unncffrr'rActc *ftB*

FilmoTeca

DRAc t-tAcrc

del 8 al 18 de juny de 2006

ORGANITZACIÓ:

ÍNou

DRAC MAGIC - COOPERATIVA PROMOTORA DE MITJANS AUDIOVISUALS
Sant Pere M¡tjá, 66 - 08003 Barcelona
tel: 93 216 00
Fax: 93 275 35
drac.info@dracmagic.com
ASSOCICIÓ CULTURAL TRENTACINC

04

79

AMB EL SUPORT DE:
AJUNTAMENT DE BARCELONA - INSTITUT DE CULTURA
AJUNTAMENT DE BARCELONA - Reg¡doria de Donq i Drets Civils
AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE DE GRACIA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. PLA D'IGUALTAT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - AREA DE CULTURA
GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA - ICAA

Pagina

- ICIC

¡ LA COL.LABORACIÓ DE:
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRíTICS I ESCRIPTORS CINEMATOGRAFICS
CA LA DONA
CASA ASIA
CENTRE DE CULTURA DE LES DONES FRANCESCA BONNEMAISON
CINEMES VERDI

Cl&Vl. Coordinadora de Festivals de Catalunya
ESCAC
ESCANDALO FILMS
FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT FRANCES
LA PLATAFORMA. Festivals de cinema, vídeo i multiméd¡a de Barcelona
LLIBRERIA PROLEG

Presentació

5

Recuperacions

7

Panorama: Documentals

1-t

Panorama: Ficcions

19

Feminismes

27

Treballadores globalitzades

33

i resisténcies

37

De violéncies

MIQUEL-DIAz
EI PERIODICO DE CATALUNYA

Prospectiva

47

RENOIR
RESISTANCES
SGAE

Las narrativas del trabajo

53

Especial Cecilia Bartolomé

63

Curts en femenÍ

69

Un espai propi, un film col.lectiu

79

Agraiments

80

Índex dels films

81

TRAMA, Coord¡nadora de muestras y festivales de cine, vídeo y mult¡media realizado por mujeres

rv3

YELMO - ICARIA

EQU¡P DE LA MOSTRA;
Direcc¡ó: Mercé Coll i M¡re¡a Gascón
Programació: Jvlercé Coll, Mireia Gascón i Eva Gou
Coordinació: Angels Seix
Gest¡ó: Anna Fonoll
Organ¡tzació: Mer¡txell Esqu¡rol, Anna Fonoll, Blanca Granero, Lourdes Labara, Célia Ramon, Montserrat Pellicer,
Aracel¡ Rilova i Maria Zafra
Premsa: Pilar Caballero
Disseny gráfic: Teresa Rosa
Maquetació: Aracel¡ R¡lova
Assessorament lingüístic: Francesc Madorell
Web: Araceli Rllova
Espot: Elena Trapé (ESCAC)
Projeccions: Filmoteca, av. de Sarriá, 33 - Tel.: 93 410 75 90
D.L.: B-26.935-2006

h

PRESENTACIó

La renúncia explícita a trobar el sentit ple de les coses o la seva veritat absoluta és
una de les finalitats prioritáries de les dones realitzadores. lnterrogant la identitat que
els és imposada, han forjat un nou concepte de realitat que es posa a prova a través
de les imatges. Alló real no s'oposa a la ficció, ni la natura a la cultura, ni l'objectivitat a la subjectivitat.
Actualment aquest treball de re-visió de les imatges que s'afirmava des de I'oposició
veritat/falsedat en relació a la realitat de les dones ha anat derivant cap a un altre
ámbit: el de les possibilitats.
Quines imatges són possibles quan la realitat que es vol projectar escapa a tota
visió, a una significació possible i al seu reconeixement?
Quines són les possibilitats de les imatges com a document, testimoni, coneixement
o plaer estétic?
Les seccions on es fa més evident aquest qüestionament de certeses i que demostra
la possibilitat d'incidir en la realitat a través del cinema són De violéncies I resisténcies i Treballadores globalitzades, amb films que s'apropen a I'horror de la violéncia
masclista i a I'explotació de les dones en el context de la globalització económica, i
mostren la poténcia transformadora de les dones. La mirada de les realitzadores, lliure de clixés, enriqueix el debat sobre la funció i la incidéncia de les imatges a la nostra cultura.
Amb aquesta intenció de revisió de les imatges també reprenem el fil que vam iniciar
en I'edició de I'any passat ¡ndagant el nostre passat recent, amb els films d'Helena
Lumbreras i Cecilia Bartolomé, a la segona de les quals dediquem el monográfic.
Dues documental¡stes que durant el franquisme i la transició van apostar per una
mirada crítica allunyada de qualsevol adscripció.
Re-visió i qüestionament és a la base de totes les propostes d'aquesta edició, tant
de les ficcions com dels documentals. Destaquem, en aquest sentit, la secció progra-

mada per Montse RomanÍ, María Ruido i Virginia Villaplana sobre les narratives del

treball, amb dos programes que examinen la configurac¡ó de les identitats de génere
en relació al treball.
A més de les seccions ja esmentades, s'hi inclouen les habituals de Recuperació,
amb pel.lícules de realiüadores poc conegudes al nostre país, o de clássiques de la
Mostra com Chantal Akerman, que aquest any hem programat dins la secció
Panorama de documentals. En aquesta secció ens plau destacar I'homenatge que
dediquem a les dones deportades en el 60é aniversari de I'alliberament dels camps
d'extermini, amb la projecció del documental Ravensbrück, l'infern de les dones. Com
cada any, la Mostra programa una selecció de curtmetratges de I'Estat espa-nyol,
Curts en femení, i el Wdeo del minut, a més de Prospect¡va, amb documentals
recents que contribueixen al debat sobre els processos urbanístics i de deslocaliüació industrial del nostre entorn més proper.
Per la seva banda, l'apartat de Feminismes té la voluntat de contribuir a la recuperació de la memória del feminisme, amb quatre documentals que tracten aspectes tan
diversos com la imatge de les sufragistes, la história del lesbianisme o I'actualitat de
I'escriptora francesa Benóite Groult.
Des de realitats diverses les realitzadores ¡nterroguen les imatges i es deixen interrogar per elles. La pregunta per la veritat no es dirigeix directament a la realitat que
mostren, sínó que s'enuncia com a interrogació a les mateixes ¡matges que la representen.
La imatge documental es converteix en documentada, és a dir, sostinguda per una
determinada visió, i la ficció es modula des del coneixement que es té de les coses
d'aquell que es possible crear en els seus marges.

i

Les ¡matges no actuen com a proves de la realitat, sinó que la posen a prova en el
moment en qué qüestionen I'ordre de la representació amb el qual es dóna significat
a les coses. Alterar la forma de veure és alterar la forma de conéixer, de sent¡r i d'interpretar.
Els vincles entre subjecte i objecte, entre alló real i alló imaginari, o entre el que és
real i el que és possible, constitueixen el camp d'experimentació on es posen a prova
les ¡matges i la realitat que mostren.

Aquesta és la principal aposta de les obres que presentem enguany.
Volem donar les grácies a l'equip dels Cinemes Verdi, que ens ha acollit durant quatre edicions, i també a la Filmoteca de Catalunya, a la qual tornem en aquesta edició.

RECUPERACIONS

The Bigamist

The Wild Party

Naclonalitat:

EUA

Producc¡ó: Collier

THE BIGAf'IIST

(-I

Young, 1953

rL

Dlrecció: lda Lupino

sÍelu

Ouló: Collier Young
l)¿rsat en la histór¡a de

lirrry Marcus i Lou
Schor
Fotograf¡a: George E.
I

)rskant

So: D¡ck Tyler Sr.,

lloward Wilson
Muntatge: Stanford
lrschler

Múslca: Le¡th Stevens
lntorpretac¡ó: Edmond
(

)'Br¡en, Joan Fonta¡ne,

l(lir Lup¡no, Edmund
(

iwenn

Durada: 80 m¡nuts
Versló: original anglesa

Format: 35 mm
OlBtrlbució: Ucla F¡lm
,

Ír(l Telev¡sion Archive

lwr

!iner@ucla.edu

Harry és representant comercial i v¡atja sovint a Los Ángeles des de
San Francisco, on viu amb la seva dona, Eve. El matrimoni ha iniciat
els trámits per adoptar, peró Harry comenqará a neguitejar-se quan Mr.
Jordan, cap de I'agéncia d'adopció, esbr¡n¡ que a Los Ángeles no tan
sols hi té clients, sinó una altra dona, Phyllis, iun fill.

Comb¡nant elements del film nolñ el melodrama i la comédia, Ihe
B¡gamist és una pel'lícula insólita, amb¡gua, que es qüestiona el model
familiar promogut des del govern d'Eisenhower i s'allunya de la moral
de l'época.

lda Lupino (1914-1995) va destacar com a actriu al Hollywood de la
década dels 30 i 40, especialment en els seus papers a pel.lÍcules de
la Warner com La pasión ciega (1940) i El último refugio (1941-), ambdues de Raoul Walsh, o Lobo de Mar(1-94!\, de Michael Curtiz. A
finals dels anys 40 va fundar una productora independent, The
Filmakers, des d'on va escriure, produir i dirigir pel.lícules de série B
subvertint el control de les majors de Hollywood i la pressió del maccafthisme. Als seus llargmetratges, de 1949 a 1953, Lupino va retratar
temes controvertits com el de les mares solteres, la violació i les
seves seqüeles o la b¡gám¡a. Als anys 60 va continuar treballant com a
actriu, guion¡sta i, sobretot, com a realitzadora de televisió.

(*) Preservation Funded by The

F¡lm Foundat¡on and

the Hollywood

Foreign Press
F¡lmografia:
Never Fear (7949); Outragie (7950); Mother of a Champion (7957); The H¡tch-H¡ker
(1953); Ihe Bigam¡st (7953)i The Trouble with Angels (]-966').
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THE

WILD

PARTY

LA FESTA SALVATGE

Nac¡onalitat:

EUA

Lá-bas

Producc¡ó: E. Lloyd
Sheldon, 1929

Tavensbrück, l'infern de les dones

Direcció: Dorothy

Uno v¡rgola due

Arzner

Stella és la més esbojarrada i la més popular de totes les noies de
l'¡nternat. La situació canviará quan entri a escena el nou professor
d'antropolog¡a, I'atractiu Sr. Gilmore.
A partir d'aquesta trama, la directora desplega un imaginari, present a
tot el seu treball ¡ poc visibilitzat al cinema, on explora les relacions
afectives entre dones als internats i introdueix el tema del lesbian¡sme.
L'estrena de la pel.lícula va suposar un éxit rotund de públic, que s'adregava a les sales per sent¡r, per primera vegada, la veu d'una de les
estrelles més aclamades del moment, Clara Bow, en la pr¡mera
pel.lícula sonora de la Paramount.
Dorothy Arzner (1906-1979) és l'única dona a qui podem atribuir un
conjunt d'obra c¡nematográfica com a realitzadora dins del s¡stema de
Hollywood, entre els anys 30 ¡ 40. Va comenQar la seva carrera cinematográfica com a muntadora. El 7927, la Paramount li va oferir el
seu primer treball com a directora en el film Fashions for Women.
L'any 1-932 va treballar pel seu compte. Després del rodatge de First
Comes Courage, el 7943, Arzner es va retirar. Fins a la seva mort va
viure a Califórnia, treballant, de tant en tant, en petits projectes de
direcció, escrivint i ensenyant.

Guió: E. Lloyd Sheldon

Unser America

basada en Unforb¡ddet
Fruit de Warner Fabian

W¡tches in Exile

Fotograf¡a: V¡ctor
l\y'

ilner

illuntaEle: Olho
Lovering

Música: John Leipold
lnterpretac¡ó: Clara
Bow, Fredr¡c lvarch,
l\4arcel¡ne Day, Sh¡rle!

O'Hara, Adr¡enne Dor
Durada: 77 minuts
Vers¡ó: or¡ginal angles

Format: 35 mm
Distribució: Ucla

Filnr

and Telev¡sion Archiv{
tweiner@ucla.edu

F¡lmografia:
Fash¡ons for Women; Ten Modern Commarndments; Get Your Man (t927\:
Manhattan Cocktail (7928)i The W¡ld Pañy (7929)i Sarah and Soni Anybody's
Womani Paramount on Parade (!93O): Honor Among Loversi Work¡ng G¡rls (793L);
Marríly We Go To Hell (7932)i Chr¡stopher Strong (1933); Nana (t934)i Cra¡g's
w¡fe (7936)i The Bride Wore Red (t937): Dance, G¡rl Dance (7940), F¡rst Comes
Courage (L943).
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Noclonalitat: Franqa,

LA-BAS

Itr-\lgica

Producció: Xavier
(:,trr¡aux, l\4ar¡lyn

ALLA BAIX

W;rlelet,20O6
Dhecc¡ó: Chantal
Ak{)nt.tan

Ouló: Chantal Akerman

Fotografia: Chantal
Akonnan, Robeft Fenz

'ir): Chantal Akerman,
ll{)l)crt Fenz

Allá baix, a Tel Aviv, en un apartament molt a prop del mar.
Chantal Akerman tracta de donar forma a la seva estada a la ciutat, a
I'apartament que li han deixat, als seus pensaments ¡ als records de la
seva infantesa, al seu malestar, a l'atemptat que no va poder sent¡r
perqué dorm¡a... Retorna l'ordre, les coses tornen al seu lloc..., a¡xó
semblava cada cop que la tia Ruth tornava de les sessions d'electroxocs... Qu¡n lloc és?

Allrcrton

Qué donen a veure les imatges?
Quines són les seves poss¡bilitats?

Durada: 79 m¡nuts

Com transformar m¡rar en vis¡Ó?

vor8ló: orig¡nal france-

Nascuda a Brussel.les el 1950, Chantal Akerman es va convertir en un
dels puntals indiscutibles del cinema modern des de la seva primera
pel.lÍcula, Saute ma vll/e (1968). Al llarg de la seva prolÍfica carrera el
seu prestigi s'ha anat reval¡dant amb cada nou f¡lm, ja sigu¡ en el
terreny del documental o de la ficció.

Muntatge: Cla¡re

.,,r rodada a Tel-Av¡v-

Format: Betacam SP

Dlstrlbució: AMIP
,'r

I

!tf,¡amitrmultimedia.fr

Filmograf¡a:

Saute ma v¡lle \!968); L'enfant a¡mé ou je joue á étre una femme mar¡ée (797a)i La chambre
7 ; La chambre 2; Hotel Monterrey 11972); Le 75 du 8i Haunt¡ng Out Yonkers (7973); Je, tu, ¡1,
elle (L9741: Jeanne D¡elman, 23 qua¡ du Commerce, 7o8o Bruxelles (1975); News from Home
(7977!i Les rendez-vous d'Anna (L978); Dls-mol (1980); Toute une nu¡t \7982): Un jour P¡na
m'a demandéi L'Home á la val¡sei Les années 80 (L983)i Par¡s vu par... v¡ngt ans aprés;
Fam¡ly Bus¡ness: Chantal Akerman Speaks About F¡lm: New York, New York B¡s (!984): Golden
Eightles (1985); W¡ndow Shopp¡ng; Letters from Homei Rue Mallet'Stevensi Le marfeau; La
paresse (1986); fro¡s strophes sur le nom de sacheE Les tro¡s dern¡éres sonates de Franz
Schubeú H¡sto¡res d Aner¡que (7988)i Nu¡t et joun Contre I'oubl¡ (L991): Le déménagement
(1992); D'Est (1993)i Poftrait d'une jeune f¡lle de la f¡n des années 60 á Bruxelles 11994)i Un
d¡van á New York; Chantal Akerman par Chantal Akerma, (1996); Le jour oú 17997): Sud
(1999); La capt¡ve l2ooo): De l'autre cóté (2oo2)i Dema¡n on déménage (2oo4)t lá'bas

(2005).
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RAVENSBRÜCK, L'INFERN DE LES
DONES

Nsclonalitat: ltel¡a

Producc¡ó: Silvia Pair,

Producció: Antonio

l\4untsa Tarrés, 2005

llosciano, 2005

Direcció: Montse

Dlrecció: Silv¡a Ferrer¡

nes quantes supervivents de nacionalitat diversa, com Neus Catalá,
Ravensbrück, l'ún¡c camp pensat per a dones ¡ infants, compl¡a els
mateixos object¡us d'explotació i aniquilació que la resta de camps de
la mort, peró destacava per la relleváncia dels experiments méd¡cs i
per la creació d'una secció especial, I'Uckermark, on ingressaven noies
alemanyes de raga ária considerades asocials.
L'entrada de l'exércit soviétic al camp no va suposar l'alliberació proclamada. Algunes dones van haver de patir una última vexació per
aconseguir la seva llibertat.
Montse Armengou (Barcelona, 1963) treballa com a periodista en diferents mitjans de comunicació. L'any 1993 va coordinar el projecte
Periodistes per Bósnia, finalista del premi INPUT (lnternational Public
Service Television Screening Conference) i des de 1995 forma part de
I'equ¡p de reporters del programa 30 M¡nuts, de TV3.
Ricard Bel¡s (Barcelona, 1964), és real¡tzador de televisió. D'entre la
seva filmografia destaca L'infern a casa (1997) i Tortura, més enllá del
dolor (1998), que van guanyar de diversos premis internacionals.

Belis, lV. Josep Tubel

U COMA DOS

Ouló: S¡lvia Ferrer¡

Armengou, Ricard

60 aniversari de I'alliberament dels camps d'extermini fem un
homenatge a totes les dones deportades. Segons els testimonis d'uEn el

UNO VIRGOLA DUE

Nacionalltat: Espanya

,

Fotograf¡a: Giancarlo

Documentac¡ó: Mar¡b(

Miuzaro

Serra

so: Emanuele Cecere

Fotografia:

I\4arc

muntatge: Duccio

lvlartínez

Vr)rrtriglia

Muntatge mus¡cal:

Múslca: Z¡ringaglia,

Albert Carlota

l),niele

Durada: 44 m¡nuts

Durada: 52 minuts

Vers¡ó: orig¡nal catala

Vor8ló: or¡ginal ital¡ana

na

,Írt) subtitols

Sepe

en

rrrglés

Format: Betacam

,

Distribució: Televis¡ó

Format: Betacam

de Catalunya

OlBtrlbucló: silv¡aferre-

mro¡g-x@tv3.cat

I

SP

f,ounovirgoladue.com

rill(

r,runovirgoladue.com

Itália és un dels paisos amb la taxa de natal¡tat més baixa del
món, fet que s'ha convertit en un dels principals temes de
debat dels mitjans de comunicaciÓ. La realitzadora invest¡ga
quines són les auténtiques causes d'aquest fenomen donant
la veu a les dones ¡ contrastant les seves exper¡éncies amb la
de la seva próp¡a histÓria familiar, en un recorregut que va del
1900 al 2005, ¡ que aporta claus per entendre quins significats té la maternitat per a les dones en una societat que fa
gairebé impossible conciliar vida laboral i familiar.
S¡lvia Ferrer¡ va néixer a Milá el L972i va comb¡nar els estudis
de teatre amb els de f¡lologia i antropologia. També va estudiar
c¡nema al Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma i ha
treballat com a actriu. Uno virgola due neix com una recerca
antropológica i és el seu primer film com a realitzadora.

FllmoErafla de Montse Armengou:
El carrer de la Cera (7997); To¡iura, més enllá del dolor (2OOOI; Sol¡dar¡s fora de la lle¡ (2OO7li
El combo¡ dels 927 l2OO4)i Les Fosses del silenci \2OO3li Ravensbríjck, l'¡nfern de les dones
(2OO5).

Fllmografla de Rlcard Bells:
Cambó 179961: L'¡nfern a casa (!997)i To¡'tura, més enllá del dolor (1998); E/s nens dels
cam¡ons, Sol¡dar¡s fora de la ilei (2OO1,); E/s nens perduts del franqu¡sme l2OO2); Les fosses
del s¡lenc¡ l2OO3)i El comboi de los 927i Murs (2OO4); Ravensbrück, l ¡nfern de les dones
(2OO5)i El fotógraf de l'éxode 12006).

,.l****

DocuMENrALs

F¡lmografia:
Uno v¡rgola due (2OO5).
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UNSER AMERICA
tA

NOSTRA AIYERICA

Vint-i-cinc anys després d'una revolució que ningú no creia pos-

sible a Nicaragua, la realitzadora torna a un país marcat per
les ferides de la guerra i amb poques esperances de futur.
Enrere ha quedat la utopia d'un projecte que lluitava per acabar
amb la pobresa i les desigualtats i en el qual les dones van
tenir un protagonisme indiscutible. l, tanmateix, és evident que
s'han produit grans canvis.
Kristina Konrad va néixer a Suissa, on va estudiar história i filosofia. Durant els anys vuitanta va viure ¡ treballar a Nicaragua
com a realitzadora i productora de diversos documentals, feines que segue¡x desenvolupant a Uruguay i BerlÍn des de I'any

1987, amb la fundació de productores en ambdós paisos.

Nacional¡tat: Suissa

Nsclonal¡tat:

Producc¡ó: Cornelia

Producció: All¡son

Seitler, Brigitte Hofer.

I

2005

l(rrr¿udren,2004

Direcc¡ó: Kristina

Dlreccló: All¡son Berg

Konrad

Ouló: Allison Berg

Gu¡ó: Kr¡stina Konrad

Fotograf¡a: Amanda

EUA

lvlrr;heli

Fotografia:

8o: Amy M¡ller

Zumbrunn

Muntatge: Franqo¡s

So: Dieter Meyer

l(|raudren

Muntatge: Kristina

Mú8lca: Andy Markham

Konrad

Durada: 79 m¡nuts

Música: Korrad Bauer

Vorsló: or¡ginal dagban¡

Durada: 84 minuts

r

Versió: original alemil

r,rr;rn§lés

ya i castellana amb

Format: Digibeta

subtítols en castellá

,rrglés amb subtÍtols

Dlstflbucló: satellite

j

anglés

l'r(ilures, lnc.

Format: 16 mm

,

Distribució: Neve

IN DflLE

l')rg, Franqo¡s

Christian Frosch
F¡l¡p

WITCHES

rllrl,:lh(aaol.com

BRUUES A

L'SIU

A Ghana, les dones acusades de bruixeria són separades de la
seva família i enviades a poblats on v¡uen aillades. El docu-

mental segueix la trajectória de diverses dones que han patit
aquesta injusta situació i lluiten per sobreviure. Mentre les
agénc¡es governamentals intenten abolir aquesta practica, les
protagon¡stes intenten trobar explicac¡ons a un costum que
posa al descobert la impunitat amb qué s'exerceix la violéncia
contra les dones en nom de la tradició.
Després d'estudiar relac¡ons internacionals a la Un¡versitat de
Maryland, Allison Berg va comenQar a treballar com a productora de documentals a la cadena de televisió nord-americana
HBO. Witches in Exile és el seu pr¡mer documental com a realitzadora.

Visionen Filmverleih.
Berlín
info@maximage.ch

F¡lmografia:
Cada día historla (1986); Yo era de un lugar que en realidad no existía (19gg);
Por centésima vez (7990): De la mar a la mesa (7ggg); Comuna mujer (:rgg2);
Seasick on Sol¡d cround (7995)i Mak¡ng D¡e Totate Therap¡e (Lgg7)i tgual sigo
soñando (2OOO)| Unser amer¡ca (2OO5\.

Prem¡ al 27 Fest¡val
lnternac¡onal de Nuevo
Cine Lat¡noamericano

Fllmografla:
Witches ¡n Ex¡le (2OO4)

(2005).
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Barakat!
Hat mua roi bao lau

Hitler kantate
L¡li

et le baobab

Panteras fora do armário

m.#:'

Noclonal¡tat: Algér¡a,

BARAKAT!

I r,il1Qa

Producc¡ó: Les F¡lms

PROU!

rl'l(;i. Arte France
I :rr

r()rna, Entv Algérie,

lll l,rod, Nomadis
lrrirges,2006
Dlreccló: Djamila
',¡tltraou¡
Ouló: Djamila
',,rlrraou¡, Cuc¡le
V¡

r,1aft¡ng

Fotografia: Katell Düan
go: Olivier Schwob
Muntatge: Catherine
( ¡r

l

)u/e

A I'Algéria dels anys noranta, el segrest d'un home és el detonant d'una recerca protagonitzada per dues dones, que s'hauran d'enfrontar amb la realitat d'una societat marcada per la
violéncia. L'una, Amel, representa les noves generacions que
han heretat les seqüeles d'una guerra recent ¡ inacabada; I'altra, Khadija, ho haurá de fer amb els comptes pendents deixats per la Guerra d'lndependéncia.
Djamila Sahraoui va néixer a Algéria el 1950, durant l'ocupació

Mt¡slca: Alla

lntorpretac¡ó: Rachida
llr¡rkni, Fettouma
llrriirmari, Zahir
I k)u/rar, lvlal¡ka Belbey,

colonial francesa. Va estudiar literatura a Alger i direcció cine-

Anlrne Kedam

llargmetratge de ficció.

matográfica a l'escola de cinema francés de París. Després de
realilzar nombrosos documentals, Barakat! és el seu primer

Durada: 90 minuts
Vorsló: or¡ginal árab

¡ilrl) subtítols
I

t

en

rtll(-\ S

Format: 35 mm

Dl¡trlbució: Wide
M,

rri¡gement

, (l,wr(lcmanagement.Com
r

Fllmograf¡a:
Hour¡a (L98O)i Avo¡r 2OOO ans dans les Aurés (7990); Prénom Mar¡anne (1992);
La moit¡é du c¡el d'Allah (1995)i Algérie, la vie quand méme (L998\i Algér¡e, la v¡e
quand méme (f999]|, Opérat¡on télé-c¡tés (2000); Et les arbres poussent en
Kabyl¡e (20O3\i Barakat! (2006\.

I

,n

I

I

,o*oro"o n,,ror,

I

FEMINISIIES

Feminisme Voor Dummies
Katzenball
Suffagettes in the Silent Cinema
Une chambre á elle. Entretiens avec Benofte Groult

Naclonalltat: Bélgica
Produccló: 2004

FEMINISf'IE VOOR DUMMIES

Dlreccló: Sara

FEI,IINISME PER AIS NEGATS

r,',ogers

Fotografla: Sara

';'lcgers,

D¡ny Van

llilylon, Sara Stoop,
lvl¡rrlhe Van Dessel

Muntatge: Sara
"'lr{1ers

Dursda: 17 minuts

Vorrló: or¡ginal francerrr r alemanya amb

',[l)litols en francés
Format: M¡niDV

Dlrtrlbucló:
qrr, Iijcgers@yahoo.com

El film és part d'un projecte ¡n¡c¡at per la realitzadora l'any

2004, quan va fundar el café fem¡nista

FC Poppesnor a Anvers
amb la voluntat de crear un espai de trobada i intercanvi d'idees per a les joves feministes. Els comentaris de les protagonis-

tes han estat enregistrats en una de les trobades internacionals mensuals que s'hi organitzen i s'alternen amb sketchs en
qué s'ironitza amb el significat de poppesnor, una expressió en
desús que vol dir "esperit investigador". D'aquesta manera es
posa de manifest la frescor i la voluntat de fugir de transcendentalismes dels nous col.lectius de femin¡stes.
Sara S'Jegers es va graduar com a dissenyadora gráf¡ca al centre KdG d'Anvers el 2OO2. Des d'aleshores treballa en diversos
projectes multimédia que tenen I'objectiu de posar al descobert

el sexisme del llenguatge i les imatges en els mitjans de comunicació.

Fllmograf¡a:
Femin¡sme voor Dummies (2OO4)

,rr,*n"r,

rn

'f,I
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KATENBALL

Nacionalitat: Suiss,

i

ET

BAIL DE

vides, els seus amors, les xarxes internacionals creades, la
recerca d'una identitat, les trobades en locals clandestins, etc.
El testimoni de cinc dones de diferents generacions a Suissa
formen un collage d'experiéncies personals i circumstáncies
históriques a través d'un seguit d'imatges d'arxiu i d'anécdotes
personals.

Fischer, Ivladele¡ne

,,( x )al

Ohocció: Kay Sloan

2005

ouló: Kay Sloan

Direcció: Veronika

to:

Minder

Muntatge: Russell

Guió: Veronika

f\4in( I'

disme o la mediació cultural. Durant 12 anys ha dirigit un cinema d'art i assaig.

lr )l

t:ion

muslca: Ron Kalb

Vagniéres

Ourada: 35 minuts

So: lngrid Stádel¡

VorBló: or¡ginal anglesa

Muntatge: M¡ke

Format: DVD

Schaerer

Dlrtrlbució:

Música: Tina Kohl(l

',1il,rrlsk@muOhiO.edU

Vefs¡ó: or¡ginal aler,
ya amb subtitols

SUFFRAGETTES

IN THE SILENT

CINEMA
SUFRAGISTES EN EL CINEI.IA MUT

J¿rmes Owen

Fotograf¡a: Helena

Durada: 87 m¡nuts

Veronika Minder va néixer a Spiez el 1948. És llicenciada en
história de I'art i ha treballat en diferents camps com el perio-

EUA

H¡rsiger, Paul Riniki,l

LES GATES SALVATGES

Les históries de dones que han estimat altres dones en els
últims 80 anys. El documental és un recorregut per les seves

Nnclonalitat:

l'rrxlucció: Kay Sloan,

Producció: Valerie

r

a

En els seus inicis, el cinema va trobar un filó d'or en el movi-

ment de les sufragistes nordamericanes, endegant una auténtica campanya per desautoritzar la seva lluita. Comédies, melodrames i documentals es van omplir de personatges femenins
brutals, que desafiaven els homes, abandonaven les criatures i
destruien famílies. A banda del sensacionalisme i les sátires
cruels, peró, les mateixes sufragistes també van ut¡l¡tzar el

cinema per difondre el seu missatge.

eI
Key Sloan és escriptora, professora de literatura a la

anglés

Format: 35 mm
Distribució: Cobra

I

AG
c.stern@cobrafilm.ch
Premi al millor doclI

tal al 55 Fest¡val de

Universitat de lViami ¡ h¡stor¡adora de la cultura nord-americana. Un dels seus camps d'investigació és la representació dels
conflictes socials en el cinema durant els seus inicis, tema que
l'ha portada a la realització de Suffragettes in the Silent
Cinema, el seu primerfilm.

I i,

(2005)

Filmografia:
K¡sten, Schachteln und Panamer¡cana. Margr¡t Baumann (2OOL)i l<atzenbail

(200s).

-

Premi del jurat inlcr

r

nal al Festival Vien¡.1

F¡lmograf¡a:

ldentities (2OO5)

Suffragettes ¡n the S¡lent C¡nema (2OO3).

,rrrrorr,

TREBALLADORES

G LO

/,?

UNE CHAMBRE A ELLE. ENTRETIENS AVEC BENOiTE GROULT

Nacionalitat:

Franr.,

Bonne á vendre

Producc¡ó: 2005

Direcció: Anne

L€r

r1

Maquilápolis

Fotoglafia: Brig¡tt(.

UNA HABTTACIó PNbPN. ENTREVISTES AT,IB BENOÍTE GROULT

Pougeoise

So: Brig¡tte Pouge(
MuntatÉe: Sébaslr,

Documental que fa viva i accessible la paraula i el pensament

feminista d'una de les novel.listes franceses més importants
del segle XX, de 85 anys. Benoite Groult, autora d'obres com
Así sea ella i Casi toda una vida, que han marcat milers de lectores i lectors, no ha perdut el seu sentit de I'humor i la seva
franquesa. La realitzadora no ha utilitzat ni veu en off ni música de fons per no interferir en les paraules i transmetre de la
manera més fidel possible el pensament de I'escriptora.

Chafoulais
Dufada: 22 m¡nuts

VeEló: original
Format: M¡ni

fundat I'any L989. Une chambre á elle és el seu primer film.

DV

Distribució:
Anne.lenfant@club'int,

-

Anne Lenfant ha format part del comité de selecció i de I'organització de Cineffable, el festival de cinema lésbic de París,

fr¿rr

sa

r

Premi del públic al

Fest¡val Cineffable t7,

-

Premi al 17é Festr\.

Quand les lesb¡enneq

font du cinéma (2O01,

INSTITUT FRANQAI:,

Fllmografia:
Une chambre e

FEMINISMES

de Barcelor,,

elb. Entret¡ens avec Beno¡te Groult

l2OO5).

BALIIZADES

BONNE A VENDRE

Nnclonalitat: Líban,
I r, il r(jit

,rroducc¡ó: Dima AL-

BONA PER VENDRE

Irr¡trrlt.2005
Dlroccló: D¡ma
lr ¡ r¡r rr

otrlo: Dima
I

AL-

li

El Líban és la destinació d'una gran quantitat de dones de Sri
Lanka que fugen de la miséria del seu país per treballar com a

AL-.Joundi

otograf¡a: Fouad

doméstiques i així ajudar les seves famílies. AllÍ es trobaran en
una situac¡ó encara més dram¿tica: se les pr¡va del seu passaport, es queden recloses dintre de les cases, han de treballar
moltes hores, etc., cobrant un sou irrisori. Tres dones
(Sashika, Jannika i Anne-Rita) testimon¡en la nova forma d'esclavatge modern, propulsat i emparat pels estats i I'economia

',lr.lllliln

ñ0: Al)0d ltani
Muntatge: Cather¡ne

l"rl(:vin. Jean Michel
l,t,t

t:

/

Muglca: Toufic
l,r¡rorlkh

global.

Duroda: 52 minuts

VoBló: or¡ginal erab

i

tlr rlr,rlais amb subtítols

¡rr lr¿lncés

lormat:

D¡gibeta

Dlrtrlbució:
,

Nascuda al Líban, Dima Al-Joundi és productora, realitzadora,
directora de festival i muntadora. L'any 1999 va fundar la distribuidora Crystal Films amb I'objectiu de promoure la difusió
del cinema europeu al LÍban.

ry,,l.rllúrcyberia.net.lb

Filmograf¡a:
Between Us... Be¡rutl7993)i La route de la so¡e en Anatol¡ei Y'a pas match
(1995); ¿e masque de /a nuit (1996); Maid for Sale (2OO5); Bonne á vendre
CASA ASIA

^

(2005).

DE VIOLENCIES

fÍAQUTLAPoLTS

Nacional¡tat:

Historia de Rosa

Produccló: Vicky
Funari, Serg¡o de

Vicky Funari és cineasta i centra el seu treball en les vides de
la classe treballadora i en les complexes identitats de la població migrant. Del 1996 al 2000 va ser membre directiva de Cine
Acción.

Torre, Darcy McKirrr,
Annel¡se Wunderh(

Mont enfant, ma soeur, songe á ma douleur

I

2005

Nol

Direcció: Vicky Frrr

,

Rape for Who I Am

Serg¡o de la Toro
Gu¡ó: V¡cky Funan,

Slsters in Law

Sergio de la Torro

So: Philip Perk¡ns
Muntatge: V¡cky Iu
Mús¡ca: Paul¡ne
Oliveros, amb el
Colect¡vo Nortec. l,

t

Blue

Dufada: 68 minul,,
llana

Folmat: Betacanr
Dlstribució:
vixfunari@earthlink.r
delatorre@ucsd.edrr

Filmografia de Vicky Funar¡:
Paulina (7998)i L¡ve Nude c¡rls t|n¡te! (2OOO\ Maqu¡tápolis (2006).
Fllmografia de Serglo de la Torre:
Maqu¡láDol¡s (2006).

Love, Honour and DisobeY

1,,

Verció: original cir.

Sergio de la Torre va néixer a Tijuana i és fotógraf. El seu treball s'ha enfocat en la problemática del turisme, la diáspora i
els s¡stemes de vigiláncia. El 1995 va formar el grup de performance Tricksters.

RESISTENCIES

EUA

Méx¡c

Documental que explora les condicions de vida de les dones
que treballen a les maquilas (fábriques mult¡transnacionals que
dominen I'economia mundial) a Tijuana, Méxic. Filmat en
col.laboració amb el Grup Factor X, un grup de dones promotores (activistes comunitáries) graven elles mateixes les imatges
que documenten la seva vida quotidiana i la seva lluita diária
per fer prevaler els seus drets. Els problemes del medi
amb¡ent, els drets laborals, les dures condicions de vida, els
problemes de salut, l'habitatge, etc., són alguns dels temes
tractats des de la seva própia veu com a dones.
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Nrclonal¡tat:

HISTORIA DE ROSA

Nlcirragua

Producc¡ó: Florence
l,l41cy, 2O05

Dlreccló: Florence

La mirada respectuosa peró incisiva habitual en Florence
Jaugey s'apropa en aquest cas a la trágica experiéncia de

I rl3)y

l,

Ouló: Florence Jaugey
Fotogral¡a: Frank

I'Ir)(la
Eo: Nano Fernández,

Arn;lndo Moreira
Muntatge: Gerardo
Alt:tl

M0rlca: Engel Ortega
Durada: 30 minuts

VorEló: original caste-

Rosa, una nena nicaragüenca de nou anys que, em¡grada amb
la seva família a Costa Rica, va ser violada i va quedar emba-

rassada. Rosa i la seva família es van haver d'enfrontar a les
institucions de Costa R¡ca, que no només no van processar el
violador, sinó que van organitzar una campanya per impedir
que se li practiqués un avortament. Després de creuar la frontera furtivament, van arrlbar a Nicaragua. Peró allá les coses
tampoc no van ser fácils.

ll¡llli¡

Florence Jaugey ha treballat com a actriu, productora i realitza-

format: Betacam

dora a Franga, Méxic i Nicaragua. El 1990 va fundar en aquest
país la productora Camila Films, a través de la qual ha dirigit

Dl¡trlbució: Camila
I

thrs

nombrosos documentals i curtmetratges de denúncia que li han
valgut el prestigi de la crítica i el públic internac¡onals.

l'irIi
I

al lV Encuentro

lt,¡l,,ilroamericano de

VrrlrU l)ocumental

lr¡l.,txrndiente de lvéxico
r ¡,hlr.r El Silencio todas
t,r

vrr

ls

(2O06)

F¡lmografla:
Retrato de La Paz (7990); La hora de los generales (7992)i Muefto de miedo
(7992); El que todo lo puede (79971i C¡nema Alcázar(!997"1i El día que me qu¡eras (1999); La ¡sla de los niños perd¡dos (2OO1-)i Histor¡a de Rosa (2OO5)l De
n¡ña a madre (2006\.
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LOVE, HONOUR AND DISOBEY
AMOR. HONOR

I

DESOBEDIENCIA

Durant 25 anys I'organització Southall Black Sisters ha treballat per combatre la violéncia masclista i donar suport a les

Nac¡onal¡tat: GriI

Ntrclonalltat: Franqa

Bretanya

Irr¡¡luccló: lsabelle

Producció: Sylvr;r

i lrr',lrircns, Patr¡ck de

Stevens, 2005

l.rrrr,rllc. 2005

Direcció: Saeedl

l)lroccló: Viola¡ne de

i

I'IA DOULEUR
FILL MEU. GERMANA, SOMIA AMB EL MEU DOLOR

Khanum
(¡ulo: V. de Villers

Fotografia: Ann('

I oiografia: Jacques

Cottinger, Arun l,r,,

dones que I'han patit a Southall, Anglaterra. El fet de treballar
en un entorn multicultural els ha proporc¡onat una experiéncia i

So: Chinna Boapr'

un coneixement extraordinaris sobre totes les formes de violéncia que s'exerceixen contra les dones, des dels matrimonis
concertats fins als crims d'honor. També poden parlar amb
coneixement de causa sobre les implicacions que hi tenen les
polítiques d'immigració, la policia i el fonamentalisme religiós,
aixÍ com les act¡tuds que prevalen en alguns grups i que continuen posant en perill la vida i la llibertat de les dones.

Gomes, Ralph B()'

Des de 1995, Saeeda Khanum ha treballat en diferents cadenes de televisió britániques com a productora associada,
paral'lelament a la actlvitat periodística en diferents diaris i

MON ENFANI, MA SGUR, SONGE

I

,

tor

ryhowski

!ü¡:

Muntatge: Patricr,

lo¡rn Claude Wolff

Muntotge: Dominique

,

Durada: 58 minr¡l'

Verció: original

l)lrrtrda: 53 minuts

irrr¡

VorBló: original france-

Format: DVD
Distribució: Fact,,,
F¡lms

t

ormat: Betacam

Dht?lbuc¡ó: Centre
Vrrlix) de Bruxelles.CVP

sstevens@factionf

rlr

vesearch@factionf

r

!

, t,rx
"r,,1.

l[]e.vano@cub.v¡dep.be
ilre.devi lers@skynet. be
I

Khadia Diallo és una senegalesa em¡grada a Bélgica, que com
moltes dones del seu país ha pat¡t una de les més greus mutilacions sexuals, la infibulaciÓ. A Brussel'les ha fundat el GAMS
(Associació per l'Abolició de les Mutilacions Sexuals
Femenines) per prendre consc¡éncia i lluitar contra el que con-

sidera un atemptat a la integritat física de les dones, a la seva
dignitat i al seu dret al plaer. El documental dÓna la paraula a
la Khadia ¡ a d'altres dones i filles mutilades per fer una crít¡ca
d'aquesta práctica i donar solucions.
Violaine de Villers va néixer a Brussel'les el 1947 . És llicenciada en polÍtica econÓm¡ca isocial, a¡xí com especialista en mitjans de comunicaciÓ audiovisual i aspectes interculturals' Ha
dedicat també molts esforgos a reconstru¡r una imatge positiva
del món africá en els mitjans audiovisuals'

rev¡stes, que inclou I'edició del diari Leeds Other Paper.
Filmograf¡a:
La fadeur sublime... (1983); Place de Londres' L'ombre des couleurs (]'984)i
Mons¡eur S. et Madame y. (1989); M¡zike Mama 17992); La téte á l'envers
(7993): Rwanda, paroles contre I'oubli; Revivre (1996); ^o couleurs (1997); te
vent de Mogador (7ggg\i F¡t¡grane l2OO3\: Mon enfant, ma s?ur, songe á la douleun Mon jardin dévasté (2005).

Filmografia:
Love, Honour and D¡sobey (2OO5).
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