PRÓLEG. A TALL D'ETNOGRAFIES EXPERIIVIENTALS

f rrr rl'rrstudi que dóna origen a "working Documents", a tall d,itinerari de la ¡matge-

-Una pelÍcula no puede resolver las cuestiones sociales, políticas, que plantea,',rr,
que reg¡stra hasta qué punto dichas cuestiones no están aún resueltas, la difir;illt,,t
el malentendido, el conflicto, la falta de solución y a veces su imposibilidad,.

liurrorrt, se situa en el material de rodatge que Maya Deren va filmar entre Lg47 i
p§4 r,,lrre la vida i el rltual a Haití, ¡ que va donar lloc a part del film titulat Dlvrne
)1s,,n,,,, the L¡ving Gods of Haití. Deren comenqa a elaborar la seva teoria del c¡ne-

Alejandra Riera. Maquetas-sin-cual

id ¿ \

)rrr rrrtl«;les, com per exemple "Anagram of ldeas on Art, Form and Film,'i ,.El cineIlftr.lt r;om a forma artística" (1946). En aquests textos emfasitza la necess¡tat de

I.

producing can be viewed in general as different attemptr, 1,,
"The works I have been
deal creatively w¡th cultural difference (the differences both between cultures ánrl r,.,t
hin a culture). They seek to enhance our understanding of the heterogeneous so( r,
ties in which we live, while inviting the viewer to reflect on the conventional relalr,,r,
between supplier and consumer in media production and spectatorship,.
Trinh T. Minh-ha. ldent¡ty and Representation,

t

lhllvolr¡par el cinema com un art de context, dotanHo d,un caracter processual i
lf¡orrtr: a les formes de I'espectacle i la cultura de consum (tant elitistes com
lFtlnrt,), encarnades en aquells moments en la narrativa de Hollywood. Una narrati-
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El programa de cinema ivÍdeo Próleg. Atall d'etnografies experimentals, que ptr",,,,
tem en aquesta edició de la Mostra lnternacional de Films de Dones de Barcelorr,, t,
el seu origen en les reflexions sobre estética geopolítica, génere i§lobalització r¡r r,
diferents narradores audiovisuals, des dels anys vuitanta fins a I'actualitat, estiur
desenvolupant en contextos socials i culturals localitzats. Seguint la línia discun'rr.,
proposada en el cicle organitzat I'any passat, aquest programa manté I'interés ¡r|r t,
recents narratives del videoassaig que continuen indagant en la politització dels ¡, I ,'
de génere i la construcció de subjectiv¡tats. Les autores Berke Bas, Hitp Steyerl. 1,,
T. Minh-ha, Tracey Moffat, Sally Gutiérrez, Caec¡l¡a Tripp ¡Lisl Ponger situen les rr,,,'
condicions globals en les quals es mostren les representacions sobre la classe, 1,,
raQa i el sexe mitjanqant la generació d'imatges-documents.

¡

prrllr;ular escriptura etnogr¿fica processual de Maya Deren ens permet crear un
üllrt lr¡rrrshistóric amb un nou documentalisme, que emergeix als anys vuitanta del
IÍr I¡rssat i que comporta la necessitat de crear imatges-document més enllá dels
Il¡lrlri lormats clássics en els quals una narració es transforma en documental.
§nrl,r rrrirada urgent a la realitat immed¡ata suposa un canv¡ de paradigma del cinet rlrrr)p,ráf¡c que se superposa a la noció pretesament neutral del cinema directe i
| ¡rrrr (lirecta de l'esdeveniment, exemplificat pel cinéma vérité de Jean Rouch i
ttfe Mrrrin a chronique d'un été (1961). per contra, I'etnografia feminista que aquÍ
,ltpnlilr¡r proposa mirar cap a la noció d'etnografies experimentals, en la qual se
ilhilr,rr les práctiques biopolítiques antagon¡stes de la imatge-document.

Próleg. A tall d'etnografies experimentals s'emmarca en una investigac¡Ó [ñés atr¡,t
que estem realitzant, des de diferents llocs i posicions, sobre un conjunt de relirl , r,
génere que qüestionen les mateixes formes de representació i difusió áffib les r¡u,rr
treballen. El nostre interés és explorar iampliar la noció d'etnografia experimenl,rl
proposada per Catherine Russell'a part¡r de la ¡matge-document. Aquesta estralr'¡',
narrativa i investigació s'estén a través d'un it¡nerari de dispositius i activitats rlrr,
dran lloc durant els próxims mesos.

á rhrrrrrrrtatge, la imatge d'apropiació, la posada en escena i la postproducció de la
rrartltvll són clars símptomes dels temps del postcapital, en els quals la imatgerh,urrrnt es torna una forma de lectura dels contextos socials. Les practiques i
rl4ilh (focumentals que projectem transiten com a espais de mediac¡ó entre la
ptaln orr escena prévia al document ¡ la seva posada en circulació, ¡nterpel.lant el
,rrll¡rl r;ocial en qué les ¡matges són llegides i interpretades. per aquest motiu el
rülllá rl'lrlterés d'aquests films es desplaqa de la representació del relat documental
lllr¡rrostió de com s'inscriuen les narracions en el teixit social i material, ide com,
I l¡r¡ lorn, es posen al servei de les subject¡vitats que I'habiten.

D'una banda, el programa de cinema per a la Mostra ve acompanyat d'un taller rlrr,¡
per I'aftista visual Sally Gutiérrez. Tenint com a punt de partida els seus assaJo:.
documentals, l'autora centrará el taller en les formes d'habitar l'espai urbá i en l,'
diverses estratégies de res¡sténcia que porten a terme els seus hab¡tants, sobr{'1,,r
les dones, entre les fissures de múltiples sistemes globals mai completarñ€ñt r:r ,r,r,
lats. Per altra banda, tal com assenyala el tÍtol, el nostre programa s'ha concebr¡l ,,
aquesta ocasió a manera de próleg de l'exposició "Working Documents", que es
desenvolupará al Centre de la lmatge/Palau de la Virreina de Barcelona', alhorit ,¡,,,
estableix un enllag directe amb la projecció-debat que coordina I'artista Sandra
Scháfer el 13 de juny al Centre de Cultura Contemporánia de Barcelonar, entorrI , rl
génere i les polÍt¡ques de representació en el cinema afganés.

Atall d'etnografies experimentals inclou un treball pioner
r¡rn f ir al pensament dels vu¡tanta que explora la cartografia traqada per les
,§tr¡c rlol tercer món: el film Reassembtage, de la c¡neasta
d'origen vietnamita Trin T.
Iiltlteltil, integra la visiÓ postcolonial des d'una poslció crÍtica del subjecte cultural.
l¡l rrl trtitteix rodatge del documental es tradueix en una reflexió sobre el d¡scurs
roro¡rñftr: tradicional entorn de qui parla, qui filma i com és representat el subjecte
l}r rrr r¡¡1,¡¿ a I'altre costat de la cámera. Des de Turquia, el film /n Transit (2005), ¡,
,r tlll¡rlrrcs, el film Nazareno Negro (2oo7), Berke Bas i Sally Gutiérrez incideixen,
¡t rlé rlllerents realitats contemporánies, en la mirada documental traqada per Trin
I Mrrlrrr lra, que es defineix pel 'fora dintre-dintre fora' de la seva posició, i els pertll ltrtttr;itar i dialogar amb l'entorn iels seus testimonis tot recollint múltiples loca-
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litzacions que ens situen enfront d'una etnografia visual reflexiva.
La segona part inicia un desplegament de narratives construides entre la ficció r l,r
¡matge-document que trenquen I'ordre establert d'alló simbólic per debatre la qiir",t
de la traducció cultural i desmuntar les visions hegemóniques de la tradició oral
escrita. En aquest sent¡t, recuperem la reflexió que H¡to Steyerl planteja en el tc\l
polÍtica de la veritat. Documentalisme en l'ámbit artÍstic"n; és a dir, el documerrl,rl ,,
la seva funció d'estructuració i intervenció en el camp social adopta tasques bio¡r, ,t,t,
ques. Així, I'acció a través de productes simbólics pot desenvolupar-se essenciirlrrr, ,,
en el terreny de la cultura iés aquí on caldria constru¡r mecanismes de difusió r¡rl
permetessin una nova forma de veure i contribuissin a desvelar els enganys de l'lr, r,
monia mediática.
r

I

Les narracions de génere seleccionades estable¡xen un joc de representaciorls r",,
ques que passegen entre I'estratégia de I'arxiu, el relat autobiográfic ila disserrrr,.,
de les imatges en el film Lovely Andrea, de Hito Steyerl (2OO7l. La traducció sirrrl,, ,t,
dels imaginaris culturals en el cinema, la fotografia, la dansa, el teatre, la músir:,r, r.
l¡teratura es fa palesa de forma crítica en elfilm lmago Mundi, de Lisl Ponger (2( )(l,
Els recursos de la posada en escena teatral que la cineasta Tracey Moffat des¡ri'1'
Nice Coloured G¡rls (1987) deconstrueixen les pel.lícules etnográfiques mitjanc¿r rl I
de subtítols, i evitant el clixé de les anomenades reconstruccions realistes. Aqut",t
sistema d'intercanvi transcultural se centra en la ¡dea de traducció d'imaginaris t,,, ,,
¡globals, com argumenta el film-palimpsest My Curaqao (2005), de Caecilia Tri¡r¡r I'
conjunt es tracta de relats de génere que constitueixen la mediació, I'aglencianrt'rrt
tural i la documentació de posicions act¡v¡stes a tall d'assaig de les repres€ñtár;r.r
globals que avui dia ens narren.
Virgin¡a Villaplana i Montse Romaní, abril (1,
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'Russell, Cather¡ne: Experimental Ethnography: fhe Work of F¡lm ¡n the Age of V¡deo. Dunam/London

l)L,r

,

University Press, 1999.

'L'expos¡ció "Working Documents" tindrá lloc del 19 de novembre de 2008 al 8 de febrer de 2009.
És una exposició processual com¡ssariada per VirgÍnia Villaplana ¡ Montse Romaní que compta amb l,¡

t).,,r,

c¡ó de les artistes ¡nternacionals Natal¡e Bookch¡n, l\4arina Grzin¡c & Aina Sm¡d, Emma Hedd¡tch. Alelirrr,lr

de la creac¡ó d'imatges-document a partir de l'ús dels nous mitjans ¡ la postproducció de narratives t:rr

,
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Riera, lvlar¡a Ruido iSandra Scháfer, les quals, mitjanqant la seva práct¡ca artÍstica, exploren les potÉrr

¡,r

'Activ¡tat organitzada pel CCCB i la 16a Mostra lnternacional de F¡lms de Dones de Barcelona, que tin(1r,,
13 de juny de 2008, a les 19.30 h, al CCCB, dins del cicle "Fora de Programa". Aquesta act¡v¡tat prel,'r,
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r, IN TRANSIT
EN TRANSIT

La ciutat d'lstanbul es mostra com el pont cultural, polític i
soc¡al entre Asia, Africa ¡ Europa. Aquesta cruilla geográfica és
la que narren les históries de tres famílies emigrants que han
creuat d'un costat a I'altre. Lluny de la grandiosa arquitectura
otomana i la seductora vida nocturna del Bósfor, el film /n
Transit s'acosta a la v¡da d'aquestes famílies que resisteixen
en tránsit a la ciutat d'lstanbul, entre un passat esquingat per
la guerra i un futur imag¡nat i evasiu. El film es proposa com
una narració que qüestiona la situació de trens¡t com a lloc
d'arribada, permanéncia o destinació definitiva per a les diferents famílies que imaginen la idea de canvi en la seva vida
quotidiana. A manera d'etnografia migratÓria, el cinema de
Berke Bas registra el transcurs dels anys i els canvis de
residéncia d'una famÍlia iraquiana árab, una família iraquiana
kurda i una parella nigeriana, i testifica la seva lluita per adaptar-se als marges vitals d'una ciutat implacable, mentre esperen els trámits dels visats i els permisos de treball que mai no
semblen resoldre's.

I

F¡lmografia de Berke Bas:
R¡co's Place (1999); Ihe Word Escapes Me (2OOI)i Cross¡ng Brooktyn (2002, com
a productora); Parallel Trips (2003, com a editora); Turk¡sh Women L)nve¡led
(2005, com a productora associada ¡ v¡deógrafa); tn Trans¡t (2OOSli poyraz_
Boreaus (2006, com a coproductora i editora); A _lihad for Love (2OO7): What a
Beautiful Democracy (2OO8, com a codirectora ¡ coproductora).

un debat entorn del génere ¡ les seves representac¡ons a l'Afganistan a partir de la projecció de dos frIrr
representat¡us de l'emergent c¡nema afganés real¡tzat per dones.

'Steyerl, Hito: "The Polit¡cs of Truth -Documentarism in the Art Field", a Vit Havránek, Sabine Schasclrlr .
Bettina Steinbrr.¡gge (eds.): The Need to Docurnent. Zurich: IRP R¡ngier, 2005.
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r' NMARENO NEGR0
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Nac¡onalitat: I
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Producc¡ó: 20(

La processó del Nazareno Negro, al barri de Quiapo de Manila,
és un dels esdeveniments religiosos més importants del país.
Amb un muntatge de deu minuts i la presa de so real, marcat

pel ritme delirant i entusiasta, condensa, encara que en un
muntatge lineal, seqüéncies breus sobre les peripécies d'aquesta devoció. La cinta col.lecciona diferents entorns populars
com els habituals carrets de menjar, el públic apinyat mirant la
processó, la desfilada de bandes de música i majorettes, la
dansa de la multitud que acompanya la figura del Nazareno
Negro i els nens que s'hi enfilen per netejarlo amb mocadors
que va llangant la gent. Una hibridació particular, postmoderna
i vibrant a partir del sincretisme de les cultures del passat ¡ el
present filipí: malaia, espanyola, nord-americana i diverses cultures indígenes. Aquest videoassaig sobre les d¡scordances
entre la tradició i la contemporaneitat recull les mirades, costums, anécdotes, sentiments i devocions marcats pel r¡tme
frenétic i apassionat d'aquesta celebració.

¡llr.lllllt:

EUA

harolo; lnnh T.
nHltrt I tean Paul

Filipines
x

Direcció: Sally

lrxrllpr,

Gutiérez

I¡rl0: liln T.
Ilrlrn
haar 4{) rr¡¡nuts

Dulada: 12 trtrrrr
Versió: VOSE

I

Format: Betar..il,,

¡aa,

lidr Vls, 16 mm,
1

1,

il, ,

www.hamaca(tr1 r,

,

orlf,tnal anglesa

ñlr

Iú¡oló: women
ll¡ Mrrvr-,s
i

,i*w

wilxn.com

El film Reassemblage va significar un treball d,enorme influén_
cia per a la etnografia experimental de principis dels anys vuitanta, en ¡ntegrar la visió postcolonial i la posició narrativa del
subjecte cultural. La representació de les dones és el focus
d'aquest film, peró no l'objecte de la cineasta Trin T. Minha_ha,
que amb aquest metratge va aponar un estud¡ cinematográfic
complex de les dones del Senegal rural. En el film la veu en orT
de l'autora es posa en dubte com a subjecte d'enunciació
enfront de les imatges que es presenten a I'espectador/a. El
mateix rodatge del documental es tradueix en una reflexió

Filmograf¡a de Trinh T. M¡nh+ha:
Reassemblage é982); Naked Spaces: L¡v¡ng is Round
eggs)i Surname V¡et
Given Name ruam (1989); Shoot for the Contents (1991); A Tate of
Love (!gg5)i
The Foutth D¡mens¡on (2OOL\; N¡ght passage (2OO4\.

llr¡olo:
EXPERIMENTALS

.RENSAfYBLATGE-

sobre el discurs etnogr¿fic trad¡c¡onal, que genera una forma
determinada de mirar una cultura. El métode de rodatge
etnogr¿fic de Trinh T. Minha-ha es trenca en l,estructura del
muntatge mitjanqant els sons, repeticions de talls de I'acció
dinámica ¡ reg¡stres del paisatge senegalés, i evidencia, mit_
janqant les alteracions del pla general al pla detall, la
funcionalitat del discurs cultural cinematográf¡c.

Filmografta de Sally Gut¡érrez:
St¡ll Day L¡ves (1998); Iel/ (2OOO); C¡ty came TV (2OO2): Quien ahora l2OO3\.,
Convent (2OO3l: Songl¡nes (2OO4l: Taxi (2OO4l: Nazareno Negro (2OO6)i
Cry¡ng Room (2OO7)i L¡sten (2006/2008).
Codirectora amb Gabriela Gut¡errez Dewari Manola coge el autobús (2OO5)i
Tapologo (2OO8l.
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z, IMAGO MUNDI

Nacionalitat: Ar¡,t,',
Producció; 20()
D¡fecció: Lisl

lmago Mundi organitza de nou els signes que van constru¡r la
visió del segle XVll a partir de la naturalesa morta, posant en
relació la critica simbólica de les estructures de poder religioses iseculars de l'época amb les própies del món postcolo-

nial, neoliberal i global¡tzat del present. lmago Mund¡ proposa
un paral.lelisme entre les formes de representació i el discurs
cultural amb l'objecte de rellegir per igual la representació de
la política i la política de la representació. Mitjanqant un ¡t¡nerar¡ que travessa diferents estrats simbólics, processos de treball i formes aftístiques que procedeixen del cinema, la fotografia, la dansa, el teatre, la música i la literatura, lmago Mund¡
desvela els parámetres normatius que donen forma a la "invisible gábia cultural" en la qual inveftim la major part del nostre
temps. Situat en la interacció entre el debat polític, les formes
de I'art i els nivells de significat, el film esdevé un text que pot
ser llegit com a part d'un discurs entorn a l'activisme polÍtic de
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Filmografia de L¡sl Ponger (selecció):
Souvenirs (7982)i Conta¡ner-Conta¡ner (79851i Sem¡ot¡c Gf,osts (1991); Passagen
(!9961i Panorama (1998); Déjá Vu (1999); Phantom Fremdes W¡en (7991-2OO4)l
lf the Lum¡ére Brothers... (Mozaft M¡nute 01) (2006); lmago Mund¡ (2oo7't
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z, L0VELY ANDREA
ENCANTADORA ANDREA

Lovely Andrea continua la invesügac¡ó iniciada amb el film
November (2OO4) sobre les noves formes que les tecnologies
de la informació imprimeixen en la construcc¡ó de símbols i ico_
nes sexuals. El film parteix de la recerca d,una fotografia presa
a Tóquio al voltant de 1987 que mostra I'art¡sta H¡to Steyerl
mig nua i lligada: una ¡matge d'esclavitud a l,estil nawa-shibari,
caracter¡tzat per dones lligades per una corda i suspeses a l,a¡re. Aquesta representac¡ó cultural es va desenvolupar en les
arts marc¡als, mitjangant el hojojutsu, acte d'ut¡lització d'una
corda per capturar, transportar i torturar cr¡m¡nals. Un acte
estétic que va adquirir una dimensió erótica a la fi del segle
XIX i principis del XX. Avui, aquest t¡pus de representacions són
habituals del génere pornográfic a Japó. A Lovely Andrea,,la
corda per a capt¡v¡tat a l'estil japonés', esdevé una metáfora
universal que emfas¡tza com les imatges produeixen realitats
que evidencien relacions de poder. La recerca de Steyerl de la
seva própia imatge en captivitat és un tour de force d,analo_
g¡es i correspondéncies en les quals el món apareix en tota la
seva complex¡tat i ¡nterconnexió.
F¡lmograf¡a d'H¡to Steyerl (setecc¡ó):
Deutschland und das tch (7994)i Land des Láchetns (Igg6li Babenhausen
(!9-!7¡; 9¡¿ leere Mitte (79981i Normalitát 7-1O (en procés 1999); November
(2OO4); Journal no.7- An Aft¡st's tmpression (2}Otli Lovety
Andrea (2OOtl
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ció ln Luna

MitjanQant la intersecció de diferents formes express¡ves procedents de la dansa, la poesia i la mÚsica hiPhop, Tripp explora

la real¡tat soc¡al contemporánia de Curaqao, al Carib, marcada
per una história d'hibridacions culturals.
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i portuguesa
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DVD
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The Mak¡ng, of Amer¡cans (2OO4l; M¡ CuraQao \2OO5)i Boog¡e Man (2OOT); Paris
Anthem l2OO8l
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z, NICE C0L0UBED GIRLS
BoNTQUIS
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Tracey Moffat explora amb audácia la relació inicial d'explotació
entre els homes blancs i les dones aborígens, entre els colon¡tzadors i les dones nadiues, a¡xÍ com I'actual¡tat de les dones
aborÍgens modernes que intenten canviar la seva sort en l,entorn urbá. Mitjanqant la combinació d'imatge, so ¡ text escrit, la
pel.lícula transmet la perspectlva de les dones aborÍgens, alhora que mostra com la seva consciéncia segueix sent modelada
per I'opress¡ó i el silenci forQat. Encara que ja no siguin víctimes d'aquells homes, les dones avui continuen atrapades a
causa de la necessitat económica. Nice Coloured Glrls fa servir
amb intel.l¡géncia la juxtaposició d'imatges i la veu en off que
llegeix extractes del diari d'un colonitzador per qüestionar el
g¿nere establert de "cinema aborigen". Així, Moffat fa referéncia a les pel.lícules etnográfiques per l'ús de subtÍtols ievita
els clixés de les anomenades "reconstruccions realistes,' mitjanQant recursos d'estll. També oposa I'art aborigen amb les
interpretacions europees del paisatge australiá. La pel.lícula
evoca preguntes sobre l'Austrália negra, la sexual¡tat i els afers
de les dones.
F¡lmogral¡a de Tracey Moffat:
Nice Coloured c¡rls (7987); N¡ght Cr¡es (t99)l; Bedev¡t (Igg3): Heaven (tgg7\.
En col.laborac¡ó amb cary H¡llberg: Artist (1999); Up (1999); toye (2003).
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ETNOGRAFIES

EXPERIMENTALS

ADES DE KABUL: I.A REPBE ENTACIó DELS
)DES f,EB ESQUTVAR LES RIGIDES NORMES
DE GENERE A LA SOCIETAT AFGANESA

25 Darsad
Passing the Rainbow

¡il.lntrlltat:
$xrtnl,rn
hauocló:

la{rl

25

DABSAD

CACA-

25 PER TINT

:)OO7

ia0ol0: l)iana Saqeb

tl|{roño:
Jrlr

l\4alek

fL.lor r)nginal dari

Sis dones afganeses expliquen la seva lluita pel reconeixement
com a membres del Parlament. En una societat dominada tradicionalment pels homes i en qué hi ha una extrema desigualtat

Íllllul¡rla en angléS

de génere, el seu compromís amb la societat entra en contra-

l¡¡ml:

dicció amb la seva funció com a mares ¡ esposes.

r

¡rxl.:

.15 m¡nuts

Mrnidv

Htlbucló: Diana

h¡'lr
aaÉiilr t"l)«DÍrna¡l.COm

Diana Saqeb va estudiar direcció de cinema a l'Académia d'Art
de Teheran. Aquest últim any ha viscut a Kabul per dirigir el
seu primer documental, 25 Darsad. És membre del grup d'ar-

tistes

CACA-Kabul.

F¡lmogral¡a de D¡ana Saqeb:
25 Darsad (2OO7).

i{f,¡clo:

"l

dissabte 14

alxry, l1)h,Espa¡
h{Íurrrson

MoNocninc effiu_r vu

PASSING THE RAINBOW
TREUANT L'ARc DE

slxr umrÍ

Nacionalitat: Al, ,,,,
Producc¡ó: ll4ir/,

Ho

1,1

2007
D¡recc¡ó: E¡fe
Brandenburgor . ' ,. ,,,

Construit al voltant del film Osanra, el pr¡mer llargmetratge afganés pro'
duit després de la caiguda del régim fal¡bá a Kabul, Passing the
Rainbowlrasllada a la pantalla les contradiccions ¡la rig¡desa de la
societat afganesa posant en escena la vida diária de diverses dones.
MitjanQant una combinació de realitat i ficció, i la juxtaposic¡ó d'imatges documentals, amb esc¡nificac¡ó de les actrius, les realitzadores
visualitzen l'estreta relació entre alló "auténtic" ¡ alló "pretés", ¡ així
també qüestionen el perqué de la necessitat d'entrar en el terreny de
la ficció com a métode per passar les rígides normes de génere de la
soc¡etat afganesa.

Fotografia:

Elfr
,,

Scháfer

So: Elfe
Brandenburger. ,.,,
Scháfer

Muntatge:

Ell(

',

Brandenburger,

,,

Scháfer

Música: Boris

Elfe Brandenburger ha part¡c¡pat amb el grup d'artistes Minimal Club,
per produir teatre I projectes de vídeo. Des del 1985 treballa com a

Fofmat:

Filmograf¡a de Sandra Scháfer:

rnazefilm@gnrx-rr

Ger¡Ény \7991\: fhe )oy of Cotllnun¡cat¡on, Open w¡th an Elegant Manner (1999): Ihe
lnv¡s¡ble SeN¡ces I2OOO)| A Country's New Dawn \2OOL)i fhe Mak¡ng of a Detnonstrat¡on
(2OO4): KabLnisén 12006): fraversée de la Mangrove \2OOl): Kabul¡stan: Mobtle C¡nena
l2OO7): Passtn Shoot your MoLtth off (79971: LePingPong d anour (1991 2OO7): Passtne the
Ratnbow (2OO7).
Filmograf¡a de Elfe Brandenburger:
Lady Di Alben der DunE 11990): Don t Prepare tlÉ Catchl¡ne of fonorrow (1993): God Sa¡d
Kl¡ck and Gave tl1e a K¡ck (1996); Don't Shoot your Mouth off\1997); Le PingPong d'atnour
\1991 2OOl): Passtng the Ratnbow l2OO7).

',

Brandenburger.

Sandra Scháfer és d¡rectora de cinema i comissária d'expos¡c¡ons. Ha
desenvolupat el programa SPLICE lN, sobre cine, génere ¡ política, mostrat a Kasel, Berlin i Hamburg el 2OO7. Ha coproduit el programa de
c¡nema i leclura Kabul/Teheran 7979ff: Pa¡satges c¡nematográfics, c¡utats tenses i migració.

Eng,land

Baltschun

Dutada:71 nrtr¡rl
Versió: original

,1,,,

subtitulada ett,rtrl

t

Betac,rr

D¡stribuc¡ó: M,r,',

I

r,

I

Pro¡ecc¡ó: div{ ir rr lr,
de juny, 19,30 rr
CCCB (Cenlre (1,'
Cultura Contertr¡ , ,'
de Barcelona).
D¡ntre del crcl{' I
pfograma" del ( (,
,

MIRAOES DE KABUL

La maison de Mariata

Scháfer

i

l¡lonolltat:
lhl,

r¡r

Franqa

I

i¡duccló: Film
ll¡lrtrrr, 2OO7

*.0olo:

I0r

Gaélle Vu

(¡¡()lle Vu

f¡la¡rlñe:
tr*x

L,

Jean-

oth NEplay

lrrmlle Vu

lnlrtge:
l¡xü,

ltc

Do Viet

Ntluyen Tuan

Ny.uyen Anh

ñrrrtr¿

h.d.:

l50 minuts

hrlo:

oilg¡nal france-

It

I vhtlnarn¡ta subt¡tu-

5la

¡,n f rancés

hm¡l:

il5 mm

hlrlhucló:

F¡lm

,lltr I r( !
Fari¡ r tr' r,l(nle@wanadoo.f r

HO r-t
El febrer de 1999 Gaélle Vu arriba per pr¡mera vegada a l'aeroport
de Ha Noi, capital de Vietnam. Porta una petita cámera, la dels
corresponsals de guerra, i una adrega, el carrer 251, que va rebre
com a llegat del seu pare, que no va poder retornar a V¡etnam, on
I'esperava la seva mare. Gaélle Vu confia que I'espera acabará
amb el film que realitza del seu viatge a V¡etnam.
En el seu recorregut entrará en contacte amb el món dels seus orÍgens, el món recreat tantes vegades pels records del seu pare, i
tractará de restablir els vincles amb una terra i una gent que li són
estranys i a la vegada profundament familiars.
Ho fa referéncia a les relac¡ons de parentiu en la llengua vietnamita i és el nom del seu oncle i també de Ho Chi Minh, amb qui va

mantenir una relació d'amistat.
En la seva recerca es creuen els records familiars i les experiéncies personals, que acaben per d¡positar-se en el trauma de la
Guerra de Vietnam a través d'una visita a les tombes del mil¡tants
revolucionaris o del recitat en veu offd'alguns textos de Ho Chi

Minh.
Nascuda a FranQa, filla de pare vietnamita i de mare francesa,
Gaélle Vu és una autora realitzadora doctorada en farmác¡a i DESS
de I'lnstitut d'Administration des Enterprises. Entre 1986 i 1995
va exercir de productora. El 1992 va ¡niciar la seva carrera com a
realitzadora amb un "documental poétic": Orient, Chapitre lV. Le
rappel de la dette antérieure á la naissance. Vu és una de les fundadores de I'associació Film Flame, que promou práct¡ques c¡nematografiques singulars de creació i de recerca.

Filmograf¡a de Gaélle vu:
Orient: Le rappet de la dette antér¡eure a b na¡ssance (L992]|; V¡vants et nus
(lgg|li Faitle (1996); La soupe et les nuages (1998); La maison de Mar¡ata
QOO5): Ha¡ Phong Marse¡lle (2005); Ho (2007).
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ESPECIAL YERVANT GIANIKIAN
ANGETA RICCI LUTCHI

LA MAISON DE MARIATA
tA

TASA DE

[A

MARIATA

Nac¡onalitat: I r.r,,

i

,

Dal polo all'equatore

Producció: Frlrr
Flamme, 2001,

Diario africano

Direcc¡ó: Gaell,' \ ,,
lVar¡ata Abdall,rlr

F¡lm signat per dues dones, la realitzadora Gaélle Vu i Mariata, la
protagonista de les imatges i la veu que les relata. La dualitat pre-

sideix també el tema tractat: la relació detallada de dues cerimÓnies matrimon¡als, la del marit de Mar¡ata i el nou casament de
Mar¡ata. El primer, filmat pel seu fill, es desdobla en presentar-se
a la mirada de la real¡tzadora, que en diáleg amb Mariata manipula les imatges per indicar els petits detalls difícils d'observar. Els
intervals en negre que deixen sent¡r les seves veus o la intervenció en el moviment de les imatges conjuguen una especial al¡anQa
entre les imatges i la realitat representada.

Gu¡ó: l\4ariata Al,,l

,r

Gaélle Vu

Muntatte:

Celttr,

Mart¡nell¡

Dulada: 7O

nlttrrrr

Vers¡ó: origtn¿ll lr',,
SA

Format: 35 llrrr
Distribució:

Ftlrr,

Flamme
polygone.etoile(rw,,,,,

Mar¡ata, nascuda a les Comores ¡ emigrada a Franga (Marsella),
mostra la seva vida a través de les filmacions en vídeo que acompanya amb les seves paraules. Gaélle Vu recull aquestes imatges
i les interroga, les treballa i les organitza en seqüéncies. Les danses, els cants, els vestits, els gestos i la casa que es va construint formen el teixit de la vida de Mariata, que la realitzadora
observa i qüestiona posant a prova la seva prÓpia situació com a
dona occidental, suposadament emancipada i artífex de la seva
própia vida.

Mariata Abdallah és I'herolna, la imatge, la veu i el subjecte del
film, per aixó signa com a corealitzadora del documental.
Projecció:
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DAL P0L0 ALL'EQUAT0RE

htálrrkran, Angela R¡cc¡

DEt Pot A |-'EQUAD0R

lllrhr,1986
¡|r.ocló: Yervant
l¡lollklan, Angela R¡cci

lrrrlrl
lrlolralla: Yervant

I

7942 Yervant Gianikian ¡ Angela Ricci Lucchi descobreixen

diverses filmacions de Luca Comerio, un dels operadors més
coneguts de principis del segle XX.

lllírlhr¿¡n, Angela Ricci

lrrrlil
Imlotge:

Yervant

Iililtrkran, Angela
I

u

R¡cc¡

r.lrl

IC.lco: Charles
Alxlorson, Keith Ullrich
Filmograt¡a de Yervant Gianikian ¡ Angela R¡cc¡ Lucch¡:
(L975)i A propos¡'
catalogo detta decompos¡z¡one (!g75li Al¡ce profumata di rosa
Wlad¡m¡r
dett,odorato(7975\i
senso
al
l¡mitata
Rosa
di
Sogn¡
e
de¡
de¡
sonni
to
Propp - odore d¡ lupo (\g75\i Kt¡nger e ¡l g,uanto (7975\i Catalogo comparat¡vo
gl¡
(7g75)t Catatogo ' Cesare Lombroso (19761 Catalogo - essa non é altro che
9'5
odor¡ che sente (1976); Essence d'abs¡nfie (]'gg!)i Karagoez-catalogo
(1981); Das l¡ed von der erde: Gustav Mahler (7982)i Dal polo all'equatore
polo
(1986); Rltorno á Khodorc¡ur: diar¡o armeno \7986)i Framment¡ (1987)i Dal
(1990); // fiore della razza'
all'equatore (1987); Passlon $988])', Uom¡n¡ ann¡ v¡ta
(n' 2) (7997);
Arch¡v¡ ltat¡an¡ (n. 7): il f¡ore della razza l!99L)i Arch¡v¡ ltal¡an¡
An¡mal¡ cr¡minal¡
(L9941;
Aria
(1993);
afr¡cano
lé9941i
D¡ar¡o
G¡acometl¡-contact
(Lgg|)i Prig¡on¡er¡ detta guerra (1995); to specch¡o si D¡ana (1996)i Lo r¡cordo
(tggl); N*turn" (1997); Su tutte le vette é pace (1998); Trasparences (Igg3li

h¡d¡:

101 minuts

lüdo:

original italiana

Í*m¡t:

16 mm

¡hlrloucló: Yervant
tllilrlkrirn¡ ¡ Angela

lllrllucch¡
'}ríilhrx;@l¡bero.tt

Sututte/evetteépace(1999);y¡sron¡detdesefto(2OOO\',lnventar¡obalcan¡co

(2OO4)i Framment¡
(2OOO\', lmages d'or¡ent '-fourisme vandate l2OO1')'' Oh, uomo
(2oo7)'
Elettr¡c¡ N' 4 N' 5 As¡a-Afr¡ca (2oo5\: Ghiro Gn¡ro Tondo

i{.ccló:

dilluns 9 de

lrry, l1),30 h )fit¡¡lrr;¿r

E

Van caldre cinc anys de treball per descobrir un nou món rere les
imatges filmades per Comerio, grácies a un treball minuciós sobre
els fotogrames, que, aillats del seu context i manipulats, són filmats de nou amb la "cámera analÍtica", nom amb el qual designen I'aparell que han construll i el métode de treball que ut¡litzen.
El resultat és una nova visió del món conservat en les imatges ¡
un coneixement de la mirada que el fa possible.
Yervant Gianikian (1942) és un c¡neasta d'origen armeni que va
estudiar arqu¡tectura a Venécia.
Angela R¡cc¡ Lucchi va néixer a Lugo di Romagna i va estud¡ar arts
plástiques a Austria amb el pintor expressionista Oskar
Kokoschka.
Gianikian i Ricci Lucchi són una de les parelles de cineastes més
importants del cinema documental i experimental dels últims trenta anys. Es van establir a Milá i des de finals dels anys setanta
es van dedicar al cinema, a explorar les possibilitats de la cámera
analítica, i a la práctica del found footatge, reenquadrant, remuntant, acolor¡nt i donant un tractament artíst¡c a pel.lícules antigues
amb el propósit de "desmuntar el discurs persuasiu i univoc del
poder ¡ rest¡tuir a les imatges tot el seu potencial liic".

RETROSPECTIVA TARISA

DIARIO AFRICANO
DIARI AFRITA

Nac¡onal¡tat: ll,rlr
Producció:

Krylya
,

Vosjozhdeniye

Lucch¡. 1994
Yerv¡rrrt

Znoy

A partir d'unes seqüéncies filmades a Algéria el 1930,
Gianikian i Ricci demostren que la cámera és un instrument de
poder en mans del dominador colonial. L'ús de la seva camera

G¡an¡k¡an, Ang|1, r t.,

analítica els permet entrar en el fotograma i manipular la seva
materialitat amb diversos procediments, des d'intervenir en la

Lucchi

velocitat del film, en el detall, el color o el so, fins a la dissolució de les figures que desapareixen sota el gra de la fotografia.
El resultat és un conjunt d'imatges sorprenents per la violéncia
que expressen sobre els cossos que hi apareixen representats.
La classificació i tractament dels fotogrames dóna una nova

dimensió als gestos i als rostres que ens permet descobrir
detalls amagats en la filmació original. Constatem el poder que
s'exerceix amb la cámera a través de la impunitat amb qué es
filmen el tors nu d'un home androgin o els cossos de les
dones que, obl¡gades a ballar, amaguen el seu rostre de la
indiscreció de la cámera. El resultat és la degradació dels cossos filmats, que es converteixen en purs objectes totalment
disponibles a la mirada que els observa.

EPITKO

,

Yerv, il,r

Gian¡kian, Angt.t,, t

Direcció:

SH

Lucchi

Fotogfafia: Yer!,,,

r

Gianikian, Angrl,r I

Muntatge:

Yerv, il

,

rr

Gianik¡an, Angr.l,, t

'

lnrlsa Yefimovna shepitko (Artyomovsk, ucraina, 6 de gener de 193g Kalinin, 2 de
fttrry de 7979) va estudiar al VGIK fins al 1963, amb Alexandre Dovjenko, de qui va ser
hterpret en la póstuma Poema del mar (1959). També va intervenir en dues pel.lÍculr¡ del seu company, Erem Krimov, spott, spott, sport (1969) i Agonia (7g74).ya
Ittt»rir als 41 anys en un accident de circulació durant el rodatge de Adiós
a Mat¡ora.

Lucchi

Mús¡ca: Keith
Dufada: 16

lillil

|

[lrrrl

Vefsió: or¡g¡nal rl

,1,

,,

Format: Betacirl
Distribució: Yerr,rr

I

G¡an¡kiani i Anli('l,r

llropitko va ser una dels cineastes més importants del nou cinema soviét¡c, encara

Ricc¡ Lucchl

(llo continua sent una perfecta desconeguda al seu país i internac¡onalment. Aixó té

gkianrlucc@liber,.,r

v¡tlre amb dos motius. Per una banda, les autoritats soviétiques van ser prou llestes
l,ñr deixar que la nova generació fes les seves pel.lícules, peró -com els altres governnrtts, de fet- dificultant-ne la normal explotació. Les pel.lícules van rebre la qualifica0ló "c" (menys de cinquanta cópies), que, en un país de ra grandária de ra unió
hviética, en reduia notablement la difusió (a la prectica a c¡neclubs i poc més).
I 'urrica que va poder sortir a fora, La ascensión, va ser també l'últ¡ma que
va fer. per

l'nllra, Shepitko va ser una dona que li va tocar viure quan el feminisme tot just
Projecció: drlhrr'
¡uny, 19,30 h

,

,

Filmoteca

h

a

comenqava a ten¡r forQa; mentre anava fent les seves obres, mancava un públic ,rt, ,,r
a les seves novetats formals ide contingut. Quan va haver-hi un mov¡ment de rklr,
capaQ de reivindicar un cinema diferent, aleshores Shepitko ja no hi era, perque lr.r,,,

moft. Paradoxalment, ja no era un cine actual, peró tampoc era el c¡ne de les piorr,
res.

La seva obra es caracteritza per la forqa dels personatges, que porten al límit l¿¡ ,,, ,
ambivaléncia iles seves contradicc¡ons. Són éssers inadaptats iaquesta és unirl,
da que es desenvolupa ¡ explota al llarg de les pel.lícules. Aixó implica un treball ,r, ,,

,

r

rat amb el guió, de forma que no hi sobri ni hi falti res. Shepitko va treballar anll)
Gennadi Shepalikov (el guionista clau del nou cinema soviétic) i amb Natalia

¡rolonal¡tat:

URSS

?oducció: Goskino,

Riazantseva (posteriorment gu¡onista de Kira Muratova); també va ser la primer.r ,¡r,,
va adaptar un conte de Chingu¡z Aimatov i la primera que va ad¿ '.ar un autor pr{i.,r rrr
Andrei Platonov, vint anys abans que ho fes també Alexandre Sokurov.

Itllil¡
¡lrrt)ltko

La voluntat de concis¡ó, les innovacions formals sempre cenyides al que la tranr,r

NEI¡¡lya Ryazantseva

requereix, I'elecciÓ de personatges esquerps idesagradables (que són, peró, teilrl,r,
ment propers a nosaltres), l'¡ntent de bastir un retrat al més acurat possible de l,r

t¡lografia: lgor

..losep l, ,r,,

Atts

olroccló: Larisa
a¡10: Valent¡n Ezhov,

seva generació, amb I'exhaustiva exploració de les própies contradiccions, van c()rl,
mant el toc aspre i rugós de la realitzadora, que és el que ens impress¡ona qua|
veiem les seves pel.lícules.

KRYTYA

¡lñl)nev¡ch

m0llca: Roman
,

lork,r'ryov

tuntotge:

I

I

ysenkova

m.rpretac¡ó:

ft¿aya

ñrrlÍ¿rkova, Sergei

Nth(rtenko, Zhanna

ftf0tova, Pantelejmon
Iryrtov, Leonid
lly,rrrlkov
o0roda: 86 minuts
Yar¡ló: or¡g¡nal russa

A/es és una de les pel.lícules més representatives del nou
cinema soviétic i una de les obres majors de la real¡tzadora.
Recolzant-se en el magnífic treball interpretatiu de la protago_
nista, Maya Bulgakova (donant vida a un personatge que té
deu anys més que I'actriu), Shepitko narra la historla d,una
dona stalinista que és directora d'una escola d'aviació i que
som¡a tornar a volar, com va fer a la guerra. Els temps han
canv¡at, peró, iningú no espera ja que voli. La primera seqüén_
cia és d'una brutal irrisió d'aquesta stalin¡sta -i és una
seqüéncia que només podia fer una dona-, peró l,interés rau
en qué, malgrat tot, ella será la protagonista del relat, amb

tota la carrega de contradiccions peró també amb un somni
irrealitzable.

¡rilrlrtulada en anglés

tumst: 35 mm
Dlrlrlbuc¡ó: Seaguil

llhrs
Filmografia de Lar¡sa Shepitko:
Slepoy kukhar (t9561: Zh¡vaya voda (L957li Znoy 1t963); Krylya (1965): Nachalo
nevedomogo veka (1966); V tr¡nadtsatom chasu nocni (1968); fy ¡ ya (7977)i
Voskhozhden¡ye {.L97 6).

Otf¡ce

xdtrrllltltns.office@gmatl.com

lrolecció: dilluns 9 de
lfity,22 n - Filmoteca

RETROSPE(TIVA

LARI'A

",,"0

,,

VOSJOZHDENIYE
LA PUJADA

Ambientada a Bielorússia -on l'exércit alemany es va venjar de
la derrota d'Stalingrad cremant les collites ¡ matant els camperols-, assistim a les converses de dos partisans soviétics en
mans del nazis. És una história d'ocupació, captiver¡ i claudicació, peró també la d'una altra mena d'ética personal, que pofta
un dels presos a escollir la mort. La imatge dels paftisans té
poc a veure amb la que semblava preceptiva fins aleshores.
Així, I'escenografia s'agafa directament de les pel'lícules contra
I'invasor nazi, mentre que l'execuciÓ final segueix la pauta ¡nequívoca de la crucifixió de Crist. La pel'lícula va guanyar l'Ós
d'Or de Berlín i també el prestigiós Premi de la Crítica
lnternacional (FIPRESCI) i va ser l'única obra de la directora
que va ser coneguda a occ¡dent.

Nac¡onalitat:
Pfoducció:

Illi,

l.olonal¡tat:

N4o"lLl

URSS

lmducció: Kirguizf¡lm,

'

7976

IrNr.I

Direcció: Lafls,

CATOR

ofiaccló: Lar¡sa

¡

Shep¡tko

Elrrl)ttko

Guió: Yuri Kle¡rtt,,

¡l.10: Chingiz Aitmatov,

Lar¡sa Shep¡tk

Bnrryon Lung¡n, llya

Fotogfafia: Vl,xlr,

Nu¡tnov

,

Chyukhnov

lolog,rBña: Vladimir

So: Yan Pototsl'\
Mús¡ca: Alfre(l

Arkl

',1,,,

lrngelski

lil.rpretació: Bolotbek

,

lnterpretac¡ó: li,,,

lhnrrrshiyev, Nurmujan

Plotnikov, VlarlIrr

,llnrturin, Klara

r

Gostyukhin, Srt¡1,,

Vtrlr4lzhanova

Yakovlev, Lyurlrrrn

D{roda: 85 minuts

Polyakova,

ZNOY

Vikl(,rl

Vt,rlo: original russa

Goldentul, An¿¡t,,lr

¡ril¡lrtulada en anglés

Solonits¡n

lu¡not: 35 mm

Dufada:111 t¡r¡¡rr

ohtrlbuc¡ó: Seagult

Versió: originitl r,'
sut¡titulada ett

, rt

Adaptació d'un conte de Chinguiz Aimatov (L'ull det camell). É_s
va rodar a les caloroses estepes de Kirghizia, a I'Asia Central.
Kemal, un jove convenQut del programa de les "terres verges"
de Nikita Jruschov, és enviat a treballar en una granja col.lect¡va, peró les seves idees aviat topen amb les dels altres i en
particular amb les d'un tractorista, representant de I'stalin¡sme. La pel.lícula va guanyar un parell de premis a Leningrad i
Karlovy Vary, peró va tenir una estrena de la pitjor categor¡a (la
categor¡a "C"), i a la práctica només van poder veure-la els
seus companys de professió, a qui va agradar forga.

trhils Off¡ce

r

,

ra¡r¡lllrln¡s.off¡ce@gmail.com

Format: 35 nlril
Distribució:

Sr', 11',,

t

F¡lms Otfice
seagullf ilnls.otf r.( r"

i

Pro¡ecc¡ó: d¡sr,,rl

koloccló: dissabte 14

I

de juny, 17.30 r,
F¡lmoteca

rh lrxry, 17,30 h

ltllx )teca

l
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CURTS EN FEMENÍ

Black Box (La caja negra)
Palabra de mujer
Pasemos al plan B
El paüo de mi casa

Rémoras
El talento de las moscas

fest

Uack Box
f{.clonal¡tat: Espanya
l:oducció: Mar¡netta,
)oo7
olrocc¡ó: Mar¡netta
ouló: Marinetta

¡o: Mar¡netta
¡luntatge: lVar¡netta
tlt¡dca: Marinetta
lnlorpretac¡ó:
Mdrinetta, Angélica
Arl0na, lsaías Herero,
I

ulsa Ordóñez, Fede

(

¡ordiola

Durada: 15 m¡nuts
V.rs¡ó: or¡ginal espa'
nyola

,ormat: Digibeta
obtrlbuc¡ó: Marinetta

Black Box

(

La caja negra I

Una caixa plena de velles cintes de vÍdeo
doméstic apareixen un dia en la vida de la
protagonista, una solitária i fantasiosa noia
que viu en el seu món. Veure de nou episodis de la seva vida la porta en un primer
moment al rebuig; peró quan decideix desfer-se d'elles, se l¡ plantejaran diverses
reflexions que la portaran a imaginar les
més curioses escenes, i a viure un dels
moments més importants de la seva vida.

Palabra de mufer
Després de la vlctória electoral del FSLN a
Nicaragua, lluitadores de diferents ámbits
prenen la paraula per denunciar la destrucció de les conquestes básiques, com l'avortament terapéutic, per part d'un govern
suposadament progress¡sta que sembla
més interessat en una al¡anQa amb I'església que en la defensa dels drets humans o
la llibeftat de les dones.

Palabra de mujer
Nacional¡tat: Espanya
Producció: Soledad
Vera Cambiasso, 2OO7
D¡recc¡ó: Soledad Vera
Camb¡asso
Gu¡ó: Soledad Vera
Cambiasso

Fotografia: Soledad
Vera Camb¡asso

So: Soledad Vera
Camb¡asso

Muntatge: Soledad
Vera Cambiasso
Durada: 25 m¡nuts
Vers¡ó: or¡g¡nal espanyola

Format:

fvl¡n¡dv

D¡stribucaó: Soledad
Vera Cambiasso
soledad.vera@gmx.net

F¡lmograf¡a de Mar¡netta:
Pet¡te (2006l, Black Box (La caja negra) (2OO7\.

trolecc¡ó: dúous 12 de
lilry, 17,3O h I

tlrnoteca

Projecció: dUous 12 de
F¡lmografia de Soledad Vera Cambiasso:
Palabra de mujer (2OO7\.

.¡uny, 17,3O h

-

Filmoteca
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El talento de las moscas

El pat¡o de ín¡ casa

Pasemos al plan B
Nac¡onalitat: Espanya
Producció: Jaleo F¡lms,
2007
D¡recció: Paz P¡ñar
cu¡ó: Paz P¡ñar
Fotografia: Fran
Fernández

So: loaquÍn Pachón
Muntatge: Carlos
Crespo

Mús¡ca: Le Punk
lnterpretació: Esther
Parralo, Fanny de
Castro, Alfonso
Sánchez, lvlercedes
Hoyos, odette Sama
Durada: 13 minuts
Versió: original esPanYG
la

Format: 35 mm
D¡str¡bució: Jaleo Films
laleof rlms@laleof¡lms.co¡Ir

Premi al millor cu( al
Festival lnternacional de
lovenes Realizadores de

Pasemos

al plan

B

Auxi va a la consulta del metge perÓ és
incapaq d'explicar qué li fa mal. A casa, la

seva família espera amb ansietat un
diagnóst¡c ¡nceft mentre cuida una "convidada" inesperada i enigmática. La intervenciÓ
dels seus veins per ajudar-los en una situa-

ció cada cop més extravagant no acaba de
solucionar el problema. Potser si algú d'ells
tingués coneixements de medicina o immigració "no regulada"...

El patio de mi casa
María, Asun i Laura sÓn veines ¡ amigues.
contacte diari les poftará a viure una gran
experiéncia que no esperaven.

El

El patio de mi
casa

Rémoras

Rémoras
Nac¡onal¡tat: Espanya

Nacionalitat: EsP,¡t,r,
Producció: Pilar
Gutiérez Aguado.
2007
Direcc¡ó: P¡lar
Gut¡érrez Aguado
Gu¡ó: P¡lar Gutiétrt

Castillo, 2OO7
Dlrecc¡ó: Marlsa

Quan va ser l'últim cop que li vas demanar

Guló: Marisa Lafuente

un desig a un Rei Mag? Qué et costa més,
perdonar o demanar perdó?...

Hernández

,

Parroqué

So: David Mantecón

Fotografia: José

Muntatge: Vanessa

lvlanuel Fandos

Marimbert

So: Dan¡ Orta
Mús¡ca: Nieves AIrll
lnterpretac¡ó: PiliI

L.

Mús¡ca: Zacarias
,

Martínez de la Riva

lntorpretac¡ó:

Molinero. Jonatal

Esperanza Pedreño,

Guillo, Ana Garcia

Mul¡e Jarjú

S¡IVia GarCíA DE I,(,

Durada: 25 m¡nul:,
VeÍsió: original esl)

Durada: 16 minuts
Versló: original espa-

,

Alguna vegada has passat la nit de Cap
d'Any en un cotxe? Li has explicat a un desconegut el teu secret més ben guardat?

Lafuente
Fotografia: Juan

.'

Aguado, M" Ángel(

Producc¡ó: Alfonso

El talento de las
moscaS

El talento de las
moscas
Nac¡onalltat: Espanya
Producc¡ó: Laura
S¡pán, Elamed¡a, 2OO7

D¡recció: Laura S¡pán
Gu¡ó: Laura Sipán,
Óscar Sipán, Manuel

Fotograña: lsabel Ru¡z
So: Roberto Fernández
Muntatge: Andrés G¡l
Mús¡ca: Abel
Hernández

El 31 de juliol de 1944, Antoine de Saint-

lnterpretació: Cristina

Exupéry va caure amb el seu paracaigudes

Estal, Mercedes
Sampietro, Daniel

al jardÍ de Sofia, que vivia amb el seu fill

Brugarolas, Tomás del

Vargas

petit. Va arribar del cel sense cap esgarrapada i aixó va ser suficient per fer-los

Vers¡ó: or¡ginal espa

somiar.

nyola

Durada: 16 m¡nuts

nyola

nyola

RTVA al V Certamen

Format: DV Canr

Format: 35 mm

Format: 35 mm

(le Cortometrales Ctudad de

D¡str¡bució: Pilar

Dlstribuc¡ó: Mar¡sa

D¡str¡buc¡ó: Laura

Gut¡érez Aguado

Lafuenie

(;ranada.2007

Pre¡r

t)os Hernranas.2007
t're¡nr del públic I menció
r]sl)ecral del JUrat al I
Oertanren Farben de
(jorturetrajes de Sanlúcar

Lil Mayor,2007

Pro¡ecc¡ó: dimecres 11
dc tuny, 17,30 h[¡lr¡loteca

I

/B I flrRTs

FN FEMENI

p.gutler@hotmall.c(ilr

S¡pán
s¡pipampa@gmarl.com

I

F¡lmograf¡a de Paz P¡ñar:
Muros (2OO7li Pasemos al plan B (2OOl).
Filmograf¡a de Pilar Gut¡érrez Aguado:
La v¡s¡ta (2o1sli Por tres botes de anchoas (2006l:
M¡gas con menta (2OOh: El pat¡o de m¡ casa (2OO7l

F.

Torres

F¡lmografia d Mar¡sa Lafuente:
Platicando (2OO4l; Rémoras (2OO7'¡

Projecció: dr.ious
juny, 17,30 hFilmoteca

l.'

,

Proiecció: dimecres 11
17,30 h Filmoteca

de juny,

Projecc¡ó: dúous 12 de
F¡lmografia de Laura S¡pán:
El talento de las moscas (2OO7).

juny, 17,30 hFilmoteca
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EL VIDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI
lniciativa creada el 1997 per Drac Megic - Mostra lnternac¡onal 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).

Test

Test
Nacional¡tat: Espanya
Producció: Stefan
Schmitz, MarÍa

Zamon,2OOT
Direcció: Marta Aledo,
Natal¡a Mateo

Assistirem a quatre moments clau en la vida
de quatre dones. Unes ho desitjaran amb
tot el seu cor i per a d'altres será una sorpresa, peró totes saben que la notÍcia els
canviará la vida.

Gu¡ó: Natalia Mateo
Fotograña: Juan
Hernández

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 pla-seqüéncia d'un
minut de durada i cenyides a un mate¡x tema.
El Festival lnternational de Films de Femmes de Crétéil (ParÍs) col.labora des de I'any
2OO2 en aquest projecte.

L'onzena edició d'aquesta convocatória (2oo7), que ja ha adquirit un aire de consolidació, va ser ded¡cada al tema "lnsubordinades". A continuac¡ó detallem la relació de
part¡cipants a qui agraim la seva col.laboració i la creat¡vitat desplegada amb les
seves pafticulars visions.

Agulló

. Amiá:r del P¡no, lsabel (Córdoba)
. Arrabal Mozo, l\4ontse (Barcelona)

Mf¡s¡ca: Frob

.

lnterpretac¡ó: P¡lar

. Borreguero, Consuelo (Córdoba)
. Canela, Judit (Barcelona)
. castellón, Ana (córdoba)
. Colmenarejo, Rosa (Córdoba)
. Depares, Beatr¡z (Barcelona)

Muntatge: Carlos

Castro, Nadia de
Santiago, Ana Wagener
Durada: 12 minuts
Vers¡ó: or¡ginal espanyola

Format: 35 mm
D¡str¡buc¡ó: Avalon
Producciones
dbuckley@avalonproductions.es

Pro¡ecc¡ó: dimecres 11

dejuny,17,3O

h

,n I ,rrrr r*
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Filmograf¡a de Marta Aledo i Natal¡a Mateo:

Iest (2007).

Filmoteca

,rrr*í

Bailo, lrene (Barcelona)

.

Marques, Raquel (Barcelona)

. l\4oreno, Maite (Córdoba)
. Moreno, Miriam (Cádiz)
. Muñoz, Marta (Barcelona)
.

Pérez Hernández, MarÍa Jesús (Teruel)

.

Franco Arrabal, lrene (Barcelona)

. Pérez Litago, Uxue
. Pinto, Norma (Barcelona)
. Puchol Sánchez, Crist¡na (Barcelona)
. Pulido, Dolo (Barcelona)

.

García Blázquez, Raquel (Riells i V¡abrea, Girona)

o Rissech, Laia (Barcelona)

o GarcÍa, Carmen (Teruel)

.

Rodriguez, María (Barcelona)

.
.

García, Dora (Mont¡lla)

r

Sánchez, Carmen (Córdoba)

Marín, Carmen (Córdoba)

.

Segura, I\4ontserrat (Barcelona)

Tema de la 12" convocatória 2OO8: "Els pecats"
Projecc¡ó: drjous 12 de juny, 17,30 h - F¡lmoteca

ACTIVITATS PABAL. LELES
4,5¡6dejunydel.Oha14h
Narratlves audlovlsuals de génere. Taller documental dirig¡t per Sally Gutlérez
(Activitat relacionada amb la secció "Etnogralles Experlmentals")
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7

Divendres 6 de juny a les 19 h
Trobada de noves realitzadores: estat de !a qüestló. Col.loqui
Modera: Eulálla ¡gles¡as
Participants: Arladna Pujol, Mercedes Ákarez, Sónla Trlgo, Mónica Rovira, Roser
A§uilar i Vlrglnla García del Plno
Amb la col.laboració de l'Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematográfics
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7

Dimarts 1O de juny a les 19.3O h
El cinema com a escriptura transcultural. Lligó de cinema impaftida per Gaélle Vu.
A continuac¡ó es projectara el film La maison de Mariata.

F¡lmoteca de Catalunya, av. de Sarriá, 33

Divendres 13 de juny a les 19.30 h
Mlrades de Kabul: la representacló dels métodes per esquivar les rígides normes de
génere a la socletat afganesa. Debat amb les directores alemanyes Sandra Sháfer i
Elfe Brandenburg ¡ la directora afgana Dlana Saqeb.
Projecció del documental Passing the Rainbow (Alemanya, 2OO7, 7L'), Sandra Scháfer
i Elfe Brandenburg.
Modera: Mónica BernalÉ de I'Associació per als drets humans a l'Afganistan
CCCB (Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona), dintre del cicle "Fora de

Programa", Montalegre, 5

AoMrArsPARALLELE5

|8r

INDEX DELS FILMS

AGRAII{ENTS

Roser Aguilar

25

Mercedes Álvarez

Actrices

Darsad

59
9

Mónica Bernabé

Aguantando el tipo

15

Anna Fernández

Black Box (La caja negra)

77

Virg¡nia GarcÍa del Pino

Calle Santa Fé

27

Dal polo all'equatore

67

D'Est

2A

Diario africano

68

Dossier "Simone de Beauvoir"

4t

Do You Remember Revolution?

29

Chiara Dacco (Créteil, lRlS de Films de Femmes)

Eva Gou

Eulália lglesias
Mike Mashon (L¡brary of Congress)
Marta Michelena (Assoc¡ation for the

Human Rights in Afganistan (ASDHA))

Ariadna Pujol

Montse RomanÍ
Mónica Rovira

to

Edu

Sergey Simagin (Mosfilm)

Ho

63

Homage de Kate Millett e Simone de Beauvoir

39

Sónia Tr¡go

lmago mund¡

52

Alla Verlotsky (SeagullFilms Off¡ce)

lm Fluss

L7

V¡rgÍnia Villaplana

I moltes altres dones

18

ln Transit

49

CI&VI

)uárez: The City Where Women Ara Disposable

L9

Escac

Krylya

7L

Li Fet Met

30

lmage Films

Lo que tú dices que soy

20

Servei Civil lnternac¡onal de Catalunya

Lovely Andrea

53

Maimouna - la vie devant moi

2L

La ma¡son de Mariata

64

Mi curagao

54

Mogari no mori

10

Josep Torrell
Jose Pedro Torrubia (AECI)

love

16

Marta Segarra

MaiaZatra

Escándalo F¡lms
Goethe-lnstitut Barcelona

TRAMA

Atot l'equip que ha treballat a I'espot. Guió i realització: G¡nesta Guindal; Muntatge: Ana De f,rll
Direcció artÍst¡ca i maquetisme: Mónica Heredero; Direcció de fotograf¡a: MartÍn Gutiérrez;
Vestuari: Ariadna Miranda; D¡sseny gráf¡c: Josep Vila; Aparentment D¡sseny Producció: lngr¡de
Santos.

cine español 2A0B
Naissance des pieuvres

1_1-

Nazareno Negro

50

Nice Coloured Girls

55

Palabra de mujer

77

Pasemos al plan B

78

Passing the Rainbow

60

El patio de mi casa

7A

Pour mémoire

42

Promenad i de gamlas land

40

Reassemblage

5L

Rémoras

79

Shorok

22

Simone de Beauvoir, une féministe

43

The Song of Love

35

El

talento de las moscas

79

Test

80

Too Wise Wives

36

Un discurs que cala

23

Viva

t2

Vogl¡amo anche le rose

31

Vosjozhdeniye

72

We Went to Wonderland

24

Znoy

73

Min¡storio de Cultura
lnstituto ds h Gnematografia
y de las Anes Ardiovisualos
Haza del Ray. 1
2800¿1 Maddd (Españ¿l

www.mcu.svcine./index
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