TUPPERWARE!

EUA

Naclonalltat: Franqa

Produccló: Laurie

Produccló: Rapsode
Product¡on, WECF,

Kahn-Leavitt, 2003

2003
Dlreccló: Mar¡na

Naclonalltat:

Dircccló: Laurie Kahn-

El documental Tupperware! reescriu la história d'una de les
empreses més populars de venda a domicili, que va aconseguir
un éxit extraordinari grácies a les idees innovadores de Brownie
Wilsie sobre el sistema de vendes. AixÍ va néixer la idea d'organ¡tzar a les cases particulars les "reunions Tupperware", on
assist¡en totes les dones del barri per veure, provar i comprar els
productes. El treball de Brown¡e va ser s¡lenc¡at per discrepáncies amb la direcció de l'empresa, que mai no va voler reconéixer

el seu protagonisme en l'éxit aconseguit.
A través del documental recuperem la importáncia que va tenir
per a milers de dones la feina que els va oferir. Grácies a ella,
moltes mestresses de casa van poder guanyar una parcel.la de
reconeixement ¡ autogestió en el nucli familiar.

Leavitt

Música: W¡lliam A.
Anderson
Durada: 62 minuts

Versló: orig¡nal angle-

L'eau, un catalyseur de
palx
Fotograf¡a: Arlette
Girardaud
So: Sylv¡e Coren
Nluntatge: Jeanne

Comode, M. Galimberti
Durada: 32 minuts

SA

Fomat: Beta

SP

Dlstrlbucló: Blueberry
H¡ll Product¡ons
Waternown,

Massachusetts

Pas d'€au potablel

Fotografia: Marina
Gal¡mberti
Música: Ol¡ver Ster¡an
Muntatge: Dav¡d Akn¡n,
Marina Galimbert¡
Durada: 23 m¡nuts
Les Wator Mamas

Fotografia: Marina

A partir dels anys vuitanta, Laurie Kahn-Leavitt ha col.laborat en
la producció de nombrosos documentals com fhe American
Experience, Eyes on the Prize: America's Civ¡l Rights Years 7954
- 7965 i Frontline Special Report: Crisis in Central America. El
seu treball cinematográfic s'ha centrat en la recuperació de la
memór¡a histórica femenina. Com a membre del Centre Warren
d'Estudis d'História Americana, treballa per recuperar el protagonisme de les dones en diferents perÍodes histórics.
Fllmografal
TuppeMare! (2OO3l
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LES MARES DE L'AIGUA

Galimbert¡
Guló: M. Galimberti

Guló: L. Kahn-Leav¡tt
Fotografia: Peter Stein

LES WATER MAMAS

Gal¡mbert¡

Mús¡ca: Alexander
N¡konoff
Muntatge: Dav¡d Aknin,
Marina Galimberti
Durada: 24 minuts
Vcrs¡ó: orig¡nal
romanés, ucraniá, tali
amb subtítols en
anglés
Format: Beta SP

Dlstribucló: Rapsode
Prod- ParÍs

Trilog¡a documental que mostra les accions i les llu¡tes de les dones de
Romania, Ucraina i Sri Lanka per l'accés i la gestió de I'a¡gua potable.
En el primer capítol, Pas d'eau potable! (Sense a¡gua potablel, les dones de
Garla Mare, un petit poble de Roman¡a a la vora del Danubi, es mob¡l¡tzen
per millorar la qual¡tat de I'aigua, completament contam¡nada per n¡trats ¡
bacter¡s.

A la segona part, Les water mamas (Les mares de l'aigua), unes mares
ucraineses, preocupades pels efectes que la rad¡oact¡v¡tat i la contam¡nació
provoquen en els seus f¡lls i filles, són les noves heroines que lluiten amb
totes les seves forces per ev¡tar la privatitzac¡ó del servei públ¡c de I'a¡gua.
I f¡nalment a l'últ¡m episodi, Eau, catalyseur de paix (L'aigua, un catal¡tzador
per la pau), una petita comunitat rural de Sri Lanka v¡u greus enfrontaments
per aconsegu¡r el control de I'aigua, el bé més cobejat per les tres comun¡tats que conviuen en un estat de guerra latent. Les dones de les comunitats
enfrontades, actuaran conjuntament per garantir I'accés ¡ la gestió igualit+
ria de l'aigua ¡ poder assegurar un futur m¡llor per als seus fills.

Marina Galimbert¡, ¡tal¡ana de na¡xement, treballa a ParÍs com a real¡tzadora
de documentals. Va estudiar ciéncies de la comunicació a Floréncia, completant la seva formac¡ó en creació i comunicac¡ó a París. L'any 1993 va
crear la seva própia productora, Rapsode Production, orientada cap a la cre
ació de documentals de carecter social.
Fllmoglaña:

Les enfants du nécréalisme (L993li L'hér¡tage clu gr¡ot (t994li Ofient'Actions (1995);
Pour un monde rura, en crise (1996); La pauvreté n'est pas une fatalité (t998li
Cybermmes (Lgg2OQO)i Mond¡alisat¡on, quelques maux que ie sa¡s d'eile (2OOO); Baby'
loup, une ctéche pas comme les autres (2OOt\i Pattena¡res pour une planéte durable
(2OO2li Femres résistentes pour la pax (2003); Pas d'eau potable (2OO3li Les water
mamas (2OO3)t Eau, catalyseur de pa¡x (2OO3l
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YO NO SE QUE ME HAN HECHO TUS
OJOS

Camera , 2003

2003

D¡recc¡ó: lvl¡tra
Farahani

El seu ¡nterés es prolonga més enllá del testimoni históric en transformar-se en una reflexió poética sobre el pas del temps i del sent¡ment de pérdua que acompanya.

So: Alejandro Alonso,
Cote Álvarez, Gaspar
Scheuer, Diego

Vers¡ó: original fars¡

Lorena Muñoz és técn¡ca de d¡recc¡ó itelevisió, al Centro de
Investigac¡ón en Video i Cine (CIEVYC) de Buenos Aires. Ha estudiat
guió a I'Escuela lnternac¡onal de Cine y Televisión de San Antonio de
los Baños (l'Havana, Cuba). Ha realitzat el gu¡ó ¡ la d¡recc¡ó de diversos curtmetratges i ha cod¡rigit amb Sergio Wolf el seu primer llargmetratge documental, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.

Bernaud

Format: Beta

Muntatge: Alejandra

D¡str¡buc¡ó: Les F¡lms

Almirón

du Requin, París

I

I

Producc¡ó: Cine Olo,

PANORAMA DO(IIMFNTAIS

Wolf
Fotografia: Segundo
Cerrato, Feder¡co
Ransenberg, l\4arcelo
Levintman

Durada: 64 m¡nuts

Versió: original espanyola

Format: Beta SP
Distribució: C¡ne Ojo,
Buenos A¡res
IMenció especial i premi
Gran Coral al Festival
lnternacional del Nuevo
Cine Latinoamericano de
La Habana (2003)
- Premi FIPRESCI al
Fest¡val lnternacional de
Cine lndependiente de
Buenos Aires {2003)

-

ZOHRE

Producc¡ó: Samall

Guió: M. Farahan¡

Filmograf¡a de Serg¡o Wolf:

I

Nac¡onal¡tat: Franqa

Muñoz, Serg¡o Wolf
Guió: L. lVuñoz, S.

\ o no sé qué me han hecho tus ojos ( 2003)

I

rgenti na

Documental sobre la vida de la cancionista Ada Falcón, una de les llegendes de la h¡stór¡a del tango que va ret¡rar-se prematurament el
1942 i va convertir-se en monja franciscana. Apartada totalment de
la vida pública es va recloure en la seva nova vida ¡ va jurar no tornar
a fer entrevistes ni a deixar-se fotografiar o actuar als escenaris. El
f¡lm relata la seva vida a través dels fragments de diferents films
argent¡ns dels anys 30, inclós l'ún¡c protagonitzat per I'artista ique
reflecteix en part la seva vida real.

Filmografia de Lorena Muñoz:
El rapto de Lena (7997)t P¡ntor Gómez (7998); E/ cazador es un corazón sol¡tar¡o (2OOO); Yo no sé qué me han hecho tus ojos (2003)

I

A

D¡fecc¡ó: Lorena

Sergio Wolf és llicenciat en ciéncies de la comunicac¡ó per la
Un¡versitat de Buenos Aires. Ha escrit diversos assajos sobre teoria
cinematográfica i és professor titular de teoria, gu¡ó ¡ h¡stória en
escoles de cine de Buenos Aires. Ha publicat nombrosos articles de
crítica cinematográfica. Ha cod¡r¡g¡t el trípt¡c de m¡gmetratges documentals Ritos de frontera, i, amb Lorena Muñoz, el seu primer llargmetratge, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.

1¿

Nacionalitat:

Fotograf¡a: Jérome
Krumenacker

Música: Armand Amar
Muntatge: Sou Abadi
Durada: 72 minuts
amb subtítols en
anglés
SP

&

MANOUCHEHR

Com una relig¡ó pot erig¡r-se en un sistema polít¡c que s'imm¡sceix en
les esferes més intimes de la nostra vida privada per cast¡gar tot alló
que té a veure amb la sexualitat? Com es poden expressar I'amor i la

sexualitat a l'lran contemporani, enmig de les prohibic¡ons i tabús
tradicionals ¡ rel¡g¡osos? Aquestes són les qüestions fonamentals que
intenta respondre la real¡tzadora.
A partir d'una adaptació d'un poema erótic d'lraj M¡rza que parla
sense equívocs de I'amor i el desig, el film combina la ficció amb una
série d'entrevistes realitzades a persones molt diverses que expressen la seva opinió sobre la sexualitat i el valor de la virginitat en les
dones.

Zohre & Manouchehr ens mostra les contrad¡ccions d'una societat
que, d'una banda, associa la seva cultura amb I'art d'estimar, i, de
I'altra, castiga una dona soltera que tingu¡ relacions sexuals.

Mitra Farahani va néixer el 1975 a Teheran. Després d'una formació
artÍstica en pintura i dibuix va acabar els seus estudis d'afts gráf¡ques a la Universitat AZAD de Teheran, el 1997. També ha estudiat
al Departament de Vídeo de l'escola d'art ENSAD, a París. El seu
anterior documental, Juste une femme, va rebre el Premi Especial als
Teddy Award del Festival lnternacional de Cinema de BerlÍn (2OO2).
Filmografia:
Juste une femme (2OOO)', Zhore & Manouchehr l2OO3)
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As alegres comadres
Baboussia
De lana caprina
Depuis q'Otar est parti
Goldfish Memory

Rossenstra9e
Struggle

.'l

l"

Nac¡onalitat: Brasil

AS ALEGRES COMADRES

Producc¡ó: lmagem

Filmes, Riofilme, 2003

LES ALEGRES COMARES

Direcció: Leila Hipólito
Guió: L. Hipólito

Fotograf¡a: lvlarcelo
Durst

Mús¡ca: Eduardo
Souto Neto
Muntatge: Diana
Vasconcellos
lnterpretació:
Guilherme Karam,

Zezé Polessa, El¡sa
Lucinda, Ernani
Moraes, Edwin Lu¡si,
Talita Castro
Durada: 109 minuts

Versló: original portuguesa amb subtítols
en anglés

Comédia sobre les aventures de l'estafador Joáo Fausto, exmil¡tar
portugués que arriba la c¡utat de Tirandentes (Brasil) amb l'objectiu de robar a la burgesia local. Utilitzant la seva condic¡ó d'ant¡c
¡ntegrant de la cort imperial intentará seduir dues dones casades,
les senyores Lima i Rocha, i així prendre'ls la seva fortuna. Quan
les dues dones s'assabenten de les seves intencions s'enginyaran una d¡vertida venjanqa. Al mateix temps, el desconf¡at senyor
Rocha contracta Fausto perqué esbrini l'honestedat de la seva
esposa i mobilitza tots els seus am¡cs, fins i tot el senyor Lima,
per desemmascararla.
La pel.lÍcula, basada en l'obra homónima de William Shakespeare,
és una divertida comédia d'equÍvocs i enganys en qué tots els
personatges no són el que semblen. Com és usual en moltes
obres de Shakespeare, la veritat es fonamenta en les falses aparences i en el joc social de les seves representacions.
L'adaptació té la particularitat de traslladar una obra tan representativa de la cultura europea a I'ambient del Brasil del segle
X

IX.

Format: 35 mm
Distr¡bucló: Grupo
Novo de Cinema e TV,
Brasil

Leila Hipólito escriu i d¡rigeix programes per a la televisió de
Brasil. En el camp del cinema, va dirigir el curt Declsáo(7997),
premiat com a millor film de la seva categoria en el Festival de
Gramado. As alegres comadres és el seu primer llargmetratge de
ficció.
F¡lmograf¡a:
Decisao (19971i Antón¡o D¡as:

,al

O

país inventado (2OO7li As alegres comadres (2003],
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BABOUSSIA

Nac¡onal¡tat: RússiaFranqa

ivn
Tusia és una dona de més de vuitanta anys que ha dedicat tota la
seva vida als altres, primer als seus fills, després als néts... Ara és
forqada a abandonar casa seva pel seu gendre i se'n va a viure amb
una germana. Aquest és I'inici d'un viatge en qué anirá provant sort,
d'una casa a l'altra, per trobar-se amb el rebuig de tots els seus
parents, que, per una raó o una altra, no la volen acoll¡r. La ingratitud
de la família, per a la qual l'ávia és una nosa, exemplifica d'una
manera molt clara la decadéncia del model familiar a Rússla ¡ també
posa en evidénc¡a el contrast entre dos models de vida totalment
oposats: d'una banda, el de la vida regida per la col.lectivitat, i, de
l'altra, l'¡ndividualisme emergent, representat pels "nous russos", que
han entrat de forma sobtada a la soc¡etat de consum.
Nascuda el 7952 a Chita, Sibéria Oriental, es va ll¡cenciar en histór¡a
per la Univers¡tat de Leningrad el 1975. Després d'uns anys dedicats
a l'ensenyament, va estud¡ar guió i realització a l'Escola de Cinema
de Moscou. Allá va filmar el seu primer curtmetratge, que va ser
rebutjat per allunyar-se de la ideologia oficial. Després entra als estudis Lenfilm, on les seves pel'lÍcules sobre la societat russa topen amb
el mateix problema. No és fins a I'any 1997 que obté el reconeixement rus i internacional amb el seu film V toj strane.

F¡lmografla:
Wroslenye eg&qi Oj¡, vi goesi

I
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(799a)i

V

toj strane (t997li Babouss¡a (2003)

Producc¡ó: Lenfilm
Stud¡o, 38
Product¡ons , 2003
D¡reccló: Lydia
Bobrova
Gu¡ó: L. Bobrova
Fotograf¡a: Valery

Nacionalitat: Rússia
Film, 2003
Dheccló: Elena
Sorokina

Fotografia: Michael

Rev¡tc h

Evdokimov

Múslca: Serge¡

So: Alexandre

Anoufr¡ev

akrzevsky

Muntatge: Tatyana

Z

Bystrova

Muntatge: Valentina

lnterpretació: Nina
Choubina, Anna
Ovsiannikova,
Vlad¡mir Koulakov,
Sergue¡ Anoufriev,
Olga Onichenko,
Gal¡na Bokachevskaia

Nikiforova

Durada:

1OO minuts

Durada: 20 minuts
Vel§¡ó: original russa
amb subtÍtols en
anglés

Versió: original russa

Format: 35 mm

Format: 35 mm

Distlibuc¡ó: Glossa

Distribuciór Vision
I nternational,
Boulogne-B¡l lancourt

Films, Moscou

-

Gran Prem¡ del Jurat al
Fest¡val de Cinéssonne

(2003).

-

Premi Especial del Jurat
al Festvial Karlovy Vary

(2003)
Kinotavr Sotch¡ (2003)
Gran Premi del Jurat al
Festival dels Fest¡vals de
Saint Petersbourg (2003)
- Gran Premi del Públic del
Festival Rencontres
lnternat¡onales de Cinéma
á Paris (2003)

-

DE LANA CAPRINA

Producció: Glossa

L'expressió de lana caprina prové del llatÍ i significa "parlar
de coses sense importáncia". Parlar de tot i de res en concret. Aixó és el que fa aquest curtmetratge en mostrar-nos la
vida d'una família siberiana de religió musulmana, que ha integrat en els seus costums elements forans tan sorprenents
com un disc de Frank Sinatra, oblidat pels soldats americans.
En la seva quot¡d¡anitat coex¡steixen les velles tradicions
amb objectes de la societat actual, com l'ordinador, que destaca enmig d'altres instruments com la tartana t¡rada per
cavalls. Els paisatges bellÍssims, contrastats en un blanc i
negre espléndid, expressen poéticament I'estreta relació existent entre l'ésser humá ila natura imostren irÓnicament el
joc que es produeix entre el món propi i aspectes culturals
estranys enmig de I'espai feréstec i solitari de I'estepa russa.
Elena Soronika va néixer a Kazakhstan. L'any 1993 va obtenir
un diploma com a guion¡sta ¡ treballa com a crÍt¡ca de cinema
per al diari moscovita lskusstvo Kino. De lana caprina és el
seu primer film.

Filmograf¡a:
De lana capr¡na (2OO3)
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DEPUIS QU'OIAR EST PARTI
DES OUE OTAB VA MARXAR

Una mentida pietosa transforma radicalment la vida de tres dones.
Néta, mare i ávia comparteixen pis a Tb¡lissi, capital de Geórgia, una
ciutat, com moltes d'altres, degradada després de la caiguda de
I'URSS. De tant en tant una carta d'Otar, el f¡ll emigrat clandest¡nament a ParÍs, els alegra el d¡a. Sobretot a l'ávia, Eka, una dona forta ¡
impetuosa que conserva les seves creences estalinianes. En canvi, la
seva filla Marina, una dona d'uns cinquanta anys, viu decebuda per
les mentides comunistes de I'ant¡ga URSS. L'Ada, la néta, vol viure
sense l'amargura de la seva mare.

L'arribada d'una carta que anuncia la mort d'Otar en un acc¡dent fará
que filla i néta amaguin la notÍcia a Eka per evitar-li el disgust.
Escriuran cartes falses, faran trucades en nom seu i posaran obstacles burocrátics per evitar que Eka viatg¡ a parís per veure'|. Enmig
d'una história d'ocultacions i enganys es desveilla la forga i la independéncia d'una ávia que davant de les dificultats no es conforma
amb el que l¡ recomanen les més joves.
Julie Bertucelli va néixer el 1968. Abans de formar-se com a realitzadora de documentals als Tallers Varan de parÍs, Bertucelli ja tenia
una llicenc¡atura i un m¿ster en filosofia. Amb Depuis qu'Otar est
pa,ti debuta amb el seu primer llargmetratge de ficció.
F¡lmografiai
Une liberte! (79941i Un metier comme un autre ,1994]); La fabrique desjuges
(79971; Bienvenue au grand magas¡n (1999); Un monde en fusion (2OOí-\i
Depu¡s qu'Otar est parti (2003)

Nac¡onalltat: Franqa,
Bélgica
Producció: Les Films
du Po¡sson, Entre
Chien et Loup, 2OO3
Dlrecció: Julie
Bertucell i
Gu¡ó: J. Bertucelli,

Roger Bohbot
Fotografia: Christophe
Pollock
Mús¡ca: Anto¡ne
Duhamel, Dato
Evgenidze, Arvo Párt

Muntatge:
Emmanuelle Castro
lnterpretac¡ó: Esther
Gorintin, Nino
Khomasuridze , Dinara
Drukarova
Durada: 102 minuts
Versió: or¡g¡nal georgiana, russa, francesa
amb subtítols en
anglés

Format: 35 mm
D¡strlbució: Celluloid

Producc¡ór Goldfish
F¡lms, 2OO3
Dlrccc¡ó: Elizabeth Gill
Guió: E. Gill
Fotograf¡a: Ken Byrne
Múslca: Rich¡e

Buckley
Muntatge: Dermot
Diskin

lnterpretació: Sean
Campion, Flora

Montgomery, Jean
Butler, Peter Gaynor,
Fiona Glascott, Stuart
Graham
Durada: 85 m¡nuts
Versió: original anglesa amb subtítols en
espanyol
Format: 35 mm
Distr¡bució: Amanda
Films, Madr¡d

Dreams
Prem¡ a la millor pel.lfcula al Fest¡val des Cinémas
d'lrlande et de Grande

- Gran Prem¡ de la CrÍt¡ca,
Festival de Cannes (2003)
- Premi César a l'Opera

-

-

-

Prima

(2OO4)

Premi de la Critica a la
M¡llor Ópera Prima, French
Syndicate of Cinema
Critics (2OO4)
- Prem¡ FIPRESCI a la

V¡ennale (2OO3)
- Menc¡ó especial al

Festival lnternac¡onal de
Varsóv¡a (2003)

LA I{EMORIA DE LOS PECES

Nac¡onalltát: lrlanda

Bretagne (2OO3)
Prem¡ de I'aud¡éncia al
Outfest - Los Angeles Gay

& Lesbian F¡lm Festival

A DublÍn, dues periodistes, la Clara i I'Angie, es troben i s'enamoren. En Tom, professor de poesia, sedueix les seves alumnes (Clara,
lsolde, Renée...) recitant sempre el mateix poema de Rilke. L'Angie
se separa de la Clara, que es declara bisexual, i estable¡x una relac¡ó amb la Kate, amb qui li agradaria tenir un fill. Aquestes i d'altres situacions expressen el desig de tots els personatges per trobar la parella perfecta. Alguns volen només una aventura de cap de
setmana, altres volen casar-se i celebrar una gran festa. Peró totes
i tots estan d'acord que I'amor és imprescindible en les seves
vides.

Amb humor i una certa ironia aquesta comédia posa en evidéncia la
d¡stáncia que h¡ ha entre el que desitgem i el que realment aconseguim, sobretot en les relacions amoroses, que normalment són més
permeables a les idealitzacions. Enamorar-se, trencar, tornar a
cometre els mate¡xos errors amb una nova relació, és el cercle inevitable pel qual transiten aquests sentiments difÍc¡ls de controlar.
Nascuda l'any 1966, Liz Gill debuta com a directora de cinema amb
Gold ¡n the Streets el 1996. Posteriorment va treballar com a assistent de direcció de realitzadors com Martin Scorsese, Todd Haynes,
Kevin Reynolds i Barry. Actualment dirigeix tres episodis de la série
televisiva The B¡g Bow Wow, per a Granada RTE, itreballa la seva
propera ficció, April Fools, un film sobre el tema de la reencarnació.

(2OO3)

Premi de I'audiénc¡a al
Turin G&L Film Festival
(2004)

-

F¡lmograf,a:
Gold in the Streets (1996); La memoria de los peces (2003);

l',e Big Bow

Wow

(2004\
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ROSENSTRABE

Nacionalltat:

Nacionalltat: Austria

lemanya-Holanda
Produccló: Get Reel

Produccló: Amour Fou

A

A partir d'una situació de crisi familiar, Rosenstra9e descriu
la resisténcia berlinesa protagonitzada per les dones que van
defensar heroicament els seus marits jueus segrestats pels
nazis. Com ja és habitual en aquesta realitzadora, el film és
un exercici de recuperació de la memória histórica alemanya
a part¡r de la invest¡gació dels seus aspectes menys coneguts
i incómodes, aixÍ com una exploració de la psicologia de les
dones a partir de les relacions que estableixen dins del context familiar, així com la seva lluita per la identitat.
Margarethe von Trotta és una de les realitzadores i actrius
més importants del cinema alemany. El 1g7S va realitzar el
seu primer film, Die verlorene Ehre der Katherina Blum, conjuntament amb Volker Schloendorff. Una de les constants de
la seva obra és I'apropament a I'actualitat política ila história alemanyes, explicades a part¡r de les vides de personatges
femenins.
F¡lmograf¡a:
El honor perdido de Kather¡na Blum (L975li Das zwe¡te Eruachen der Chr¡sta Ktages
( 1978); Schwestern oder Die Balance des Glücks (L979)i
Las hermanas alemanas
(7981)i Locura de mujer (]'983); Rosa Luxemburg (f986)i Fet¡x llg&8li Amor y deseos ( 1988) ; L' afr ¡ c a n a ( L99O) | I I I u n E o s¡ I e nzi o (L993) : La p ro me sa ( LggS) i W i nt erk ¡ nd
(1997)i Mit filnfz¡g küssen mánner anders (!999]|i Dunkte Tage (!99gli Jahrestage
(2000); RosenstraBe (2OO3)i D¡e Andere Frau (2OO4\

Productions, 2003
Direccló: Margarethe
von Trotta
Guió: M. von Trotta,
Pamela Katz
Fotografla: Franz Rath
Música: Loek D¡kker
Muntatge: Corinna
Dietz

lnterpretac¡ó: Katja
Riemann, Maria
Schrader, Martin
Feifel, Jürgen Vogel,
Jutta Lampe, Doris
Schade
Durada: 136 minuts
Vers¡ó: oríginal alemanya amb subtítols
en anglés
Fonnat: 35 mm
D¡strlbuc¡ó:

Stud¡ocanal, Boulogne
B¡ llancourt

-

Premi de la UNICEF,
menció espec¡al i copa
Volpi a la Biennale de

Venécia (2OO3)
- Premi al Bavar¡an Film

Awards (2OO4)

Prem¡ Dav¡d d¡ Donatello
a la millor pel.lícula europea a l'Accadem¡a del
C¡nema ltaliano (2OO4)

STRUGGLE

[urA

Filmproduktion,

struggle Films, 2003
Direcció: Ruth Mader
Gu¡ó: Barbara Albert,

Martin Leidenfrost,
Ruth Mader
Fotografia: Bernhard
Keller

So: Karol¡ne T. Heflin
Muntatge: Niki
Mossbóck
lnterpretacló:
Aleksandra Justa,

Gottfried Bfeitfuss,
Margit Wrobel, Martin

Struggle ofereix una visió absolutament desencoratjadora de la
vida a l'Europa actual. Situada a la frontera entre I'Est i l'Oest,
entre I'opuléncia i la m¡sér¡a, la pel.lícula descriu les peripécies
d'Ewa, unajove polonesa que abandona el seu paÍs i intenta
comenQar una vida millor a Austria. Peró les oportun¡tats per a la
població immigrada es redueixen a les feines més mal pagades,
amb condicions d'explotació. La recollida de fruita, la neteja, el
treball a la fábrica, són filmats de manera meticulosa, mostrant
fins i tot els detalls més escabrosos amb una clara voluntat documental, per deixar constáncia de la duresa i la monotonia que
caracteritzen aquestes activitats.

Versiór original ale-

Ruth Mader va néixer el 7974 a Viena. Va estudiar direcció a
l'Académia de C¡nematografia d'aquesta ciutat i ha treballat com
a ass¡stent de direcció i directora de cást¡ng de pel.lÍcules de ficció i anuncis publicitaris. Struggle és el seu primer llargmetratge.
Actualment té en preparació Pereg,r¡na, un documental sobre tre-

manya subtitulada en

bal

Brambach Rainer
Egger
Durada: 76 minuts

ladores imm¡grades.

espanyol

Format: 35 mm
Distribució: Alta Films,
Madrid

-

F¡lmograf¡a:

-

Prem¡ Millor Pel.lfcula al

Festival Max ODhüls

Endstation obdachlos (7992)i Gatsch (].993')i Kilometer 723,5 (7994\i Ready
For What (1997')i Gfrasta ( 1998); Nu// Defizit (2OOt\; Struggle (2OO3)
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Programa especial

REAL TV

(

Contra

l representacions mediátiques
des dels feminismes

programa 1:

Nova York: la televisió de la gent

Resisting the Emp¡re
Fenced Out

Avenge Tampa

programa 2:

Women Videoletters - A Second Text on War & Globalization

Have Script, Will Destroy. lnterview with Clara G. Sopht

"Algunas veces c¡to conten¡dos televisivos. Esto no quiere decir que me identifique
con la mayoría de contenidos que vehicula la televisión, sin embargo, desde el
punto de vista analÍtico, me interesa la manipulación de los mensajes mediante el
tipo de toma. Concretamente, cómo son representadas las mujeres,.
Ulrike Rosenbach, Colonia, 1982

Construir otras vers¡ones de la realidad televisiva, samplear la cultura mediática,
alterar las versiones únicas de la Historia inmediata o ¡ntervenir en los procesos
informativos de la cotidianeidad en directo, son las diversas tareas que llevan a
cabo determinadas prácticas de intervención desde los rnass media en <lo real>
que se han desarrollado a partir de la génesis de la llamada "televisión de guerrilla",
comunitaria, de baja potencia, por cable, acceso público, por satélite o interact¡va.
Prácticas de producción y difusión colectivas que se desarrollan desde el mediaactivismo, el video independiente, el net-activismo, el software radical, etc.
La transformaciÓn de los mensajes mediáticos tiene relación con la construcción

ideológica de una determinada representación de la Historia ¡nmed¡ata, un punto de
vista del que las polÍt¡cas de género y las prácticas feministas no pueden sustraerse. En este sentido, Martha Gever, hacia 1985, reflexionaba sobre esta necesidad
a partir de la actividad de Paper Tiger Television: el rápido proceso de privatización
y concentración de la propiedad de la tecnologÍa de las comunicaciones y, por lo
tanto, del control de la información que circula de forma global fue transformándose
en una cuestiÓn central. Simultáneamente, la activación del discurso crÍtico feminista en el <corpus> narrativo de la cultura visual, y su articulación a través de los
modos de producción desde la práctica artística y la crítica de la representación
hacia los mass media, han ido articulando (contra) representaciones que han sometido a revisión los dispositivos mediáticos, los procesos de producción de las imágenes en la realidad postcontemporánea y los sistemas de representación dominantes
sobre el género, la clase, la raza y la diferencia.
Algunas de las considerac¡ones sobre la jerarquización de los medios de comunicación y de las imágenes mediáticas, y sobre la ilusoria "democratización" de los
medios, podemos situarlas durante la década de los setenta y de forma táctica en
la década de los ochenta, cuando en EUA y en Europa aparecen los Laboratorios TV
y las emisiones puntuales o periódicas en algunas estaciones afiliadas a la red
pública. Entre estas experiencias comunicativas se sitúa en EUA paper Tiger
Televisión, que a partir de 1981 emitirÍa un programa semanal por cable. En 1986,

Paper Tiger Televisión contrató tiempo de emisión vÍa satélite y comenzó a emitir
grabaciones realizadas por el grupo a más de 250 sistemas de televisión por cable
y cadenas de televisión que tomaron parte.
La exitosa colaboración desembocó en Deep Dish TV, la primera emisión de programas de acceso libre a escala nacional realizados en el seno de comunidades y que
trataban temas como el empleo, el problema de la vivlenda, las problemáticas de

género o el racismo. Todo ello estimuló la producción de documentales alternativos
durante la década de los noventa y supuso una aguda mirada crítica hacia la información y la representación estandarizada presente en el discurso televisivo, la
industria cinematográfica, la radio y la prensa. Superada la noción de contra-información, estas experiencias entorno a los media que cuestionan el flujo temporal de
las imágenes a través de los medios de comunicación no hace sino plantear, por
tanto, dos de los elementos esenciales de la construcción utópica, respecto a su
uso y control, esto es: el desarrollo de una conciencia crít¡ca como estad¡o para la
democrat¡zación del uso de los medios y la participación directa de las/los espectadoras,/es en los usos y procesos de construcción de las imágenes.
Teniendo en cuenta estas premisas, a la hora de elaborar los dos programas que
presentamos en la Xll Mostra de Films de Dones de Barcelona ¡ntentamos, por una
parte, recuperar la herencia crítica de la "guerrilla televisiva", incidiendo en los formatos y especificidades elaboradas por algunas de sus protagonistas históricas (es
el caso de la ciberfeminista y realizadora francesa Nathalie Magnan, que estará presente en nuestra primera sesión de debates), y por otra, hacer un pequeño sondeo
de la producción comunitaria entre las realizadoras actuales, asÍ como de la influencia del media-activismo y las diversas posibilidades de la telev¡sión alternativa, que
de una forma más o menos directa están presentes en la generación de altercomunicación en el marco de los medios digitales y los nuevos planteamientos de difusión (para ello, contaremos con la presencia de la videoartista y activista berlinesa
Renate Lorenz, pertenec¡ente al colectivo Clip Club).
El programa 1 de nuestra selección comienza con un breve pero eficaz resumen de
las televisiones de acceso público en Nueva York (haciendo especial hincapié en
los paradigmáticos casos de Paper Tiger TV y Deep Dish TV) a través de un documental que Alicia Reg¡nato produjo recientemente para BTV, y continúa con tres
producciones de formaciones televisivas históricas dentro de la TV alternativa: dos
programas de la ya mencionada Paper Tiger TV, sobre la distorsión mediática de la
reciente guerra de lrak y sobre la (in)visibilidad pública de la identidad sexual en un
barrio neoyorkino, respectivamente, y un breve ejemplo de las emisiones de Dyke
TV, que refleja algunas de las formas de contestación de un grupo de activistas
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queer anle las agresiones simbólicas y físicas de las que son objeto.
El programa 2 continúa con Women Videoletters, un vídeo de realización colectiva
que recoge situaciones de violencia y prácticas polÍticas de mujeres de nacionalidades y estatus varios, teniendo, además, la posibilidad de charlar con una de sus realizadoras, Renate Lorenz, para que nos explique la génesis y recorrido del trabajo.

Parafinalizar esta segunda sesión, pensamos que el trabajo de Cornelia Sollfranck,
una entrev¡sta a una hacker, "desdibujada y tangencial" desde el punto de vista
visual pero muy incisiva y directa en sus contenidos, bien podría cerrar este suc¡nto
panorama que proponíamos en nuestra presentación, poniendo sobre la mesa el predominio autor¡tario del tecnocentrismo que todavía existe en el manejo y difusión de
las tecnologÍas comun¡cativas y representacionales (llámense televisión o internet),
así como la carencia del género como una variable política sign¡f¡cativa en la mayor
parte de las producciones del media-activismo o el apreciable sexismo,
homofobia/lesbofobia y sexofobia, de la que algunas de estas supuestas "nuevas
formas de información" y / o contra-imágenes todavía adolecen.
Virg¡nia Villaplana/ MarÍa Ruido/ Montse Romaní

Barcelona, mayo de 2O04

Nacionalltat: Espanya

Produccló:

2OO1

Dlreccló3 Alic¡a

I' NOVA YORK:
LA TELEVISIO DE LA GENT

Programa

Reginato
Guló: A. Reginato

Muntat8lo: A.
Reginato
Durada: 30 m¡nuts

Versló: original angl+

Documental sobre la televis¡ó d'accés públic de Nova York
en particular la desenvolupada per Paper Tiger TV, IMC de
NYC, Deep Dish TV i Manhattan Neighborhood Network.

sa amb subtítols en

Propuesta de selección de textos para profundizar en las cuestiones expuestas:

catale

Alicia Reg¡nato és coodirectora de La Chula Productions

-

Fomat: Betacam
Dlstrlbucló: La Chula

(www.lachula.tv) i treballa en la realització de videoclips

ROSLER, Marta. "Video: Sheding

the Utopian Moment", en llluminating Video. New York:
Doug Hall y Sally Jo F¡fer (éds.), Aperture,/BAVC, 1990, p.31-50. [Versión francesa de
Nathalie Magnan. La v¡déo entre art et commun¡cation. Paris: ENSBA, 1997, p. t7-471
VILLAPLANA, V¡rginia. "lmagen, tecnología y cultura: el tiempo narrado", en Trompe la
Mémoire. Historia y Visualidad. La Coruña: Fundación Seoane, Servicio de Publicaciones,

-

2003, p. 156-179

-

ROSENBACH, Ulrike. "La vidéo comme

i

documentals.

Productions,
Barcelona

En els darrers anys ha realitzat també segments per a dos

programes de Barcelona Televisió: BTV Art i Boing Bo¡ng
Buddha.

outil d'emancipation", en Lavidéo entre art et com-

munication, de Nathalie Magnan (ed). Paris: ENSBA, 7997, p. 67-79

PRESS, Andrea L. "Women watching television: lssues of class, gender and mass media
reception", en Transmission. Toward a Post Telev¡s¡on Culture, de Peter d'Agost¡no y Dav¡d
Tafler, (eds.). London: SAGE, 1995, p. 151-163

-

MC CARTHY, A. "Terminal thoughts on art, activism and video for public places" (cap. 7), en
Ambient Telev¡sion. London: Duke Un¡vers¡ty Press, 2001, p. 227-251,

-

BERARDI "Bifo", Franco: "Dictadura mediática y activ¡smo med¡ático en ltalia". UBASART i
GONZÁLEZ, Gemma: "La TV que viene: entre guerrilla comun¡cativa y autoorganización social ".
SER|Nl, Diego: "Global TV: la lucha por los bienes comunes". Todos los artÍculos eni LaTV: la
Mirada en construcción, Rev¡sta ARCHIPIÉLAGO, no 60. Barcelona: abril-mayo 2004

-

uo
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Programa

I' RESISTING THE EMPIRE

Resisting the Empire es concep com una eina de crítica als
mitjans de comunicació que van cobrir la guerra d'lraq i hi
van participar (Guerra del Golf ll), mitjangant el testimoni de
diferents grups activistes com DRUM, Peace Williamsburg,
The Green Party, Corporate Lawyers Aga¡nst the War,
Fairness and Accuracy in Reporting, Colombia Social Justice,
Labor Against the War, Riot Girls NYC, Nodutdol, High School

Students, A Long lsland Resident i Father of 4, entre d'altres.
Així mateix, el documental revisa la história militar dels
Estats Units en temes de política exterior i la difusió sobre
els moviments de resisténcia contra la guerra realitzada pels
mitjans de comunicació, per finalment proposar algunes instruccions sobre com participar en accions activistes en favor
de la pau a la teva própia comunitat.
Paper Tiger Television (PTTV) és un col.lectiu obert i sense
afany de lucre fundat a Nova York l'any 1981, que treballa en
la producció i difusió de canals de televisió d'accés públic
amb l'objectiu de desafiar i fer visible el control corporatiu
dominant en els mitjans de comunicació convencionals.

u, L*on*oro ,rrr,raL
I
I
I

REAL

rv

Nac¡onal¡tat: EUA

Nac¡onal¡tat:

Producc¡ól Paper Tiger

Producció: Paper Tiger

TV en col.laboració

TV en col.laborac¡ó

EUA

amb The New Neutral

amb The New Neutral

Zone i FlERCE,2003

Zone i FIERCE, 2001

Direcc¡ó: Paper Tiger

Dlrecc¡ó: Paper Tiger

TV

TV

Durada: 30 minuts

Durada: 20 m¡nuts

Versló: original angle-

Vers¡ó: original angle-

SA

SA

Format: VHS

Format: VHS PAL

Distribució: Paper

D¡stribució: Paper

Tiger TV, Nova York

Tiger TV, Nova York

Programa

I, FENCED OUT

Fenced Out documenta el procés per recuperar I'embarcador
de St. Christopher, un dels pocs llocs a Nova York freqüentats
per joves de color, persones amb baixos ingressos, homeless
i / g/b/l/ q (lesbianes/gais,/bisex uals/transsexuals/ queer).
I

En el perÍode de 20OO a 2OO1,, s'hi varen col'locar barreres

per construir-hi un nou parc amb la finalitat de desallotjar
aquelles persones que vivien a la zona. Davant I'augment del
control policial i l'amenaga que suposava perdre aquest espa¡
públic, un grup de joves va realitzar aquest documental, que
inclou una série d'entrevistes a aquells que habitualment ocupaven el lloc i el que s¡gnif¡cava en les seves vides. Així

mateix van entrevistar antics l/g/b/l/q activistes per aprofundir en la história local i la seva connexió amb el mov¡ment
d'alliberació gai dels anys seixanta.
Aquest documental pretén ser una eina d'acció social i polÍtica i una forma de lluita per salvar aquest espai que la vincula
a la história dels moviments socials.
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t, AVENGE TAMPA

Naclonalltat:

EUA

Produccló: Dyke TV,
1994
Direccló: Dyke TV

Dee Deberry, activista queeri seropositiva que viu a Tampa
(Florida), ens explica com casa seva va ser objecte d'un

incendi provocat per un grup de fanátics. Comunitats d'activistes gueer de tot el paÍs s'apropen a Tampa i organitzen
accions públiques de suport. Paral.lelament, I'activista de
Nova York Phyllis Lutsky descriu el procés d'organització que
subjau a les accions.
L'any 1991 neixDyke TV a Nova York, la primera i única televisió per cable de, sobre i per a activistes queer.

Durada: 10 minuts
Vers¡ó: or¡g¡nal anglesa

Fomat: Betacam
Dlstrlbucló: Cinenova,
Londres

Nac¡onal¡tat: Projecte
col.lect¡u realitzat per
dones de d¡ferents
paisos

Producció: 2004

W0llEN VIDEOLEITERS A SECOND TD(I ON WAR &
Programa z'

GLOBALIZATION

Durada: 70 m¡nuts
Vers¡ó: or¡g¡nal anglesa

Format: Betacam
Distr¡buc¡ó: Renate
Lorenz, Berlin

Es tracta d'una recopilació de vÍdeos cufts o "cartes" envia-

des per activistes, realitzadores i artistes procedents de
diversos paisos com a reacció a les conseqüéncies bél.liques
després dels atemptats de I'onze de setembre de 2OO1: les
guerres a Afganistan i a lraq, així com altres efectes, com per
exemple les mesures de control racistes imposades a
Alemanya i als Estats Units. Women Videoletters pretén fer
visibles els efectes que produeix la guerra sobre les jerarqu¡es de génere o les normes heterosexuals i com aquestes
jerarquies poden esdevenir la base de la mateixa guerra.

Aquesta segona edició de Videoletters inclou declaracions de
dones de EUA/lraq, lsrael, Holanda/Argentina, Chiapas,
Palestina, Pakistan, Turquia, Uruguai i Alemanya.
Cada videoletterté una durada d'un a quinze minuts.
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CURTS EN FEMENÍ

Programa it¡nerant (elaborat per Trama, coordinadora de muestras y festivales de
cine, vÍdeo y multimedia realizado por mujeres), que té com objectiu promoure els
curtmetratges de les realitzadores del estat espanyol,

z' HAVE SCRIPI, WILL
DESTROY. INTERVIEW WIIH
CLARA G. SOPHT
Programa

Nacionalltat:
Alemanya

Les banyistes

Producclór 2000

Cacophony

Dhecclói Cornel¡a
Sollfranck

¿Con qué la lavaré?

Guió: C. Sollfranck

Muntatge: Dorothea

En paraules de Cornelia Sollfrank, Clara G. Sopht és la dona

hacker més intel.lectual i reflexiva peró també la més impredictible i perillosa. La va conéixer el desembre de 1999 en
una convenció hackercelebrada a Berlín organitzada per
Chaos Computer Club (organ¡tzació hacker alemanya). Clara
va acceptar realitzar I'entrevista sota la condició que el material s'emmascararia per preservar-ne I'anonimat. Va rebutjar
contestar gairebé totes les preguntes personals, menys que
fou educada a Bélgica per pares nord-americans i que viu
actualment a l'área de la Badia de San Francisco, on treballa
com a programadora i administradora de sistemes.

Defectos secundarios

Carl
Durada: 15 minuts

Hogar

Vers¡ó: or¡g¡nal angl+

No me qu¡eras tanto

sa

Fomat: Betacam
Dlstdbucló: Cornelia

Pelonas

Sollfranck

El secreto de mamá
Sueño de una mujer despierta

«ffi
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Nacionalltat: Espanya

LES BANYISTES

Produccló: Carles
Brugueras, 2004

D¡reccló: Rose
Kowalski
Guló: Madeleine

El grup de la classe de catalá fa una sort¡da a la platja.

Ot-|.iz

M¡tjanqant bromes, canqons i rialles descobrirem els prejudic¡s de cultura, edat i classe soc¡al que cadascuna té interioritzats. La Shari, procedent de l'Índia, potser és la que viu

Música: Carlos

més en contacte amb si mate¡xa.

Sheahan

Fotograña: Sandra

Yélamos, S. Chandra
Naraine, Shyam
Sunder

Muntatge: R. Kowalski
lnterpretac¡ó: Mónica
Recalde, Janzet
Rodríguez, Katherina
Gmeindl, Mercedes

Recacha, Montserrat
Alcoverro, M¡nn¡e
Marx
Durada: 5 minuts

Versló: or¡ginal catalana

Format: 35 mm
Distribucló: Polar
Films, Barcelona

"l

Fllmografia
Getaway (2OO2li Technicolor Dreams (2OO3\i Lucia ¿dónde estás? ( 2003); Les
banyistes (2OO4)
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CACOPHONY

Viatge que explora la forma en qué ens influencien els sorolls
que ens envolten, tot seguint un músic atrapat en un món en
el qual el so esdevé sólid i la música té ressonáncies fisiques
i sonores al mateix temps.

Nac¡onalitat: Espanya,

Nac¡onalitat: Espanya

Gran Bretanya

Producció: Clara

Produccló: Anna

Trénor, 2003

Thomson, 2OO2

Direcc¡ó: MarÍa Trénor

Direcc¡ó: A. Thomson

Gu¡ó: M. Trénor,

Guió: A. Thomson

JoaquÍn Ojeda

Fotograña: Lester de

Animació: M. Trénor,

Hav¡lland

C. Trénor

Mús¡ca: Pete Dlood

So: J. Ojeda, M. Trénor

Muntatge: Andrew

Muntatge: J. Ojeda

Philip

Durada: 11 minuts

Durada: 12 minuts

Versió: or¡g¡nal espan-

Versió: original sense

yola

d¡álegs

Fomat:35 mm

Format: Beta

SP

¿CON QUE LA LAVARE?
Curtmetratge d'animació que descriu d'una manera poética
algunes de les situacions que van caracteritzar el context de
la transició política espanyola en qué es va comenqar a visibililzar la diversitat d'orientacions sexuals. lnspirant-se en la
pega musical del segle XVI ¿Con qué la lavaré?, que dóna
nom al film, ret tribut als art¡stes homosexuals de culte del
segle XX.

Distribució: M. Trénor

D¡str¡bució: Anna
Thomson, Londres

-

Prem¡ al Curzon

Soho (2002)

Filmogtaf¡a:

lo9o (2OOO)i Cacophony (2OO2l
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Millor curtmetratge

a la Mostra de
Valenc¡a (2003)

F¡lmoÉraf¡a:
D (2OO7')i ¿Con qué la lavaré? (2OO3')
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DEFECTOS SECUNDARIOS

Nacional¡tat: Espanya
Producció: Fair Play
Produccions, 2003
D¡recc¡ó: Ivlatilde

Eva, una dona de trenta i tants anys i d'una extraordinária
bellesa natural, no s'ha preocupat mai pel seu aspecte fisic.

Obradors
Gu¡ó: l\/. Obradors
Fotograf¡a: Ton¡
Hernández

Músicar Mauricio
Villavecch¡a

Muntatge: Jaume

Nac¡onal¡tat: Espanya
Producc¡ó: ESCAC,

2002
Dheccló: Soledad
Caram¡llone
Guió: S. Caramillone
Fotografia: Anna
Molins, Alberto Borke
An¡mació: VÍctor
GarcÍa, Maria
Asunción Verdú,
Eduardo Rodríguez,
Nur¡a Riba, Oliver

lnterpretac¡ó: l\4ónica

Morales
Música: Ramon Gall¡fa
Muntatge: Joan

Pont, Bruno Oro,

Solsona

Torelló

Maria Josep Rub¡o,
Clara Vallejo, Candela

Antón, Mauric¡o
Villavecch¡a

Després d'un dia de treball, un home fa camÍ cap a casa
seva. Viu als afores, molt lluny de la ciutat. De camí vis¡ta un

gran amic. La nit no és prou llarga i no aconsegueix arribar a
casa seva. Ja clareja i de nou ha de tornar a la feina.

Interpretació: Gonzalo
Varela, Soledad
Caramillone
Durada: 6 m¡nuts
Versió: original espan-

Vers¡ó: or¡g¡nal espan-

yola
Format: 35 mm
Distr¡buc¡ó: Escándalo

yola

F¡lms

Durada: 11 minuts

HOGAR

Format: 35 mm
D¡str¡bució: Fair Play
PC

Filmograf¡a:

Defectos sec undar¡ os (2OO3l
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-

Primer prem¡ al
Certamen de
Cortometrajes de
An¡mación, Logroño 2003
- Prem¡ a la millor anima
ció al Festival lnternacic
nal de Escuelas de C¡ne
de Uruguay, 2OO3

Fllmografla:
El lustrabotas

(l996li Detrás del Muro (7997\i Breve Sí/encio (1998); Rec
(1999); Autitos (7999)i Nat¡onal anthem (2OOO); Las bolas (2000); Otra vez
(2OOOli Café (2OOL)i Hogar (2OO2)i Ovosap¡ens (2002); íntina (2OO3l
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NO ME QUIERAS TANTO

Naclonalltat: Espanya
Producc¡ó: Espiral,

2003
Dlreccló: Estefanía

Un teléfon sona en una habitació. Una nóvia enfurismada

deixa un missatge incomprensible al contestador... El món de
No me quieras tanto és fantástic i colorista, ple d'objectes
estranys, sorolls ridículs i personatges xocants.

Muñiz

ilacionalltat: Espanya

PELONAS

Produccló3 RdF
Producc¡ones S.L.,

2003

Guló: E. Muñiz

Dlrecció: Laly

Fotogtaña: Alejandro

Zambrano i Ramón

Vallejo

Fontecha

Múslca: Alcohol Jazz
Muntatge: Juan

Fotograña: Javier Durá

Lozano

Muntatge: Jav¡er

Allá coneix la Lola i sense gairebé adonar-se'n establiran una
relació que marcare les seves vides. Un mateix fet, tallar-se
el cabell al zero, suposa una vivéncia diferent per a cadascu-

López

na.

lnterpretacló: Paula
Muñ¡2, Emiliano
González
Durada: 6 minuts

Música: Francis García

¡nterpretacló3 MarÍa
Gal¡ana, Victoria

Versló: original espanyola amb subtltols en

Cirujano

anglés

Versló: original espanyola

Fomat:35 mm
D¡strlbucló: Travelling
Pictures

- Pr¡mer premi de
I'Asociac¡ón de
Empresarios del Henares
al Festival de C¡ne de
Alcalá de Henares (2OO3)

Elena, una no¡a de 19 anys amb ¡dees prÓpies, se'n va a la
perruqueria amb una decisió presat tallar-se el cabell al zero.

Durada: 12 minuts

Fo]mat 35 mm
Distrlbr¡cló: Laly
Zambrano i Ramón
Fontecha

-

Menc¡ó espec¡al al Vlll
Fest¡val La F¡la de
CortometEjes de

Fllmoglaña:
Construir (2OO3)i No me quieras tanto (2OO3)

,. I ,r*.n rr"r*f

Valladolid (2004)
- Segon premi al Fest¡val
de Cortometrajes de Jerez
(2OO3)

Fllmoglaña:
Pelonas (2OO3l
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EL SECRETO DE MAMA

Nac¡onalitat: Espanya

Nacionalitat: Espanya

Producc¡ó: IVIónica

P¡oducció: Azucena
De La Fuente, 2003

Rovira, 2003

D¡recc¡ó: Mónica

Anais viatja aPraga per descobrir el passat de la seva mare,
una ballarina que va escriure totes les seves vivéncies al diari
Íntim que ara conserva la seva filla. És a través d'aquest relat
que Anais descobreix la ciutat i el que va ser el primer amor

de la seva mare. De vegades la realitat supera el que s'espera d'ella.

Rovira
Gu¡ó: M. Rovira

Fotografia: Andrea
Stuart

Difecc¡ó: Azucena

Fotografia: Jav¡er
Valderas

Muntatge: Paco
Cubas

Geislerová, Krytof
Hádek, Aa Geislerová,

lva Cvanc¡gerová, John
lvlcCarthy
Durada: 13 minuts

SUEÑO DE UNA MUJER DESPIERTA
D'una manera irÓnica i jugant amb I'intercanvi de rols masculins i femenins, es posen en evidéncia algunes de les situacions més dramátiques que pateixen les dones a la llar.

So: N4anuel Rojas

Muntatge: Matou
lnterpretació: Ester

§§i&.

De

La Fuente
Guió: Susana
lvlaldonado, A. De La
Fuente

Música: Oscar Gamell
Outrata

:
{

,i,

lnterpretació: A. De La
Fuente, Ángel Pardo,
Susana Maldonado,
Franziska Ródenas,
Pilar Socorro
Durada: 14 minuts
Versió: original espanyola
Format: 35 mm
Distribució: ConfÍo S.L.

Versió: or¡ginal espanyola

Format: Betacam
Distribució: Mónica
Rovira, Barcelona

Filmografia:
El secreto de mamá (2OO3)i DolA amarg (2OO3)
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Premi al millor curt al Vl
Festival lnternacional de
Cine de Santo Dom¡ngo
(2004)
- Premi del públic a la
lvluestra lnternacional de
Cortometrajes de
Almuñécar (2003)
- Premi del públic al
Festival de Cortometrajes
"El Cafetín" de Calahorra
(2003)
- Premi deljurat al millor
curt de Castilla i León a la

-

Semana de Cine de
N,led¡na del Campo (2OO3)

Filmografia:
Tarde de Cast¡ng (2OOO\i Sueño de una muier despiefta (2OO3l
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UN ESPAI PROPI, UN FILM COLLECTIU

La setena edició d'aquesta convocatória, que

ja ha adquirit un aire de consolidació,

va ser dedicada al tema "Les mares". A continuació detallem la relació de participants a qui agraim la seva col.laboració i la creativitat desplegada amb les seves
particulars visions.

Les Antón¡es (V¡la de Grácia)
Ma Eugenia Arteaga (Sta. Cruz de Tenerife)

Montserrat B. Segura (Cerdanyola)
Ainhoa Bernaola ( Barcelona)
Gloria Bosch, Rosa M. Pellicer (Barcelona)
Gloria Bosch (Barcelona)
CAID (l'Hospitalet de Llobregat)

Alba Calan¡ (Barcelona)
Esperanza Canadell, Luisa MartÍnez
Barcelona, Tarragona)

(

M

¡reia Carulla ( Barcelona)

Cristina Choves (Ortilla, Huesca)
Carolina Egio Artal (Barcelona)
lrene Franco (Barcelona)
H2Odo (Barcelona)

Mar Herrando (Barcelona)
Kety Betés, Susana Gómez, Elena Muñoz,
Gemma Sanchis, Begoña Siles (Valéncia)
Rose Kowalsk¡

(

Barcelona)

Lluisa Lichtensztejn, Mont Bória, Angels
Bardes (Barcelona)

Lucero Milchorena (Méxic, Canadá,
Barcelona) Montse Pu¡g (Sant Cugat del
Vallés)
Barbara Anne Móller-Holtkamp Nass (Sant

Just Desvern)
Núria Olivé Bellés (Barcelona)
Ana Paz ( Barcelona)

Crist¡na Pérez ( Huesca)
Norma Pinto Sánchez, Cristina Puchol
Sánchez (Barcelona)
Glória Piñol Lluellas (Barcelona)

Júlia Porta (Esplugues de Llobregat)
Cristina Puchol ( Barcelona)
María Rodríguez ( Barcelona)
Rosa, Carmen, Ana, Olga, Mercé, Carme,
Cristina, Paquita, Marina, M'Teresa, SÍlvia
(Sant Cugat del Vallés)

Purificación Rosell (Sta. Cruz de Tenerife)
Gemma Sala Grau (Barcelona)

Telulatom (Barcelona)

Tema de la 8" convocatória 2OO4: Els desplaQaments
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Angels Grasses
Enric Juste

A Litany for Survival: The Life and Work of Audre Lorde

34

As alegres comadres

49

Avenge Tampa

54

Baboussia

50

Núria Monrós

Les Banyistes

69

Muestra de Cine Realizado por Mujeres. Huesca

The Body of a Poet. A Tribute to Audre Lorde

33

Cacophony

70

Con qué lalavaré?

71-

Muestra lnternacional de Cine Realizado por Mujeres. Zaragoza

De lana caprina

51

Enric Pérez

Defectos secundarios

72

Demain on déménage

9

Depuis q'Otar est parti

52

Disgraced Monuments

23

Du ska nog se att der gar óver
L'Entr@nger du gran fleuve

37

Fenced Out

63

Have Script, will Destroy. lnterview with Clara G. Sopht

66

Hogar

73

lspanija

20

Kaskade Rückwárts

28

Knowing Men

L9

Kya Ka Ra Ba A

L2

Life & Debt

39

Muestra de Cine y Mujer. Pamplona

Lope Serrano
i

tot l'equip i personal dels Cinemes Verdi

38

Le lion volatil

15

La memoria de los peces

53

trl

t"

NOTES

página

,rl

Ni Tsutsumarete

1-1,

No me quieras tanto

74

Nova York: la televisió de la gent

61

Pelonas

75

Resisting the Empire

62

RosenstraBe

54

Santa L¡berdade

40

El secreto de mamá

76

Sie

27

Struggle

55

Sueño de una mujer despierta

77

Texas-Kabul

4t

Tupperware!

42

Les water mamas

43

Winter adé

29

Women videoletters - A Second Text on War & Globalization

65

Yo no sé qué me han hecho tus ojos

44

Zohre & Manouchehr

45

Zw6lf Stühle
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