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PRESENTACIÓ

I ¡r XV¿¡ ed¡ció de la Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona és un clar
Irl)r,n()nt de la varietat de propostes que caracteritza el cinema realitzat per dones.
Ar¡rrr.l;ta diversltat temática i estética posa de manifest que la identitat de les obres
r rrr,,tsl€iX en la pluralitat i heterogeneitat de les seves propostes crítiques envers els
!¡Í¡lilx)tres de la mirada imposada pel patriarcat.

Ir¡¡;l¡¡r de definir quines són les peculiaritats del treball creat¡u de les dones no té

tl si s'aborda des de la noció d'una identitat genérica universal capaq d'¡mpr¡mir
els seus trets diferenciadors. Peró sí que en té quan es defineix des de la
rr¡v¡r(:onsisténc¡a crítica icom a visió alternativa a la reglamentada.

r¡r,rrl

¡rr

l'ol)r¿r

l r',, olr¡cs programades responen a una

mateixa actitud crÍtica envers la realitat norrn¡rlrnr:nt referenciada i al sistema de representació que la justifica. Les noves visions

rllr' cns aporten incideixen no solament en la nostra percepció i comprensió del món,
,¡til.)

liIilbé en la distribució de les veus i dels sabers que les autoritzen.

A r ¡ul,r edició de la Mostra destaquem d'una manera especial realitzadores que amb
',¡rr lreball fan especialment evident aquesta forma d'entendre l'acte de m¡rar com
¡r rnlcrvcnció política. És el cas de Mercé Vilaret (1943-1993), una figura fonamental
rh' l¡r l¡istóriá de la televisió al nostre país i que fa que s'hagi de parlar d'autoria en
rrr¡ulr,l rrritjá per l'originalitat dels seus plantejaments.

ll

Arrlorl,r (lue en realitzadores com Daniéle Huillet (193G2006), que recordem amb Une
I t.,ttt ,nt Louvre (2OO4), un dels darrers f¡lms de la seva fllmografia, indestriable de la
rk, lrr,rr Marie Straub, es tradueix per una relectura de la realitat des de la cultura.

Allrr,,, rc¿llitzadores que s'interroguen sobre el món d'una manera personal i que han
rIrn¡¡l lkrr; a noves formes d'entendre el cinema són Sally Potter, Naomi Kawase i
lllrlko Ottlnger. De la primera, la Mostra inclou Íes, molt poc coneguda al nostre
I¡rt', los altres dues, que des de fa uns quants anys programem de forma regular a
lrr ,.Ir(:¡ó Clásslques de la Mostfa, hi són representades aquest cop amb els seus
r lrril,rii rlocu¡nentals, Tarachime i Prater, respectivament.
I I ,,rflrrlrc¿tl polític de mirar es posa de manifest amb forga en la majoria dels films

ilx;losos a les seccions Panorama de ficcions i Panorama de documenta¡s, amb una
les produccions internacionals més recents; peró molt especialment en Secr:iorrs cor¡l el monográfic d'aquest any, titulat Palestina: diarls del setge. Les realitzar.lores dels documentals que I'integren s'interroguen sobre el conflicte, des de la
rliversitat de les seves histories i a partir d'uns parámetres poc habituals en el discurs hegemónic dels mitjans de comunicació, mostrant altres aspectes de la realitat
que es converteixen així en imprescindibles per entendrela. Agraim la col.laboració de
I'organització Shashat, que ens va convidar a participar en el Festival de Cinema de
Dones que celebra cada any als terr¡toris palestins.
tri¿¡ rle

MEMbRIA DE LA MOSTBA
( t 5b aniversari )

La diversitat de mirades a les quals apuntem no s'exemplif¡ca tan sols en els terrenys
de la ficció i el documental, sinó també en el de I'an¡mació. És el cas de Vera
Neubauer, una de les figures actuals més destacades d'aquest génere, les fronteres
del qual posa en entredit amb la seva experimentació constant, i a la qual dediquem
una retrospectiva amb els seus films més significatius.

Com sempre, la Mostra dedica un espai a les p¡oneres del cinema. La recent restauració per part de I'arxiu fÍlmic de la UCLA (Estats Units) dels films de Dorothy Arzner
ens ha permés projectar els seus films menys coneguts en les darreres edicions de la
Mostra, als quals aquest any s'afegeix Honor Among Lovers (L931-). Per altra banda,
aquesta secció inclou Koibumi, de Kikuyo Tanaka. Que una pel.lÍcula de I'any 1953
formi part de la secció Pioneres té I'explicació en el fet que és un dels primers films
dirigits per una dona al Japó, on les dones es van trobar amb dificultats específiques
que van retardar-ne I'entrada al terreny de la real¡tzac¡ó.
La voluntat de significar-se ha estat una constant del cinema de les dones des dels
inicis. Aixó s'ha anat materialitzant en diverses formes de transgressió, formals i argumentals, que amb el temps han donat lloc a una construcció cinematográfica de la
diferéncia. Amb l'objectiu de fer visibles aquestes aportac¡ons i, al mateix temps, la

Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelona per aquesta tasca de difusió,
en aquest quinzé aniversar¡ hem inclós una secció anomenada Memória de !a
Mostra, que permet tornar a veure o a descobrir cinc films emblemátics per les seves
aportacions en el terreny de la cinematografia i el pensament feministes: The Life and
Tit¡tes of Rosie the R¡veter (Connie Field, 1980); Born in Flames (Lizzie Borden, 1983),
Nt¡us sommes tous encore lcl (AnneMarie Miéville, L997), Die Ritterinen (Barbara
Teufel, 2OO2l i Seitsernán Laulua Tundralta (Anastasia Lapsui i Markku Lehmustall¡o,
2OOO).

Altres seccions anuals són Curts en femení i El vídeo del minut. Un espa¡ propl, un film
col-loctlu. Rosa Vergés és l'encarregada de coordinar la convocatória d'aquesta edició
¿¡rnb el ter¡¡a "lnsubordinades", a la qual també presentará un vídeo propi. Per altra
b¿rrrrla, volern

destacar la consolidació de la secció anual programada per Montse

Rornani i Virgínia Villaplana, que aquest any pofta per títol Utopies reversibles.

Born in Flames

Die Ritter¡nnen
The L¡fe and Times of Rosie the Riveter

Nous sommes tous encore ¡ci
Seitsemán Laulua Tundralt a
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FLAMES
NASCUDA DE TES FLAMES

10 anys després de la revolució socialista als EUA, un grup
molt divers de dones radicals decideixen un¡r-se per ocupar
dues estac¡ons de rádio i així desestabilitzar el sistema patriarcal ¡mperant. Considerat un f¡lm clássic dins del c¡nema feminista independent, aquest pr¡mer treball de Lizzie Borden combina les técniques del documental amb el ritme repid de la
mús¡ca i ofereix una resolutiva v¡s¡ó crít¡ca de les línees que
delimiten les categories d'étn¡a, classe, génere i opció sexual
en els relats mediátics.
Lizzie Borden va né¡xer a Detroit el 1954. Copartícep de l'lvy

Run

League Backpound US Filmaker, va estudiar abans pintura i
história. Posteriorment implicada en la creació cinematográfica,
primer com a muntadora i després com a realitzadora independent, va fundar més endavant I'Alternate Current.

F¡¡mogmña:
Regroup¡ng (79761i Born ¡n Flames (!Ul3]i Working Girrs (1986); Tale from the
DarR S¡de (1988); Love Crimes (1991); lnside Out (1992); tet's Talk About
(t994\i Juarez (L995); Red Snoe Diaries (1996)
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DIE RITTERINNEN
LES AMAZONES

El d¡a 1 de ma¡g de 1987, a Kreuzberg, un barr¡ del districte de BerlÍn,
va tenir lloc una manifestac¡ó massiva. Coincidint amb la visita de
Ronald Reagan ¡ amb la celebració de I'Assemblea del Fons Monetari
lnternac¡onal, quas¡ tota la seva població va sortir al carrer per mostrarh¡ el seu desacord. La manifestac¡ó va tenir uns efectes colp¡dors,
entre ells l'incendi d'un supermercat i el domin¡ dels grups de manifestants sobre la policia, que va haver-se de retirar del barri. D'entre les
persones protagonistes d'aquesta revolta, hi havia un grup femin¡sta i
anarquista conegut com "Die Ritterinnen", que, tal com havien fet
altres vegades, lluitaven i es manifestaven també contra les forces
patriarcals, demostrant la seva resisténcia a la celebració d'aquella
Assen)blea. Barbara Teufel realitza un viatge grafic explorant la memória histórica d'aquesta zona de Befín a través del test¡moni de set de
ICS cor¡rponents d'aquest col'lectiu.

el 1961 a Neuhausen ob Eck, va estud¡ar retór¡ca a la
Urrvorsitat de Túbingen de 1985 a 1989. Posteriorment va estudiar
cint:¡r¡¿r ¿r I'Académia Alemanya de Cinema i a la Televisió de BerlÍn, a¡xí
r;onr ¿¡ l¿¡ ttMlS, a París. Diplomada de la DFFB el 1995, és cineasta
N;¡sr;r¡«la

rrr«kr¡lcrrrlt:nl.
Fllmoú,rafla:

/,x,illiltstt,tt\ttss ( l1)¡t1)); 4u, raben zu treffen (7990li l,tovembeNogel (1991); Ze¡tEeister
(11)()l); l).,ss t,tw,,sk(\ttDytnussetwasgehnlL992liEnlel!(t992ltMánner¡nól
( l1)1,1,), Sl,r,/r /ü tpltl l1l,\)G)i Púnktchen 17997)i D¡e r¡tter¡nnen (2002): Alles Lúge-Auf
(ix Sr(r/x: niLlt llr) \21)ll7l
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Nac¡onal¡tat: Alemanya
Producc¡ó: Annedore
Von Donop, Jorg
Rothe, 2002
Dlrecció: Barbara
Teufel
Gu¡ó: Barbara Teufel

lllm.llt[t: ltlA
ilrfiüoló: l'l}lo

Fotograña: Ralph

FLhlhx0lo: (:l,ullY
ItlIrh I [llftrllll¡l

Netzer
So: lvonne Garber
Mf¡s¡ca: Curt No¡se,
Carsen Weissenfels
Muntatge: Barbara
Teufel
lnterpretac¡ó: Jana
Straulino, Ulla
Renneke, Katja
Danowski, M¡eke
Schymura, Bárbel
Schwarz

Durada: 90 minuts
Vers¡ó: original alemanya amb subtítols en
anglés
Format: 35 mm
Distribució: Mediapolis
Gmblt, BerlÍn
belin. ollice@mediapol¡s-

B*aftr'lo ( :rxlrxr l leld
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THE LIFE AND TIMES OF ROSIE
THE RIVETER
TA

Y¡trlo'xlglrxrl i[¡glesa

l¡tñtll ll,
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Et TEIIPS DE BOSIE LA CAPIIVADORA

ntrrt

,.','{¡{J¡ l{rtlyltllt!i org

"Ros¡e the Riveter" va ser el símbol de les dones treballadores durant
la Segona Guerra Mundial. El film, reconegut com un dels millors documentals de la década dels vuitanta, analitza les conseqüéncies i els
conflictes apareguts a la societat nord-americana durant els anys quaranta derivats de l'ampliació del mercat laboral generada per l'entrada

dels EUA a la Segona Guerra Mundial. Aquest fet, que va desmuntar
automát¡cament els prejudicis sobre la capac¡tació de les dones, es va
traduir en una oferta ámplia i diversa de llocs de treball que foren ocupats per m¡lers de dones sota la crida de "Fes el treball que ell deixa"'
El film ofereix el retrat de cinc "Rosies" que recorden les seves h¡stü
r¡es i presenta alhora un ampl¡ conjunt de mater¡al visual i sonor sobre
aquella época.
Connie Field és la fundadora i presidenta de Clarity Films, una productora formada l'any 1979 amb I'objectiu de produir ¡ distribu¡r pel'lícules
de contingut social i histÓr¡c. Ha diri$it nombrosos films de ficció i
documentals.

online.de

Fllmografa:
Ihe Life and Times of Ros¡e the R¡veter (79&\ Forever Act¡v¡sts: Stor¡es from
the Veterans of the Abrcham L¡ncoln Br¡gode (!99O\i Freedom on My Mincl (79941:

Sa,ud(2006);HaveYouHeardfromJohannesburg?:Aparthe¡dandtheClubofthe
we$(.2aO7)
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NOUS SOMMES TOUS ENCORE ICI

Nac¡onal¡tat: Franqa
Producció: Périphéria,
Les F¡lms du Losange,
vega Film, Ala¡n Sarde,
].997

ENCARA SOM AQUÍ

D¡recc¡ór Annelvlarie

El f¡lm és una contlnuació de la investigació que la directora havia ini-

Miéville

ciat en els seus films anter¡ors entorn la solitud, I'amor, I'amistat i la
relació amb l'altre. La pel.lícula está estructurada com un concert de

Gu¡ó: A.lvl. Miéville

mús¡ca clássica. En la primera pan, com un diáleg platón¡c, dues
dones reemprenen una discussió amb un incessant joc de preguntes

Beaucarne, Jean-Paul

Fotografia: Chr¡stophe

i

respostes; en el segon moviment, Jean-Luc Godard llegeix un text de
Hannah Arendt sobre l'aillament i la solitud; en el tercer moviment
desenvolupa la trobada entre Godard i una dona que el visita.

rar per pr¡mera vegada, el 1-972, amb Jean-Luc Godard amb la foto fixa
de la pel.lÍcula Tout va blen, les seves carreres han estat unides, de
Miéville ha treballat amb el polémic director
francés com a guionista, actriu, productora, muntadora, codirectora
(l¡rectora d'art. La seva obra cinematográfica se centra, entre d'altres,
r:rr cl problema de la ¡ncomunicació.
rn¿¡nera que Anne-Marie

¡

Fllmograña:
975); lc¡ et a¡lleurs (79761i Comment Qa va? (7976],: S¡x fo¡s deux/Sur
t! st\ts lit t:tnniluúcat¡on (1976)i France/tour/detour/deux,/enfants (1977); Le livre de
M¡nKt lt\)8.41: Son and Hard 17986)i Mon cher sujet (1988); Le Rapport DarTy (1989)i
(.i,rxrxrfls vont lcs enfants 17990) Contre I'oubl¡ (7991],i Lou n'a pas d¡t non l1994li
l)t\tx lt)¡s c¡txluínlL' ans de cinéma franAa¡s (79951i Nous sommes tous encore ¡c¡
(1!)f)7): f,x) okl I'lace 11998): Aprés la reconc¡l¡at¡on (200tli L¡be¡lé et patr¡e \2OO2)
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Chr¡stophe Pollock

So: Franqois Musy,

I

clrm¡rlr¡tlllrt

a¡L,

Alldhl ¡t,'l¡l I apsui

Ftll.lrair:
I

l¡,Arrlprr Ilonkanen,
li€ll d Mrfilrvo. Markku
lalxrHñ¡rrlll0, Arlo

htl*nr
Ilrl¡llr:

Muntatge: A.M.

I

M¡éville

lnterpretac¡ó: Aurore
Clément, Bernadette
Lafont, Jean-Luc
Godard, Dav¡d Amigon¡,
V¡ncent Babel...
Durada: 80 m¡nuts

l[¡aildrlñ I [l]!rrl
laotlá, rrlllrutl linesa
lrlr ¡Ilrlllolrr 0n

rlle¡
tlttrl.
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SA

du Losange, ParÍs

Mrukku

el$til¡hcllkr

Vers¡ó: or¡ginal france-

Format: 35 mm
Distribució: Les Films

krlr¡nnes

Flsrrl¡holllr¡

Christophe G¡ovannoni

Olivier Burgaud,

Anne-Marie Miéville va néixer a Lausanne el 7942. Des que va col.labo-

Ntnt\1kt tltttx

Rosa da Costa,

ll¡xtdll|t: linlándia
ñ*mol0 l(tril Donner
l'rrIx llrxrtr, 2(X)O
lllrt¡l0, Arnslasia
I qBf r Milkku

r{itrldltr{t, I l,ll,1ilk¡

SEITSEI.IÁX HULUA TUN DRALTA
SET CANTS

A TA TUNDRA

Tal com indica el tÍtol, el film es compon de set cants. El primer i el
seté són documentals. Els altres han estat dramat¡tzats amb elements
de f¡cció. Aquesta obra explica la vida d'un poble del gran nord, "el
nenet", que encara conserva tradicions nÓmades. Els actors i les
actrius del film es representen a si mateixos en la v¡da real.
Progressivament, el film revela els efectes de les onades de la histÓria
sobre les seves vides: la preséncia de l'¡mperialisme sov¡étic, la ¡mpc
sic¡ó de la llengua russa a l'escola, I'obligatorietat de penjar els retrats
de Lenin i Stalin en un lloc destacat de la cabana... Escrit i realitzat
per una cineasta provinent d'aquesta comunitat, Seitsemán Laulua
Tundratta és l'exponent d'un treball fet amb una precis¡Ó documental

extraordinária que no exclou pinzellades d'humor i algunes sorpreses.
El treball documental d'Anastasia Lapsu¡ ¡ Markku Lehmustall¡o es
caracteritza per la seva visió antropolÓgica i ha estat especialment fructífer durant tota la década dels 90.

l¡ñllÉrq rI r(urtrL lt

F¡lmografia:
ln Rein(leer Shape Accross the Sky (1993); Parad¡se tost (1994); The Farawell
Chronicle (a995\ Anna (1997); Iñe Sacr¡fice, a Film about a Forest (1998);
Seifsemán laulua tundralta (2}úli Mothers of Life (2cn7\i Paimen (2@2)i
)umalan Mors¡an (2OO4\; Fata Morgana (2OO4

,arOr* or,-l roraro
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PANOBAITIA

DOCUÍ{ENTALS

Diáleg entre

ab*nts/Si me quleres escr¡b¡r

Judith Butler, phtlos{re en haut genre
La nlebla en las palmeras
Quanrer
Reslste¡rcia

Rqita
Vores lykkes

l|en&r (E¡emies of Hapiness)
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DIALEG ENTRE ABSENTS/SI ME
QUIERES ESCRIBIR

tOra

Visió de la Guerra Civil espanyola a través de quatre históries epistolars protagonitzades per un mil¡tar revoltat i quintacolumnista en el setge de
Madr¡d, una dona acabada de casar amb un m¡l¡c¡á que combat al front de
Terol, una parella valenciana que tracta de superar tots els obstacles per
poder estarjunts ¡ un br¡gadista ¡ncorporat al front de I'Ebre. Elstextos més
personals es complementen amb els emesos per la propaganda, que a la
pel.lÍcula són representats pel relat d'Armand Guerra sobre la seva exper¡énc¡a com a real¡tzador enviat al front per la CNT.
Lala Gomá és realitzadora de TV3 des de 1985 i directora de d¡versos documentals que han estat premiats en diversos festivals i associacions internacionals ¡ nac¡onals. Va rebre el Premi Nacional de Cultura 2006, apartat
Audiovisuals.
Helena Sánchez Bel és escriptora, realitzadora i guionista. Ha partic¡pat i
organitzat diversos congressos i activitats v¡nculades amb el teatre i la filG
sof¡a. El 1996 va fundar amb Valentí Figueres I'empresa de producció de
documentals "Los sueños de la horm¡ga roja". Ha part¡cipat en la realització
de d¡versos documentals des de 1997 com a guionista i productora.
Filmograña de Lala Gomá;
Granados ¡ Delg,ado, un crim legal (\19PG)i Les vacances dels nens de Burk¡na (].997\;
Winn¡Wg, parilles d'un ex¡l¡ (L9ggli Est¡mada waheda (2@L)i Quil no hi ha aigua (2@2)j,
D¡áleg entre ab*nts (2006); yosltres e/s b/ancs (en postproducció)
Fllmografa d'Helona Sánchoz:
El muro del s¡lenc¡o (1996); ¿os accioristas del arte (79971i Mov¡m¡entos m¡gratorios (1998):
La doble v¡da de Eva (19992001); El v¡4e de la memoria l2m2li Manrel Monleón, un gr¡to
peÉado en la pared (20O92O0a); D¡áleg entre absnts120061
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JUDITH BUTLER. PHILOSOPHE EN
HAUT GENRE

Nacionalitat:

FranQa

Producció: & Assoc¡és.
Arte France, 2006
Direcció: Paule
Z

Documental que fa una aproximació a l'autora de Gender
Trouble (1990) i a la teoria queer, segons la qual les identitats
sexuals són construccions culturals, i per tant formes socialment variables. La realitzadora segueix Bufler mentre impafteix
classes i conferéncies, visitant una exposició de Cindy
Sherman i en moments en qué, en un to més intimista, parla
de la seva infantesa i dels seus orígens jueus.
Paule Zajdermann ha realitzat una trentena de films documentals i de ficció, entre els quals destaquen parote de cha¡ne

(1991), La sabre brisé, l'affaire Dreyfus aujurd,hui (1995),
Voyages voyages, Da4ar (t999) i Un enfant quand je veux, si je
veux (2OO4).

ajdermann

I ',¡rury,r
f¡trdlhl
|t¡§mlll l,rr',,¡r
lait¡r rxrr,
1,,1,'
flrrl.

Eaa,*I,l l,llllr'l

Guió: Paule
Zajdermann
Fotograf¡a: Jean-Luc

lll.,¡dl,¡xl"r
lll¡l,rr.¡l¡
I¡¡t|r¡.,

Cohen

So: Domin¡que Kerbauf

fl{¡rfu.

Muntatge: Michéle

La¡lr Ixi

Loncol

at fi*i"r
hrlf¡r.

Durada: 52 minuts
Vers¡ó: orig¡nal anglesa
i francesa amb subtí-

tols en francés
Format: Betacam

SP

D¡str¡buc¡ó: Tele
lmages
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Pel.lÍcula creada amb material d'arx¡u de diversa procedéncia que narra
I'aventura del fotógraf astur¡á Santiago Bergson des de la seva joventut, als anys 20 a Alemanya, quan era estudiant de fisiques, fins a la
seva participació en el Projecte Manhattan, que va donar com a resultat la creació de la bomba atómica. El relat dels sent¡ments i les experiéncies d'aquest peculiar personatge és una invest¡gac¡ó sobre la
construcció de la memória i dels seus avatars en la construcció de la
identitat individual ¡ col.lectiva. Els límits entre la realitat i la ficció
desapareixen en els records deposats en les fotografies ¡ en el moviment de les imatges que gu¡en els itineraris de la memória histórica.
Carlos Molinero (Madrid, 7972) és guionista, d¡rector i es va formar en
la primera promoció de la Escuela de Cinematografía de la Comunidad
de Madrid. Des de 1996 ha intervingut en d¡verses produccions com a
guionista i director. El 2001 va realitzar Salvajes, el seu pr¡mer llargmetratge.

lrr

fritC.

(2UX;)

¡
t,,,u,

fli rFtr r lllil¡llil
Ba{[ilr

ccouriat@tele¡mages.com

Fllmogralia de paule Zajdermann:
Atl,iltttc tetñezvous (1989); parole de chaine (!99I)i Le sabre br¡sé, l,affa¡re
l)u,ylus ítttourd'hu, (1995); La belle de Fontenay (Lgg')i lJn s¡écle d,écr¡va¡ns:
l)(r/s I0s.sr)g (1997); te bo¡teux: Baby D/ues (1999); Voyages, voyages, Dakar
( l1)1)1,): I ¿r b¿tpté¡trc du bo¡teux (2OOO\| Un enfant quand je veux,
s¡ je veux
(?o(l4l: Mete l¡lte, pour la yle (2005); Jud¡th Butter, ph¡losophe en haut genre

I rrrr¡'rr

TA NIEB1A EN tAS PALMEBAS

&

Lola Salvador és novel.lista, guionista i productora. Ha treballat com a
guionista en diversos ámbits, el cinema, la rád¡o i la televisió, i va
obten¡r el Goya al millor gu¡ó adaptat per Salvajes, pel.lícula en qué
també va ¡ntervenir com a productora.

F¡lmografia de Carlos Mol¡nero:
Dos niños de buen corczón (79961; Mak¡ng of Atraco (79%li Estud¡o antrowlóEico de la mue¡fe en España (79981i Salvajes (2OO1)i La n¡ebla en las palmeras
(2OOs)

Fllmografia de Lola Salyador:
La niebla en las palmeras (2@5t

,ono*ro oo,rrr*oo ,n

QUAMEB
Quamer té 11 anys i viu amb la seva famÍlia en un suburbi
pobre d'una c¡utat de l'india. Com moltes altres nenes i nens
del país ha de treballar per sobreviure i ocupa bona part del dia

fent bragalets amb l'ajut de les seves germanes. Pel fet de ser
nena, va haver de deixar l'escola, que recorda amb enyoranga.
Sense comentaris afegits, ev¡tant qualsevol concessió al sentimentalisme i al plany i amb un respecte absolut, el documental
ens mostra el món de Quamer tal com ella el veu, convidantnos a reflexionar i a aprendre.
Preeya Nair va estudiar pintura i cinema a Anglaterra. Va
comenqar a treballar com a realitzadora de televisió, fent programes infantils per a la cadena Channel 5 i va fundar la seva
própia companyia productora, Flying Elephant Films. Et 2006 es

va iniciar en la realització de films documentals amb Hear My
Cry

Nac¡onal¡tat: ¡ndia
Producc¡ó: Flying

ld..nrllhl: lst)anya
hartl0: ll¡xr Media,

Elephant Films, 2OO7

Jlilal

D¡recció: Preeya Na¡r

Muntatge: Rima

Itado l Ú:trxla
l*te
lü. I t¡ tt¡kt lorre
Frlrrrir: hrortitno

Mazumdar

llnlc{r

So: Madhu Apsara,

ltr Fnhl ll lif o
lvn (iuerra
lilAl¡:
llal}t' llñltún l'rada
h¡h, t¡2[tlnuts
Itlíat rÍlllttrtl oúste
Lrá
hrrñtil, ltr ilIil
ü*lh¡olo: ltA(; Media
ha al* rlxllil rxrl

Gu¡ó: Preeya Nair
Fotograf¡a: Preeya Na¡r

Preeya Na¡r

Música: Fernando
Benadon, Narayan
Mani
Du.ada: 23 minuts
Vers¡ó: or¡ginal urdu
amb subtÍtols en
anglés

Format: Betacam

SP

Elephant F¡lms

lrtts[f Vdlx lrrntta
r$ il f x¡llvill Mt{eres

insightindra.¡n@gmail.com
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D¡stribuc¡é: Flyubg
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RESISTENCIA
Astúries, L993.232 treballadors de la metal'lÚrgia Duro
Felguera van ser acomiadats. Lluny d'acceptar la dec¡sió de
I'empresa, els homes i les dones afectats van emprendre una
sér¡e d'acc¡ons amb l'objectiu d'aconseguir la relncorporac¡Ó de
tots els acomiadats. El documental recull el conflicte laboral
més llarg de la história europea, aprofundint en l'experiéncia
viscuda durant més de 12 anys per un col'lectiu que fins i tot
va estar un any tancat a la torre de la catedral d'Oviedo. En
aquesta crÓn¡ca del conflicte, la directora mostra un espec¡al
¡nterés en el paper que les dones van adoptar durant el procés
de resisténcia.
Lucinda Torre va néixer a Astúries ¡ és ll¡cenc¡ada en histÓria
de I'art. Ha produil, escrit i dirigit d¡versos curtmetratges, documentals i programes per a televis¡ó. Des de I'any 1993 forma
part de l'equip de Programación de Cine y Documentales de
Telemadrid. És membre de la productora BAC MEDIA i d'ARDA
(Asociación de Realizadores y Directores de Asturias).

Fllmograña do Prooya Na¡r:
Hea¡ My Cty \2U)6li QuanÉr l2AJ7)

,o | ,onororo oo,rrunro.,
I
I
I

Fllmogaña de Lücinda Torre:
T¡empo de danza (79941i El beso de la t¡erra (79991i Resistencia (2006)
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BEYITA

Nacional¡tat: Espanya
Bou, 2006

Maria de los Reyes Castillo, Reyita, va néixer el 1902. La seva
vida no és tant diferent a la de tantes dones cubanes d'aquella
época, peró la publicació de la seva biograf¡a, escrita per la
seva filla, va propiciar que el seu món familiar i quotidiá tingués una relleváncia pública i h¡stór¡ca. Els episodis de la seva
vida reflecteixen els principals esdeveniments de la histór¡a de
Cuba, des de l'esclavisme fins a I'actualitat.
Olivia Acosta és realitzadora de documenlals i Reyita és el seu
primer llargmetratge. Anter¡orment ha treballat en la producció
de documentals per a "Documentos TV", de TVE.

l}trr¡lllrl;

VORES LYKKES FJENDER ( Enemies

Hrt&a,ló llillk! Iaber,

of

Producc¡ó: Montseral
D¡recc¡ó: Ol¡va Acosta

r

Elena Ortega

It¡e

Guió: Ol¡va Acosta,
Elena Ortega ¡ Rocío

Santillana. Basat en el

llibre

Rey ¡t a, se nc

¡II
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l¡r¡m
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t v.r Mulvad

ilFláFI

lln,rrr', Knak,
l¡rlple llrlrrn¡rr,

Fotograf¡a: Xavier Can

il

Negrete, Ana Mu Pérez

b{Ér t}l [rÍrlltl
lffla' tf , Irtlltls
llltL,'xltlllr¡rl ¡[U,,le'
ra lilet I ¡rrlrllrrr itnltl

Durada: 88 manuts

ü¡dllilh

So: Fermin Domínguez
Muntatge: José

Vers¡ó: original caste-

comunicació audiovisual. Ha treballat com a productora i guionista de reportatges i documentals per a TVE ¡ ARTE. Reyita és
el seu primer llargmetratge documental com a directora.

llana amb subtítols en
anglés

Format Betacam

SP

D¡stribuc¡ó: Sagrera TV

i Hermedia
oacosta@ya.com
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i Elena Ortega:

ENEMICS DE LA FEUCITAT

lrr rxl*ntl,ny I llll
IEJ¡.ál -'lXl/

res eleccions parlamentaries democrátiques, després de 35
anys. El documental dÓna a coné¡xer la campanya electoral de
la Malai Joya, una dona de 27 anys. S'incideix molt especialment en les conseqüéncies que té ser dona i denunciar els
senyors de la guerra Talibans pels seus crims contra el poble
afganés.
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El setembre del 2OO5 es van celebrar a I'Afgan¡stan les prime-

llí¡t,

Rub¡era

Elena Ortega va néixer a Sória el 1978 i és llicenciada en

F¡lmografta d'Ol¡va Acosta

i
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mente de Daisy

Al I

Hapiness

Nascuda a Dinamarca, Eva Mulvad va estudiar a la National
Film School. És realitzadora de documentals per a la televisiÓ
danesa des del 1997. L'any 2006 va coreal¡tzar, amb Judith
Lascade, el documental Kolonien, sobre una comunitat danesa

a l'Argentina que manté les seves tradicions.

F¡lmograña d'Eva Mulvad:
Homo sap¡ens (19g7\i Nár v¡skilles (2OO3); Vores lykkes Aender (2OO6)i Kolon¡en
(2006)

,ono*"^ oo,r"a*roo

,,

PANORAMA
FICCIONS

BerbagiSuami
Comme l'ombra
Fris levegó
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BERBAGI SUAMI
AMOB COMPARTIT

A partir de les experiéncies de tres personatges femenins procedents de diferents entorns socioculturals dins de la soc¡etat
indonésia, l'elit económica musulmana, la comun¡tat xinesa de
classe mitjana i la poblac¡ó javanesa, el film posa al descobert
la pervivéncia de la pol¡g¿mia a lndonésia. Lluny de desaparéixer, aquest costum antigament reservat a la reialesa este
experimentant un auge a I'actualitat, emparat sota pretextos
demográfics i religiosos, fenomen sobre el qual vol cr¡dar l'atenció la realitzadora.
Nia Dinata va néixer el 1970 a Jakarta. Després de cursar
estudis de cinema a la Univers¡tat de Nova York, va tornar a
lndonésia el 1995 per treballar princ¡palment a la televisió, dir¡g¡nt programes, espots publicitaris i vídeos musicals. Des del
20O1, en qué va real¡tzar el seu primer llargmetratge, Cau Bau
Kan, Nia D¡nata s'ha caracteritzat per la seva hab¡litat per fer
arnbar a un públic ampli temes compromesos al seu país, com
l'opressió de les dones, I'homosexualitat i els conflictes interculturals.
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F¡lmograña de Nia Dlnata:
Cabau-kan (2OO2» Arisan! (2OO3li Berbagi Suami (2006)
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COMME IOMBRA
IOM I-'OMBRA

Claudla, una dona independent de trenta anys, treballa en una agéncia
de viatges a Milá ¡ assisteix a un curs de rus a ¡es tardes. La seva v¡da
es veurá alterada amb l'arribada d'un nou professor de rus, Boris, per
qui sent una especial atracc¡ó. La seva amistat aviat es transforma en
una relació sentimental fins a acceptar I'allotjament a casa seva de la
cosina de Boris, Olga, recentment arribada d'UcraTna. Malgrat la incomoditat inicial, Claudia s'acostuma a la seva manera de ser, tan diferent de la seva. Aquest contrast la portará a mod¡ficar els seus háb¡ts
les seves rutines quotidianes excessivament reglamentades. La seva
estranya desaparició posará en crisi la seva vida. A través d'una história col.lectiva, la dels homes i les dones immigrants com l'Olga, i una
d'íntima, com la de Claudia, Marina Spada construeix la geografia
soc¡al i sentimental de les modernes ciutats europees. A partir d'una
crít¡ca obseruació de la realitat, la directora qüestiona no solament una
forma de vida, sinó la mateixa forma d'observació que ens condiciona
a sentir ¡ a viure les coses d'una manera determinada.
¡

Marina Spada, nascuda a Milá, va estudiar história de la música a la
universitat. Va treballar com a ajudant de direcció abans de fertreballs
¡Irtrlicitaris i telev¡sius. Es va iniciar en la real¡tzac¡ó cinematografica a
tr¿¡vés del curtmetratge i va dir¡g¡r el primer llargmetratge, Forza cani, el

2002.

Nac¡onalitat: Itál¡a

¡a¡rdtt.t

Producc¡ó: Daniele
Maggion¡, Francesc0
Pamph¡l¡, 2006
D¡recc¡ó: l\4arina
Spada
Guió: Daniele Maggrorl
Fotograf¡a: Sab¡na
Bologna, G¡orgio
Carella
So: Paolo Benvenutr
Muñtatge: Carlotta

Xaaarli I r,r'{x l'r¡vta¡,

¡¡t

Crist¡an¡

Música: Tommaso
Ledd¡

I
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Kravos, Karolina Dalrr,
Porcar¡, Paolo Pierolx,l
Durada: 87 minuts
Vers¡ó: or¡ginal ital¡¿xr,,
amb subtítols en
anglCs

Format: 35 mm
D¡stribuc¡ó: Kairos I rl¡r,

I
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Aquest és el primer llargmetratge d'Ágnes Kocsis, nascuda a
Budapest el t977. Va cursar estud¡s de f¡lologia, literatura i
realització cinematogr¿fica a Budapest ¡ al Centro Sperimentale
de C¡nematografia de Roma, alhora que s'¡nic¡ava en la direcc¡Ó
de curtmetratges. Fris levegó, el seu primer llargmetratge, va
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Premi Astor de Plat¿r,rl
Festival internacional (,,
l\¡ar del Plata. 2007

AIRE FRESC

La relació entre Viola i la seva filla adolescent, Angela, s'ha
anat fent cada cop més d¡ficil. La noia s'avergonyeix de la seva
mare, que treballa netejant lavabos, i no pot evitar obrir totes
les finestres cada cop que torna a casa. La mare, per la seva
banda, només pensa a trobar un home a través d'anunc¡s per
acabar amb la seva sol¡tud. La tensió entre els dos personatges es va fent cada cop més intensa i només sembla afluixar
una m¡ca quan, al vespre, seuen al sofá per veure el serial de
televisió.

,i

Premi de la crítica al
Festtval de Venécia, 2(x r
- Premi de la crítica C«\,r
coopeératif a Cinemed
Festival lnternational (Ir
C¡néma lvléditerranéen (i

FRIS LEVEGO
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m.ancilla¡@kairosfilm.¡r
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ser presentat a la 59a edició del Festival lnternacional de
Cinema de Cannes, entre d'altres.

F¡lmogafi a d'Ágnes l(ocsis:
Szofi¡rozott levelek (2OO7li 78 kép egy RonzeNgyár¡ lány életébÓl (2OO3li A v¡rus
(2005); Friss levegó (2006).
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lnterpretac¡ó: An¡ta

Montpellier, 2006

de Marina Spada:
Itn ti()nil) tk)po l'altto (1989)t Maratona d¡ New York (7994); t'ast¡ce (1996);
¡ t,iltctsco I ü)tteltt, lo scr¡ttore a sette code (79981i Dove s¡ guarda c'é quello che
s,,x,lo ( l99tj); I otza c¿ln¡ (2OOL)i Come I'ombra (2006\
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HEZKE CHVILKY BEI ZARUKY
( Pleasant Moments )

Nacional¡tat:

Rept¡l )ll,

Txeca

Pfoducc¡ó: Kater¡nir
Cerná, 2006

TIOMENTS PTAENTS

Direcció: Vera
Chytilová
Guió: Vera Chytilov,

Anna és una psiqu¡atra independent i emancipada. Les persones que van a la seva consulta l¡ expliquen els seus problemes, relacionats amb la recerca de I'amor, l'éxit professional i
la realització personal. Un calidoscopi de fragments de vides,
de vegades cómiques, trag¡ques o banals, que expressen tota
la gamma de sentiments derivats del sistema de vida contemporánia.
Vera Chytilová va néixer a Ostrava el 7929. Va estud¡ar arquitectura a Brno durant dos anys i va treballar com a dibuixant i
técn¡ca de laboratori. Del 1957 al ]-962 va fer els estudis de
direcció cinematográfica a l'Escola de Belles Arts de Praga
(FAMU). Es considerada una de les representants de la
Nouvelle Vague del cinema txec dels anys 60.
F¡lmog,al¡a de Vera Chyt¡lová:
I \ilr th¡ til t,cltovce 11959): Zelená ulíce \1960): Koc¡c¡na - Pan Ká \1960); Z urnal FAMU - PNni
t't\ , rrilk I ltt(;\): Í'ytel blffh ,7962): Strop ( 1962): O necem J¡nem \1963); Peil¡cky na dne
( l' ,( r,): § lr¡rAri¡sÁy ( 1966); Ovoce strornu rajskych jine \1969): Kamaradi \797 Il: Hra o jablko

(l',/(,)i(1,¡s/r',nI/p/osn?(1978): PanelstoryanebJakserodisidl,ste(1979)iKalam¡ta
I lt tBl tt (:ltyl tlt)v,t Vt:tsus f onDan \L987): Faunovo vehn¡ pozdní odpoledne \L983); Praha til't\trhil' \ril t, I v¡opy I l9a4)i Vlc¡ bouda ,1985li Prague \1985); Sasek a královna i'L987)i

,1¡)/)ylrrr\{y),,,1r,t)yl(y¡,¿i/r¡(19881:T.G.M..osvobod¡tel(1990);MiPrazanémirozume)i
l','l I ): lI!r( tvt ,nil'lt KttNalbsiEutntag (1993): Past¡, past¡, pasticky (1998) i Vzlety a pády
l)t)\\)|. Vylilt,ilil / t,tt, l2f(\1) : Páüán¡ po Ester (2OO5l: Hezké chvilky bez záruky \2OOO).
(
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Fotograña: l\4artin
Strba

So: Dan¡el Némec
Muntatge: l\¡art¡n
Strba
,

lnterpretació: lgor
Bares, Jana Janekr¡v.r
Jana Krausová, Bol(

atal r ir['q llrllx:,

rttr

Katerina lrmanovov.r

Mús¡ca: David Kra(¡

l'¡rrrya
)lrdlld
l¡br|a. .'rx)t'
M'lhrlrr¿t
L¡¡L
J ll¡,
Il, tl' lltr',¡r rkrl Rio
Ht;.ft.Ar¡l¡,Lr

l

Polivka, Zuzana
Vejvodová

MAMMMONA
Documental experimental sobre el cáncer de mama en qué la
realitzadora combina la poes¡a de les ¡matges amb les seves
próp¡es reflexions per oferir una interessant ¡nterpretaciÓ de la
malaltia.

Maria Lluisa del Río és professora de secundária de geografia
história i de llenguatge videográfic i fÍlmic, activitat que combina amb la de realitzadora i guion¡sta de documentals per a TV

i

Mataró, de la qual és cofundadora.

llaaa,'{l¡lrxrl r.¡rsle

ta I . 6lrtlrÍr¡r
tna, Mlill lrV
l¡llrtrlo M'llrllsa
¡l llh¡ l¡rxr
I ltlFl¡h{nr

rr

rx.l

Dufada: 108 minul:,
Versió: original txer..

r

amb subtÍtols en
francés

Format: 35 mm
Dist¡ibució: Czech
Telev¡s¡on
jitka.prochazkova@ceJ,,r
levize,cz

Fllmogralia de M' Llúis del Río Leó¡
Mammilona (2@61
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OUTSIDE

Nacional¡tat:

I',rrnya
hlt.tlrl.
lltxr!,tre
h*r|ó
llrF rrrl/
¡ltr.. ArUilhls
Ill
$' Arq,,¡',' ¡¡¡¡¡ss
Ht¡¡til l trrrrr
f ¡lrtsr

EUA

Producc¡ó: Aleen)
Hossain, 2005

FORA

Direcció: Jenn Kao
Gu¡ó:

En un món apocalíptic, un grup de supervivents ha fundat una

lenn

Kao

Fotograf¡a: Julie
Kirkwood

nova civilització sota terra. Aillats de la superfíc¡e, els habitants
d'aquest submón porten implants que els mantenen confinats i

So: Jeremy Grody

proteg¡ts de qualsevol contacte. Peró Devi, una noia que treballa com a censora dels m¡ssatges en vídeo dels seus conciutadans, ho arrisca tot en entrar en contacte amb Ari, una habi-

Fugazza

tant del món exterior.

Muntatge: Nadia
Música: Karen

lVl¿lrt

l r*r

lilrl ltov¡ra
h*¡r.
§¡rulx,lo: Ar¡.1els
aúrflt lnll¡r lillrrias,
I&le llrlr¡rrlr,
rrlrrrlri
¡Il,'l
ñll, 'dUttxrl Citste-

ril

Messner

lnterprétació: Cornlrr,
Ford, Keaton
Talmadge, will colly,.r

Graduada l'any 2OO5 per la UCLA en Direcció cinematográfica,

Esther Lin, Lillian I l.,rr

Jenn Kao resideix entre Los Angeles ¡ Beijing, ciutat on viuen

Durada:22 minuts

els seus pares. Outside, treball de fi de curs, és el seu primer
curtmetratge i actualment treballa en el seu primer llargmetratge, un film de zombies.

Vers¡ó: or¡ginal anlll, .

Orlsxtr

(2(X)l))

,, Lorororo r,,,,o*,
I
I
I

2006

moment i la situaciÓ convida al pessim¡sme. A¡xÓ no obstant,
es produeix un gir totalment inesperat.
Llicenciada en art drametic (RESAD) I'any 2O00, Ángeles
Maeso és actriu de teatre i televisiÓ. El postre és el seu primer

curtmetratge de ficció.

hni.

lvrl
lll'ostre

latF

*aÉr",-lr,,hhr',

Jennkao@yahoo.conr

Film Festival de Sarr I r,,

F¡lmogralta do Nacional¡tat Jenn Kao:

,

-ñcfflñ

D¡str¡buc¡ó: Jenn K,x,

ciaficció al Comic 0rnr
lnternat¡onal lndeperrl,

Les tres protagonistes, una mare i les seves filles, estan a
punt de menjar-se les postres. No estan passant per un bon

T|r

Fofmat: Betacam Sl'

Premi Student Frlnr,il
D¡rectors Gurld of Anx,il,
de Los Angeles, 20o1,
Premi al millor film (l(, , ,,

EL POSTBE

r orrt

,

'

r,r
,

F¡lmogtaña d'Ángeles Maeso:
El postre (2OO7\

,onororo

o*ro*, ,,

¡

ffi

TICK TOCK LULLABY

YES

Nacionalitat: Grail
Bretanya
Producc¡ó: L¡sa

La relació entre una microbiÓloga nord-americana i un exiliat

Comédia irónica sobre les inquietuds inevitables a l'hora de

Gornick ,20OG

decidirten¡r un fill o no tenir-lo. Sasha, una dibuixant de cómic,
no este gaire segura de ser mare. El temps passa i ni ella ni la

D¡fecc¡ó: Lisa Gorü

seva companya Maya poden fer-se'n a la idea. Finalment decideix crear dos personatges de cómic i, a través d'ells, analitzar

diferents formes de procrear. A mesura que els seus dibuixos
progressen, la ficciÓ influencia cada cop més Sasha...; o és a
l'inrevés? El que succeirá és el resultat d'una punyent ialhora
caótica urgéncia de crear, s¡gui un nadó o sigui una obra d'art.
Lisa Gornick es va iniciar com a actriu de comédia abans de
passar a la direcció de pel.lícules. El seu primer llargmetratge,

rodat en 28 dies, Do I Love You? (2OO2), ha obt¡ngut nombrosos premis a festivals.

I

Guió: Lisa Gornich
Fotograf¡a: lnge
4I rh'.¡.¡

Blackman, Sophr('
Meyer, L¡z Smith

'

So: Jennie Evans.
I

Matthew Gough
Muntatge:

N4aya

,r ¡r

I l.,l r otl)

r, n

rtr.l

I

Harris

Mús¡ca: l\4at

Davr(1 .,',

lnterpretació:

Jorrr rr,.,

Bend¡ng, W¡ll¡anr

Bowry, Raquel Cas

,r, t,

Sarah Patterson, I r'

l', rrlilill',
a{lh
lrrrlá .¡r![r,rl,rrlllr:Sa
ttHal l', rrrl
M,'ll(nrs
lrl¡§slln

,

Gorn¡ck

Durada: 85 m¡nul.,

Versió: original

arr¡1t,

Format: Betacanr I'l'

libanés a la llum dels prejudicis religiosos i culturals és l'argument d'aquest llargmetratge de Sally Potter, injustament exclÓs
de la distribució cinematográfica del nostre paÍs. Com és habi-

tual en la realitzadora, els elements convencionals, com el
mafeix affair entre els protagonistes, es combinen amb la
transgressió, que, en aquest cas, es tradueix en la utilitzaciÓ
de diferents punts de vista ¡ formats, i molt especialment per
la riquesa dels di¿legs, totalment en vers.
Nascuda a Londres el 1949, Sally Potter va iniciar la seva
carrera aftÍstica en el terreny de la performance, la coreografia,
la música i la dansa, fins a crear la seva prÓpia companyia, la
Limited Dance Company. Des de molt jove va combinar aquestes activitats amb la real¡tzació de documentals i pel'lícules

experimentals. Amb Orlando (L992) es va guanyar el recone¡xement de la crítica i I'audiéncia internac¡onals.

Distr¡buc¡ó: Lisa
Gorn¡ck
l¡sag@vol iantdol l.co.

F¡lmo8,rafia deLisa Gorn¡ck:
Do I I ovt: Yoti) l?OO2), f¡ch

Iock

r

F¡lmografia de Sally Potter:
Thr¡ller (1979)i London Story (1980); Ihe Gold D¡ggers (1983); Iears, Laughter,
Fear and Rage: Tears (L987) i Tears, Laughter, Fear and Rage: Rage $9a7li I Am
an Ox, I Am a Horse, I Am a Man, I Am a Woman (L988li Orlando (1-992\i La lecc¡ón de tango (1997)i V¡das turt¡vas (20@li Yes (2OO4l

rl,

Lullaby (2OOG)
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REIROSPECTIVA
VEBA NEUBAUEB

A

ni m at i on

for LiveAct i on

The Dec¡sion

Hooked
The Last Circus
La Luna
The Mummy's Curse

Wheel of Life
Wolly Wolt
Woolly Tow*Woolly Head

Vera Neubauer va néixer aPraga el 1948 i va seguir estudis artistics en aquesta (jrr

tat, a Düsseldorf i a Stuttgart abans d'establir-se a Londres, on es va especialitzirr

,,rr

cinema al Royal College of Art de Londres I'any 1970. Des d'aleshores ha combirr,rt ,,t
seu treball com a realitzadora amb l'ensenyament en diferents universitats, la dirrrr, r,,
de programes infantils ijuvenils per a la BBC iChannel 4 i la direcció de la produr:l,,r,r
Spectre Films. Guanyadora de dos premis BAFTA (British Academy Film and Televir,r,,r,
Awards), Vera Neubauer és una de les figures més destacades del génere d'anilrr,r, r,,
en l'actual¡tat.
Els seusfilms són una sÍntesi en qué es combinen elements propis de I'entorn
domést¡c amb d'altres procedents de la cultura popular, els contestradicionals i l,r
mitologia. El naixement, la mort, la infantesa i la maternitat són temes recurrents (I,
la seva filmografia, que tracta des d'una perspectiva feminista, crítica i irreverenl ,rrrrl,
les convencions socials de génere.

ANIMATION FOR LIVE-ACTION r.r
Flrll Mulloy,

La protagonista és una realitzadora que no troba la forma d'ex-

|llr

Des dels inicis de la seva carrera, els films de Vera Neubauer destaquen per una
experimentació constant en lestécniques ien l'estructura narrativa. Aixó es matoil,rlrr
zaenla utilització d'una gran diversitat de procediments i suports; des de l'anim¿rr r,,
de

tot tipus d'objectes i les figures de paper retallat fins al dibuix, els gargots

inf¿rrrtrt

o la manipulació directa del film, que combina sense complexos amb fragments «I.
géneres com la ficció i el documental. Els seus darrers films són una demostracio {l',
les poss¡bil¡tats plástiques de la llana, material amb el qual va comenqar a expennr.'r,

tar afinals dels anys noranta ique posa en evidéncia la curiositat infatigable d'ar¡rr,,,,
ta c¡neasta.

pressar les seves preocupacions, especialment la frustració
davant les dificultats per compaginar maternitat i creació artístiN¡ttlrnuor
YrtÁ

l¡ll
,

lar lnrlf l(,.
MrxIlxll,
Atrl¡rx¡n
Vil.r

ca. Peró, tal com enuncia el títol, descobreix en l'animació un
mitjá idoni per donar via lliure a les seves reflexions ¡ mostrar,
a través del seu alter ego, alló que li és tan difÍcil amb la imatge real. El títol del film és una declarac¡ó d'intencions en
aquest sentit, en mostrar les possibilitats express¡ves obtingudes a partir de la combinació d'ambdós géneres cinematográfics.

lhr lnlronce
,h llfllul $
HllilÉl rütglesa
l6 nun
llrlllf,h F¡lm

Fllmografia de Vera Neubauer:
Genet,cs (L972)t Cannon Fodder (7972)i AnimatioftAllegat¡on (!972],i P¡p and
Bess¡e (L972-L975)i Fate (7976)i Animat¡on for L¡ve Act¡on (7978\ The Dec¡sion
(1981); Ihe World of Ch¡ldren (79U)i M¡d A¡r (1986); Ir,e Mummy's Curse
(1987); Passlng On (1988); Don't Be Afra¡d (L990); tiye ry(1993); The Lady ot
the Lake (t995li Wheet of Life (79961; The Dragon and the Fly (7997ti I Dance
(1999); ¿a ¿una (1999); Woily Woffe (2@71; Hooked (2OO2)i Woolly Town Woolly
Head \2OO5l; Ihe last Circus (2006)
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En anglés, el terme liveaction es fa servir per definir el

génere en qué hi ha actors de carn i ossos en contraposició a

l'animació
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THE DECISION

Nac¡onalitat: (;r

,,,

-¡tlllrl
I ¡|¡t¡

Bretanya

u

Pfoducció:

orcrsló

Ver,

Neubauer, 198

Direcció:

I

Vera

Ita¡lt
tI¡,.,

Neubauer

dones posant en evidéncia les contradiccions que solen aparéixer en cada etapa. Prenent com a referent les princeses dels

Gu¡ó: Vera Nerrl, ,,,,

,

Animació: Ver,r
Neubauer

Fotograf¡a:

Davr,t

,

r

Muntatge: Ver,r
Neubauer

Mús¡ca:

Gary

Carpenter

ENGANHDA

(-I

u,,,,r

1¡l ,.,,, r¡',r¡lr.rxrl
v,,r,r
lll-1.
t I¡,-r
ll E',,,,,,' I rr,r,i,

hr¡r

Anderson

So: Roger Ollerlr,

HOOKED

vi'r,r
htlllá
X a +,i,i ,l X ),,

r

The Decision planteja alguns dels conflictes de la vida de les

contes tradicionals, la pel'licula explora el dilema d'un personatge que viu entre el somni d'una relació idíl.lica i la cruesa
de la realitat. A cavall entre aquests dos mons, la jove protagonista haurá de fer equilibris molt difícils, per no dir impossibles, per sobreviure.

{,r.rr

v,',,,

I lrp
fü.. lllrtrrrrl.,
llll,,'rúl¡1rl ¡{rllkrsa
ltrn¡r ¡nl
hff
a}.i|Ó ',t¡r lrc

Quan era petita, la real¡tzadora va veure la fotografia d'una
nina i des d'aleshores ha v¡scut obsessionada per trobar-la.

fi pot fer realitat el seu somni ¡ emprén un viatge per diversos paisos d'América llatina. Mentre enreg¡stra els seus intercanvis amb la població local, alguns dels personatges han
adquirit vida própia, com el ninot que ha anat confeccionant
durant el viatge ¡ una sinistra calavera que no té gaires bones
Per

intencions.

Dufada: 33 nlilrrt
Veasió: or¡ginal .r,r

r

Format: 35 m¡I
Distr¡bució: Billr',1'
I

I

nst¡tute

andrew.youdell«¡l,lir

(*) A més de poder-se traduir per penjada o enganxada, fent
referénc¡a a I'obsessió de la realitzadora per trobar una nina
determinada ia la seva passió pel tricotage, "hook", que literalment vol dir "ganxo", també és el nom que rep l'agulla de
fer ganxet.
,r,nur",,,ro
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THE LAST CIRCUS

Nacional¡tat:

(

ir,

r,

Neubauer,20(x,
Direcció:

iI,l,a,cr

Producc¡ó: Ver,,

L'UTTIM CIRT

Els personatges de diversos contes populars conflueixen en
aquest film antibel.licista. La Bella i la Béstia, La Caputxeta
Vermella, La Ventafocs i E/s tres porquets, confeccionats per

Judith Saner, la col-laboradora habitual de Vera Neubauer, es
reuneixen sobre l'escenari d'un circ per recrear alguns dels episodis més ¡mportants de la vida de la protagonista, moments
abans de morir.

Ver¿¡

LA LUNA

(,r,xr

-rl..all.l
l¡¡ ¡r q
Laa¡'ltl l'l'l')
It¡ll,v,,r,r

Bretanya

Animació: Ver;r

rrrr,r l rxlr()v,t,
I
rt a rtF'rl¡rntrrt
bllá

Neubauer

l=a,.,dVl,t¡l

Neubauer
Gu¡ó: Vera Neul,,,,r,,

Muntatge:

Ver,r

Neubauer

Dulada:17 r¡ilrr¡t

l¡,

^rúr,r

a¡ 6r rtsl

Itlrfr
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l,¡r pt

Vers¡ó: or¡ginal il,r'r,

|

Format: Betac,rI

h¡a l'r,l0r lll'wrs
¡L
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hll. ,,r¡l,r ¡ilil|r sllb

Distribució: Str',1,,
F¡ImS

'

A Londres, algú ha posat una bomba al cotxe d'un científic.
Mentrestant, les rates d'un laboratori han estat alliberades.
Segons la policia, els dos successos podr¡en estar relacionats.
L'humor negre caracteritza aquest thr¡llerlrepidant sobre I'ambició i la cobdícia, que té com personatges principals unes
rates que es comporten com els humans i uns éssers humans
que ho fan com les rates.
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THE MUMMY'S CURSE

Nac¡onalitat: (ir,'r,

WHEEL OF LIFE

Bretanya

tA MAtEDIccIó

DE

tA

uóttl

("1

Producció:

Vt¡r,

Neubauer, 199

Mt'

r

i

Direcció: Verir

Crítica implacable d'alguns dels conceptes clau de la teoria psicoanalítica i de la seva influéncia en la construcció social dels
géneres. El fal.lus com a eix vertebrador de la cultura patr¡arcal, la figura de la mare castradora i I'enveja de penis, entre
d'altres idees, són caricaturitzats de forma grotesca. Les imatges intercalades del film del mateix tÍtol de I'any L944, un
clássic dels films de mómies, és una referéncia irónica a les
nefastes conseqüéncies que pot tenir profanar tombes sagrades, o, en aquest cas, teories sagrades.

h

Vprn

Neubauer

Animació: Ver,r
Neubauer, Lu(iy

Muntatge:

|¡te

Nr,tf ¡rt¡er

f\1, ¡rr'

Vorñ

Ver,r

Neubauer

Mús¡ca:

Gary

Carpenter, Aliür

I

La realitzadora fa una suggeridora relectura del pecat original
comb¡nant els dibuixos fets a la sorra i elements procedents
de I'entorn natural que remeten a l'Antic Testament. Els destins de la parella primigénia es veuran condicionats irremissiblement per les forces de la natura en una successió incessant

de creació i destrucció, vida i mort.

,ll llrlr[l:i
§lllilñl rntt{lcsa

nurrrrt

Vers¡ó: originirl .rrt'r, =.

Format: 16

lrxrl

¡{l lltrrl¡t

Lawrence

Dutada:25

LA BODA DE LA VIDA

lErxt

rrlrrr

lÉ

Distribució: S¡r. t,,
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t{ xn; I to

Films
il

rr¡rl.(:(xl

-!rl€dn

) f n ¿rq(rcsta ocas¡ó, Neubauer juga amb el doble s¡gnificat de
tnuntnty, que vol dlr "ntómia" peró també "mare".
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ttOP

WOLF

(*)

LLANUT

Producc¡ó: Davl(l

Ihiltrt;
hrl¡
ht,th

v,'r,r

ReissAndersen. M,t'

¡ari¡ú'r

,'l,ol)

Nac¡onal¡tat: Gr,rh
Bretanya

2001

h+{t'v,,r,r
hSrnr

D¡recc¡ó: Vera

I,

Jean, Vera Neub,rr¡

La Caputxeta Vermella camina pel bosc en direcció a casa de
l'ávia quan, de sobte, apareix un llop ferotge' PerÓ contráriament al que passa al famÓs conte, la protagonista no es deixa

vt,,, Nolllrltlel

b¡h

v,',,,

Versió: muda

ll,*p,
v,,,,,
}ll|r
|lr*rr I'r,llr
l¡fri lrillllr S,n¡er
¡l.} tt rltrr¡t:,
*ttrr¡l,t
ha, lhrt,n ¡rI sP
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Format: 35 ml¡l

l¡it¡Fr.

Guió: Vera Neul¡,¡t¡'

Animació: Vera

versiÓoficiald'aquestconteemblemáticin'ofereixunaversiÓ
Sorprenent.Ambaquestfilm|arealitzadoraesdecantadefiniti.

So: Robert Bourk(

la vida.

,

Neubauer

¡ntimidar. Amb gran sentit de I'humor, Vera Neubauer capg¡ra la

vament pels ninots de llana, material que no només és la base
per confeccionar els personatges, s¡nÓ que també s'utilitza
com a metafora de la capacitat de les dones per crear i recrear

r¡r,ur

,

Neubauer

Muntatge: Vera
Neubauer

Música: Peter Btt wt
Durada:15 minul',

Distribució:

WOOLLY TOWN - WOOLLY HEAD
L'Annie té una imaginació desbordant que sovint li juga males
passades. A classe no está per la feina i es deixa poftar fec¡lment per les seves fantasies, fet que provoca les burles dels
companys i les bronques de la professora. PerÓ la seva ¿via
trobare la solució perfecta: confeccionará un ratolí de tricot
amb poders insospitats.

er{'{{LIIrLill.cotn

SPet:t t,

Films
neubaueryera@hottr

-

r, r

Premi al mlllor Llrrlr

tratge al Britash

A(.,

x

'

I"

(BAFTA), 2001

(+) Joc de paraules a partir de I'adjectiu woolly,que vol dir de
llana, i que també es fa servir per definir algÚ que está una
mica grillat.
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MERCE VITABET

Homenatge

Les altres condemnes
Especial Mercé Rodoreda
Especial Raimon
La Mina: un barri entre fronteres

Vllaret va ser realitzadora de TVE a Catalunya durant trenta anys de carrerc
-de I'any 1964 al 199$, tres décades dedicades a aprendre, experiI transmetre. La seva trajectór¡a está plena de produccions que abasten diver-

com ara els dramátics, els musicals, els documentals, els reportatges,
es, els concursos, les retransmissions en directe tant esport¡ves com
¡¡deveniments, etc. Tot un ventall de registres i habilitats que eren propis
llrlll¡adors de l'época i que avui, per la marcada especialització del mitjá, serien
de trobar en un sol realitzador.

llr

rstrospectiva que es presenta vol ser només una mostra d'alló que era

dr ler i alhora d'alló que més la preocupava. Per una banda, els documentals:
un barr¡ entre fronteresi Les altres condemnes. Dues produccions que són

temps dos retrats de Barcelona, dos terr¡toris que habiten dins de la ciutat,
rndrg,lnal i la presó. Mercé Vilaret escolta i ens fa escoltar als antiherois, la
¡ur llulta cada dia per tenir una vida millor malgrat les dures c¡rcumstancies que

lñYollorr. D'aquestes dues produccions destaca, per sobre de tot, la seva visió

,rl

l.,

lll

absolutament contemporánia encara que estan gravats fa més de

1_5

anys.

Per l'altra banda, el conceft de Raimon i l'entrevista a Mercé Rodoreda. D'entrati,r¡,,.r
semblar que no tenen res a veure, peró el nexe comú són les persones i la preor rr¡,
ció per mostrar diferents formes de pensar, de viure i d'expressar-se. El recital tI.
Raimon és un muntatge d'imatges de concerts a diferents punts de la geografia
,

espanyola i amb la narració subratlla les emocions de les cangons en el contexl t,,,t,
La realització de Vilaret no és mai indiferent. A l'entrevr,,r
amb Mercé Rodoreda veiem la mateixa Mercé Vilaret passejant amb I'escriptor¿r t),
voltants de Romanyá; en real¡tat, és més una conversa que una entrev¡sta. L'es¡r,,rrr
filantrópic planeja per tota I'obra de Vilaret.

tic marcat per la censura.
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II5 ALTRES
( ONDEMNES

RODOREDA

lr¡ rlr producció: 1990
lft I ornl¡cló: 20 de juny
ha.l{r ',rl l6"

Any de producc¡ó: 1984

lalr|o

l¡rxr

¡úrt1[ri)l catalana

Mercé V¡laret

l,rr¡rrrrOleries

?rr*r,r.lo: l'odro

¡¡.xr.
llrlml

Durada: 54'
Vers¡ó: original castellana
Real¡tzac¡ó: Mercé Vilaret

D¡rector: lvlanuel Serrano

Gr¡ma

I Iür5 Vidal

Data d'em¡ss¡ó: 27 de gene( de 1984

Génere: reportatge biográfic

'l¡¡:u[)ental

...{lrtrrló:

lla

de 1990

A¡udant de realització: Jord¡ Vives

Morist

rto real¡tzac¡ó: Ferran Caum

NencÉ

l

vtunrr rorr*o*,
l

