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PBESENTACIó

La programació de la 16a Mostra s'organitza en diversos apartats, alguns habituals
com la secció Panorama, que inclou les ficcions i els documentals més recents, i la
de les Ploneres, orientada a recuperar el treball d'aquelles realitzadores que han
ostat poc reconegudes per la história del cinema. En la mateixa línia de recuperació
del treball aportat per les dones, presentem tres pel.lícules de Larisa Shepitko, una
de les cineastes més ¡mportants del nou cinema soviét¡c de la década dels 60 i 70,
on la secció Retrospectiva.

fet de la revolució?, hem programat 5 documentals que manienen una mateixa actitud crítica davant les utopies proposades per les diverses revolucions de qué tracten. La distáncia entre el que s'esperava aconsegu¡r i els resultat
obt¡nguts no serveix de coartada per a la nostalgia ni per a l'escepticisme, sinó per
lnterrogar-nos sobre el mite de la revolució que s'havia constrult al voltant de determinades práctiques polÍtiques.

Amb el títol Que se n'ha

L'homenatge a Slmone de Beauvoir inclou 5 documentals que mostren I'actualitat del
reu pensament en constatar la importáncia de la seva aportació al moviment feminista.
En l'apartat Monográfic presentem dues obres de Gaélle Vu, una realitzadora nascuda a Franga de pare vietnamita i mare francesa, que ¡ndaga en les capacitats del
clnema com escriptura transcultural.

Aquesta capacitat per descobrir en les imatges noves vies de cone¡xement forma part,
també, del treball que realitzen Angela R¡ccl Lucchi i Ye¡vant Gianikian a partir de
l€s imatges d'arxiu. La seva proposta és una nova forma de mirar les ¡matges enreglstrades en el passat amb la finalitat de conéixer millor els mecanismes de les
actuals, amb les quals elaborem el nostre present.
A Mlrades de Kabul, s'hi inclou el treball de dues realitzadores que apunten a d'altres

possib¡litats de les imatges com a instruments d'intervenciÓ, en aquest cas mostren
les capacitats de la representació per ev¡tar les rÍgides normes imposades a les
dones en la societat afganesa.

la secció Etnograf¡es experimentals, Virginia Villaplana i Montse RomanÍ ens proposen seguir la lÍnia discursiva iniciada a la Mostra anterior sobre les aportacions de
les dones a les recents narratives del videoassaig centrades en la politització dels
relats de génere i la construcció de subjectivitats.
En

PANORAMA FICCIONS

Com és habitual, els curtmetratges més recents de les realitzadores de I'Estat espanyol seran presents a Curts en femeni; i a El video del minut. Un espai propi, es presentaran les filmacions de les dones participants en la convocatÓria d'aquest any
amb el tema "els pecats".
La varietat de propostes que presentem en la 16a edició de la Mostra fa evident la

impossib¡litat de definir la identitat creativa de les dones des d'uns criteris tancats i
definits. El que mostren a través de les seves obres és precisament la capacitat d'interrogar els llocs comuns i desplagar constantment les certeses sobre la realitat.
lndagar, interrogar i experimentar són els vectors que conformen la seva identitat.

Actr¡ces
Mogari no mori
Naissance des pieuvres
Viva
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ACTRICES
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Mhhonnier, 2006
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lorln¡¡chi, Noémie
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muntrtge: Valer¡a
Eilxrl ledesch¡, Anne
Wáll

lil.rprotac¡ó: Valeria
Hllml Iedeschi,
Nrlóllllo Lvovsky, Louis

l¡illlrl

Mathieu Amalric,

MÉryHa Bor¡ni, Valer¡a

lilllrx)
Ourda: 107 m¡nuts
Var¡ló: or¡ginal anglesa
Torm¡t: 35 mm
Ol¡trlbucló: W¡ld Bunch
árl !vrr{(rwrldbunch.eu

llrrrr 0spec¡al del jurat a
ld srr.i;tó Un certain regard
{l I nrltv¡rl de Cannes
trll(I/)

Marcelline, una actr¡u de renom que ha d'¡nterpretar l'heroina de
l'obra de Turgueniev A month ¡n the Country, está en plena cr¡s¡
personal. Les seves ¡nseguretats augmenten quan el seu ginecóleg
li adverteix que comenqa a ser tard per ser mare. La trobada amb
Nathalie, una antiga companya d'estudis, aguditza la seva situac¡ó
crÍtica i per primera vegada el seu treball no li compensa el pes del

pas del temps. Les dues amigues contrasten les seves trajectÓr¡es
¡ s'emm¡rallen una en l'altra reflexionant sobre els somn¡s abandonats. En aquest segon llargmetratge, Valeria Bruni tracta de nou la
recerca de la ident¡tat en la nostra societat i ho ficcionalitza a part¡r de les seves própies experiéncies amb un to irónic.
Nascuda a TorÍ el 1964, Valeria Bruni i la seva família es van traslladar a Franga quan ten¡a nou anys. Va estudiar teatre i va ¡n¡c¡ar
la carrera com a actriu el 1986. El film Gens normaux n'ont r¡en
d'except¡onne, (1993), de Laurence Ferreira Barbosa, va significar
el principi d'una carrera d'éxit. Després d'una llarga trajectór¡a com
a actriu va debutar en la direcc¡ó amb la pel.lícula Es más fácil
para un camello (2003).
F¡lmografia de Valer¡a Bruni Tédesch¡:
Es más fác¡l para un camello (2003); Actr,ces (2006).

l.rol.ccló: d¡umenge 8
rh ¡rrry, 19,3O h I

tlrrfrxla

PANORAMA

MOGARI NO MORI
EL BOSQUE DET IUTO

Nac¡onal¡tat: Japó,

llrrk)nnlltat:

Franqa

Producció: Chr¡st¡an

Fn¡rhrccló: Bénédicte
r rxrvr[r, Jéróme

Baute, Naom¡ Kawase,

lrr¡rlfot,2OO6

2007
D¡recció: Naom¡

llhr0clo: Céline
'r ltflIilt,t
Oulo: (:l!|ne Sc¡amma
Ir{0grnf,a: Crystel

Franqa

História de Sh¡geki, un home gran amb deméncia senil, i de
Machiko, una de les joves que en tenen cura a la residencia on
viu. Shigeki viu obsessionat per la mort de la seva esposa i
Machiko, per la del seu fill. Després d'un accidentat viatge en
cotxe, es perden en un bosc frondós i per sobreviure es veuen
obligats a recuperar el contacte amb el cos de I'altre ¡ a sentir
de nou el món al seu voltant.

Kawase
Guió: Naomi Kawase
Fotograf¡a: Hideyo
Nakano
So: Sh¡getake Ao

Naomi Kawase aconsegueix transmetre les emocions que viuen
els personatges prescind¡nt de la seva história. Els sentiments,
els records o els mot¡us que guien els seus actes s'expressen
a través de I'experiéncia que proporcionen les imatges com a
preséncia o ocultació del que ha estat.

lnterpretac¡ó: Yo¡chiro

Ar

Sa¡to, Kanako Masuda,
I\4ach¡ko Ono, Shigeki
Uda, Makiko Watanabe
Durada: 97 minuts
Vers¡ó: or¡g¡nal japone-

lllrr lrñr0, Adéle

Després d'estudiar fotografia a l'Escola d'Ar.ts Visuals d'Osaka,
Kawase va comenqar un procés d'experimentació amb les arts
audiovisuals que li va aportar una nova experiéncia de la realitat. L'obra d'aquesta c¡neasta ha estat reconeguda i premiada
en espais internacionals, com els festivals de cinema Visions
du Réel, Rotterdam, Singapur, Locarno ¡ Cannes.
F¡lmografia:
Watash¡ Ea tsuyoku kyom¡ wo ltlotia mono wo o-k¡ku f¡x de k¡r¡toru 11988)i Watash¡ ga ¡k¡-¡k¡to
kakawatte ¡ko to suru j¡batsu no gatai-ka (L988)i My jw-F $gaqi Papa's lcecream (7988)i
Tatta h¡tor¡ no kazoku (1989); /ma (1989)i Chiisana ookisa (1989); G,r's Bread (199)li Like
Happlness (1991); Ni tsutsurlarete (1992)i Shno¡ i6uk¡ ll993li Katatsumor¡ (L994li fen, m¡ta
ke (1995); Kaze no k¡oku i.7995); Utsush,yo (1996],; Hi wa katabuk¡ \7996); Moe no suzaku
(1997); Soalaudo monogatar¡ (7997\t Mangekyo \!999)i Hotaru l2OOOli Kya ka ra ba a (2OOI);
Tsu¡oku no dansu (2OO2); Sharasojyu \2OO3)i KaEe l2oo4lt farach¡ne (2OOO); El bosque del
luto l2007li sekaiju ga watash¡ o suk¡ dattara l¡ no ni (2008).

Iilü[rlrr

Marie, Anne i Floriane són tres noies de 15 anys que pract¡quen la natació sincronitzada. Als vestidors, els seus destins

h.

es creuen ¡ sorgeix el desig.

I'lorrc André

rl lt¡t¡ty

I

Yuji Oshige
Mús¡ca: lvlasam¡chi
Shigeno

¡l0.lcn: l'ara

One

llll.rprotacló: Pauline

sa subtitulada en castellá
Format: 35 mm
Distr¡bució: Vértigo
Films
i

lms.es

rlil¡Í1, I ouise

llrxlt['1,
lrt rllllll

Waf fen

llÍr¡dl¡: tt5 m¡nuts
V.r.lo: onginal france
srr illlrlrlulada en
{ll4ki"
lormnt: .15 mm
lllrlrlbucló: Films d¡slrllltllr)n
{ rl, nu'lrlI r,n

ltstribution.com

l'r'[rl l'¡rr Louis
Gran premi al Festival dc

rr

Cannes,20O7
Premi al N4ain¡chi Film
Concours.2OO8

Projecc¡ó: divendres
F¡lmoteca

h-

ililll{
ll.rrr

-

de juny, 22

NADGMENT DELS POPS

llÍnlnt&o: Julien

Muntatge: T¡na Baz,

mgala@vertigof

NAISSANCE DES PIEUVRES

I

rr"

I

Delluc a

Retrat de l'adolescéncia des de la visió de les tres no¡es prota
gonistes, que expressen els seus sentiments i sensacions en
donar forma al desig que experimenten. No hi ha cap dramatisme ni cap nostálgia per la ¡nnocéncia perduda en el relat de "la
primera vegada" que cadascuna protagonitza, ni cap intenciÓ
d'establir un estat psicológic determinat. La principal novetat
que ens ofereix aquesta histÓria consisteix precisament a restituir les sensacions sense significar-les a partir d'uns models
concrets.
Céline Sciamma va néixer a Pontoise (Franga) el 1980.
Llicenciada en literatura francesa va continuar els seus estudis a

la Fémis (École Nationale Supérieure des Métiers de I'lmage et
du Son). Naissance des pieuvres és el seu primer llargmetratge.

l)ililrora pel.lícula
(

:¡rlxtrtrg Romant¡c
(20O7)

',alrv,rl

111

lr0lrccló: diious 12 de
Irtrrv. :''.,

l¡

F¡lmoteca

F¡lmograf¡a de Cél¡ne Sc¡amma
Na¡ssance des pieuvres (2006\.

PANORAMA DOCUMENTALS

VIVA

Nac¡onal¡tat:

EUA

Producc¡ó: Anna B¡ller.
Jared Sanford, 2006

Califórnia 1972. Barbie és una mestressa de casa que un dia canvia radicalment de vida en conéixer una veina que li proposa I'alliberament sexual com a antídot dels seus problemes amb el mar¡t i
com a solució per fugir de la seva existéncia grisa. El resultat és
una comédia desenfrenada, protagon¡tzada per uns personatges
que semblen sortits de les págines del Play Boy o de les pel.lícules de Russ Meyer.

D¡recc¡ó: Anna Biller
Gu¡ó: Anna B¡ller
Lewis
So: Chris Dav¡d, lr¡s
Lohn¡nger

Muntatge: Anna B¡ller
lnterpletac¡ó: Anna

determinats estereotips culturals, creats al voltant de I'alliberament sexual.

Bridget Brno, Chad

Guionista, coreógrafa, productora, directora, dissenyadora de vestuar¡ ¡ estrella dels seus films, Anna Biller és llicenciada en arts
per la Universitat de Cal¡fórniai master of f¡ne a¡ts en art ¡ c¡nema
per CalArts. Des de finals dels anys 90 ha dir¡g¡t i ¡nterpretat curtmetratges. La intertextualitat, l'estética rut¡lant del Technicolor i el
pastiche de géneres cinematográf¡cs són l'escenari des d'on, de
forma sarcástica, Biller parla dels rols femenins en la cultura occidental. Viva és el seu primer llargmetratge.
Fllmograña d'Anna Biller
Three Examples of Myself as Queen (L994')i Fairy Ballet O998li The Lady Cat
(2OOLI; A Visit from the lncubus (2OOt]|. The Hypnot¡st (2OOLli V¡va (2006l.

,, Lonororo rr,,,o*,

Edu to love

lm

Fluss

Fotograf¡a: C. Thomas

La seva intenció, clarament paródica, es mou entre I'homenatge
lúdic al cinema soft{ore dels anys 7O ila sátira subversiva de

L'excés presideix la total¡tat de la pel.lÍcula, des de la intervenció
de la realitzadora, Anna Biller, fins a la recreació dels estereot¡ps
sexuals que sobrepassen els límits amb qué irónicament són tractats des d'una sensibilitat kitsch més o menys ¡ntel.lectual¡tzada.

Aguantando el tipo

Biller, Jared Sanford,
England, Marcus
DeAnda

Durada¡ 120 m¡nuts
Vers¡ó: or¡ginal anglesa

I moltes altres dones
Juárez: The City Where Women Ara D¡sposable
Lo que tú dices que soy
Mai'mouna - la vie devant mo¡
Shorok
Un discurs que cala

We Went to Wonderland

Format 35 mm
D¡stribució: Anna Biller
pbuttef ly@earthlink.net

-

Premi Bunny al Boston
Underground Film Fest¡val
(2007 )

Projecció: dissabte 14
de juny,22 h-
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lf'lür.lltot:

Lspanya

lrrluoolo: Mrreia
,

irlro Ikt (:ultura

AGUANTANDO EL TIPO

Fort,

de

rr{lÉ¡ I t¡It(;esca

Des de I'any 1983 i fins al 1989, 337 obreres de I'empresa

tl,ntlülll¡ll!l)n,

Jaeger lbérica, actual Magneti Marelli, de Barberá del Vallés
(Barcelona), van lluitar contra la discriminació salarial que

2OO7

l{la¡01ó: I il0arna

Mirlt[.'/, Nrrila

ParíS,

ril" ¡' ,trrl, Nathal¡e
i[ l$t
lla 0r¡Ilnal: Encarna
Milllrtrr/

trlflr.ñl¡:

Beatriz

l|lFt

L'

li¡trrln¡r Núñez

fl§rl.llo: Matíazafrc
lilad.: 7/ nr¡nuts
lltaló: (nr(rnal espanrilla I I rll¡tl¿tna

lrmal:

patien enfront dels seus companys. Van fer actuac¡ons de tota
mena perqué I'empresa apliqués les senténcies que guanyaven
reiteradament als tribunals. Pioneres a Espanya en aquesta
mena de lluites, van influir d'altres empreses com Puig o
Galletas Fontaneda. Canviar la societat es fa canviant... un
mateix i el seu entorn. Elles ho van fer i ens ho van demostrar.
Aquest documental és el projecte final del Taller de
Documental Creatiu, a cura de Belkis Vega, realitzat durant el
2OO7 al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

l,vcam

tsLlrlbucló: Centre de

.rrllÍtn rt, l)ones
I

rrllt prr

ll'filtDt

r tr

¡t

tlli()n

FI{..rolo: (|lr)lecres 11

* ¡rry.

I

rltÍrlrt

I /,lJO h ¡t

Filmograña d'Encarna Mart¡nez:
Acceso Denegado (2OO2'l; Si los p¡es y las manos hablasen (2OO5li La guerra ha
terminado (2006); La receta (2OO6\i Back to nature (20O6); El ateneo del x¡no
(2OO7li Aguantando el t¡po (2OO7l.
Fi¡mograña de: Núrla Paris, Karo Noret ¡ Natha¡¡e Archer:
Aguantando el t¡po (2OO7l.

,ororo"o

oo,r",.r*, ,,
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EDU TO LOVE
EDUCACIó PER A I'AMOR

Nac¡onal¡tat: ltália

l¡hr.lll¡l:

Producc¡ó: Films

;iaa¡olo: olittldia

Flamme, 2OO4

r,rrlt, -'l)()/
ll}aloi lirx)lha
Harlii I hltrha Lorenz
f{{rtit: (:(}crlia
áarli I l¡rr(lta Lotenz
It, lillllilll¡trnga,

D¡recc¡ó: Antonella
Porcelluzzi ¡ Ayn¡l

títol, compost de dues paraules, edu(cat¡on) to love, respon a la
necessitat de saber en qué consiste¡x I'amor. La realitzadora indaga en la naturalesa d'aquest sentiment fins a descobrir que no sor
geix espontániament, sinó que cal ser educats per poder est¡mar.
Aquesta educació s'estructura en quatre lliqons que tracten successivament de la innocéncia, l'¡nst¡nt, la saviesa ¡ la santedat,
signades per Aynil Pij i Antonella Porcelluzzi, dos nonrs que pertanyen a la mate¡xa persona que es desdobla per indicar el lloc de
Peppina, la germana pet¡ta de la realitzadora, que no pot fÍsicament ni jurídicament signar, malgrat ser I'autént¡ca creadora de la
El

pel.lícula.
L'educació de I'amor és un exercici de desestabilitzac¡ó constant,
des del tractament de les ¡matges i el relat que les estructura, f¡ns
als dogmes i creences que organ¡tzen els pensaments transmesos.

Prl

Fotograf¡a: Antonell,

r

Pofcelluzz¡

So: Antonella

suissa

laxll[ lrnilil/

Porcelluzzi

'

Muntatge: Antonell,¡
Durada: 37 m¡nuts

llilllr:
Httllñ
lta¡.,

Vefsió: or¡ginal

|lal¡a¡lmlo:

Porcelluzz¡

Format: M¡ni

¡talriu r,,

DV

D¡str¡buc¡ó: Polygorrl
Etoile
polygone-etoile@wana( l(,

lllDt) Mathis
lrudy

Irlrlll[l¡(li¡

lr.ar
frtLl

FLUSS
ARRAN D'AIGUA

Dues dones grans suisses porten juntes més de 30 anys. A I'estiu, ga¡rebé tots els dies neden en el riu Limmat, aZuric. En un d'aquests
banys ens fan la seva particular reflexió al voltant de I'am¡stat, I'amor i
I'aprenentatge que comporta la vellesa.

(lrx;¡l¡a

t lrlu(lta Lofenz

ñ¡hr I lnlr,llne
rt..ilr
llLar t' nrlnuts
ñl*' rill8lr¡ll alema
,ra

IM

en

Claudia Lorenz va néixer a Suissa el 1975. Va estudiar fotografia a
I'Escola d'Art i Disseny de Zurich ¡va continuar la seva formació en el
departament de cinema de la mateixa institució.
Cecilia Barr¡ga va néixer a Concepción, Xile, el 1957. Va deixar el seu
paÍs amb dinou anys per estudiar a Madrid. El 1984 es va llicenclar en
¡matge ¡ so a la Un¡versitat Complutense. El 1994 es va ¡nstal'lar a
Nova York per estud¡ar escriptura de gu¡ó ¡ videocreac¡ó a la Universitat
de Columbia. De tornada a Espanya, ha realitzat nombrosos documentals i reportatges de telev¡sió, sense de¡xar el terreny de la ficció.

h

Nascuda a Ancona (ltália), Antonella Porcelluzzi és una c¡neasta
que viu i treballa a Marsella després d'uns anys en qué va exercir
d'¡nvest¡gadora económica a Berlín. Des del 2004 col.labora amb
l'associació Film Flame, que agrupa diferents artistes i c¡neastes.
Aynil Pij, que signa amb ella, és el seu pseudónim i/o alter ego.

ll¡rl¡r:ttln
(:(x)rlia

lah|lfiurlo:
Éart¡il. Ll¡n(llir

Lofenz

. a¡.r¡{úy.tlÍfI (.tnI
r.,' r't.IrÚl¡h¡twr[.(:h

F¡lmografia d'Antonella Porcelluzz¡:
Edu to love (2OO4l:. Exper¡enced, Leonardo da V¡nc¡ (2OO5\i Berlincyclesong
(2005); tes négresses jaunes (2006).

Cec¡lia Barriga i Claudia Lorenz treballen juntes des del 2006 amb la
realització de dos curts, lm Fluss i El dÍa del euro.
F¡lmografa de Cecilia Ba[¡ga:
Alúbendas puede ser un nombre de muler (1985); Colect¡vo de p¡ntores (1986); EntreActos
(1989); Sueños en la ciudad (L9921: Dos reinas (1993)i Mirame, mírame 1].993)i La her¡da de
m¡ ojo l1994li Pekín no fue un sueño (1995); ¿Por qué no una muier? (t996li Soc¡al summ¡t,
People Summ¡t (L996'ti Cuéntame de la luna \L997li when I Love, I Love (].997li una mujer al
poder (L999lt Í¡me's Up! l2OOOli Atrapados en el paraíso (2OOLli El camino de Mo¡sés (2OO2)i
Gonzalo Rojas, poeta del retámpago (2004); Ni ,ocas, ni terror¡stas (2OO4li El pasaiero tr¡ste
l2oos)i 71 segundos (2oo5); Lo que ellas ven (2006); ,m F,uss (2007); El día del euro (2oo7l.
Filmografia de Caudia LoreE:
Paso ¡nverco lAríentina, nos vamosl (2OO2); Goa, (2003): Ho¡ Ma:a l2OO4l; Zero degree
(2006); ,m Fluss (2oo7); El día del Euro l2OO7).

Projecció: d¡ssabte l.l
de juny,

19,30
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TYOLTES ALTRES DONES

Nacional¡tat:

Espar ry,,

Producc¡ó: Mireia [0rt

d|

(',anadá

/

lta.I

Dones Francesca

Érr*rr'10: Ak)x Flores,
{§ra Vrthr()lo, 2OO7

Bonnemaison, 200 /

llaarñ1o Alilx llores

Direcció: Sónia Trigo

aaa, Ak,r l h)rcs,

Centre de Cultura

Recuperació de l'experiéncia del Bar-biblioteca La Sal i la seva
transcendéncia en la lluita de les dones a la ciutat de
Barcelona. Obert el 1977, s'ubicava al barri Xino i va ser el pri-

lllrá.lll¡l:

mer bar feminista de I'Estat.

Begoña Montalbán,

rBltd V,lIf(

Aquest documental és el projecte final del Taller de
Documental Creatiu, a cura de Belkis Vega, realitzat durant el
2OO7 al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

Nahxeli Beas, Andrr:,r
Corachán, Marta
N4uñoz

r¡ne Mnlhlrr

ldea original: Sóni;r

hatr' lltt¡[ti¡
sahahl

Trigo

Fotografia: Ana

Torr

r

".

So: Alejandra Molilr,'

Muntatge: Aurora

Sullr

f,aar' / I ilrlnuts
llt, I'rlulilill espa,t'lÉ

alild,

Durada: 26 minuts
Vers¡ó: or¡ginal catirl,

r

Fofmat: Dvcam

. ,alá{l

D¡str¡buc¡ó: Centre

lirs Perlas

il

'r

l¡t\r k'ln larfilmS.COm

rl,

Cultura de Dones
Francesca

F¡moglaf¡a de Sónia Tr¡go:
Huellas robadas (2004); I moltes altres dones (2OO7).
Fimogfafia de: Begoña Montalbán, Mar¡a Romero, d'Ana Nahxel¡ Beas, Andrea
Corachán i Marta Muñoz:
I moltes altres dones (2OO7\.

8I
I
I
I

I

S

Més coneguda com a p¡ntora i activista que com a directora,
Alex Flores es va graduar com a professora el 1988 a la Ciutat
de Méxic, on va né¡xer. El 2001 es va traslladar a Toronto
(Canadá), on viu actualment i on ha creat el col.lectiu Las
Perlas del Mar Films, un grup d'hispans ¡ hispanes que ense-

Filmograf¡a d'Alex Flores:
luárez: The City Where Women Are Disposable (2OO7l.
de juny,

PANORAMA DO(IIMFNIAI

els fets i la passivitat del govern federal, convé no oblidar que
els crims continuen. Des de diferents testimonis, els familiars
de les víctimes, period¡stes, artistes i activistes, es donen
noves proves de la corrupció de les institucions governamentals i es demostra la seva implicació en els crims quan no
s'actua per evitarJos.

vals internacionals.

Pro¡ecc¡ó: divendre.,
I

Els assassinats de dones a Ciudad Juárez continua i la xifra
s'eleva a 460. Malgrat que des de fa temps s'han denunciat

nyen i produeixen documentals. Guionista, muntadora i directora, les seves produccions s'han pogut veure en diversos festi-

Bonnemaison

I

TA CIUTAT ON tES DONES SóN DISPONIBTES

lhrl¡roam SP

l*llurlo:

hl Mnr lthil:i

na

¡uÁRz:

)10

fatS.lt!: AIl(Irew
=t*rll M¡ruraSethi
Itaallr: Akrx Flores,

MarÍa Romero, Ana

JUAREZ: THE CITY WHERE WOMEN
ABE DISPOSABLE

19,30
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LO QUE TU DICES QUE SOY

Nacionalitat: Esparl.,

¡*¡.t lll.l:

Pfoducció: Julia

¡lrrÉilyil llItk[)a

Frl, ¡r,

Francesca Fanall¡

Un escorxador, un guárdia civil, un enterramorts, una stripper,

I

¡

r

Natasha Loure¡ro.

alr

un criador de porcs i una dona a I'atur ens parlen de la identi-

l\4áster en Docunrorrl,

Creat¡u de la UAB,

ll}¡16,

tenen les seves professions.

Local¡a TV, 2007

tl*frt|rrrIr

Direcció: V¡rg¡nia

Éalrrlr:

A paftir de plans fixos que emmarquen els protagonistes en
l'espai físic del seu treball, el testimoni d'aquests personatges

García del P¡no

=.r¡lc

Guió: Virginia Garu:r,r

lr, Háillnll llul)er
lh|tll¡: Mtrr¿rr.n

ha al voltant de determinades professions i a la manera de ser
de les persones que les realitzen.
Nascuda el 1966 a Barcelona, Virginia GarcÍa del Pino va estudiar belles arts i cinema. Durant el període 2001-2005 va viure

itreballar entre Barcelona i Méxic, país on realilza gran part de
les seves obres audiov¡suals. El 2OO7 va fer el máster en
documental creat¡u a la UAB, que produeix, juntament amb

,t

I

del Pino
Música: Oscar Kar:',
Versió: or¡g¡nal est),r
nyola
DV

O¡stribuc¡ó: l\4áster ,
Documental Creatiil

lfLÉr

.¡l ll )l ;

l¡rl¡tr¡la

lllrtke

:.rtilFt Itdt Í |

r

Durada: 27 m¡nuts

Format: lvl¡ni

MAITIIOUNA tA VIDA AT MEU DAVANT

Fra*artl0. lhriula

tat que configura el treball i de les repercussions socials que

es converteix en una reflexió sobre els prejudicis socials que hi

MAIMOUNA - LA VIE DEVANT I'IOI

r,

,L

lilhllrln Reuter
lL!'
Il|t, rllliltlnuts
tl*,rrulttttl france
.t
ftHl. ll.rl¡rill¡t SP
Illht¡rl0: l¡rl)rola

la UAB-Carmen Vivlr,,

'

la¡lx rr l

r

. .r.rcll'rLrl¡ilf

ltrilnlai¡.COrn

Localia TV, el documental Lo que tú dices que soy.

F¡lmografia de V¡rgin¡a Garc¡a del P¡no:
Pare de sufr¡r (2OOO)| Hágase tu voluntad (2006);

I
I
I

La denuncia de I'ablació que formula explícitament el documen-

tal s'allunya de tot posicionament moral¡sta o acusador i adoP
ta una actitud dialogant com a requisit indispensable per poder
comprendre tota la complex¡tat de la qüestió.
Fabiola Maldonado va estudiar ciéncies de la comunicació i
publicitat a Hondures. Posteriorment ha seguit els seus estud¡s
de cinema i televisió a Cuba, Munic i Stuttgaft. Mai'mouna - la
v¡e devant moi és el projecte de final de curs de I'Escola de
Cinema d'Sttutgart.
Filmograf¡a de Fab¡ola Maldonado:
Maimouna - la vie clevant mo¡ (2006).

to que tú d¡ces que soy (2OO7l.
Projecció: dimecrC

,o Lo*o*oro oo,r".rro*

Maimouna pertany a I'associació Bangr-Nooma de Bourkina
Faso, que lluita contra I'ablació, practica prohibida per les autor¡tats des de 1996 peró que es continua realitzant arreu del
paÍs. El seu treball consisteix a viatjar en motocicleta pels
pobles per sensibilitzar la gent contra aquesta mutilació. Al
llarg del seu recorregut descobrirá nous aspectes del problema
en conéixer les opinions de gent molt diversa i descobrir els
mites i creences relig¡oses amb qué fonamenten I'aprovació
d'aquesta practica.

de juny, 17,30 h
Filmoteca
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SHOROK

l¡¡t lll.l: I sDanya
ll¡rlor ltxt/
lhah, Atxlto¡¡

Nacionalitat: Esparr¡,
Producc¡ó:

AtBA

Producciones DotlI'

||}hrlr

Banda,2OOT

ll

D¡recc¡ó: Yolanda

Khadija, Salwa, Hoda, Nadia i Saida són cinc dones marroquines que prenen la paraula per fer-nos partÍcips de la seva llu¡ta
personal i col.lectiva en reclamar un futur més digne i equitatiu
respecte als privileg¡s que tenen els homes. Una treballa en la
construcció, dues estan en un taller de forja, una altra sobreviu
fent les feines del camp i de la llar i, finalment, l'última es
dedica a I'atenció de dones en una associac¡Ó.
Deixant parlar directament aquestes dones, el documental ens
dóna a conéixer els prejudicis a qué s'enfronten les protagonistes i aquells que moltes vegades utilitzem quan valorem la
situació de les dones en paisos allunyats de la nostra cultura.
El documental és el resultat d'un projecte de col'laboració

entre I'associació marroquina Al Mahron i Entrepobles, des del
2OO2, per donar impuls al Centre de Dones de F'nideq

artr

Olmos

I' ltnntrrrn 0¿rrreras
hl¡l|pr K¡nl¿r Solé

Gu¡ó: Yolanda Olrlx,

Fotogfaf¡a: Bet Rotrr,,

I|.aa, Jr, [ttnr¡ts
tII,rrll¿l¡¡rl on

So: Verón¡ca Font

Muntatge: Yoland,

r

al.
;tm, Mtill l)v
üllrlo: Arr<lrea

Olmos
Durada: 47 minuts
Vers¡ó: or¡ginal

lió[xrs

Arrhen C(xachán

ár¿¡1,

subtitulada €ñ cdl,rl,

|...lr¡lr

r

Format: DV Cam

.

(

inrrxrs

a'lal{rIilil0lt.o(l

Distl¡bució:

UN DISCURS QUE CATA
Ca ses Castellones. Una casa pagesa del centre históric d'un
poble de I'illa de Formentera va ser enderrocada per construlrhi un centre comercial. La crónica de les lluites que van tenir
un sector de la població per salvar la casa s'inscriu en un

debat més ampli sobre les conseqüéncies de determinades
polítiques urbanístiques que defensen els interessos privats en
nom del desenvolupament económic de la població.
Andrea Corachán va né¡xer el 1983 a Barcelona i és llicenciada
en belles arts. Des del 20O6 part¡cipa en el col.lectiu de recerca i programació de documentals Captur@ Recerca
Documental.

Producciones Dobl,'
Eanda
yolanda@doblebandi¡.r,,

(Castillejos-Tetuan).
Yolanda Olmos, ll¡cenc¡ada en arquitectura, del 1990 al L992
va estud¡ar direcció de cinema al Centre d'Estudis
Cinematográfics de Catalunya. Ha treballat a Producciones
Doble Banda com a productora executiva i com a real¡tzadora.
F¡lmografia de Yolanda Olmos:

F¡lmogralla d'Andrea Corachán Camús:
Un d¡scurs que cala (2OOl)i I moltes altres dones (2OOl).

yos que sos m¡ hermana (2oo!)i Shorok (2oo7l.

,,

l ronoro"o ro,urr*ro.t
I
I
I

Pro¡ecc¡ó: dissatrlr' |
de juny, 19 h - Es¡r,rr
Bonnema¡son
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QUE SE N'HA FET DE LA REVOLUCIO?

WE WENT TO WONDERLAND

Nacionalitat:

Grarr

Fr!

Bretanya, Xina

VAH ANAR

At

PAIS DE I.ES MERAVELLES

Producció: Guo

r

Xr,

¡¡l'gilrrl;r. El que qüestionen en revisar determinats moments de la h¡stÓria recent
'r É{ lir r(}voluciÓ, sinó els mites que I'han construit. lnterrogar qué se n'ha fet, de la
Eurhtr li¡, vol dir qüest¡onar el significat que va tenir i també valorar el que avui pot
EhrH r nnr ir possibilitat oberta, ma¡ definit¡vament aconseguida o definida, d'intervenir
='r ln lr,ur;lormació de la realitat.

D¡fecc¡ó: Guo Xiaolr

un paper, per haver perdut la parla després d'una operació, responen a observacions de coses concretes i tangibles, peró les
possibles explicacions als fets que constata no són fácils de formular. Qué podem dir del pensament que "a Anglaterra els trens
no respecten el temps de les persones" o que "les flors de la
tomba de Marx estan mortes fa molts anys"?.
Amb sentit de l'humor i tendresa observem la relació entre
or¡ent i occident a través de l'experiéncia immediata d'aquest
matrimoni xinés, que tracta de comprendre com viuen els europeus i qué volen.

Guió: Guo Xiaolu
Fotograf¡a: Guo Xr,r,

I

24 I
I
I
I
I
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l,

So: Philippe Cionr¡rr
Muntatge: Phil¡pp(
Ciompi

Música: Ph¡lippe

Calle Santa Fé

Ciomp¡

D'Est

Durada: 79 minuls
Vers¡ó: or¡gina¡ xilr( .

subtitulada en arrlil,
Format: Betacanr

:,1

,

Do You Remember Revolution?
Li Fet Met

D¡str¡buc¡ó:
Perspective F¡lrn
phciompi@btopenw( )rl,l,

Nascuda a la Xina el 1973, Guo Xiaolu va estudiar cinema a la
Universitat de Beú¡ng. Durant aquest període va comenQar a
publicar poes¡a ¡ novel.la. Ha treballat de gu¡onista, directora i
periodista, i donant classes de direcció de cinema. El seu primer
llargmetratge, The Concrete Revolution (2OO4), va obtenir premis
a tot el món.
F¡lmografia de Guo Xiaolu:
Far and Near (2003); fhe Concrete Revolut¡on l2oo4lt How ls Your F¡sh Today?
(2OO6li Address Unknown (2OO7)i We Went to Wonderland (2OO8); La ch¡no¡se
(preproducció).

trr (loournentals que presentem enuncien des de contextos molt diferents aques-

r¿

,1,

Philippe Ciompi, zt r,r

Relat del pr¡mer viatge a Europa dels pares de la real¡tzadora.
Els comentar¡s de cadascun d'ells indiquen les diferéncies entre
I'Est i I'Oest i es converteixen en un mirall on poder valorar
aspectes de la nostra cultura. Les anotacions que el pare fa en

r

Projecció:
d¡vendres 13 de lrrr¡
17,30 h - Filmoter:,r
d¡umenge 15 de lrrrrr
21,30 h - Espa¡
Bonnemaison

Vogliamo anche le rose

ü!¡|lalllri: lranqa,
l- llñlltr ¡t
Éñaffló: f r!r/,e
*il I Fq llllrs d'lc¡,
all,

l-raá

I ¡uló:
Norl

rassada, va ser greument fer¡da, det¡nguda i expulsada del

E'tJe€r ll[l)ll¡lél

l¡rr

El 5 d'octubre de 7974, al carrer Santa Fé, en un barri de
Santiago de Xile, Carmen Castillo i el seu company M¡guel
Enríquez, dirigent del Movimiento de lzquierdas Revolucionar¡o
(MlR) van ser detinguts per I'exércit. Ell va morir i ella, emba-

tÍEil I 't¡ltllo

iflt¡¡rlr:

CALLE SANTA FE

país. El retorn de Carmen Castillo als escenar¡s dels fets al
cap dels anys es presenta com un document de la memÓria
histórica del paÍs i de la seva própia história. Sense nostalg¡a

|,nlrirstián

rlaatnr Art¡tkk)

r Éllrtr',

l* leen lnr r¡rlrs
.,t$ lldIrl0n
.lli. lirl,r llcrrera,

n¡ condescendéncia analitza els moments tragics del cop d'es-

tat militar que

va truncar la política revolucioneria de Salvador

r¡rl3l I tilrt'ilx)

Allende.

l5¡ll¡: lv,r
'!}tl¡i At[tó
l-ta' ll|rlil Oarlos
'l.l
Iltlü, ll, t ilflruts

Palacio de La Moneda. Posteriorment als fets relatats al docu-

ttalh"rtUttrrl

comenqar a desenvolupar el projecte de Calle Santa Fé, vivint

()Spa-

,t'lá

fltr

mental, va ser expulsada i va arribar a Franqa com a refug¡ada
política. Ha dirigit documentals per a la televisió i el 2OO2 va
entre París i Santiago de Xile.

I' [rn

Ita0¡ü.,10' wrkl tsunch
+ ,,.4*rlllIIil

Nascuda a Santiago de Xile, Carmen Castillo va treballar al

lr.r.t¡

F¡lmog.af¡a de Carmen Cast¡llo
La flaca Alejandra (1993); ta verdadera leyenda del sub-comandante Marcos
(1994)i El Asüónomo (2OO2l; El lndígena (2OO2li José Saramago. El t¡empo de
una memor¡a (2O03); te Ch¡l¡ de mon pére (2005); Agathe et... (2OO5)i Calle
santa Fé (2OO7l.

Fr{}$lor rlr',",frtc.
L ¡ir,
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D'EST

Nac¡onal¡tat: Belgr

DE L'EST

F¡lms-L¡eurac

Productions-Rtp'R
CBA, Brusel.les,

I I rl

.l')',

Diari d'un v¡atge per I'Alemanya de I'Est i Polónia fins a Moscou
poc després de la ca¡guda del mur de Berlín. La fi del comunisme
es mostra com I'acabament definitiu d'un món i I'inici d'una nova
situació totalment desconeguda. Amb el testimoni explícit d'una
cámera, Chantal Akerman registra aquesta mutac¡ó com un
compás d'espera d'alguna cosa incerta. La seva finalitat és captar
aquest sentiment de pérdua a través dels pa¡satges ¡ dels rostres
de la gent que observa en els diversos indrets del seu recorregut.
A través d'uns prolongats moviments de cámera filma tot alló que
l¡ causa impacte amb el des¡g de destacar aquells rostres ¡ gestos
que millor expressen la desolació.

Direcció: Chantal

Nascuda a Brussel.les el 1950, Chantal Akerman es va convertir
en un dels puntals indiscutibles del cinema modern des de la seva
primera pel.lícula, Saute ma v¡lle (1968). Al llarg de la seva prolífica carrera el seu prest¡g¡ s'ha anat revalidant amb cada nou film,
ja sigui en el terreny del documental o de la ficció.

Distr¡bució: Centt{,1,

¡Lts*tr
ft: llmly

Akerman
Gu¡ó: C.Akerman

Fotogfaf¡a: Rainxrr ¡,

I

Fromont, Bernard
Delville, color

So: Pierre Merten:,.
D¡dier Pecheur

frurada: 110 minr¡l'
Vers¡ó: muda

DO YOU REMEMBEB BEVOLUTION?

llrrlt.r(ra
hhnal:
Vritr,,,,,,t.ru
tlrL'
ta.l lrllt/
llLl¡' l[[r(l¡Utit
trfHrl
EllrÍ.. Alrrrn

,

Pfoducció: Paradr:.,

RICORDIS TA REVOLUCIO?

rh, ll¡tll(.}ux

Illaai ll.rrlrx)
! .llarrl
lll¡ trtlttttts
I*'
ll¡1, útlllrlrl llilliana
irll, ll¡lrr ¡rrt SP
ilhrto: w¡rlknrie
-+ lrililhx ll(¡rl

Formát: 16 mm

::ll ltilra¡r(¡wr¡.1Ii

Itália anys 70. Adriana, Barbara, Nadia i Susanna tenen 20
anys quan decideixen militar a les Brigades Roges. La
Revolució es converteix en el centre de la seva existéncia i
abandonen el seu cercle d'amistats i familiars per poder-se
dedicar plenament a la llu¡ta armada. Després d'haver estat
molts anys a la presó donen el seu test¡moni d'aquells anys i
del que ha significat la seva opció vital. Sense renunciar al que
van fer, valoren les idees polítiques per les quals van lluitar i
les contradiccions que van viure en molts moments de la seva
militáncia en la clandestinitat.
Loredana Bianconi és doctora en art ¡ comunicació per la
Facultat de Literatura i Filosofia de Bolonya. Ha realitzat d¡versos documentals per a la televis¡ó italiana iva ser l'encarregada de les retransmissions i de l'área de documentació de la
cadena RAI 3, quan va dirigir La Mina (1989) i Do You
Remember Revolution? (1997). Actualment prepara el seu proper documenlal, Albanie.

I'Audio-visuel á
Bruxelles.
cba@skynet.be

F¡lmografia de Chantal Akerman:
Saute ma v¡l/e (1968); L'enfant a¡mé (797lli Hótel Monterrey (1972),', La
chambre; Le 75/8t Hang¡ng out Yonkers (7973); Je, tu, el, elle (7974); Jeanne
D¡elman... (f975l; News from Home (1977); tes Rendez-vous d'Anna (L978\i D¡s
mol (1980); Toute une nu¡t (7982)i Les Années 80 (1983); L'homme á la valise;
Un jour, P¡na a demandéi J'ai faim, j'ai froid (Par¡s, vu par...2O ans aprés)i Fam¡ly
Euslness; New-York, New-York B¡si Lettre d'un c¡néaste (79841', Golden E¡ght¡es
(1985); tetters Homei Le Marfeaui Mallet-Stevens (1986); Histolres d'Amer¡que
(1988); Nuit et jour (7997)i D'Esti Amnesty, Le Déménagement (L992li Poftra¡t
d'une jeune f¡lle f¡n dels années 60 á Bruxelles (l-993); t+Oas (2OO6\i L'etat du
monde (2OO7l.

F¡lmoglaf¡a de Loredana Biancon¡:
La mina (L989)i Avec I'ltal¡e qu¡ descendra¡t de I'Escaut (7993)i Comme un a¡r de
retour {l994lt Do You Remember Revolut¡on? (L997)i Deven¡r (2OO2\ La v¡e
autrement (2OO5)i Hat of Fools (2006\.
Projecc¡ó: dimart:' l,
de juny, 22 h Filmoteca
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FET MET

EI. PASSAT ES MORT

Els antics habitatges de I'exércit francés, creats el 1956
durant la guerra d'Algér¡a, estan actualment ocupats per algerians de procedénc¡a diversa. Hi trobem les famílies dels algerians integrats en l'exércit francés, dels máftirs de guerra que
esperen alguna retribuciÓ econÓmica per part de l'Estat, els
que han fug¡t del terrorisme o moltes altres persones, homes i
dones, que ens expliquen les seves vivéncies, sempre oblidades per la História oficial.

Nadia Bouferkas té estudis en ciéncies médiques i socials, formació com a muntadora i és llicenciada en c¡nema a Lille. Des
de fa deu anys és professora dins de I'Associació Videoreme,
col.lectiu que té per objectiu promocionar el documental com a
eina social, polÍtica i cultural.

2007
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TAMBE VOTEM tES ROSES

Al¡na

Muntatge: Mehün

Projecc¡ó: d¡jous
juny, 19,30 hOUE 5E N HA FET DE LA REVOLU(IO?

luló:

So: Nad¡a Bouferk,r'

F¡lmografta de Nadaa Bouferkas:
Ness, la f¡lle de l'autre (L9991; Apprent¡s utop¡stes (2OO7li Taud¡s les Taud¡s
(2OOI)i B¡envenue au lycée Turgot (2OOL)| L'an procha¡n á -)érusalem (2OO2li L¡
fet met (2OO7\.
F¡lmografta de Mehmet Ar¡kan:
Les Voleurs de poules (79921i Le maboul du quaft¡er (1991]|, Les ¡ntouchables
(1990); Une v¡e de chacal (1994); Ness, la f¡lle de /'autre (1999); Apprent¡s utoplstes (2001); Taudis les Taud¡s (200tli B¡envenue au lycée Turgot (2OO7); L'an
procha¡n á lérusalem (2OO2); L¡ fet met (2OO7l.
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VOGLIAMO ANCHE LE ROSE

ati rlaltrr ll¡rlt¡nd enter

;r(É.,10.
i¡ElrlÍrh (' (kr luny,
.¡ ül lt I'l Vtrreina

ñ{r§ilfl Ir' (fti luny,
.l h I lhrx,lrx:¿t

Des del convenciment que cap batalla pot donar-se per guanyada, Alina Marczzi retrata la ltália dels anys 60 ¡ 70 a través
dels profunds canvis que van suposar la revolució sexual i el
moviment feminista. A paftir dels diar¡s d'Anita, Teresa i
Valentina, tres dones de diferents regions del país, es qüest¡ona la diferéncia entre el passat i el present, tantes vegades
afirmada de forma concloent. Sense victimisme es constata la
pervivéncia del model patr¡arcal i la feblesa de moltes conquestes que es van aconseguir.
El material util¡tzat per la directora procedeix de diverses fonts

i s'estructura com un mosa¡c d'imatges i sons que reconstrueix
I'edat d'or del feminisme a ltália i de les lluites per la reforma
del dret de famÍlia des d'una perspectiva molt personal, crít¡ca
i irónica, sense caure en el tremendisme ni en la nostálgia.
Nascuda a Milá el 1964 ¡ de nacionalitat Suissa, Alina Marazzi
ha treballat com a assistent de direcció per a diversos llargmetratges de ficció així com per a projectes de v¡deoart. Vogl¡amo
anche le rose és la seva tercera pel.lícula com a directora i la
primera com a guionista.
F¡lmoglafi a d'Alina Marazzi:
ll decl¡no d¡ M¡lano (L992li Mediterráneo, il mare industrial¡zzato (L993)i RaÉ,azzi
dentro (79971i Tic¡no é vicino? (1995); l/ sogno tradito (l999li Per sempre
(2OO5t; Un'ora sola t¡ vorrei (2OO2); Vogl¡amo anche le rose (2OO7l.
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The Song of Love

Too Wise Wives
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THE SONG OF LOVE
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Una história d'amor i decepcions en qué una jove ballarina,
Noorma-Hal, en contra de la seva voluntat, es veu forqada a
casar-se amb un capite árab que planeja un complot per coronar-se rei del Nord d'Africa. Peró I'arribada d'un espia francés
provoca un canv¡ quan enamora la no¡a per tal de prendre{i
informació. Davant la captura de l'espia francés i a cavall entre
I'amor i la traibió, la jove actuará per decidir el desenllaq de la
história.
Frances Marion (1888-1973) va ser una de les figures més
destacades de la indústria c¡nematográfica nord-americana.
Després de fer de repoftera durant la Primera Guerra Mundial,
va comenqar a treballar com a ajudant de direcció de la realitzadora Lois Weber, alhora que s'¡niciava com a gulonista,
terreny en qué va destacar per la seva versatilitat. També es va
dedicar a la producció, creant la seva companyia l'any 1925. El
seu nom és indissociable d'alguns dels films emblemetics dels
anys v¡nt i trenta, com lhe Wind (L928), Camille (1936), Ste//a
Dallas (L937) o Anna Christ¡e (1936), entre molts d'altres.
F¡lmografia de Frances Marion:
The Love Light (L927li Just Around the Corner
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The Song, of Love (L923).
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SIMONE DE BEAUVOIR. I'IEMORIA VIVA
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TOO WISE WIVES
DUIS MULLTRS MASSA SAVIES

qw

Nacional¡tat:

Ll lA

Producció: Lors w,

r

Programa 1

792]Direcció: Lois W( 1,,
Guió: Lois Webc¡

História d'amor i gelosia entre les relacions matrimonials de dues
dones. La Marie és una dona que es desviu per complaure en David, el
seu mar¡t, i la Sara está enamorada d'en David, encara que ara está
casada. L'entramat de desconfiances acabará confrontant ¡es dues
protagonistes, per oferir-nos un drama costumista amb una m¡rada
satírica cap a la soc¡etat i, especialment, cap al rol d'esposa a la
societat dels anys 20.
Lois Weber (1882-1939) és coneguda com la primera c¡neasta nordamericana. El 1916 era considerada la més ben pagada de totes les
persones dedicades a la direcció cinematográfica. Va fer el seu primer
film a la Gaumont Talking, tot treballant després a la Universal, época
en qué era tan coneguda com David W. Griffith o Cecil B. De Mille.
t'any 7977 va crear la seva própia companyia iel 1920 va firmar un
fabulós contracte amb la Famous Players-Lasky. Els arguments dels
seus primers films se centren en temes com la pena de mort, I'avortament, la pobresa, el control de natalitat..., peró amb el temps es va
decantar cap a les populars "women's p¡ctures" d'estil hollywoodiá. Va
morir l'any 1939 en la més absoluta m¡sér¡a.
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Calhern, Claire
Windsor, Ph¡llips
Smalley, Mona lr'..,
Dufada: 80 minul

Programa 2
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Versió: muda arrl,
retols en angles

Dossier "Simone de Beauvoir"

Format: 35 nrrl
D¡str¡buc¡ó: Lrbr,r\
Congress, Waslrrr¡
mima@loc.gov

Pro¡ecc¡ó: d¡llun',
16

Promenad ide gamlas land

Fotogfaf¡a: Willr, r r,

Selecc¡ó ñlmográñca de Lois Wébel
The heiessi On the Briú (1911); Ihe Troubadout's Tr¡umph (1,972); Suspensei Tlrc Eyes
of Godi 'fhe Jew's CllristnÉs: H¡s Brand (19t3): Hypocr¡tes 179].4): Where Are My
Ch¡ldren? l79LO), For Husbands Only l1-9L7)i BorÍowed Clothes (1-9!8],; when a G¡rl
Lovesi A M¡dn¡ghl Ron)ancei HonE (1919)i Too W¡se W¡ves: Wath's Woftn Wh¡le?, The
Blot ll92!): A Clbpter ¡n Het L¡fe 119231, The Mar¡age Clause (a926li Sensation Seekers;
The Angel of Broadway (L927): Wh¡te Heat \1934).
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Homage de Kate M¡llett á Simone de Beauvoir

Marion Orth

Juny. 17.30 h
F¡lmoteca

Pour mémoire
t

Simone de Beauvoir, une féministe

A cent anys del seu naixement, Simone de Beauvoir continua present en la lluita rl,

les dones per la seva llibertat. El seu principal llegat ha estat la defensa de la llilrlr
tat com a imperatiu moral i el compromÍs amb la realitat com a font de l'acció polrtr
ca. El seu pensament crític es construeix des d'una consciéncia radical dels lÍmitr'
que la societat imposa a les dones des d'una alteritat significada pel domini mas( il1,
En aquesta lluita contra I'alienació de les dones, Simone de Beauvo¡r afirma que l,r
dona no neix, es fa. Aquesta afirmació, formulada a El segon sexe, text fundador rl,
feminisme que va publicar el 1949, sintetitza la seva especial apoftació al pensirrrr,,
feminista.
I

Contra tot determinisme, b¡ológ¡c o de qualsevol altra mena, la identitat de les dor r,
s'afirma com a obertura a les possibilitats de ser id'actuar. Esdevenir dona no e:,
actual¡tzar una esséncia que la determina com a tal, sinó obrirse a un nou €spár .r,

qué la identitat és el resultat d'una confrontació entre les limitacions i les possibrlr
tats.
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r: fiOMAGE DE KATE
MILLETT A SIMONE DE BEAUVOIR
Programa

HOIIENATGE DE KATE

MIIIETT A SIMONE DE BTAUVOIR

A part¡r de les imatges de I'enterrament de Simone de
Beauvoir, Kate Millett evoca I'especial relleváncia que va tenir
el seu pensament en el moviment fem¡nista als Estats Units. A
les dues setmanes de la publicació de la traducció anglesa

(1953), El segon sexe va ocupar els primers llocs de la llista
dels llibres més venuts i va tenir una rápida repercussió en els
textos elaborats per algunes de les principals figures del feminisme americá, com Betty Friedman ¡ Kate Millett. La noció de
dona com a construcc¡ó es reconeix com el fonament teóric de
la majoria de les reivindicacions i propostes del feminisme
internacional.

F¡lmografia d'Anne Faisand¡er:
Le voyage sans Ín (1985); Hommage de Kate Millett e S¡mone de Beauvo¡r

(1986).
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Nacionalitat: Srr',

¡lllr.lltnt: Canade
h¡olo: ttadio
¡l,|rli l!)(i/
htl0: M¿¡x

r.,

Producc¡ó: TV1
Sweden, 1974

Difecc¡ó: Mariatrr,
PASSTIG AL PAIS DE LA VETLESA

En la seva obra La vellesa, publicada el 1970, reivindica aspectes com la pérdua de la identitat social, que normalment han
estat interpretats com a negatius. Concretament apunta que
per a les dones la vellesa representa un alliberament en que-

dar excloses de la vida adulta i dels deures soc¡als com a
mare i esposa. Aquesta valoració no exclou la necessitat de
reivindicar una societat en qué la vellesa no s¡gui la negació de
tot projecte vital. Simone de Beauvoir tracta de trencar aquest
silenci al qual es veuen condemnats la gent gran i, a partir de
la seva experiéncia, reclama la necessltat de cont¡nuar perseguint les finalitats que donen un sentit a la nostra vida per evitar convert¡r la vellesa en una parÓdia de la nostra existéncia
anterior. El documental trenca aquest silenci de la vellesa visitant diferents indrets de Franqa i entrevistant gent gran molt
diversa per poder escoltar els seus problemes, les seves enyorances i la seva solitud. Els records de la vida passada queden
enllagats amb els sentiments del present, que moltes vegades
giren al voltant de I'amor ¡ la sexual¡tat.
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beauvoir.com
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del feminisme. Amb Lanzmann va manten¡r una estreta relació
entre 1952 i 1959, i la seva amistat i col.laboració es va prolongar fins al final de la seva v¡da. Concretament un any abans
de morir, el 1985, va escriure el prefaci del seu film Shoah.

F¡lmograf¡a de Max Cacopardo:
S¡mone de Beauvo¡r et Jean-Paul Saftre: un portra¡t cro¡sé (7967)i Doss¡er
S¡mone de Beauvoir (79671; De caulle au Québec (7967\i L'Éducat¡on sexuette
(1969); te Pr¡x du spectacle (1985), L'¿re du ceNeau (79941.

Projecció: dillutt"
juny, 19 h' Espil
N¡ubnll vtvl

Entrevistada en el seu apartament per Madelaine Gobeil i
Claude Lanzmann, Simone de Beauvoir parla de les seves
memóries, del seu compromÍs polític, de la guerra d'Algér¡a

n¡l(: stmone¡e

Filmografia de Mar¡anne Ahrne:
Fera¡ (797O)i Fem dagar ¡ Falkóp¡ng (7975],i Promenad ¡ de gamlas land (79751i
Lángt bofta och nára (1g76li Frihetens murar (!9781i Svenska tárger (798L\i Pá
l¡v och dód $986\i Fl¡ckan v¡d stenbánken (1989); Maskrosbarn (1989);
Rosenholm (1991); Gott om pojkar ' ont om mán? (7995\l Flickor, kv¡nnor och en
och annan drake (1997)..
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Un any després de la mort de Simone de Beauvoir, Delphine
Seyr¡g ret un homenatge a la seva memÓria recollint el testimoni de totes les dones ¡ les organitzacions femin¡stes que van

assistir al seu enterrament.
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A part¡r dels arxius aud¡ovisuals i fotográfics es dibuixa el retrat
de Simone de Beauvoir com a femin¡sta activa i compromesa

fins a la mort. Les seves vinculacions amb el feminisme són
complexes ¡ no estan exemptes de contradiccions, peró hi ha
una presa de posició clara respecte a I'alter¡tat de les dones.
Com indica en el segon volum de la seva autob¡ografia, constata una diferéncia entre homes i dones en observar que un
home no necessita definir quin és el seu lloc en el conjunt de

la humanitat. Un home este en el seu dret de ser un home. És
la dona que ha d'afirmar el dret que se li nega per ser I'Altre:
nL'home és el subjecte, és I'Absolut; ella és I'Altre,. Durant un
temps el títol previst per a El segon sexe va ser L'Altre.

,

F¡lmograf¡a de Delph¡ne Camoll¡:
lrina lonesco, nocturnes Poñe Dorée (2OO3li S¡mone de Beauvo¡r, une fém¡niste

F¡lmografia de Delphine Seyr¡g:
Maso et M¡so vont en bateau (1975); Scuni Man¡festo (1976); Sois belle et ta¡s'
tol (1981); Pour mémoire (7987).
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SIMONE DE BTAUVOIR, UNA TEMINISTA
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SIM0NE DE BEAUV0IR,
UNE FEI{INISTE
Programa,z,

(2006).
Proiecció: dtttrr:, r,
de juny, 19 h I '.1

lfl}rl0 rlrrrecres 11
t ¡xrr l'l lr Espai

Bonnemaison

¡.rttst Irtl'rt

¡---

lt

I

stMoNE

DE

BEAUvotR

,rrb*o ,ro I n,
I
I

EINOG RAFIES EXPERIM ENTALS
Narratives de glnere

i tecnologies globalitzades
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