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Seus de la Mostra
Nit inaugural
Institut Francès
Moià, 8
Tel. 93 567 77 77
www.institutfrances.org

Cinema
Cinema Maldà
Pi, 5
08002 Barcelona
T 93 481 37 04
www.cinemamalda.com

A l’Est de l’Edén
Casa Àsia
Diagonal, 373
Tel. 93 368 08 36
www.casaasia.es

Música
Sala Razzmatazz
Almogàvers, 122
www.salarazzmatazz.com

Festa de cloenda
Lotus Theater
Bailen, 22
www.lotustheater.info

Presentacions
Fnac Triangle
Plaça Catalunya, 4
www.fnac.es

Cafè de la Mostra
Punto BCN
Muntaner, 65
www.grupoarena.com

Horaris i preus
Nit inaugural: Institut Francès
Dimecres 1
Horari: 20h
Preu: amb invitació
Aforament limitat

Cinema: Cinema Maldà
De dijous 2 a dijous 9
Sessions: 16.30h, 18.30h, 20.30h i 22.30h
Preu venda anticipada: 4 passis, 12 euros
Preu a taquilla: 1 passi, 4 euros
Aforament limitat

Som Familia: Cinema Maldà
Dissabte 4 i diumenge 5
Sessió: 12h
Preu: gratuït
Aforament limitat

A l´Est de l´Edèn: Casa Àsia
Dijous 2, divendres 3 i dissabte 4
Horari: 20h
Preu: gratuït
Aforament limitat

Música al Razzmatazz
Dissabte 4
Obertura de portes: 1.00h
Preu venda anticipada:
4 passis pel·lícules + Música, 25 euros
Preu a taquilla:
15 euros (consumició inclosa)
Aforament limitat

Festa Cloenda: Lotus Theatre
Dijous 9. 24 h
Preu: amb invitació
Aforament limitat

Festa Presentació Sala Aire
24 Juny. 24 h
Valencia, 236
Gratuït. Aforament limitat

Festa Presentació Sala Metro
26 Juny. 24 h
Sepúlveda, 185
Gratuït. Aforament limitat

* Venda anticipada:
cinema i música al Cinema Maldà

FIRE!!

FIRE!!
14ª Mostra Internacional
de Cinema Gai i Lesbià
Organitza Casal Lambda. Barcelona
De l’1 al 9 de juliol de 2009
www.cinemalambda.com

Nit Inaugural
Improvvisamente l’inverno
scorso
Itàlia, 2008
80’ DOCUMENTAL

Taula Rodona
Aperitiu
Dj Mister Nilsson

DIMECRES
Institut Francès

1

Som família
2 volte genitori
Itàlia, 2008
96’ DOCUMENTAL

Ander
Espanya, 2009
128’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

El mar
Espanya, 2000
111’ LLARGMETRATGE

Annemarie Schwarzenbach:
Une Suisse rebelle
Suïssa, 2000
85’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Sessió Clàssica
Faustrech der freiheit
Alemanya, 1974
123’ LLARGMETRATGE

DIUMENGE

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

12.00 h

Cinema Maldà

5

20.00 h

A casa de Alice
Brasil, 2007
90’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Japan Japan
Israel, 2007
65’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Ander
Espanya, 2009
128’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Black, White + Gray
A Portrait of Sam Wagstaff and Robert Mapplethorpe

Estats Units, 2007
76’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Cicle: A l’Est de l’Edèn
Taula Rodona: “La transsexualitat a Àsia”

Between the lines
Alemanya, 2005
95’ DOCUMENTAL

DIJOUS

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

2

Casa Àsia

20.30 h

Sessió Experimental
The Lollipop Generation
Canadà, 2008
70’ LLARGMETRATGE Estrena a Espanya

Books of James
Canadà / Estats Units, 2006
74’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Chris & Don, a love story
Estats Units, 2008
90’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Soundless wind chime
Xina, 2008
100’ LLARGMETRATGE Estrena a Espanya

Cicle: A l’Est de l’Edèn
The birthday
Iran, 2006
63’ DOCUMENTAL

DIVENDRES

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

3

Casa Àsia

Som família
Presentació de la directora
Homo baby boom
Alemanya, 2005
27’ DOCUMENTAL

Vivere
Alemanya, 2006
97’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

With Gilbert + George
Regne Unit, 2007
104’ DOCUMENTAL Estrena a Barcelona

Les Filles du botaniste
França, Canadà, 2006
105’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Tras el cristal
Espanya, 1987
106’ LLARGMETRATGE

Cicle: A l’est de l’Edèn
Georgie girl
Nova Zelanda, 2001
69’ DOCUMENTAL

Dj Buenavista
+Perotutehasvisto
Celofan Live
Graham Newey Live
La pareja más deseada

DISSABTE

12.00 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

20.30 h

01.00 h

Cinema Maldà

4

16.30 h

Casa Àsia

Razzmatazz

The birthday
Iran, 2006
63’ DOCUMENTAL

Sessió Experimental
The Lollipop Generation
Canadà, 2008
70’ LLARGMETRATGE Estrena a Espanya

With Gilbert + George
Regne Unit, 2007
104’ DOCUMENTAL Estrena a Barcelona

Vivere
Alemanya, 2006
97’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

DIMARTS

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

7

Between the lines
Alemanya, 2005
95’ DOCUMENTAL

Annemarie Schwarzenbach:
Une Suisse rebelle
Suïssa, 2000
58’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Tras el cristal
Espanya, 1987
106’ LLARGMETRATGE

Japan Japan
Israel, 2007
65’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

DIMECRES

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

8

A casa de Alice
Brasil, 2007
90’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Les Filles du botaniste
França, Canadà, 2006
105’ LLARGMETRATGE Estrena a Barcelona

Chris & Don, a love story
Estats Units, 2008
90’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Festa cloenda
Sammy Jo (Scissor Sisters)
Silvia Prada Dj

DIJOUS

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

9

Lotus Theatre

24.00 h

Books of James
Canadà / Estats Units, 2006
74’ DOCUMENTAL Estrena a Espanya

Georgie girl
Nova Zelanda, 2001
69’ DOCUMENTAL

Sessió Clàssica
Faustrech der freiheit
Alemanya, 1974
123’ LLARGMETRATGE

El mar
Espanya, 2000
111’ LLARGMETRATGE

DILLUNS

16.30 h

18.30 h

20.30 h

22.30 h

Cinema Maldà

6

20.30 h



Sessió experimental
The Lollipop Generation
(Canadà, 2008)
Direcció:GB Jones
Intèrprets: Jena von Brücker, Mark Ewert, Vaginal Davis
Llargmetratge ficció. 70’. Estrena a Espanya

Buscavidas, delincuentes, chaperos, pornógrafos,
exhibicionistas, lolitas con piruletas y demás lumpen siguen
la vida errante de una adolescente fugada de su casa, en una
película experimental que propone un viaje a través de planos
epilépticos de feísmo documental que van a la esencia del
cine underground más punk, dando sentido a la filosofía del
“do it yourself”.

“Buscavides”, delinqüents, prostituts, pornògrafs,
exhibicionistes, “lolites” amb piruletes i d’altres lumpen
segueixen la vida errant d’una adolescent fugada de casa, en
una pel·lícula experimental que proposa un viatge a través de
plans epilèptics de lletgesa documental que van a l’essència
del cine underground més punk, donant un sentit a la filosofia
del “do it yourself”.

Sessió Clàssica
Faustrech der freiheit
(Alemanya, 1974)
Direcció: Rainer Werner Fassbinder
Intèrprets: Rainer Werner Fassbinder, Peter Chantel, Karlheinz
Böhm, Adrian Hoven, Christiane Maybach, Harry Baer
Llargmetratge ficció. 123’

En “La ley del más fuerte”, Franz, joven homosexual vulgar
que se ha hecho rico por casualidad, se enamora de Eugen,
hijo de un empresario que posee una imprenta al borde de la
bancarrota. En una de sus obras más emblemáticas, Fassbinder
revisa el tema de las relaciones entre la explotación económica-
cultural y la explotación de los sentimientos en una pareja.

A “La llei del més fort”, Franz, un jove homosexual vulgar que
s’ha fet ric per casualitat, s’enamora d’Eugen, fill d’un empresari
que posseeix una impremta a la ratlla de la fallida. En una de
les seves obres més emblemàtiques, Fassbinder revisa el tema
de les relacions entre l’explotació econòmica- cultural i
l’explotació dels sentiments dins d’una parella.

Tras el cristal
(Espanya, 1987)
Direcció: Agustí Villaronga
Intèrprets: Günter Meisner, Marisa Paredes, David Sust, Gisèle
Echevarría, Imma Colomer, Alberto Manzano
Llargmetratge ficció. 106’

Opera prima de Agustí Villaronga, construida sobre un guión
retorcido y turbador, “Tras el cristal” narra el proceso de
fascinación e interdependencia que se establece entre Klaus,
un viejo torturador nazi y su enfermero y vigilante, un joven
adolescente misterioso y perturbador. Inquietante, polémica,
una película sin concesiones que no deja indiferente a nadie.

Òpera prima d’Agustí Villaronga, construïda sobre un guió
retorçat i torbador, “Tras el Cristal” narra el procés de fascinació
i interdependència que s’estableix entre Klaus, un vell torturador
nazi i el seu infermer i vigilant, un jove adolescent misteriós i
pertorbador. Inquietant, polèmica, una pel·lícula sense
concessions que no deixa indiferent a ningú.

A casa de Alice
(Brasil, 2007)
Direcció: Chico Teixeira
Intèrprets: Carla Ribas, Berta Zemel, Zécarlos Machado, Vinicius
Zinn, Ricardo Vilaça
Llargmetratge ficció. 90’. Estrena a Barcelona

Alice es una mujer trabajadora, de cuarenta años, casada
desde hace veinte con un taxista, con tres hijos adolescentes
que viven junto a su madre en un pequeño piso de un barrio
obrero de Sao Paulo. Una mujer rodeada de hombres, un
matrimonio en crisis, una familia destartalada y en el centro
de este universo, la pulsión sexual que lo inunda todo.

Alice és una dona treballadora, de quaranta anys, casada des
de fa vint amb un taxista, amb tres fills adolescents que viuen
amb la seva mare a un petit pis d’un barri obrer de Sao Paulo.
Una dona envoltada d’homes, un matrimoni en crisi, una família
desestructurada i al centre d’aquest univers, la pulsió sexual
que ho inunda tot.

Soundless wind chime
(Xina, 2008)
Direcció: Kit Hung
Intèrprets: Lu Yulai, Bernhard Bulling, Marie Omlin, Gilles
Tschudi, Ruth Schwegler, Li Wai Foon, Wong Siu Yin
Llargmetratge ficció.100’. Estrena a Espanya

Ricky, inmigrante chino extranjero en su propio país y Pascal,
un Suizo que huye de las fronteras de la tradición de su cultura,
se encuentran en Hong Kong y nos cuentan una historia que
muestra una relación construida en el dilema de la dependencia
mutua y el verdadero amor. Quizás la película más lírica y
poética de la Mostra 2009.

Ricky, immigrant xinès estranger al seu propi país i Pascal, un
suís que fuig de les fronteres de la tradició de la seva cultura,
es troben a Hong Kong i ens expliquen una història que mostra
una relació construïda sobre el dilema de la dependència
mútua i el veritable amor. Potser la pel·lícula més lírica i poètica
de la Mostra 2009.

Vivere
(Alemanya, 2006)
Direcció: Angelina Maccarone
Intèrprets:Hannelore Elsner, Esther Zimmering, Kim Schnitzer
Llargmetratge ficció. 97’. Estrena en Barcelona

El día de Noche Buena, la hermana pequeña de Francesca,
Antonietta, huye a Rotterdam con su novio músico. En el
camino para encontrarla, Francesca recoge a Gerlinde, una
mujer enferma de amor suicida. Ahora tiene dos vidas que
salvar. Con el viaje de las tres almas en crisis perdidas en
Rotterdam, es difícil saber quién va a salvar a quién.

El dia de Nadal, la germana petita de Francesca, Antonietta,
fuig a Rotterdam amb el seu novio músic. En el camí per
trobar-la, Francesca recull a Gerlinde, una dona malalta d’amor
suïcida. Ara té dues vides per salvar. Amb el viatge de les tres
ànimes en crisi perdudes a Rotterdam, és difícil saber qui
salvarà a qui.

Ander
(Espanya, 2009)
Direcció: Roberto Castón
Intèrprets: Josean Bengoetxea, Christhian Esquivel, Mamen
Ribera, Leire Ucha, Pilar Rodríguez, Pako Revueltas.
Llargmetratge ficció. 128’. Estrena a Barcelona

Primera película de temática homosexual rodada en euskera,
su valor radica no sólo en la historia de una conflictiva relación
homosexual en el ámbito rural de nuestros días sino también
y sobre todo, en el retrato costumbrista y brutal que hace de
una familia humilde, de sus costumbres, sus secretos y su
incomunicación.

Primera pel·lícula de temàtica homosexual rodada en basc, el
seu valor radica no només en la història d’una conflictiva relació
homosexual a l’àmbit rural dels nostres dies, sinó també, i
sobretot, en el retrat costumista i brutal que fa d’una família
humil, dels seus costums, els seus secrets i la seva
incomunicació.

Japan Japan
(Israel, 2007)
Direcció: Lior Shamriz
Intèrprets: Imri Kahn, Tal Meiri, Irit Gidron
Llargmetratge ficció,
65’. Estrena a Barcelona

Primera película del realizador israelí Lios Shamriz, una obra
provocativa con un lenguaje visual innovador en la forma de
rodar, los tiempos y los diálogos, a menudo improvisados.
Rodada en Tel Aviv, habla de la vida sin rumbo de un joven
a la deriva, de su obsesión por Japón, de sus encuentros,
haciendo una crítica política y social del Israel actual.

Primera pel·lícula del realitzador israelià Lios Shamriz, una
obra provocativa amb un llenguatge visual innovador en la
forma de rodar, els temps i els diàlegs, sovint improvisats.
Rodada a Tel Aviv, parla de la vida sense rumb d’un jove a la
deriva, de la seva obsessió pel Japó, dels seus encontres, fent
una crítica política i social de l’Israel actual.

Les Filles du botaniste
(França, Canadà, 2006)
Direcció: Sijie Dai
Intèrprets: Mylène Jampanoï, Li Xiao Ran, Wei-chang Wang
Llargmetratge ficció. 105’. Estrena a Barcelona

Una historia de gran belleza plástica cuyo eje dramático está
compuesto por un famoso botánico, padre autoritario que vive
en una isla transformada en un lujoso jardín, su hija An y Min,
una joven huérfana que llega a la isla para estudiar. Entre las
dos jóvenes se teje un vínculo que se transforma en una
atracción sexual perturbadora y prohibida.

Una història de gran bellesa plàstica, l’eix dramàtic de la qual
està format per un famós botànic, pare autoritari que viu a una
illa transformada en un luxós jardí, la seva filla An, i Min, una
jove òrfena que arriba a l’illa per a estudiar. Entre les dues
joves es teixeix un vincle que es transforma en una atracció
sexual pertorbadora i prohibida.

El mar
(Espanya, 2000)
Direcció: Agustí Villaronga
Intèrprets: Roger Casamajor, Bruno Bergonzini, Antònia Torrens,
Ángela Molina, Simón Andreu
Llargmetratge ficció. 111’

La obra más poética de Villaronga, basada en la novela de
Blai Bonet. Una historia que habla de la religión, la muerte, el
pecado y el deseo sexual en uno de los contextos más oscuros
de nuestra historia, la posguerra española y la lacra de la
tuberculosis, el SIDA de los años 40, que sirven como escenario
a una historia de amor vista por la mirada de este director
único y turbador.

L’obra més poètica de Villaronga, basada en la novel·la de
Blai Bonet. Una història que parla de la religió, la mort, el pecat
i el desig sexual en un dels contextos més foscos de la nostra
història, la postguerra espanyola i la lacra de la tuberculosi,
la SIDA dels anys 40, que serveixen d’escenari a una història
d’amor vista des de la mirada d’aquest director únic i torbador.

With Gilbert + George
(Regne Unit, 2007)
Direcció: Julian Cole
Documental. 104’. Estrena a Barcelona

Retrato íntimo que revela por primera vez cómo son realmente
Gilbert Proesch y George Passmore, dos de los artistas más
provocadores e irreverentes del arte contemporáneo, desde
sus humildes orígenes hasta llegar a la actualidad. Cuatro
décadas contadas con la voz de la propia pareja, e imágenes
inéditas filmadas en Londres, Moscú, Nueva York y Beijing.

Retrat íntim que revela per primera vegada com són realment
Gilbert Proesch i George Passmore, dos dels artistes més
provocadors i irreverents de l’art contemporani, des dels seus
orígens humils fins a l’actualitat. Quatre dècades  explicades
amb la veu de la pròpia parella, i imatges inèdites filmades a
Londres, Moscou, Nova York i Beijing.

Books of James
(Canadà/Estats Units, 2006)
Direcció: Ho Tam
Documental. 74’. Estrena a Espanya

Documental experimental sobre arte, sida y activismo, inspirado
por una colección de diarios de James Wentzy, artista/activista
de Nueva York. Basada en relatos, dibujos, grabaciones y
revelaciones personales, la película ilustra desde un punto de
vista particular e íntimo los cambios sociales en Estado Unidos
desde finales de los 70 hasta el presente.

Documental experimental sobre art, sida i activisme, inspirat
per una col·lecció de diaris de James Wentzy, artista/activista
de Nova York. Basada en relats, dibuixos, gravacions i
revelacions personals, la pel·lícula il·lustra des d’un punt de
vista particular i íntim els canvis socials als Estats Units des
de finals dels 70 fins el present.

Chris & Don, a love story
(Estats Units, 2008)
Direcció: Guido Santi & Tina Mascara.
Amb el testimoni de: Christopher Isherwood, Don Bachardy,
Liza Minelli, Leslie Caron, Jack Larson, Gloria Stuart, John
Boorman.
Documental. 90’ Estrena a Espanya

Retrato tierno y cariñoso del artista Don Bachardy y su relación
amorosa con el reconocido novelista Christopher Isherwood,
una relación escandalosa para la época pero que perduró
hasta la muerte del escritor. Cuando Bachardy se traslada a
vivir con Isherwood después de conocerse en una playa de
California, el pintor tenía 18 años y el escritor, 50.

Retrat tendre i afectuós de l’artista Don Bachardy i la seva
relació amorosa amb el reconegut novelista Christopher
Isherwood, una relació escandalosa per a l’època però que
va perdurar fins la mort del escriptor. Quan Bachardy es
trasllada a viure amb Isherwood després de conèixer-se a una
platja de California, el pintor tenia 18 anys i l’escriptor, 50.

Annemarie Schwarzenbach:
Une Suisse rebelle
(Suïssa, 2000)
Direcció: Carole Bonstein
Textos inéditos de Annemarie Schwarzenbach 1939
Direccció: Carole Bonstein
Documental. 58’+ 8’. Estrena a Espanya

La fascinante historia de una lesbiana políticamente radical y
aventurera que rechazó el rol que la vida le había asignado.
Escritora, periodista y fotógrafa, perteneciente a una rica familia
de Zurich con inclinaciones nazis, Schwarzenbach viajó
alrededor del mundo denunciando el fascismo europeo o la
explotación de los trabajadores americanos en la década de
los 30.

La fascinant història d’una lesbiana políticament radical i
aventurera que va rebutjar el rol que la vida li l’havia designat.
Escriptora, periodista i fotògrafa, pertanyent a una família rica
de Zurich amb inclinacions nazis, Schwarzenbach va viatjar
arreu del món denunciant el feixisme europeu o l’explotació
dels treballadors americans a la dècada dels 30.

Black, White + Gray. A Portrait of Sam
Wagstaff and Robert Mapplethorpe
(Estats Units, 2007)
Direcció: James Crump
Amb el testimoni de: Sam Wagstaff, Robert Mapplethorpe,
Patti Smith, Henry Geldzahler, Truman Capote, Andy Warhol,
Dominick Dunne, Agnes Martin.
Documental. 76’. Estrena a Espanya

La vida de Sam Wagstaff, aristocrático coleccionista de
fotografías y comisario de arte, y de su amante Robert
Mapplethorpe, joven de los suburbios de Queens, interesado
tanto en la vida artística de Nueva York como en sus bajos
fondos. Bajo la tutela de Sam, Mappelthorpe acabaría
convirtiéndose en uno de los fotógrafos más escandaloso y
afamado del siglo XX.

La vida de Sam Wagstaff, aristocràtic col·leccionista de
fotografies i comissari d’art, i del seu amant Robert
Mapplethorpe, jove dels suburbis de Queens, interessat tant
en la vida artística de Nova York com dels seus baixos fons.
Sota la tutela de Sam, Mapplethorpe acabarà convertint-se
en un dels fotògrafs més escandalosos i afamats del segle
XX.

Sóm Famílies
Homo baby boom
(Espanya, 2009)
Direcció: Anna Boluda
Producció: FLG (Asociació de Families Lesbianes i Gais)
Documental. 27’

Seis familias de madres lesbianas y padres gays de Cataluña
y Valencia explican cómo tuvieron a sus hijos e hijas, a qué
reacciones han tenido que enfrentarse y cómo les ha cambiado
la vida tras los cambios legales de 2005 que permiten el
matrimonio y la adopción para parejas homosexuales en
nuestro país.

Sis famílies de mares lesbianes i pares gais de Catalunya i
València expliquen com van tenir als seus fills i filles, a quines
reaccions van haver d’enfrontar-se i com els va canviar la vida
després dels canvis legals de 2005 que permeten el matrimoni
i la adopció per a parelles homosexuals al nostre país.

2 volte genitori
(Itàlia, 2008)
Direcció: Claudio Cipelleti
Documental. 96 min.

Este documental penetra directamente en el corazón de las
familias en el momento crítico de la revelación de la
homosexualidad por parte de sus hijos o hijas. A través de un
delicado trabajo de escucha, la película indaga el trecho que
dista entre las expectativas frustradas por los hijos y la
aceptación más allá de la homosexualidad como tal, del propio
renacimiento como padres.

Aquest documental penetra directament al cor de les famílies
en el moment crític de la revelació de l’homosexualitat per
part dels seus fills o filles. A través d’un delicat treball d’escolta,
la pel·lícula indaga l’espai que dista entre les expectatives
frustrades pels fills i l’acceptació més enllà de l’homosexualitat
com a tal, del propi renaixement com a pares.

Nit inaugural
Improvvisamente l’inverno scorso
Direcció: Gustav Hofer i Luca Ragazzi
Producció: Mariah Teresa Tringali, Tommaso Colognese
Documental, Itália, 2008
80’ Estrena a Barcelona amb la presència dels directors.

Cicle: A l’Est de l’Edèn
Between the lines
Direcció: Thomas Wartmann.
Documental, Alemanya, 2005
95’

The birthday
Direcció: Daisy Mohr.
Documental, Iran, 2006
63’

Georgie girl
Direcció: Peter Wells.
Documental, Nova Zelanda, 2001
69’

FIRE!!


