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Dins de la producció audiovisual, el cine documental ha tingut un gran valor com a resistència, com arxiu de realitats que completaven la 
moltes vegades retallada història oficial, com una font generadora de reflexió i crítica sobre/en la realitat i com un instrument de canvi social. 
Enguany veurem tres produccions que són un referent quant a divulgació de reflexions al voltant de la diversitat afectivosexual. El primer 
documental és tot un clàssic, un arxiu d’imatges de com el cine ha contribuït a generar estereotips sobre gènere i sexualitat. El segon, ens 
recorda l’enorme lluita dels activistes en la seua tasca pel coneixement del VIH i trau a la llum la vida compromesa de Richard Berkowitz. I el 
tercer i últim és una mostra de com les categories limitants de gènere ens constrenyen a totes i a tots i la importància de visibilitzar-les amb 
interés pedagògic. Tres obres imprescindibles i una oportunitat per a veure-les.

26 d’abril, dimarts, 21.30 h

EL CELULOIDE OCULTO
VOS
Any: 1995
Nacionalitat: Alemanya, EUA, França, 
Regne Unit.
Director: Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Duració: 102’ / Gènere: Documental
Intèrprets: Tony Curtis, Susie Bright, 
Arthur Laurents, Armistead Maupin, 
Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Susan 
Sarandon...

Original documental que analitza la història 
de la presència i l’evolució del tractament 
a personatges homosexuals en el cine de 
les grans productores de Hollywood. Ens 
mostra nombroses  seqüències de famoses 
pel·lícules de la història del cine, així com 
els talls de la censura,  els problemes i 
les curiositats sorgits entre els actors. 
Dirigit per l’expert documentalista Rob 
Epstein (posseïdor de 2 Oscar) i el virtuós 
muntador Jeffrey Friedman (muntador de, 
entre unes altres, Toro Salvaje). Basada en el 
llibre de Vitto Russo.

Tràiler en Youtube:
«the celluloid closet trailer»

3 de maig, dimarts, 21.30 h

SEX POSITIVE
VOS
Any: 2008
Nacionalitat: EUA
Director: Daryl Wein
Duració: 76 ‘
Gènere: Documental

Sex Positive explora la vida de Richard 
Berkowitz, un activista gai contra la SIDA 
en els anys 80, la incomparable contribució 
del qual a la invenció del sexe segur mai no 
li va ser reconeguda. Berkowitz va emergir 
de l’epicentre de l’epidèmia demandant una 
solució al problema de la SIDA, abans que 
el món sencer fóra conscient de l’abast que 
aquesta malaltia estava tenint. Indigent i sol, 
Berkowitz conta la seua història a un món 
que mai no va voler escoltar-lo. Festivals: 
«London Film Festival 2008»

Tràiler en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Sex Positive» 

10 de maig, dimarts, 21.30 h

STRAIGHTLACED 
(ENCORSETAD@S). CÓMO EL 
GÉNERO NOS TIENE ATADOS
VOS
Any: 2009
Nacionalitat: EUA
Directora: Debra Chasnoff
Duració: 66 ‘

Dirigida per Debra Chasnoff, la famosa 
documentalista especialitzada en educació 
i diversitat afectiva, guanyadora d’un 
Oscar. Chasnoff està considerada com “una 
pionera del documental enfocat com a eina 
de canvi social”.  El seu film Straightlaced, 
parla sobre les etiquetes en l’adolescència 
en un moment en què el bullying està en 
boca de tots. Debra és directora executiva 
de Ground Spark, una organització per al 
cine i l’educació basada en la justícia social 
amb seu a San Francisco.
Premis: Cine Golden Eagle Award 2009; 
Premio 2009 Western Psychological 
Association Film Festival–Audience Award.

Tràiler en Youtube:
«LesGaiCineMad 2009 - Straightlaced»


