
Cinema a l’aire lliure
Plaça de la Virreina a les 22.30 h

Vogliamo anche le rose, Alina Marazzi

Itàlia 2007, 85' v.o it subt cat
Amb la presència d’Alina Marazzi

20.00 * Trobada de noves
realitzadores: 
estat de la qüestió

Col·loqui

Voskhozhdenie 111'

vo rus s ang

Too Wise Wives 80'

muda (vo ang)

The Song of Love 96' 

muda (vo ang)

Programa 1

Curts en femení 41' vo cast

Aguantando el tipo  27' vo cast/cat

Lo que tú dices que soy 27' vo cast

Amb la presència de directores

Programa 2

Curts en femení 81' vo cast

El vídeo del minut
Amb la presència de directores

We Went to Wonderland   79' 

vo xi s ang

Znoy 85' vo rus s ang 

Calle Santa Fé 163' vo cast

Amb la presència de Carmen Castillo

Actrices 107' vo ang

Diario africano 16' vo it

Dal polo all’equatore 101' vo it

Amb la presència de Y. Gianikian

i A. Ricci Lucchi

* El cinema com a escriptura 
transcultural
Lliçó de cinema impartida per Gaëlle Vu

La maison de Mariata 70' vo fr

20.00 h
Ho 150' vo fr

Amb la presència de Gaëlle Vu

Un discurs que cala 25' vo cat 

Li Fet Met 72' vo fr s ang

I moltes altres dones 26' vo cast/cat

Juárez 71' vo cast

Maïmouna-la vie devant moi 60' vo fr 

Edu to love 37' vo it

Programa 2

Etnografies experimentals 121'

Amb la presència de les coordinadores 

del cicle

Do you remember revolution? 116' vo it

Krylia 86' vo rus s ang

D’Est 107' vo fr 

Im Fluss 5' vo ale s fr

Naissance des pieuvres 85' vo fr s ang

Mogari no mori 97' vo jp s cast

Viva 120' vo ang

Amb la presència d’Anna Biller

Vogliamo anche le rose 85' vo it 

19.00 Programa 1 87'

Simone de Beauvoir.
Memòria viva
Presentació de Marta Segarra

19.00 Programa 2 69'

Simone de Beauvoir.
Memòria viva 

19.00 Programa 1 102'

Etnografies experimentals
Amb la presència de les 

coordinadores del cicle

19.30 * Mirades de Kàbul
Al CCCB

19.00 25 Darsad 35' vo dari

Amb la presència de D. Saqueb

Shorok 47' vo àrab

21.30 Cinema a l’aire lliure al 

pati de la Bonnemaison

We Went to Wonderland 79'

vo xi s ang

FILMOTECA DE CATALUNYA

DIVENDRES

Y
* Vegeu + informació:

ACTIVITATS PARAL·LELES 

Les pel·licules es projectaran amb 
subtítols en català

ESPAI BONNEMAISON

Activitats paral·leles

4, 5 I 6 DE JUNY 

Narratives audiovisuals de gènere. Taller documental dirigit per Sally Gutiérrez

(Activitat relacionada amb la secció “Etnografies Experimentals”)

Horari: de 10 h a 14 h Places limitades

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison Inscripcions: 93 268 42 18

Sant Pere més Baix, 7 administracio@bonnemaison-ccd.org

DIVENDRES 6 DE JUNY A LES 19 h

Trobada de noves realitzadores: estat de la qüestió. Col·loqui

Modera: Eulàlia Iglesias

Participants: Ariadna Pujol, Mercedes Álvarez, Sònia Trigo, Mònica Rovira, Roser Aguilar i Virgina García del Pino

Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 

Sant Pere més Baix, 7

DIMARTS 10 DE JUNY A LES 19.30 h

El cinema com a escriptura transcultural. Lliçó de cinema impartida per Gaëlle Vu

A continuació es projectarà el film La maison de Mariata

Filmoteca de Catalunya

Av. de Sarrià, 33

DIVENDRES 13 DE JUNY A LES 19.30 h

Mirades de Kabul: la representació dels mètodes per sortejar les rígides normes de gènere a la societat afganesa. 

Debat amb les directores alemanyes Sandra Shäfer i Elfe Brandenburg i la directora afgana Diana Saqueb

Modera: Mònica Bernabé de l’Associació per als drets humans a l’Afganistan

Projecció del documental Passing the Rainbow (Alemanya, 2007, 71'), Sandra Schäfer i Elfe Brandenburg

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), dintre del cicle “Fora de Programa”

Montalegre, 5 
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PANORAMA FICCIONS

Actrices (Actrius)

Valeria Bruni Tedeschi 
França, 2007, 107'

Una actriu de renom, atrapada

en el personatge que interpreta,

haurà d’enfrontar-se amb els

seus fantasmes familiars i

religiosos per trobar un sentit a

la seva existència.

Mogari no mori 
(El bosque del luto)

Naomi Kawase 

Japó / França, 2007, 97'

Indagació sobre el dolor de la

pèrdua des de les experiències

d’un home gran, Shigeki, que

viu en una residència, i de

Machiko, una de les joves

cuidadores que l’acompanyen.

Naissance des pieuvres 
(Naixement dels pops)

Céline Sciamma 

França, 2007, 85'

Marie, Anne i Floriane són tre s

noies de 15 anys que practiquen

la natació sincronitzada. Als

vestidors, els seus destins es

c reuen i sorgeix el seu desig.

Viva
Anna Biller 

EUA, 2007, 120'

Extravagant i provocadora co-

mèdia kitsch que satiritza amb

intel·ligència els estereotips

eròtics i els pressupòsits ideolò-

gics de l’alliberament sexual.

PANORAMA DOCUMENTALS

We Went to Wonderland 
(Vam anar al País de les
Meravelles)

Guo Xiaolu 

Xina / Gran Bretanya, 2008, 79'

Exploració de les diferències

culturals entre l’Est i l’Oest a

través del viatge dels pares de la

directora a Europa. Amb sentit

de l’humor i tendresa retrata el

seu món familiar, on les

relacions passen majoritàriament

per la comunicació no verbal.

Juárez
Álex Flores 

Mèxic / Canadà, 2007, 71'

Indagació sobre les causes del
feminicidi a Ciudad Juárez a
partir de diferents testimonis
que qüestionen la impunitat del

govern i de les institucions.
Malgrat l’augment dels
assassinats, encara no s’han
pres mesures concretes per
evitar l’escalada de violència ni
per aclarir l’autoria dels crims
contra les dones.

Maïmouna-la vie devant moi
(Maïmouna – La vida al meu

davant)

Fabiola Maldonado  

Alemanya / Burkina Faso, 2006, 60'

Maïmouna viatja amb

motocicleta pels pobles de

Burkina Faso per sensibilitzar la

gent contra l’ablació. En el seu

camí confrontarà mites, pors,

contradiccions i el pes de la

tradició en la seva cultura.

Shorok (Alba)

Yolanda Olmos 
Espanya, 2007, 47'

5 dones marroquines prenen la

paraula per fer-nos partícips de

la seva lluita personal i

col·lectiva, reclamant un futur

més equitatiu i més digne.

Edu to love 
(Educació per a l’amor)

Antonella Porcelluzzi i Aynil Pji
Itàlia, 2004, 37'

Quatre lliçons sobre l’educació

de l’amor que qüestionen

qualsevol certesa sobre el tema

tractat i sobre les formes

discursives amb què es

construeix la representació.

Im Fluss (Arran d’aigua)

Cecilia Barriga i Claudia Lorenz
Suïssa, 2007, 5'

Dues dones grans suïsses que

porten juntes més de 30 anys

reflexionen sobre l’amistat,

l’amor i l’aprenentatge que

comporta la vellesa.

Aguantando el tipo
Encarna Martínez, Núria París,
Karo Noret i Nathalie Archer

Espanya, 2007, 27' 

Des de l’any 1983 i fins al 1989,

337 obreres de l’empresa

Jaeger Ibérica, actual Magneti

Marelli, de Barberà del Vallès

(Barcelona), van lluitar contra la

discriminació salarial que patien

enfront dels seus companys.

I moltes altres dones
Sònia Trigo, Begoña Montalbán,

María Romero, Ana Nahxeli Beas,

Andrea Corachán i Marta Muñoz

Espanya, 2007, 26'

Recuperació de l’experiència del

Bar-Biblioteca La Sal i la seva

transcendència en la lluita de

les dones a la ciutat de

Barcelona. Obert el 1977,

s’ubicava al barri Xino i va ser el

primer bar feminista de l’Estat.

Un discurs que cala
Andrea Corachán

Espanya, 2007  25'         

Crònica de la lluita realitzada

per evitar l’enderrocament de

Cases Castellones, una casa

pagesa del centre històric d’un

poble de l’illa de Formentera.

Lo que tu dices que soy
Virginia García del Pino

Espanya, 2007, 27'

Reflexió al voltant del que

personalment suposa la

professió que s’exerceix i els

patrons de conducta amb els

quals s’associa.

QUÈ SE N’HA FET 
DE LA REVOLUCIÓ?

Calle Santa Fé
Carmen Castillo 

Xile / Bèlgica, 2007, 163'

Carrer Santa Fe, 5 d’octubre de

1974. Carmen Castillo i el seu

company Miguel Enríquez,

membres de la resistència

contra Pinochet, van ser

assaltats per 500 militars. Viatge

de recuperació de la memòria

històrica del país i de la pròpia

història personal de la directora.

D’Est  (De l’Est)

Chantal Akerman

Bèlgica, 1993, 110'

Relat d’un viatge pels països de

l’Est, iniciat l’estiu de 1992 i

finalitzat l’hivern de 1993. La

càmera registra l’acabament del

vell ordre comunista com una

suspensió del temps reflectida

en els rostres i els gestos de la

gent, que viu a l’espera del nou

ordre que encara es desconeix.

Do You Remember Revolution?
(Recordes la revolució?)

Lorédana Bianconi

Bèlgica, 1998, 116'

En sortir de la presó, quatre

dones valoren la seva

experiència en la lluita armada a

mitjan anys 70 com a líders de

les Brigades Roges.

Li Fet Met 
(El passat és mort)

Nadia Bouferkas i Mehmet Arikan

Algèria / França, 2007, 72'

40 anys després de la Guerra

d’Algèria encara existeixen

edificis de l’exèrcit francès, que

actualment són vivendes

ocupades per algerians. Amb els

seus testimonis coneixem el que

la història oficial ha silenciat. 

Vogliamo anche le rose 
(També volem les roses)

Alina Marazzi 

Itàlia / Suïssa, 2007, 85'

Revisió crítica i irònica dels

canvis que s’han produït des de

les lluites feministes dels anys

60 i 70 a Itàlia a través d’un

muntatge d’imatges de diversa

procedència.

PIONERES

Too Wise Wives 
(Dues mullers massa sàvies)

Lois Weber 

EUA, 1921, 80'

Retrat de les relacions entre

homes i dones a través d’una

història de gelosia i infidelitat

protagonitzada per dos matri-

monis, els Graham i els Daly.

The Song of Love 
(La cançó de l’amor)

Frances Marion

EUA, 1923, 96'

Una ballarina s’enamora d’un

atractiu espia francès mentre és

forçada a coquetejar amb un

oficial àrab corrupte que pretén

coronar-se rei. 

SIMONE DE BEAUVOIR.
MEMÒRIA VIVA

Als cent anys del seu naixement,

Simone de Beauvoir continua

sent un dels re f e rents més desta-

cats del moviment feminista. Els

q u a t re documentals pro g r a m a t s

són un homenatge a la passió

per la llibertat que sempre va

p residir la seva vida i que va

saber transmetre a través de la

seva obra.

Programa 1

Homage de Kate Millett à
Simone de Beauvoir 
(Homenatge de Kate Millett a
Simone de Beauvoir). 

Anne Faisandier

França, 1986, 11'

Promenad i de gamlas land 
(Passeig al país de la vellesa)

Marianne Ahrne 

Suècia, 1974, 76'

Programa 2

Pour mémoire
(Per memòria)

Delphine Seyring

França, 1987, 15'

Simone de Beauvoir,
une féministe 
(Simone de Beauvoir,
una feminista).

Delphine Camolli

França, 2006, 15'

Dossier “Simone de Beauvoir”
(Dossier “Simone de Beauvoir”)

Max Cacopardo 

Canadà, 1967, 39'

ETNOGRAFIES 

EXPERIMENTALS

Narratives de gènere i

tecnologies globalitzades.

Coordinat per Montse Romaní i

Virgínia Villaplana. 

Programa 1

In Transit (En trànsit) 

Berke Bas

Turquia, 2005, 50'

Nazareno Negro
Sally Gutiérrez

Espanya, 2006, 12' 

Reassemblage (“Ensamblatge”)

Trin T. Min-ha 

EUA, 1982, 40'

Programa 2

Imago mundi 
Lisl Ponger

Àustria, 2007, 37' 

Nice Coloured Girls 
(Boniques noies de color)

Tracy Moffat

Austràlia, 1987, 16' 

Mi Curaçao (El meu cor)

Caecilia Tripp 

França, 2005, 41'

Lovely Andrea 
(Encantadora Andrea)

Hito Steyerl 

Alemanya, 2007, 30' 

MIRADES DE KABUL: 

LA REPRESENTACIÓ DELS
MÈTODES PER A SORTEJAR
LES RÍGIDES NORMES DE
GÈNERE A LA SOCIETAT
AFGANESA

Passing the Rainbow 
(Creuant l’arc de Sant Martí)

Sandra Schäfer i Elfe

Brandenburger 

Alemanya, 2007, 71'

Cinc actrius afganeses relaten

des de la clandestinitat la seva

lluita contra les desigualtats de

gènere. Des de la ficció obren

un nou espai d’acció que

traspassa les possibilitats que

ofereix la seva realitat.

25 Darsad (25 per cent)

Diana Saqeb 

Afganistan, 2007, 35'

Sis dones afganeses expliquen

la seva lluita per ser

reconegudes com a membres

del parlament en igualtat de

drets que els homes. 

MONOGRÀFIC GAËLLE VU

La maison de Mariata 
(La casa de la Mariata)

Gaëlle Vu i Mariata Abdallah

França, 2005, 70'

Història d’un casament a les

Comores, país on la poligàmia

forma part de la tradició.

Mariata assisteix a la cerimònia

de les noces del seu marit i a

través de les imatges

enregistrades pel seu fill

expressa, en diàleg amb la

directora, la seva experiència i

els seus sentiments.

Ho
Gaëlle Vu

França / Vietnam,  2007, 150'

El retorn a Vietnam de la

realitzadora transforma els

vincles que manté amb el món

de la seva infància i provoca el

descobriment de noves filiacions

amb la cultura, la història i el

paisatge vietnamita.

ESPECIAL YERVANT
GIANIKIAN I ANGELA RICCI
LUCCHI

Diario africano (Diari africà)
Itàlia, 1994, 16'

Reflexió sobre l’ús de la càmera

com a instrument del domini

colonial a partir de les imatges

d’un viatger anònim, filmades a

Algèria el 1930.

Dal polo all’equatore
(Del pol a l’equador)
Itàlia, 1986, 101'

Revisió de les imatges

enregistrades per Luca Comerio,

un dels operadors de més pre s t i g i

que va protagonitzar la nova

conquesta del món a través de la

càmera als inicis del segle X X.

RETROSPECTIVA LARISA
SHEPITKO

Vosjozhdeniye (La pujada)

Larisa Shepitko

URSS, 1976, 111'

Ambientada a Bielorússia, on

l’exèrcit alemany es va venjar de

la derrota de Stalingrad, assistim

a les converses de dos partisans

soviètics en mans dels nazis.

Una història d’ocupació,

captiveri i claudicació, però

també d’una altra mena d’ètica

personal, que porta un dels

presos a escollir la mort. 

Krylya (Ales)

Larisa Shepitko

URSS , 1965, 86'

Shepitko narra la història 

d’una dona estalinista que

dirigeix una escola d’aviació i

que somia tornar a volar, com va

fer a la guerra. Els temps han

canviat, però, i ningú ja no

espera que piloti.

Znoy (Calor)

Larisa Shepitko

URSS, 1963, 85'

Kemal, un jove convençut del

programa de les “terres verg e s ”

de Nikita Jru s c h o v, és enviat a

t reballar a una granja col·lectiva,

però les seves idees aviat topen

amb les dels altres, i en part i c u l a r

amb les d’un tractorista,

re p resentant de l’estalinisme. 

CURTS EN FEMENÍ

Programa de curtmetratges de

realitzadores de l’Estat espanyol

elaborat per TRAMA (Coordi-

nadora de muestras y festivales

de cine, vídeo y multimedia

realizado por mujeres).

Programa 1

Pasemos al plan B 13'

Paz Piñar

Test 12'

Marta Aledo i Natalia Mateo

Rémoras 16'

Marisa Lafuente

Programa 1

Palabra de mujer 25'

Soledad Vera Cambiasso 

El patio de mi casa 25'

Pilar Gutiérrez Aguado 

El talento de las moscas 16'

Laura Sipán 

Black Box (La caja negra) 15'

Marinetta 

EL VÍDEO DEL MINUT

P rojecció de la selecció de vídeos

p resentats a la 12ª convocatòria

d’aquest projecte dedicat aquest

any al tema “Els pecats” .

Les pel·lícules de la Mostra es

projectaran amb subtítols electrònics

en català.


