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Espec¡al Raimon

La M¡na: un barr¡ entre fronteres

The Clothesline

ESPECIAL RAIMON

LA MINA: UN BARBI
ENTRE FRONTERES

Any de producció: 1977

Any de producc¡ó: 1989

Data d'em¡ss¡ó: 26 de desembre de 7977
Owadai 1 n 27'

Data d'emiss¡ó: 1 de maig de 1989

Vers¡ó: orig¡nal catalana

Vers¡ó: orig¡nal catalana

G¿nere: mus¡cal

Génere: documental

Good Morning Qalqilia

Summer of '85
The Way Back Home

What's Next?

Durada: 59' 40"

Real¡tzació: lVercé Vilaret

Realització: Mercé V¡laret

Gu¡ó: Joan Fuster

Guió: Lluís Crous

C¿mera: Joan Martí

Producció: Pedro Grima
Fotograf¡a ¡ cámera: Lluís V¡dal Mor¡sl
A¡udant de real¡tzac¡ó: Jordi Vives
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D'ESTENDRE ROBA

Durant la invasió de Ramal.la l'any 2OO2, la protagonista viu
l¡teralment atrapada al seu pis durant 21 dies, sense llum i
incomunicada. Mentre els tancs i els soldats israelians van
avanqant i els bombarde¡gs s'¡ntensifiquen, els objectes i les
accions més doméstics van adquirint una forta preséncia. El
captiveri propicia que més enllá de la por aflorin altres eme
cions, que a poc a poc s'aniran desgranant en una carta.

Alia Arasoughly és socióloga, teórica del cinema, productora ¡
realitzadora. El seu treball I'ha centrat en temes com el postcolonialisme, les desigualtats sexuals i la identitat nac¡onal en el
cinema árab. Actualment dirigeix I'Organ¡tzació per la Difusió
del Cinema Shashat, que celebra anualment un festival de

films de dones.

Fl¡¡nogaña d'Alla Arasoughly:
fhis rs Not Liv¡ng (2@71; The Clothesline
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GOOD MORNING QALQILIA
BON DH QATQIUA

fitol ofig¡nal: :,,'l'.,r, ,,

: Palestina

khair Qalq¡lra

k)elle

f{ac¡onal¡tat: I'.rl¡ t,,
Ploducc¡ó: l)rtr,r ,\l

,,

Ghoush, lvlalr(,1

La construcció del mur a Qalqilia, una població eminentment
agrícola, ha destrult les vides de moltes persones, que ara ni
tan sols es poden desplagar als seus camps de conreu.
lmpotents sobre un mapa que va canviant a mesura que I'ocupació israeliana es fa més intensa, els protagonistes expliquen

Shalab¡, 2OO4

com els ha canviat la vida aquesta frontera artificial i qué significa viure conf¡nats.

Kilan¡

Dima Abu Ghoush és una escriptora, productora i realitzadora
resident a Ramal.la. Ha treballat al Centre de Producció
Cinematográfica d'aquesta ciutat i ha cursat estudis de produc-

Ghoush

So: Dawod

l\¿lol

Akrl,

h,
}r

¡.

rl r ¡ t
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Muntatge: Alir' I,rr,,,
Ghasoub

Música: Radw,rr
Shalab¡

Dutada: 26 rurtrrt

ció cinematográfica i de televisió a la Universitat de Bristol,

Vets¡ó: or¡grrtirl .r''1,

Anglaterra.
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Guió: Dima Allr
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Ghoush

Fotogfafia:

Nlr:(f¿rs
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|ldor

D¡recc¡ó: Dir¡r r At,,,
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}lr rrt¡¿trrat árab
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La realitzadora rememora les seves estades a casa l'ávia, ara

en runes, durant les vacances d'estiu. Amb una suggeridora

utilització de fotografies familiars, el film estableix un contrast
entre les imatges de la infantesa, marcada pels sentiments de
pertinenqa i els lligams amb l'ávia, i la situació actual de pérdua i destrucció.
Nascuda a Jerusalem, Rowan Al Faqih viu i treballa a Ramal.la.
Es va iniciar en la real¡tzació cinematográfica I'any 2O04, després d'haver finalitzat els estudis d'Urbanisme a la Universitat
de Berkeley, als Estats Units. Ha realitzat diversos curtmetratges i actualment treballa en un altre documental.

|h

anglés

Folmat: DV r;¡rrrr
Distribució: Slr,r'.r',t
info@shashat.r )rll

Fllmogralla de Dlma Abu Ghoush:
Gtatllh»otlil\ (2OO4l: l, ,)nd Her Songs l2(ngli W¡thout SpeaR¡nE (2m4li Unt¡l We
Meet l2A)41: At the Check],r¡¡tl (2OO4); Good Morning Qalq¡l¡a (2OO4)
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F¡lrnograña de Rowan Al Faqih:
Summer of '85 {2AOS)
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THE WAY BACK HOME

Títol origiinal: Ai t.,.

,

ela albayt

Nacional¡tat: l','1, r,',

EL RETOBN A CASA

Abu Nizar ha passat m¡g segle exiliat al Marroc; Husni, busca a
través de l'art la forma d'expressar el desarrelament; Munira,
actriu, lluita per no sentir-se marg¡nada; per a Arafat, la ¡matge
de Palestina, que no ha vist mai, está plena de romanticisme.
Els tres protagonistes reflexionen sobre les repercussions que

la diáspora ha tingut en les seves vides i es qüestionen les
possibilitats del retorn ¡ la conveniéncia de participar en la lluita polÍtica.

¡ uLln6l: Matha
lrrl
brn¡lltat: Palest¡na

Pfoducció: Rir',lr'r

§tooló:

Qawas, 20Oo

tt l'rrxlr¡ction, 2OO3
Ildo: tihada Teraw¡
||' trtrxla Terawi
hrria: Gnada
h*t, M¡lwan Qasem
lirlt¡: t\larred
hlrl, ll{üab Al Haj
lar¡, ltt l¡lala, lla
)tttt,,t
§rl 4{) minuts
§0r orl¡lrnal árab
!ü rdf ltols en
ñ5r
¡i.tr t)v cam
¡,trc|ó: shashat

D¡fecc¡ó: Gh¿¡rl,r

l,,,

Guió: Adania slrl'1,
Ghada Terawr

Fotografia: Rirl),rl' I r,
Yehyá, Wafa llotrr'',
Talal -rabari, (ilr, r, l.'
Terawi

So: Wafa Hout,¡r'
Ghada Terawr

Muntatge: R¿llrrl, I I,,
Yehya

Música: Mahrrr,r¡,t
Yasin
Durada: 33 ttlltrrrt
Vefsió: originirl , r.,l
.

amb subtÍtols Ir,

WHAT'S NEXT?
I

Ponit of

ARA QUE?

El documental recull I'experiéncia de tres amics durant I'ocupació de Ramal.la per part de I'exércit israeliá l'any 2OO2, fet que
va capg¡rar les seves vides. La destrucció dels seus llocs de
treball i les pérdues materials els han situat davant un futur
inceft. Peró, tot i els sentiments de rábia i frustració, els protagonistes encara poden riure i viuen el present amb opt¡misme.

t972, filla de mil¡tants
palestins exil¡ats. Va créixer entre Beirut, Tunísia i Egipte, on

Ghada Terawi va néixer a Be¡rut I'any

es va llicenciar en relacions internac¡onals a la Universitat del
Caire el 1995. Es va inic¡ar en el c¡nema documental l'any

1998 i va realitzar el seu pr¡mer film el 20O1.

Éacrx¡lrrt.org

anglés

Format: DV oir¡[
D¡stribuc¡ó: Slr. r',1,,'
info@shashat.(

F¡lmog,raña de Ghada Terawl:

Staylilig Altve (2001 ); W/,al s Nex
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Al tatek ela albayt (2006)
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F¡lmog¡afia de Ghada Telawi:
Stayl¡ng Al¡ve (2OO7)i What's Next? ( 2OO3); Al tareK ela albayt (2006)
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UNE VISITE AU TOUVRE
Chr¡stophe

UNA VISITA

Dan¡Cle

At

TOUVBE

klar}Marie
'/oo4
Daniéle
106r}Marie

l)nnl¿le Huillet.
Straub,

nl llibre de
(;asquet
Renato
Wllllam

oarild de Lagarde,
Duret,
Filmograt¡a:

MachorkeMuff (1963); Ntcht versóhnt oder Es h¡|ft nur Gewalt wo Gewalt herrscht
l1965lt Chronik der Anna M agdalena Bach (1968); La f¡ancé, la coméd¡enne et le
itaquercaú lt96,8)i Othon,/Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, ou,
f,eut étre qu'un jour Rome se permettra de cho¡sir á son tour (7970);
(iesclt(:htsulterr¡cht (7972\', Moses und Aron (79751t Foftini can¡ (7976)i Toute
tovolul¡on est un coup de dés (1.9771i Dalla nube alla resistenza (7979].i En rachecltiiltt ('l<Jt32li rrop tót, trop tard (7982].i Amer¡ka, rappotts de classes (7984)t Der
fod dcs I tnpodokles (1987); Schwarze Sünde (1989); Paul Cézanne im Gesprách
tutt |o¿cl ilt tt (i.lsquet ( 1989); D¡e Antig,one des Sophokles nach der
Hól(letlitsclten t]bertragung für d¡e Bühne bearbeitet von Brecht 7948 (L992li
LotlxilUut! ( 1994): yon heute auf norgen (1997]j, S¡c¡l¡a! (L999li Opera¡, contadin, (2ü)1); Rtlo¡no del f¡glio prod¡go ll umiliati (20o.3\i Une v¡s¡te au Louvre
(2OO4); Ces tetrcont¡es ilvec eux Ctnétract Europe 2OO5: 27 (2@6)

u, ,rrr,,o. oon,r., nr,,,-o
|

lláulet, Jean
I rlorce
Dan¡éle

Visita al Louvre a través del comentar¡s de Cézanne sobre els
artistes que ell més adm¡rava o menyspreava. El recorregut s'inicia amb la Victória de Samotrácia i es desenvolupa a través
de I'obra de diversos autors, alguns elogiats amb passió, com
Delacroix, Veronese o Coubert, i d'altres criticats per la seva
"falta de sang", com lngres, o per la seva mediocritat, com
David.

El pensament de Cézanne, expressat per les paraules de
Joachim Gasquet', cobra vida a través de la veu de Jul¡e Koltai,
que ens gu¡a a través de les formes pictÓriques visualitzades
per la cámera.
Daniéle Huillet i Jean Marie Straub combinen les paraules de
Gasquet-Cézanne amb les imatges fixes dels quadres comen-

loan-Mar¡e

tats.

lll¡ minuts

La majoria de les vegades l'enquadrament de la cámera respecta la composició total de la superfície pictórica i del seu
espai d'exhibició al museu, peró en alguns moments la mirada
de la cámera entra a I'espai de la representació pictórica i en
destaca un detall o una part que no coincideix necessáriament
amb la descripció de les paraules.

0rlglnal france

lletacam

SP

Pierre

llhl rlbut¡ons

l}laltorrogris.com

Aquesta especial combinatória d'imatges i sons, de formes

arrac^,- ronrt,a

i

,rr*,

u,
I

de paraules, és el peculiartrajecte que ens proposen els dos cineastes FOr l€s:',r1r,,,
i les obres del museu. Aquesta visita "guiada" és un exercici radical d'indagacio
exper¡mentació sobre la mirada de la pintura i la del cinema, visons contraposdtk", rr
complementades amb les suggerides pel text literari i per la veu que les pronunct,r
r

PIONERES

El cinema deixa de ser una simple articulació d'imatges i sons per convertir-se on rn,r
auténtica obra d'art, similar i diferent a les exhibides al Louvre.

*La pel.lícula té dues versions que es van art¡cular com a unitat. La diferéncia r;or',t',
teix en tres plans que no filmen les obres d'art. El primer és la panorámica d'olx,rlr¡r,r
després del pont del Carrousel; el segon és una vista del Sena a través d'una firrr".lr'r
del museu, i un tercer pla al final, que no registra més diferéncia que la ploduirl,r ¡r.r
les impressions que han orig¡nat les dues versions enllagades pel film,.
L'obra de Daniéle Hu¡llet (1936-2000) és indestriable de la del seu marit, Jean M,rr tr,
Straub, a qu¡ coneix I'any 1954. Lliures dels c¡rcu¡ts dels estudis cinematográfi(:r,,
controlaven tot el procés de creació, en el qual Hu¡llet s'ocupava principalment (k'l
muntatge i el so. Des del seu primer film, Machork*Muft(t963), van iniciar unir n,,!,r
forma d'entendre el cinema com a confrontació amb la realitat, a partir d'una ex¡r,'
riéncia del món marcada per la tradició artÍstica.

Honor Among Lovers

Koibumi

' ,oaclr¡rn Gasquet, un jove poeta i novel.l¡sta, f¡ll d'Henr¡ Gasquet, company d'escola de Cézanne, va r(,¡,,¡, t '
el rnestre el 1896. En els darrers anys de la vida del pintor va mantenir-h¡ una relació fi¡olt estreta, el (I¡.rr
adrr)irava profundament. Les llargues converses que van ten¡r van ser transcrites pel seu jove ádmiratlrr. , ¡,,,.
finalrrÉnt va publ¡carles el 1921 en dues parts, una b¡ogrefica, Lo que sé y vi de su vicla, i l'áltra solr¡r. 1,, . ,.r,,
nrons de Cézanne sobre I'art a els art¡stes, Lo que me dro... Els escrits de Joach¡m Gasquet han est¿rl lr,¡l',rru
al castella per Carlos M anzano i editats amb el lilol Cézanne, Lo que vi y lo que me düo, Madrid, Gadrr , .'t ¡ r'
Com indica el rnateix Gasquet al próleg a la segona part del llibre, el capÍtol dedicat al Louvre reprodu.rr rI'
diáleg ¡rnag¡nar¡ a partir de les op¡n¡ons de Cézanne recollides al llarg de les d¡verses visit€s al Louvrr: r¡rr, , .,
compartir. Gasquet ens adve(e¡x que, malgrat voler ser totalment fidel a les paraules de Cézanne, és t[,],'r,r=
que les seves próp¡es opinions intervingu¡n en aquelles atribuirdes al mestre.
I
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Paramount

1931

HONOR AÍ{ONG LOVERS
THONOR ENTRE AMANTS

Dorothy

Austln Parker,
Purcell
George J.

0,4, Iúhill
Helene
Vernon Duke,
0reen

March, Monroe
Charles
Glnger Rogers
75 minúts
oflglnal anglesa

35 mm

Dorothy Arzner torna a posar la seva m¡rada ¡ncisiva sobre el matr¡moni, el rol de les dones i el sexe en aquest melodrama, protage
nitzat per Claudette Colbert. La história g¡ra al voltant de les
peripécies de Julia Traynor, una secretária que treballa per a Jerry,
poderós empresari de Wall Street que intenta seduir-la. Per treure
se'l definitivament de sobre, la noia es casará precip¡tadament
amb Philip, un jove emprenedor. Les coses es compliquen quan,
ofés per la decisió de Julia, Jerry decideix acomiadar-la.
Dorothy Arzner (19061979) és l'única dona a qui podem atribuir un
conjunt d'obra cinematográfica com a real¡tzadora dins del sistema
de Hollywood, entre els anys 30 i 40. Va comensar la seva carrera
c¡nematográflca com a muntadora. El L927,la Paramount li va oferir el seu primer treball com a d¡rectora en el film Fashions for
Women. L'any 1932 va treba¡lar pel seu compte. Després del rodatge de F¡rst Comes Courage, el 1943, 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.

ucla Film
lal.vlslon Archive

,tl

Fllmogtaña3
Fashions for Womeni Ten Modern Commarnclmentsi Get Your Man (l927li
Manhattan Cocktail (79281i The Wild Pafty (19291; Sarah and Soni Anybody's
Womani Paramount on Parade (t9§l; Honor Among Loversi Working Girls (793t)i
Marrily We Go To Heil (1r932\i Christopher Strong, (!9331t Nana (19341t Craig's
vyife (1936); The Bride Wore Red (r937li Dance, Girl Dance (1940); F¡rst Comes
courage (L943)
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CTASSIQUES

KOIBUMI
CARTES D'AMOR

Nac¡onal¡tat:

l, rt,,

,

Prater

Ploducció: k;lrrr,,
Nagash¡ma, l1r',

r

Tarachime

Direcció: Kirruv,'
Tanaka

Melodrama s¡tuat al .Japó de postguerra que tracta sobre la relació
impossible d'una parella d'enamorats. Reikichi, un jove traductor, es
dedicará a buscar Michiko, la seva estimada. Després d'enviudar d'un
home amb qui s'havia casat contra la seva voluntat, la noia desapareix
sense deixar rastre. Peró el jove amant no perd I'esperanga de trobar-

K¡nosh¡ta, b¿t:"rl , ,, r.
novel la de l

t¡r[,, lir

Fotograf¡a: Ilr(,,1'r
Suzuki

Muntatge: YUI Ir,r',,,

la pels carrers de Tóquio. Mentrestant, un amic ofereix a Re¡kich¡ una
curiosa feina: traduir les cartes de les dones que escriuen als seus

lnterpretac¡ó:

amants nord-americans. El que el protagonista no sospita és que una
de les dones que ut¡litzen aquest serve¡ és Michiko.

YoShiko Kugir. lrrt,r, t',

Kinuyo Tanaka (1909-1977) és coneguda principalment per la seva prolífica carrera com a actriu, espec¡alment sota la direcció de Kenj¡
Mizoguchi i Yasujiro Ozu. Les dificultats per acced¡r a la realització van
ser una constant durant molts anys, fins que el 1953 es posava darrere la cámera per dirigir Koibumi. Les seves pel.licules, tot i les ev¡dents

constriccions d'un génere dominat per la mirada masculina, reflecte¡xen les contradiccions d'una societat canviant en qué les dones vivien
d'una rrranera especialment intensa elS conflictes entre trad¡ció i
¡ilodernitat.
Fllmoglalla com a dlroctora:
,{oibun), ( 1953), f suk ¡ w a Nobot¡nu (1955)., Ch¡busa yo E¡en Nare (Lg55l,
Oq¡nsanÉ (1960), Ruter) no Ouhr (196O), Onna Bakar¡ no Yoru (Lg6\l

68 I

Gu¡ó: Ke¡suko

PIONERES

Música: lchtro

'

,,

Ít,

.

Masayuki lVlorr.
Uno, Kyóko K,r¡i,rw.,
Shizue Natsuk.rw,,

Dulada: 96 r)rrr¡l

.

Vetsió: origltirl ¡.r¡,,,,.
SA

Format 16
D¡stt¡buc¡ó:

ilrl
I lrt

1,,¡,',

Foundation
marie Suzukt«ilil)l

1,,, rl

,

)lonelltat:

PRATER

Ilrtn/Atemanya

hamcló:

fll¡¡nr,

urrike

xurt Mayer,

ürr

i )rdo: Utrike
]r¡or
I.r tllrlke Ottinger

h¡rrla:

utr¡xe

|ltr¡or

) Xln,,. Kellermann
eett¡na
hrl8et
;
I }*wote
i l¡., 104 minuts
I; ¡an, original alemani ¡lrrrh subtítols en
ñl¡¡
hd: lls mm
)Íhucló: tledia
l¡n lntcrtainment
llauü

!t

h¡rh¡na€nterta¡n-

Documental sobre la histór¡a del mític parc d'atraccions vienés, el més
antic d'Europa. Els seus orígens ens remeten al segle XlX, en ple auge
de les fires de curios¡tats, quan personatges s¡ngulars com I'home
sense extrem¡tats conv¡vien amb els monstres de cartró pedra. Per a la
recerca sobre I'evolució d'aquestes atracc¡ons, la realitzadora recorre
al testimoni dels descendents dels primers firaires, a fotografies if¡lms
d'arx¡us, a textos d'escriptors ¡ v¡atgers de d¡verses époques, així com
a les opinions dels v¡s¡tants. Amb Prater, Ulrike Ott¡nger completa una
filmografia marcada per l'¡nterés de fer visible la h¡stór¡a cultural eurc
pea dels marges, en qué aspectes com I'exili, I'existéncia nómada ¡ les
¡dentitats transfrontereres són alguns dels trets definitor¡s.
Ulr¡ke Ottinger, nascuda a Konstanz el L942, comenqa la seva obra
cinematográfica el I972, després d'haver experimentat en el terreny
de la fotografia iles instal.lac¡ons. És una de les realitzadores alemanyes formalment més innovadores, i el seu cinema, considerat d'avantguarda o underground, és un veritable espai de creac¡ó interdisciplinari,
en qué la pintura, la fotograf¡a, l'etnologia, l'escenografia i la lingüÍstica
es comb¡nen amb diferents estratégies narratives.

rtr

Fllmograña:
Ltukún & *ihne 1L972-73)i Berl¡nf¡eber \L973\i D¡e Betórung der 8laren Matrosen (1975l,i
Madame X - E¡ne abfilute Hen*her¡n (79771t B¡ldn¡s e¡ner Trinker¡n 1.19791, Freak Orlando
(f.9871; Dor¡an Gray im spiegel der Boulevardpresse lL98g84li Ch¡na. D¡e Ktinste - Der Alltag
(79851i Superb¡a - Der Stotz (1986); Unis¡mag,e l].987li .Johanna d'Arc of Mong,olia (7989),:
Countdown (lg8o)i Ia¡Ea (L991-92].i Exil Shang,ha¡ (7997 ); Südostpassage. E¡ne re¡se zu den
neren weissen fl*ken auf der landkat'te Europff (2@2li The Speimen (2@2).; Ester. A
Pur¡mplay in Berl¡n (2OO2)t Zwdff Stühle (2@4): Pratü (2ú7)
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UTOPIES REVERSIBLES
A tall de manifest inaugural de les resistlncies

Programa 1
Copy

TARACHIME
NAüEMENT,/MABE

Nac¡onalitat: l,rt,,,

Mel Want to Travel

The Heroine of Post-Social¡st Labour

Ploducció: N,r¡¡rrr
Kawase,2O0(i

Made in ltaly

Direcció: Naorrr
Kawase

L'abril del 2004, Naomi Kawase va donar a llum el seu fill Mitsuki
envoltada per la seva famÍlia. Aquest esdeven¡ment és enregistrat per
la mateixa realitzadora en el que es va convertint en un d¡ari documental fet de fragments de la vida del nadó i de la seva ávia, figura central
dels seus films, i de les seves interrelacions. Trencant amb qualsevol
noció de temporalitat lineal, Kawase elabora un emotiu i alhora cru
relat dels seus orÍgens, tema principal d'una filmograf¡a on vida icreac¡ó c¡nematográfica es confonen.
Naom¡ Kawase va néixer el 1969 a Nara. Després d'estud¡ar fotografia
a I'Escola d'Arts Visuals d'Osaka, el 1988 va comenQar un procés d'experimentació amb les arts audiovisuals que li aporta una nova experiéncia de la realitat. L'obra d'aquesta cineasta ha estat reconeguda i
prerniada en espais internacionals reconeguts, com els festivals internacionals de cinema documental Visions du Réel, lmage Forum
Festival, Amagata, New Asia Currents, aixÍ com als festivals de
Rotterdarn, Singapur, Locarno ¡ Cannes, on va ser premiat el seu prinrer llargr))etratge, Moe no suzaku (1997) i on va ser seleccionat
Slarasojyu (2003). Actualment treballa en la postproducció del seu
darrer llargrnetralge, Mogar¡ no mori.
Fllmografla:
W,¡t,tslil l',,¡ li|yohu hyot¡il wo t\otta n,ono wo o-k¡ku Í¡x de kn¡toru ll988li Watash¡ ga ¡k¡-¡k¡to
k¿A,tw,ilt. tho to stiltt iltilsú tD e¿rta, Aa ( 1988); My jW-F ,1988)-i Papa's lcecreanr (a 8)i
I ¿tt¿ liltoil tút A,,7ok(, ('l lltig): ,¡r¿ ( I 989); Chiisana ookisa (1989)i G¡rl's Bread (7990); Like
//¿pp,rtrlss ( I 1)!) I ): N/ l.s¡nsrr¡¡¿¿rrle (:l 992); Sr,roi tsuki ( 1993); Katatsumor¡ (].994)i Ten, m¡ta
/re(1!)!)l»; l<¿/o¡nkol\ú\11)!)l)); Uf.sr/s/ryo(1996); Hi wakatabuki {1996)iM@nosuzaku
( 19S) /): .Sir¡¡¿x(,o ,¡ \»\rtlitt,út \1\\t l), Mangekyo 119g91', Hotaru l2OOOli Kya ka ra ba a (2@Lli
Tstroku no dat§u l2lto?): Slnrasotyu l?ly.)3li l<a$e l2OO4l: farach¡ne l2offil

I
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Guió: Naonlr K,¡w.,

,

Programa 2

Fotog¡rafia: N,r,rrrr
Kawase

So: Naomi

K¿¡w,r'.,

Muntat§e:

Kirw, r'.,

Daughter Rite

Naomi, Takeflrtr l\, r,,

Dulada: 43

November

trtrrrr¡t

Vetsió: origtttirl

¡.r¡ u,,,,

sa amb subttl()l'.,

r,

anglés

Fofmat: Betac,r¡

',r

Distf¡bució: Kt¡rrr,
noirmam@seP¡¡r'''

"

1,,.

""'

Otolith
Vzhodna (The Eastern House)

Cada afticulación es un montaje de diversos elementos -voces, imágenes, colt¡tt':,,
pasiones o dog,mas- dentro de cierto periodo de tiempo y con c¡erta extensión (.'s/rr

r,i/

La ¡mpoftanc¡a de los momentos articulados depende de eso. Sólo tienen sentido th'iltt,,
de esa articulación, según su posición. Entonces ¿cómo se articula la protesta'¿ ,,.(.)tr' ,..
lo que art¡cula y qué es lo que la articula?
H¡to Steyerl. "La afticulac¡ón de la protesta", Brumar¡a, núm. l,

(

.'il

r',,

velles retór¡ques de la representac¡ó feminista. Nocions com la diferénc¡a i la srrlr¡r,, tr
vitat flexible, que van aportar els movlments emancipadors, avui s'identifiquen irrrrl
les imatges difoses per la publicitat ¡ la cultura de masses. En aquest sefltit, ltr rrr,r.t
ma "alló personal és polític" ha donat pas a nous relats, la reflexió simbólica dcl',
quals s'¡nscriu en el te¡xit social imaterial en un marc definit pel desenvoluparrrr,rrt
dels média i les transformacions que aquests han propiciat. En el camp que enl'
ocupa, el procés histÓric que dÓna compte d'aquest trensit esta ¡mmers €ñ el rI",
plagament del documental feminista a les formes narratives que adopta el video,r',
saig. Un sÍmptoma en qué aquest c¡cle per a la Mostra lnternacional de Films rk'
Dones posa tota la seva atenció, a tall de manifest inaugural de les actuals resr',1 ,',

i les noves narratives de la imatge-document.

El v¡deoassaig com a forma
discursiva, que integra una mirada crítica sobre la representació, és la priresposta d'una série d'escriptores, realitzadores ¡ art¡stes que van iniciar els
treballs als anys noranta f¡ns a l'actualitat; i que prenen com a referent les poli

,

de la ¡matgsdocument que van emergir als anys setanta per distanciar-se de
representacions normatives que exclouen una visió sobre les resisténcies críti-

tn aquest sentit, el videoassaig treballa distors¡onant les capes de la memória, la
Itl¡tOria, el disciplinament dels cossos i el control de les poblacions, que els exercicis
|ll "biopoder" han anat consolidant en els temps de la globalització.

c¡es.
i

Annette Kuhn, van fracturar la filosofia estética del documental directe o del clrrr'rr.r
vérité. El documental feminista es va distanciar de I'estética del cinéma vérité <1r ", ,1,
moment en qué la imatge-document deixava de ser neutral, no manten¡a una disl,rr
cia i una objectivitat pel que fa a alló que estava representant. Les seves estralr'1'rr
estétiques es trobaven compromeses amb els enfocaments sobre els temes i l(l ',
vivéncies de les protagonistes, i marcaven sobre elles un efecte d'intenció, d'ar;r¡r,l
amb la política del moviment feminista. Si bé el cinéma vérlté evidenciava els ek'
ments profllmics, és a dir, quan la realitat marca el que ha de ser captat, per lir',,'v,r
banda, el documental feminista dels setanta va articular la narració mitjanqant r'l',
fets que construien tant l'autob¡ografia com la subjectivació de les dones represcrrt.r
des mitjangant la classe, la raqa, la polifonia sexual iels efectes colonials. En r;,,rr',,
qüéncia, el documental feminista va demostrar la necessitat de generar uñ cánVr rl¡'
I'ordre simbólic. Peró perqué aixó fos possible era necessária una politització ckr I,r
subject¡vitat, que va donar lloc a noves possibilitats de praxi política.

t

En aquest sentit, el film Daughter Rite (Michelle Citron, 1978) articula €l precetk'rrt ,t,.

la rnanipulació de les lmatges idóna pas als contextos soc¡als i polítics que el vrrl,,,,
assaig comengará a mostrar a partir de la década dels noranta. La posada er¡ o!,( , r,',
a Daughter Rlte, evidenciada en les converses entre les dues german€s, suposir rlrrr

,o u,0,,,'

*,u,,,,,.,,

en superS a Daughter Rite implica una mirada cap a la infáncia, a aquest priestadi de joc, acció i consciéncia, del qual el footage es desprén al mateix temps
la veu en off se superposa.
recuperació d'un documental com Daughter R¡te ala secció que aquest any preens serveix d'enllaq transhistóric per rev¡sar la relació entre el documental

En els últimstemps hem ass¡st¡t a un salt discursiu que inval¡da per inefect¡ve:, lr",

Les formes narratives a la década dels setanta, com assenyalen Julia Lesage

partir de la presa de consciéncia dels elements enunciatius que proporciona el videla ficció i la imatgedocument mai no tornaran a ser el mateix. Com tampoc
ho será la percepció de la infáncia des de I'edat adulta. La ralentització de les

dos assajos recents, La política de la veritat (2OO3) i L'afticulació de la protesta
l¡005), la realitzadora Hito Steyerl escrivia sobre I'existéncia d'una tasca documental
it.i meditada, que percep els mateixos instruments narratius com a eines episte-

itol0giques construides socialment. Aquesta revisió de les utopies reversibles ens
conjunt d'obres de cinema i vídeo que auguren que, en l'ámbit de
representacions, assistim a un canvi. Aquest canvi articularia les mateixes formes
i epistemológiques del documental i contindria funcions d'alló polític com a
inaugural de les resisténcies.

fUU a considerar un

edició, lluny de caracter¡tzar-se per un eix temátic, com ja vam fer en anys
lltcriors, vol centrar-se en les estratégies que el videoassaig va desenvolupant a parl[ Oe t'tis dels nous mitjans i la postproducció de narratives en procés. La ¡matgelooument esdevé una forma de lectura en els temps del "postcapital". Una articulall0 que el videoassaig proposa per a la transformació simbólica de les representallolrs, que guarda una relació especular amb I'ordre cultural i social. Així, les formes
lttt¡ qué s'organitzen, postprodueixen i disposen les imatges, textos i sons suposen
Uilr nova consciéncia polifónica de I'enunciació, una nova manera de fer i de narrar.
part dels videoassaigs que hem selecc¡onat tenen com a escenari els efecllr rje la globalització dels capitals simbólics i les subjectivitats a I'Europa de I'Est,
Utá ¿ona geopolítica periférica fins fa relativament poc. En aquest sentit incideixen
Una bona

,ror,* *rr,nyu,,, ,"

Made in ltaly (CandidafV

/

D Media, 2006)

i

Copy-me. I Want to Travel (Pauline

Boudry, Br¡g¡tta Kuster i Renate Lorenz, 2OO4), que posen de relleu el génere c()nrul

factor determinant de certs fenómens entorn al treball, els canvis tecnolÓgics i l;r
migració, que avui travessen la "nova" Europa després de la caiguda del Mur de
BerlÍn i de la desaparició dels estats socialistes. La funció d'aquests treballs con',r'.
teix a transcendir la idea que les representacions són sÍmptomes de causes exlcrru",
a elles mateixes (sexisme, patriarcat, capitalisme, racisme, imperialisme, classisrrrr,r
a comprendre el paper actiu que ocupen en la producció d'aquestes categories.

r

Més enllá de la noció de "des-muntatge", caracterÍst¡ca del documental feministir, [",
noves narrativestambé apunten a la desconstrucció de la representació entre la lrr, r,'
¡ la imatge-document. Són significatives les obres Novernber (H¡to Steyerl, 2004)
Otolfth fihe Otolith Group, 2O03), que fusionen narració i discurs amb I'objecte (l''
r

confrontar el llegat mediátic que ens han deixat els relats histórics del segle XX.
Aquestes narratives interpel.len la nostra capacitat per destr¡ar-hi qué hi ha de fir:r r,,
qué de realitat. La imatge i la reflexivitat tenen lloc al mate¡x temps.

t

laalonalltat: Alemanya

Programa

[ortuccló: Renate

TRAVEL

Flrnz, Med¡en
Iotluktion iZDF/Nte,
!004

En conseqüéncia, el videoassaig s'interroga sobre el seu propi procés d'articulat:¡o
producció: com s'está fent, per qué i amb quin objecte. L'experiéncia que ens dor,r

conéixer els codis i mecanismes a partir dels quals es va teixint tota narrativa

r

err',

proposa desvetllar crÍticament els processos invisibles que s'amaguen en la conr'l rr'
ció de la mirada ien latraducció de les imatges, i, en conseqüéncia, reconéixer k".
connexions entre societat i processos de coneixement.

Montse RomanÍ, Virgínia Villaplana
Barcelona, abril de 2OO7

l¡aocló: Pauline
lor¡dry, Brigitta Kuster
I

lenate

h.lca:
leÍlne

Lorenz

Linda Wólfel

¡

Boudry

[rrta: 68 minuts
htló: or¡ginal angle

¡, búlgara i alemanya
lib subtítols en ale
itrfry

¡mit:

Betacam SP

hilbucló:

women

Idrr¡ Movies

r,

COPY ME -

I WANT T0

Bulgár¡a és coneguda com la "fábrica dels virus informátics"
grácies a I'abundáncia de programadors dels despatxos dels
quals va néixer a la década dels noranta un dels virus (Dark
Avenger) més coneguts mundialment. Les tres autores d'aquest assaig fílmic, en conversa amb tres programadores búlgares, ens revelen el paper fonamental de les dones en el
desenvolupament de la indústria informática, els efectes direc-

tes i col.laterals que es van manifestar després de la caiguda
del socialisme en l'estructuració del treball i la transició cap al
model cap¡tal¡sta. L'emergéncia del virus informát¡c com a
metáfora del col.lapse econÓm¡c es presenta com una forma
de resisténcia.

¡t¡llDtrn@vmm.com

Agraiments:
Valie Djordlevrc, Seda Gürses & Diana McCarty, Prologue, Faces-l.net, bootlab iThe Non-Alr¡irr,,t
Fenrinists of Sclrengen.

Filmografia:
Copy me - I Want to Travel

'u

"""'"""""'
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Programa

r, THE HEROINE 0F

POST-

L¡tuania/Gratl

SOCIALIST I-^ABOUR
El mite de la dona com a heroina del treball és la representació

clássica que I'autora revisa acudint a materials d'arxius documentals del període de la Unió Soviética. Les representacions
de la dona grangera, I'obrera fabril o la camperola van esborrar

llmlonal¡tat

llrli.r,,

.

Roman¡a,

llllta

Ploducc¡ó: 20o,¡

,toducc¡ó: D MEDIA

Direcció: Mar(' lr',rl,
Fotograf¡a: M,il'

lllonlan¡a) ¡ Candida TV
lll!lla), 2006

Tfálla, StePhett I rrrr,",,

Dlrccló: Joanne

Dutada: 4 nr¡nrrl'.

ñbhardson, Francesca

Versió: origin;tl

llla, Tora Krogh,

Format:

,

rrr¡'t,

DVD

0rlrllna Petrucci,

les representacions de la vida quotidiana de les treballadores.

Distribució: M,r,

Alnese Trocch¡.

AixÍ, el valor de la dona treballadora sacrificada s'enfronta en
aquesta obra als valors de les actuals societats capitalistes de
I'est europeu, obsesslonades pel culte al cos ia la bellesa. La

Tralla

¡uda:

mare@easynet.(ir)

dona treballadora "esculpida" adquireix avui el rang de nova

"heroina del treball postsocialista". El vídeo de Mare Tralla contraposa irónicament ambdós "models femenins" ¡ els esforqos
que implícitament comporten en cada cas.

F¡lmografia de Maro Tralla:
Feelt Boots l2OOOli Plovd¡v (2OO1); fhe Hero¡ne of Post-Soc¡al¡st Labour

78 I

Nac¡onal¡tat:

W

UTOPIES REVERSIBLES

l2m4l

íl

43 m¡nuts

Iat¡ló: or¡g¡nal angle
L/ltal¡ana
fbrmat: min¡dv

¡latrlbucló: Cand¡da
,v / D Media
hhBr@ke¡n.org

Programa

r, MADE IN

ITALY

Al segle XXI el fenomen de la deslocalització industrial adquireix novament relleváncia en I'eix económ¡c lteliaRomania. Les
activistes de Candida TV i D Media travessen les complexitats
que subjeuen a la deslocalilzació, realitzant un trajecte de
doble sentit que ens mostra dues realitats socials interconnectades. D'una banda, la precarització de la má d'obra femenina
a Romania sota les condicions que imposa I'empresa italiana
deslocalitzada, i, per una altra, I'augment del flux migratori que
aquestes mateixes dones estan protagonitzant cap a ltel¡a.
L'entrev¡sta, com a acció cultural, serveix de fil conductor per
desmuntar I'imaginari mediátic que tradicionalment ha caracteritzat les "marques" italianes i conseqüentment el model de
benestar de la societat que representa, enfront de la fractura
social de la "nova" Europa.

Filmografia:
Macle in ltaly (2006\

,ror,ar rrua^r,rra,

rn

Programa

z, DAUGHTER RITE

Nacional¡tat: I lJ^

llnclonalitát:

Producc¡ó: 1!) i'

/\r¡:,t

I

D¡recc¡ó: Mrclx'll,

I

Podem classificar Daughter Rite com un dels films feministes
més rellevants dels anys setanta per la complex¡tat amb qué

I

I'autora explora i tracta les dinámiques psicosocials de la família nuclear. La mateixa Michelle Citron escriu: "Volia realitzar
una pel.lícula sobre les dones en l'ámbit de la famÍlia, en concret sobre les relacions marefilla i entre germanes. PerÓ volia
fer-ho d'una manera provocativa a partir d'una narrativa que,
lluny d'oferir solucions o respostes, motivés el pÚblic a reflexionar sobre la seva própia realitat per transformar-|a,. Les
estratégies visuals i narratives que experimenla Daughter R¡te
el converteixen en un referent del videoassaig en la década

l
]
i

Programa

rialAlemanya

Iroducc¡ó: 2OO4

C¡tron

Olrocció: Hito Steyerl

Dulada:53 rl)rrrl

Ouló: H¡to Steyerl

Vers¡ó: or¡gin¿ll ,r,r

r,

Format: VHS/ l(, r,,',
Distribució: Wotr,

,

Ourada: 25 minuts
Vorsló: or¡ginal anglesa
I ¡rl(nnanya

Make l\4ovies

format: Betacam

onewman@wnttrt ¡ ,,r,,

Ol¡trlbuc¡ó:
"l¡t)ackf¡lm

SP

Íil¡.lLrcla@s¡x packf ilm.com

z' N0VEIYBER

Aquesta narració en primera persona té com a punt de partida
la vida d'Andrea Wolf, am¡ga de I'autora, assassinada I'any

1998 com a terror¡sta kurda a I'est d'Anatolia. Aquest assaig
qüestiona, a partir del joc entre ficció i realitat, els llocs
comuns del terrorisme, mitjanqant una reflex¡ó sobre els gestos
que defineixen la construcció de mites ¡ ¡cones "revolucionáries" en la cultura popular cinematográfica ¡, especialment,
entorn de la representació de la dona militant. November és
també un comentari sobre la mort de les ideologles revolucionáries, que Steyerl associa a la falta d'ideals de l'esquerra
en I'era de la guerra global.

dels noranta.

Filmografia de M¡chellc Citron:
Dau+lúd I?/ld ( I1)/1)); Wlt,il You l¿l\t] lot (;tat¡ted (1983)l Mother Right (1983);
Coclrt,ltls ¿ild Aplx:l t/t!5 \?f)Ol)

,n I ,,rnr,rr rrurrr,r.rt
I
I
I

F¡lmog¡afia d'H¡to Steyerl:
Deutschland und das lch (7994\; Land des Láchelns (1996)', Babenhausen
(79971i D¡e leere M¡tte (7998)i Normal¡tát (en procés) (L999/2OOL\i Novembre
(2004)

,rorntrrur*r,r,,r

n,

Programa

z' OT0LITH

Nac¡onal¡tat: Gr,r'

f{rclonal¡tat: Eslovénia

Bretanya

?roducc¡ó: Zavodza

Producc¡ó: 20(

Otolith enllaqa tres moments histórics: un possible futur
mutant en el segle XXll, I'estat de por de principis del segle XXI
i l'era postindependéncia de mitjan segle XX. Una veu en offes
dirigeix a l'espectador des d'un futur perillós que situa el present com a ruina histórica. Aquesta estratégia permet a la Dra.
Usha Adebaran Sagar, una narradora fictícia que resideix en un
estat permanent d'ingravidesa, especular sobre l'evolució del
g¿nere humá mitjanqant una análisi dels arxius dels seus
avantpassats femenins: la investigadora Anjalika Sagar del
segle XXI i la Sra. Anasuya Gyan Chand, ávia de Anjalika i feminista hindú del segle XX.

).

Group

Dlrecció: Marina
0rzlnic i Aina Sm¡d

Durada:22 n)urrl',

ouló: Marina Grzin¡c

Vefsió: or¡ginal,r

utl,

Distr¡buc¡ó: Tllo ( )l,,l,r
Group
anjalisaga@bluey(nx1,,,

¡

Alna Sm¡d

Clmera: Miha Tozon

Format: DV canr

¡o: Drago Kocis
I

Crlñcs/animació:
Marina Grz¡nic ¡ A¡na

.

Ernld

llodca: adaptació

z, WH0DNA HISA (The

Eastern House I

ilnetniski, 2003

t

D¡fecc¡ó: The olr¡lrt t'

Programa

de

orzlnic i Smid de 1
nfnut del treball del
músic de rap bosn¡á
fdo Maajka
lntorpretac¡ó: Olga
l0cjan, Marko Mandic,

Aquest vÍdeoassaig és un homenatge als happenings i accions
amb el cos que duu realitzant Nesa Paripovic des dels anys
setanta a Bel§rad. Les autores posen en relació el treball de
Paripovic amb la relectura que elles mateixes fan de c¡neastes
i seqüéncies clau de la história del cinema occ¡dental:
Antonioni (Blow-up), Coppola (Apocalypse Now), Don Siegel.
Aquesta articulació d'idees ¡ treballs permet a Grzinic i Smid
escriure un assaip! visual i textual a la manera d'intervenció

política sobre el cap¡tal¡sme global, aixÍ com sobre les posicions radicals que ha arribat a adoptar la tecnologia en el món
virtual, en concret I'acció ciberfeminista.

¡larbara Kukovec

ourada:17'33"
Vaf8ló: orig¡nal eslove
nd amb subtítols en
áng,lés

format:

DV cam

Dlrtrlbució: Marina
0r¿lnic
iltñfgrz@zrc-sazu.si

F¡lmografta de Tho Otollth Group:

F¡lmoglaña de Mar¡na G¡z¡nic I d'A¡na Sm¡d:
lkone glañourja, odmev¡ sm¡f ,]9a2); Groinja pr¡hodnosti (!983ri Cindy Sherman
ali h¡sterüa produkcüa predstavlja rekonstrukcüo fotoÉrafij (7984].i Trenutk¡ odloáitve (1985); Doma (7986)i Os iiv¡en¡a ,19a71; Gola pomtad (79871; Dekl¡ca z
oran¡o (7987)i ¡ed (1989); B¡lokacüa (1r99tr)i Moscow Po¡fra¡ts, video anct v¡cteo
installat¡on (1990); Sejalec (7997)i Tri sestre (1992); ¡enska, ki nenehno govori
179931; Lab¡r¡nt (L993); Transcentrala, v¡deo and video installation (1993); Rdeál
eeveljáki (79941i Luna 70, video and v¡deo ¡nstallat¡on (7994)i Zgodba o metulju
(1995); A3 - apatüa, a¡ds in Antárt¡ca (79951; lrw¡n CDROM, Model 2000, computer graphic/an¡mat¡on (!995"ti Os iivljenja (199,6); Dan D (1997); Zvezdo1lled
(!997\ Luna Park (1997); O muhah s trinice 179991; S¡lence, S¡tence, S¡lence
(2@L)i Vzhoclna firsa (2003); Tester (2OOS); H,-Res (2006)

Otot¡th (2OO3l

,,

I uror,r,
I
I
I

,rrrrr,r.r,
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SESSIO INFANTIL

,{ac¡onal¡tat FranQa
Producció: Lowe F¡lms,
Pretty Pictures, 2005
Dlreccló: Charlotte

UN BEAU MATIN...
UN BELT MATÍ...

Lowe, David Lowe

ouló: Charlotte Lowe,
Dal/id Lowe

Fotogtafa3 Dan¡el
Bach, Charlotte Lowe,
David Lowe

¡o: Dominique
Cast¡nel, Franqois

Ihéry, Dav¡d Lowe, Loib
Pommiés

¡luntatge: David

Lowe,

Julie Martinov¡c

lilorpretacló: Da/¡d
Lowe, Wilfrid George

[owe, Arnos Lowe,
Charlotte Lowe...
Durada: 70 m¡nuts
Va.sló: original france

la
,ormatr

Dig¡ Beta

Dbtrlbr¡c¡ó: David
Lowe
dwid.lowe@wanadoo.fr

Itmi

dd gruic alFesival

rb Cifma de País, 2005

Narració de I'aventura del petit Pere a través de la música de
Prokofiev. Al llarg del film, I'infant descobrirá tres fragments
d'algunes de les obres més conegudes del compos¡tor: Pere i
el llop, Romeu i Julieta i La foguera d'hivern (un conte musical
inédit de Prokofiev).
Les músiques i les trames són fidels als originals, peró I'estil
cinematográfic renova el model de les pel.lícules musicals.
Barreja I'humor burlesc i els efectes especials tipus Méliés,
que configura un especial estil molt adequat per al públic infant¡|, que es quedará capt¡vat per I'or¡g¡nal proposta.

Charlotte Lowe va estud¡ar a I'Actor's Studio. Va debutar com a
actriu amb el film Quand j'avais cinq ans, je m'ai tue (t994),
de Jean Claude Sussfels. Actualment es dedica a la producció i
direcció de films.
David Lowe és doctor en física nuclear. Posteriorment ha esdev¡ngut reporter de televisió, actor, il.lustrador, fotógraf, compG
sitor i director de cinema. Ha realitzat cinc curtmetratges. Un
beau matin... és el seu primer llargmetratge, juntament amb la
seva dona, Charlotte Lowe.
Fllrnogafa de Char¡otte Lowe ¡ de Day¡d lowG:
Un beau matin... (2OO5)
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CURTS EN FEMENÍ

úrergil (lb he corocitu el éxito)

Fisra
Juego
Libra
Nana mía

No quiero la noche
Propiedad privada

Repar*ión
Sopa
La Quela

"l

ro#

Energyl (No he conocido el éxito)

Energyl (No he
conocido el éxito)
f{ac¡onal¡tat: Espanya
Ploducc¡ó: Antonio

l.

García, 2006
Dhecc¡ó: Tina Olivares
Gu¡ó: Tina Ol¡vares

Fotoglaña: Antonio

Energy! ( No he conocido

el

Fisura
Nacional¡tat: Espanya

éxito I
Una nit d'agost, una coincidéncia qualsevol
decideixes que ja ha arribat l'hora de can-

Producció: 2005
i

viar de vida.

Therón, T¡na Olivares

Mús¡ca: Rodr¡go
Martín, Santiago

Dumas

¡nterpretac¡ó: Chus

García

fvluftatge: Carlos

lsabel Coll, Manuela

Ml¡sica: Alicia Alemán

J.

So: Marcos Salso

D¡recc¡ó: lsabel Coll
Gu¡ó: Carlos Ceacero,

Fisura
Una mare es preocupa pel comportament de
la seva filla MarÍa, de dos anys...

Dicenta, Anton¡o
Salazar, Elvira
González Olmedo,
Pablo Fernández...
Durada: 12 minuts

lbarretxe

Versió: or¡ginal caste

lriterpretac¡ó: lsabel

llana

Rodes, Kira Miró,

Fofmat: 35

David Tenreiro...

Distrlbuc¡ó: lsabel Coll

Durada: 16 minuts

mm

¡socoll@hotmail.com

Vers¡ó: original caste
llana

Folmat: 35 mm
Dlstr¡buc¡ó:
Distr¡buciones Líquidas
SL
tina olivares@hotma¡l.com

,rl

F¡lmoglaña de T¡na Ol¡vares:
Ensayo sobre flexos (2OO7l; Las horm¡gas acuden puntuales a las citas (2OO4li Enerqy! eOC6l
F¡lmografia d'lsabel Coll:
Tierna ¡nfanc¡a (1999); ta vecina, Vaivén, Efecto secundar¡o (2@tli A ciegas (2OO2)i Su¡te (2OO5r; Fisura
(2005)

,,,r,r,r,,r,r,1,,,

Nana mia

,uego
Nac¡onal¡tat: Espanya

Juego
joc d'infáncia marca la vida de dos ger-

Producc¡ó: Alicia prc

Un

duce, 2006

mans.

Direcció: lone

Nana mia

Nacionalitat: Esp,rrry,,
Producció: Koridor,
2006

f{aclonalitat Espanya
Producc¡ó: Cerdán
Molina P.C., 2005

Direcc¡ó: Carlota

Dlrecc¡ó: Verónica

Coronado

Hernández

Cerdán Molina

Guió: Susana Lóu.¿

Guió: lone Hernández

Fotografia: David

Libra

Libra

Gu¡ó: Conchita Molina

Rub¡o

No quiero la noche

Nana mía
La Nana és una mestra jubilada que continua donant classes particulars. La relació
amb els seus amics i els sorolls del carrer
on sempre ha viscut omplen la seva vida.
Peró un dia el seu destí canvia i haurá d'enfrontar-se a les noves circumstencies sense
mirar enrere.

No quiero la
noche
Nacionalitat

Espanya

Producc¡ó: Escándalo

Films, 2006
D¡recc¡ó: Elena Trape
Gu¡ó: Elena Trapé,

Fotoglafia: Adriarx)

y Verón¡ca Cerdán

Castoro

Fotogtafia: Rafa Mac¡á

So; Ramón Rico
Muntatge: Boris Kozl,,,
lnterpretac¡ó: Ekxr,r

So: Serg¡o Javaloy,

So: Jordi Rossinyol

Ramón Planells

Murilatge: Sergi Pérez

Mús¡ca: Javier Casado

Castañeda, José Arul,

Ml¡slca: José Sánchez-

lnterpretac¡ó: Daniel

Egido

Tudela
So: Sounders Creac¡ón
Sonora

Muntatge: l\4arta Salas

Dues setmanes és el que ella demana.
Dues setmanes que poden canviar la seva
vida.

l

Sanz

Durada: 4 minuts

Grao, María

lmerpretac¡ó: Pilar

Versló: original casl',

Ballesteros, El¡sa

Bardem, Pedro

llana

Drabben...

Casablanc, Aure

Format: 35 mm
Distribució: Koriún',1

Duráda: 16 rninuts
Versió: or¡grnal caste-

Muntatge: MarÍa Lara

Sánchez...
Durada: 19 minuts

camenfilms@yahoo.rr,

llar)a

Vers¡ó: or¡ginal caste-

Format: lJl) nrn

llana

D¡strlbucló:

Krnluak

ktttx¡irk(dltttn ilr l:, rv;rs(i,r.o(ÍI

['r(xrr ir lir Mrr,slr,r (l('
lontr)lrirl()s (lo lir
Conrurrr(ldd (k: M,xlr(l
Cof

(2m6)

Filmograf¡a d'lone Hernández:
Ana 1L997)i Stop for a Wh¡le (2OO7li A¡zea, la c¡udad del
viento (2m2li La nov¡a (Los d¡m¡nutos del calvario
(2OO5)i Uno por c¡ento, esquizofren¡a (20c6li Juego
(2OOG); E/ palac¡o de la Luna (en preparac¡ó)

Fllmografia de Carlota Coronado:
Basl¡o Maft¡n Pat¡no. Sobre espeios rotos (1998);
It)setÉatez 1I999)i Caffé per due (2OO2li Necrópol¡s
(2OO3): t/b/a (2006)

Format: 35 mm

-

Segon premi al XXXVI

Alcine 36 (2006)

-

Premi del públic

¿r

Premi Cittá de Lallr¡r,'
Festival Pont¡no d(:l
Cortometraggio (20{ ) /)

-

,r

Anant cap a una festa de disfresses, la Lola
es baralla amb el seu marit i aquest I'abandona en una benzinera tancada en la me¡tat
del nores. Cau un aerólit damunt d'un cotxe
aparcat. Hi ha nits que sembla que res no
tingui sentit. Peró les coses no són sempre

el que semblen.

Mús¡ca: Roger Padilla
lnterpretac¡ó: Cr¡stina
Gámiz, Xav¡ Mira

Durada: 16 minuts
Vefs¡ó: or¡ginal caste
llana

Format 35 mm
O¡str¡buc¡ór Escándalo
F¡lms
elenatrape@yahoo.es

Dlstrlbució: Cerdán

-

Molina PC

música orig¡nal al

verm¡ne@¡n¡cia.es

Fesigu (2006)

No quiero la noche

Roger Pad¡lla

Fotografra: Pau Catal¿

Premi a la m¡llor

Festival lnternac¡onal

Fllmograña de Verón¡ca Cerdán Mol¡na:
Vorágine (L9941¡ lane (79961i Llombai (2OOO); Nana

de Cinema de

Miaems)

Catalunya, 2OOG

Fllmograña d'Elona Trapé:
Dónde París (2OOl¡; ¡¡6 qu¡ero la noche (20cÉ)-

I
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Prop¡edad pr¡vada

Propiedad privada
Nac¡onal¡tat: Espanya
Producció: Ángeles
Muñiz, José M"
BenÍtez, lñaki

La Quela

Propiedad privada
La intim¡tat de la llar, la posició social, l'a-

mabilitat que en Carlos transmet a la seva
família i amics emmascaren I'angoixant
situació que pateix la seva companya Marta.

La Quela

Reparación

Nacionalitat:

Nacionalitat Espanya

Esp¿r¡v,

¡

Producc¡ó: Liz Lob¡¡10

Producció: Répl¡ca pro-

D¡recc¡ó: Liz Lobal0

ducc¡ones, 2006

Durada: 11 minuts

D¡recc¡ó: Paz Gómez

Vefs¡ó: or¡g¡nal caslr.

Gu¡ó: Paz Gómez

D¡recc¡ó: Ángeles

llana

Fotograña: ÁNaro

Muñiz

Format: 35 mm

Gutiérrez

Guió: Ángeles Muñ¡z

Distr¡bució: Liz Lolr,rt,,

Muntatge: Nacho

Santiago, 2ooo

Muntatgo: Miguel

La Quela

Doblado

La Mancha profunda, anys vint del segle

Fotografiar Rafa Garcia

Mf¡s¡ca: Sergio Moure

lnterpretac¡ó: Natal¡a
Dicenta, Eduardo

passat. Una nena pobra veu per primera
vegada una nina de cartrÓ. La vol. Els seus
pares no li poden comprar, peró ella la vol.

contacto@lol¡tapeltcull1,
com

r'.

Premi Atene@s 20(n,

Sara ha fet mal a algú i I'ha ofés. Fins que
no repari la part material no aconseguirá
repatar I'emocional. Totes les coses estan
delicadament interconnectades.

Sopa
Naclonal¡tatr Espanya
Producc¡ó: lrene

lborra, 2OO5

D¡fecc¡ó: lrene lborra
Gu¡ó: lrene lborra,
Jossie Mal¡s
Fotograña: Joss¡e
Malis

Ru¡z

Mús¡ca: Alejandro
Pelayo

lmerpretac¡ó: Lu¡s

-

Reparación

Sopa
Una sopa sense conservants ni additius.

So: Jossie Malis
Muntatge: Jossie
Malis

Callejo, Mercedes

Música: Jossie Malis

Castro, Fernando T¡elve

lnterpretac¡ó: Pau

Durada: 15 m¡nuts

Martinez

Vers¡ó: orig¡nal caste-

Durada: 3 m¡nuts

Dufada: 15 minuts

llana

Versió: orig¡nal caste

Vorsló: original caste-

Format: 35 mm

llana

llana

D¡str¡büció: Replica

Format: DVD

Fofmat: 35 rnril

Producción SL

Dlstrlbuc¡ó: lrene

Dlstrlbucló: La Lluna

luzazul1441@yahoo.es

Velaso

lborra
iborra¡rene@yahoo.es

caclxnñrl(il(r;,f )lc.{)s

Filmograf¡a de Ángeles Muñiz:
Qu¡ero la lluna ll; Lo que neces¡tes sélo yo (2OOO)i Jaime
Heffero...p¡nta de escr¡tor l2o06li Prop¡edad Pr¡vada
l2(n6)i Danni s 8/ues (en preparac¡ó)
Fllmograf¡a de Uz Lobato:
La Quela (2m6\

no

c"'s

'n

""'i

Fllmografia de Paz Gómez:
Reparac¡ón (2ñ6)
Fllmografi a d'lrene lborra:
Cuentos celestes (2m5].; C¡toplasmas en medio ác¡do

(2005); Sopa(2005)
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EL VIDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI

lniciativa creada el 1997 per Drac Meg¡c - Mostra lnternacional de Films de Dones de
Barcelona, i que ara es proposa des de TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, vÍdeo y multimedia realizado por mujeres).
Amb aquesta proposta es convida totes les dones a expressar les seves experiéncies
a través de les ¡matges, que hauran de ser realitzades en un plaseqüéncia d'un

minut de durada i cenyides a un mateix tema.
El Festival lnternational de Films de Femmes de Crétéil (ParÍs) col.labora des de l'any
2OO2 en aquest projecte.

Tema de la 11" convocatória 2OO7: "lnsubordinades"
La desena edició d'aquesta convocatória, que ja ha adquirit un aire de consolidació,
va ser ded¡cada al tema "Les edats". A continuació detallem la relació de partic¡pants
a qui agraim la seva col.laboració i la creativitat desplegada amb les seves part¡culars

vis¡ons.

. lrene Cabañas (lruña)

. Rosd Foret i Belén Rubio (Barcelona)

¡

o Montse Rifá Valls (Arenys de Mar)

Lucrecia Rocha (Barcelona)

o Leticia Galeano (Paraguay
o Cristina Puchol

-

Berriozar)

i Norma Pinto (Barcelona)

o Eva S. Forest (Barcelona)

.

Carmen G. Vara (Barcelona)

o Pilar Bassols (Barcelona)

o Ana Silvestre (Barcelona)

o Cecilia Themme (Perú

o

-

Berriozar)

. Montse Rifá Valls (Arenys de Mar)
. lrene Bailo (Huesca)

$na Doménech, Rosgr Foret i Belén
Rubio (Barcelona)

o Camilla Mantovan¡ (Barcelona)

-l
I

Íxou DELS Frlf{s
AGRAIMENTS

Armelle Bayou (Festival de Films de Femmes de Créteil)

Les altres condemnes

51

Animation for LiveAct¡on

39

Un beau mat¡n...

a7

Berbag¡ Suam¡

27

Born in Flames

9

The Clothesline

55

Comme l'ombra

28

Copy Mel Want to Travel

77

Daughter R¡te

80

Carlos Losilla

The Dec¡s¡on

40

lmma Merino

Diáleg entre absents/Si me qu¡eres

77

Laura Modini (Associazione Lucrezia Marinelli)

Die R¡tter¡nnen

10

Energy! (No he conocido el éxito)

91

Especial Mercé Rodoreda

51

Especial Raimon

52

Fisura

91

Chiara Dacco (Festival de Films de Femmes de Créteil)

Marte Segarra (Centre Dona i Literatura, UB)
Sónia Trigo

A

tot I'equip que ha treballat a I'espot: Marta Libertad,

Rouric, La¡a Ateca, Andrea Ainsa i Julia Francino.

I a tot I'equip i personal de la Filmoteca de Catalunya.

Belen Funes, Anais Pareto, Bet

Fr¡s levegó

29

Good Morning Qalq¡lia

56

The Hero¡ne of Post-Soc¡alist Labour

78

Hezké chvilky bezzáruky (Pleasant Moments)

30

Honor Among Lovers

67

Hooked

41,

Judith Butler, philosophe en haut genre

18

Juego

92

Koibumi

68

The Last Circus

42

Libra

92

The Life and Times of Rosie the R¡veter

LT

La Luna

43

Made ¡n ltaly

79

,tl

l-

Mammazona

31

La Mina: un barri entre fronteres

52

The Mummy's Curse

44

Nana mía

93

La niebla en las palmeras

19

No quiero la noche

93

Nous sommes tous encore ici

72

November

81

Otolith

82

outside

32

El postre

,a

Prater

7t

Propiedad privada

94

Quamer

20

La Quela

94

Reparación

95

Resistenc¡a

27

Rey¡ta

22

Seitsemán Laulua Tundralta

13

Sopa

95

Summer of '85

57

Tarachime

72

T¡ck Tock Lullaby

34

Une visite au Louvre

63

Vores lykkes fender (Enemies of Hapiness)

23

Vzhodna (The Eastern House)

83

The Way Back Home

58

What's Next?

59

Wheel of Life

45

Woolly Town-Woolly Head

47

Wolly Wolf

46

Yes

35
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