Dlrecc¡ó: Lucía García

Miralles

cu¡ó: Ángel López

Guló: Jud¡th lvliralles

Sant¡ago, LucÍa García

FotoÉrafia: Sandra

Fotografla: Kerman

Ortiz

MartÍnez

So: Eduard Tuset

So: lbir¡cu

Muntatge: Jorge

Muntatge: Antonio

Macaya

Pérez Reina

lntepretac¡ó: Marta

Música: Óscar Herrero

Hervás, Pau Cólera,

¡ntepretacló: Malena

Aniol Ferragut, Chus

Gutiérrez, Nancho

Estruch

Novo, lvlarta Suárez,

Durada: 14 minuts

Antonio Cifo, Rubén

Vers¡ó: orig¡nal caste-

Bueno

llana

Durada: 14 m¡nuts

Format: 35 mm

Vers¡ó; original caste-

Distrlbucló: Escándalo

llana

F¡lms, Barcelona

Format: 35 mm

POLLO AL HORNO
Elena acaba de discut¡r amb el seu xicot i necessita desesperadament que la consolin, peró, quan truca als seus amics,

tots l¡ parlen de les seves própies preocupacions.

D¡str¡bució: LucÍa
GarcÍa, Madrid

F¡lmograf¡a:
Patada a una p¡edra (2OO2l
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F¡lmograf¡a:
Pollo al horno (2OO2\
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UN ESPAI PROPI, UN FILTY COL.LECTIU
La sisena edició d'aquesta convocatória, que

ja ha adquirit un alre de consolidació,

va ser dedicada al tema de "El veinatge". A continuació detallem la relació de participants a qui agraim la seva col.laboració i la creativitat desplegada amb les seves par-

ticulars visions.

PTA

Nacionalltat: Espanya
Producció: Cristina
Fonseca, Bea Gil,

2002

Qué pot valer una pesseta avui en dia? Aquesta va ser la pregunta que ens várem fer en el moment del canvi de moneda,

D¡recció: Cr¡stina

de la pesseta a l'euro. Aquest film és un petit homenatge a
aquelles coses petites i quotidianes que tenen poc valor mone-

Guió: Cristina Fonseca,

tari.

Fotografia: Cristina

Fonseca, Bea Gil
Bea Gil

Les Antónies (Vila de Grácia)

Producciones Jovellanos (Barcelona)

Glória Bosch

Carme Porta (Esplugues)

Montse Castelá (Sitges)

Elisabet Prandi (Barcelona)

lrene Franco (Barcelona)

Dolo Pulido (Barcelona)

Carmen GarcÍa Vara (Barcelona)

Laia Rissech (Sant Quirze)

lmplicades S.L. (Verges)

MarÍa Rodríguez (L' Hospitalet)

Núria Megías (Barcelona)

Begoña Siles (Valéncia)

Fonseca, Bea Gil

So: Cristina Fonseca
Mús¡ca: Cristina
Fonseca

Muntatge: Crist¡na
Fonseca, Bea Gil

lntepretació: Carlos

Beatr¡z Navarro (Zaragoza)

"patillas", Jon¡ferz,
Esther Fonseca, Bea
Gil, Cr¡stina Fonseca
Durada: 2 minuts

Tema de la 7e convocatória 2003: Les mares

Fofmat: Betacam
Dlstribució: Cristina
Fonseca, Bea Gil,

la col.laboració

Barcelona

F¡lmografia de Crist¡na Fonseca ¡ de Bea Gil:
PTA (2OO2\
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Chaos

44
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De l'autre cóté

Enric Juste

Muestra de Cine Realizado por Mujeres. Huesca

Derrida

Enric Pérez
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Verdi

45

Deux ans aprés
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Dorkota uhartea (La isla de la tortuga)
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Down

Ms Helene Valpuesta

9

the Drain

38

L'espera

40

Familija, a post war portra¡t

46

Fent feina

69

The F¡ght

37
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Gorabehera (Altibajos)

83

L'herbe a beso¡n de la rossé

39

Hermaphroditen. E¡ndeutig-Zweideutig

47

Hi wa katabuki

32

ln the Dark

37

Jin Nain Xia Tian

4a

Katatsumori

29

NOTES

peg¡na

Kaze no kioku -

1995.12.26 Shibuya ni te

30

Lost in your Frame

40

Mare

40

Matilde Landeta, pionera del cine nacional
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Mein Leben Teil 2

49

La memoria interior

61

Moe no Suzaku

33

Not for Sale

62

Patada a una piedra
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Pensar la llibertat

70

Pollo al horno
PTA
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Rachida

50

Remote Sensing

59

Die Ritterinnen

51

A Short Ride in a Fast Machine

39

Se souvenir des belles choses

52

Si€ueriki, la Reinemére

77

Südostpassage. Eine Reise zu den neuen WeiBen Flecken auf
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71,

38

Tambours sur la digue

53

Ten, mitake

31

Tras las fronteras del sueño de la inmigración (Sin papeles)

60

Tsuioku no dansu
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Videos XX: homenajes radicales

64

W: La force du bietravail
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