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(Re)voltes i (re)lectures

La 25ª edició de la Mostra Internacional de Films de Dones 

del cinema documental, dels arxius audiovisuals i les narratives històriques i ofereix la possibilitat de conèixer 

l’obra de cineastes emergents que

configurant les seves (re)voltes personals enfront del llegat de la cultura hegemònica. 

 

  Eclipsis i resistències del cinema

Per VIOLETA KOVACSICS

Shara, de Naomi Kawase, comença amb 

germans que juguen pels carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El seu germà el 

càmera, també. L'esce

que podia ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invi

també de Kawase, s'instal·lava en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona estimada.

mateixa: com fer visible els fa

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint

exposa Kawase. És a dir, té aquesta voluntat 

en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la forma, per la idiosincràsia d'unes propostes 

que, en general, es construeixen des del risc. 

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja 

primera i la tercera persona

trobat un lloc vi

de la Mostra és doble: per un cinema fet per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 

forma. Potser per això, 

            

         

 

PRESENTACIÓ 

25ª Mostra Internacional de Films de Dones
 

(Re)voltes i (re)lectures 

25ª edició de la Mostra Internacional de Films de Dones convida a un

del cinema documental, dels arxius audiovisuals i les narratives històriques i ofereix la possibilitat de conèixer 

l’obra de cineastes emergents que s’endinsen en el conflicte de les imatges en el món contemporani, tot 

configurant les seves (re)voltes personals enfront del llegat de la cultura hegemònica. 

Eclipsis i resistències del cinema 

Per VIOLETA KOVACSICS 

Shara, de Naomi Kawase, comença amb una desaparició. La càmera busca, pels passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos 

germans que juguen pels carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El seu germà el 

càmera, també. L'escena, la més suggerent, poètica i furiosa de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del 

que podia ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar. 

Tot comença amb aquest moment d'eclipsi, motor invisible però palpable d'un film essencialment vitalista i generós. El bosque del luto, 

també de Kawase, s'instal·lava en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona estimada.

mateixa: com fer visible els fantasmes, els absents? Com posar en imatges allò que, en essència, és invisible?

La Mostra Internacional de Films de Dones, que enguany celebra el seu vint-i-cinc aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que 

exposa Kawase. És a dir, té aquesta voluntat de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment està 

en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la forma, per la idiosincràsia d'unes propostes 

que, en general, es construeixen des del risc.  

Kawase ha compost una filmografia eclèctica, en la que tot es barreja –el documental, la ficció, els diferents formats, la 

primera i la tercera persona–, com passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme ha 

trobat un lloc visible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions comercials, aquesta resistència, insistent, 

de la Mostra és doble: per un cinema fet per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 

forma. Potser per això, pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com Akerman.
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Mostra Internacional de Films de Dones 

convida a una relectura de la tradició iconogràfica 

del cinema documental, dels arxius audiovisuals i les narratives històriques i ofereix la possibilitat de conèixer 

s’endinsen en el conflicte de les imatges en el món contemporani, tot 

configurant les seves (re)voltes personals enfront del llegat de la cultura hegemònica.  

una desaparició. La càmera busca, pels passadissos d'un edifici, i arrenca a córrer, perseguint dos 

germans que juguen pels carrers de Nara fins que un d'ells gira en una cantonada i, tot seguit, ja no hi és. El seu germà el busca; la 

na, la més suggerent, poètica i furiosa de l'obra de Kawase, funcionava per a mi com una carta de presentació del 

que podia ser el cinema del segle XXI: la búsqueda inquieta d'una nova manera de mostrar.  

sible però palpable d'un film essencialment vitalista i generós. El bosque del luto, 

també de Kawase, s'instal·lava en un lloc similar, a partir d'un centre per a aquells que han perdut alguna persona estimada. La idea és la 

ntasmes, els absents? Com posar en imatges allò que, en essència, és invisible? 

aniversari, té molt a veure amb aquesta idea que 

de fer visible l'invisible o, millor dit, de posar llum en allò que normalment està 

en els marges. I això no passa únicament pel gènere, sinó també pel to, per la forma, per la idiosincràsia d'unes propostes 

el documental, la ficció, els diferents formats, la 

, com passa també en el cinema de Chantal Akerman. En un moment en què el feminisme ha 

sible de lluita en la cultura popular i en propostes amb aspiracions comercials, aquesta resistència, insistent, 

de la Mostra és doble: per un cinema fet per dones, i per un cinema que sovint segueix sent marginal també per la seva 

pensar en la Mostra és pensar en una cineasta insurgent com Akerman. 
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Dijous 1 de juny  | 21:45h  
 Plaça de la Virreina, Gràcia 
Amb el suport del Districte de Gràcia 

Women who kill, Dones que maten 
Ingrid Jungermann, Estats Units, 2016. 98′. 
La Morgan i la seva ex-nòvia, la Jean, dirigeixen un podcast sobre assassines en sèrie. Tot fa pensar que encara 
senten coses l’una per l’altra, fins que apareix Simone, una nova i misteriosa col·laboradora de la cooperativa 
de consum, que capta tota l’atenció de Morgan i que bé podria (o no) ser una assassina en sèrie. 

Ingrid Jungermann  

 

Entre altres curtmetratges, Ingrid és cocreadora de l’aclamada websèrie The Slope, i creadora de la websèrie    
F TO 7TH, nominada als premis de la WGA (Writers Guild of America). La seva obra s’ha projectat en diversos 
festivals arreu del món, inclosos el Tribeca Film Festival, Rotterdam International Film Festival, Los Angeles 
Film Festival, Outfest  i  BFI  London. Ingrid, que va obtenir un màster en Belles Arts de la NYU Graduate Film 
School, va ser un dels 25 Rostres del Cinema Independent de la revista Filmmakeri una de les 100 Persones de 
l’Any de la revista Out. El seu primer llargmetratge, Women Who Kill (TribecaAll Access program, IFP Emerging 
Narrative Labs) va entrar en competició en el Tribeca Film Festival del 2016 i va obtenir el Premi del Jurat al 
Millor Guió. Actualment treballa en una versió en comèdia de mitja hora de durada de F TO 7TH per Showtime, i 
recentment ha estat nominada pel premis Independent Spirit Someone to Watch. 

 

 
Diumenge 11 de juny | 21:45h  
 Plaça Salvador Seguí; Raval  
Amb el suport del Districte de Ciutat Vella 
 

 Ama-san (Cazadoras del mar) 
Cláudia Varejão, Suïssa/ Alemanya, 2016. 113′. 
La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix la immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, 
les dones bussegen sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense saber què trobaran. Les ama-san, les 
caçadores del mar, practiquen la pesca submarina des de fa més de 2.000 anys. 
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     Cinema fora de lloc    

Projeccions a l’aire lliure 
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Cinema fora de lloc 
Projeccions a l’aire lliure 
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Cinema fora de lloc 
Projeccions a l’aire lliure 

 

Cláudia Varejão 
 

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine al Programa de Creativitat i Creació Artística de 
la Fundação Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
l’Escola de Cinema de Saõ Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, Lisboa. Va dirigir el curt 
documental
llargmetratge,
va realitzar el seu darrer film
Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a fotògrafa.
 

 

Dijous 22 de juny 
 Plaça 
Amb el suport del Districte de 
 

Cortos
 

Programa itinerant de curtmentratges de realitzadores de l’Estat espanyol elaborat per TRAMA, 
Coordinadora de muestras y 
 

*Amb
 

Copa

Einstein
Olga Osorio. 9
Estiu del 82. En Teo assegura que ha trobat un forat de cuc. El seu germà, l’Oscar,
moment.

Elegía
Alba Tejero.15’ 
Quan es moren dues de les seves companyes de classe, la Júlia és absolutament incapaç de sentir

Asfixiada per l’ambient de dol i per un profund ressentiment, escriurà una cosa que tindrà greus 

conseqüències. 

 

PANORAMA 

Cláudia Varejão  

Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine al Programa de Creativitat i Creació Artística de 
la Fundação Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und 
l’Escola de Cinema de Saõ Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, Lisboa. Va dirigir el curt 
documental Wanting i la trilogia de curts de ficció Weekend, Cold Day, i Morning Light

llargmetratge, In the Darkness of the Theater I Take off My Shoes, és del 2016. Un any prolífic en què també 
va realitzar el seu darrer film Ama-San. 
Apart de la direcció, també s’ha fet una carrera com a fotògrafa. 

Dijous 22 de juny | 21:45h  
Plaça Sant Pere; Raval  

Amb el suport del Districte de Ciutat Vella i la Fundació SGAE i la  col·laboració de D.O  Catalunya

Cortos en Femenino 2017 
Programa itinerant de curtmentratges de realitzadores de l’Estat espanyol elaborat per TRAMA, 
Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.

Amb la presència d’algunes directores. 

Copa de vi cortesia de D.O Catalunya. 

Einstein-rosen 
Olga Osorio. 9′ 
Estiu del 82. En Teo assegura que ha trobat un forat de cuc. El seu germà, l’Oscar,
moment. 

Elegía 
Alba Tejero.15’  
Quan es moren dues de les seves companyes de classe, la Júlia és absolutament incapaç de sentir

Asfixiada per l’ambient de dol i per un profund ressentiment, escriurà una cosa que tindrà greus 

conseqüències.   
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Cláudia Varejão va néixer a Porto, Portugal i va estudiar cine al Programa de Creativitat i Creació Artística de 
la Fundação Calouste Gulbenkian de la seva ciutat, a la German Film und Fernsehakademie de Berlín, i a 
l’Escola de Cinema de Saõ Paulo. També va seguir cursos de fotografia a AR.CO, Lisboa. Va dirigir el curt 

Weekend, Cold Day, i Morning Light. El seu primer 
, és del 2016. Un any prolífic en què també 

Ciutat Vella i la Fundació SGAE i la  col·laboració de D.O  Catalunya 

Programa itinerant de curtmentratges de realitzadores de l’Estat espanyol elaborat per TRAMA, 
festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres. 

Estiu del 82. En Teo assegura que ha trobat un forat de cuc. El seu germà, l’Oscar, no se’l creu. Si més no de 

Quan es moren dues de les seves companyes de classe, la Júlia és absolutament incapaç de sentir-se trista. 

Asfixiada per l’ambient de dol i per un profund ressentiment, escriurà una cosa que tindrà greus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
Susana Casares.15’
Un dia, a l’escola, la Silvia es veurà en el compromís de convidar unes companyes de classe a dormir a casa 

seva.

La 
Sara Renau Wehr. 5’
Què passa quan la feminitat es veu distorsionada per un
dona presonera del seu cos 
qüestionen la seva feminitat, el concepte de gènere i el lloc que ocupa en la societat d’avui.

Lucrec
Eva Marin.13’
Lucrecia narra la història d’una actriu que ronda la cinquantena i li costa de viure de la seva professió. Cada 
vegada rep menys ofertes de treball perquè amb prou feines s’escriuen papers per a dones de la seva edat. 
Decideix convertir
que sigui, per tal de poder pagar les despeses bàsiques de llum, aigua i menjar.
 

Quand
Elena Molina. 11’
Quan el seu oncle tornava a Burundi, als estius, 
espectacles improvisats de marionetes. En Malone tenia dotze anys i no els feia gaire cas, només 
l’interessava el futbol. Un dia, mentre jugava al carrer, va passar una cosa que havia de canviar totalme
rumb de la seva vida.

Avui, 20 anys després, és un dels titellaires més coneguts de l’Àfrica Occidental i només a través de les 
marionetes que construeix al seu taller de Burkina Fasso és capaç d’alliberar i transformar els seus records

Yerbabuena
Estefanía Cortés.14’
La Julia, una noia introvertida, va a la consulta de la Maia, on reapareixeran records que semblaven adormits 
per sempre
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Cinema fora de lloc 
Projeccions a l’aire lliure 

 

 

 invitación 
Susana Casares.15’ 
Un dia, a l’escola, la Silvia es veurà en el compromís de convidar unes companyes de classe a dormir a casa 

seva. 

 isla inalcanzable 
Sara Renau Wehr. 5’ 
Què passa quan la feminitat es veu distorsionada per un cos que no encaixa amb els patrons establerts? Una 
dona presonera del seu cos – pateix una malaltia degenerativa – i els seus pensaments més profunds que 
qüestionen la seva feminitat, el concepte de gènere i el lloc que ocupa en la societat d’avui.

Lucrecia  
Eva Marin.13’ 
Lucrecia narra la història d’una actriu que ronda la cinquantena i li costa de viure de la seva professió. Cada 
vegada rep menys ofertes de treball perquè amb prou feines s’escriuen papers per a dones de la seva edat. 
Decideix convertir-se en una dona anònima, com qualsevol altra, que busca desesperadament treballar del 
que sigui, per tal de poder pagar les despeses bàsiques de llum, aigua i menjar.

Quand j’ètais petit…  
Elena Molina. 11’ 
Quan el seu oncle tornava a Burundi, als estius, la família de N’Sele Malone solia reunir
espectacles improvisats de marionetes. En Malone tenia dotze anys i no els feia gaire cas, només 
l’interessava el futbol. Un dia, mentre jugava al carrer, va passar una cosa que havia de canviar totalme
rumb de la seva vida. 

Avui, 20 anys després, és un dels titellaires més coneguts de l’Àfrica Occidental i només a través de les 
marionetes que construeix al seu taller de Burkina Fasso és capaç d’alliberar i transformar els seus records

Yerbabuena  
Estefanía Cortés.14’ 
La Julia, una noia introvertida, va a la consulta de la Maia, on reapareixeran records que semblaven adormits 
per sempre 
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Un dia, a l’escola, la Silvia es veurà en el compromís de convidar unes companyes de classe a dormir a casa 

cos que no encaixa amb els patrons establerts? Una 
i els seus pensaments més profunds que 

qüestionen la seva feminitat, el concepte de gènere i el lloc que ocupa en la societat d’avui. 

Lucrecia narra la història d’una actriu que ronda la cinquantena i li costa de viure de la seva professió. Cada 
vegada rep menys ofertes de treball perquè amb prou feines s’escriuen papers per a dones de la seva edat. 

e en una dona anònima, com qualsevol altra, que busca desesperadament treballar del 
que sigui, per tal de poder pagar les despeses bàsiques de llum, aigua i menjar. 

la família de N’Sele Malone solia reunir-se per veure 
espectacles improvisats de marionetes. En Malone tenia dotze anys i no els feia gaire cas, només 
l’interessava el futbol. Un dia, mentre jugava al carrer, va passar una cosa que havia de canviar totalment el 

Avui, 20 anys després, és un dels titellaires més coneguts de l’Àfrica Occidental i només a través de les 
marionetes que construeix al seu taller de Burkina Fasso és capaç d’alliberar i transformar els seus records. 

La Julia, una noia introvertida, va a la consulta de la Maia, on reapareixeran records que semblaven adormits 
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Projeccions a l’aire lliure 

 

Zarpazo  
Nerea Castro Andreu. 15’ 
La Mar i la Xara es retroben en un remot paratge de muntanya. Tot està preparat per fer el salt a la 
clandestinitat. 
 

500 palabras 
Ohiane Amenabar. 10’ 
Una professora demana als seus alumnes que escriguin una redacció sobre quelcom significatiu que els 
hagi passat durant la infantesa. 
 

Camino de agua para un pez 

Mercedes Marro. 8’ 
És de nit i l’Oscar veu, de la finestra estant… un peixet de colors saltant en una bassa bruta! Dos gats 

l’assetgen des de les ombres. L’Oscar ajudarà el peix en una esbojarrada aventura per una Amèrica Llatina 

nocturna, amb la carestia d’aigua com a teló de fons. 
 
 
 

Dijous 13 de juliol  | 21:45h  
 Plaça Sant Pere; Raval  
Amb el suport del Districte de Ciutat Vella . 
 

Ben animades 

Programa de curtmetratges d’aquí i d’arreu . 

 
Animation Quartet #1 
Laura Ginés.2' (2015) 
 

Animation Quartet #1 és una peça musical per a quatre instruments; o una partitura per a dibuixants. És 
dibuix animat fet amb la oïda. 
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Mi pobre patria 
Laura Ginés. 3' (2016)
 

Passeig cronofotogràfic per la ciutat de París elaborat per acompanyar el directe de la versió que Maria 
Rodés fa d’una cançó de Franco Battiato.

 
Tengo miedo
Laura Ginés. 4' (2014)
 

Videoclip per a la cançó de 
disc

 
Esto no es un espectáculo de patinaje 
Martina Rogers. 4' (2017)
 

Quina és l’essència del cinema? Poden uns patinadors convertir
Tinta, ceres, collage, pintura acrílica, manipulació de fotogrames, un espectacle de no patinatge que et 
convida a deixar

 
Au premier Dimanche d’A
Florence Miailhe.
 

En un poblet del sud 
perllonga fins tard a la matinada.

 
Sans queue, ni tête,
Sandra Desmazières. 7’ (2001)
 

Transcorre una jornada absurda. Una quotidianitat pesada i monòtona.

 
 

 

 

Mi pobre patria  
Laura Ginés. 3' (2016) 
Passeig cronofotogràfic per la ciutat de París elaborat per acompanyar el directe de la versió que Maria 
Rodés fa d’una cançó de Franco Battiato. 

Tengo miedo  

Laura Ginés. 4' (2014) 

Videoclip per a la cançó de Maria Rodés que porta el mateix nom. Una de les versions publicada al 
disc Maria Canta Copla. 

Esto no es un espectáculo de patinaje  
Martina Rogers. 4' (2017) 
Quina és l’essència del cinema? Poden uns patinadors convertir-se en un espectacle de cinema i 
Tinta, ceres, collage, pintura acrílica, manipulació de fotogrames, un espectacle de no patinatge que et 
convida a deixar-te portar per les formes i colors en moviment. 

Au premier Dimanche d’Aôut, 
Florence Miailhe.11’ (2000) 

En un poblet del sud de França, una nit d’estiu; ballarins de totes les edats acudeixen al ball que es 
perllonga fins tard a la matinada. 

Sans queue, ni tête, 
Sandra Desmazières. 7’ (2001) 

Transcorre una jornada absurda. Una quotidianitat pesada i monòtona.
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Passeig cronofotogràfic per la ciutat de París elaborat per acompanyar el directe de la versió que Maria 

Maria Rodés que porta el mateix nom. Una de les versions publicada al 

se en un espectacle de cinema i dibuix? 
Tinta, ceres, collage, pintura acrílica, manipulació de fotogrames, un espectacle de no patinatge que et 

de França, una nit d’estiu; ballarins de totes les edats acudeixen al ball que es 

Transcorre una jornada absurda. Una quotidianitat pesada i monòtona. 
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When the day breaks
Amanda Forbis, Wendy Tilby.
 

Ruby, la porca, veu la mort accidental del senyor Pollastre i es perd en vagarejos sobre la futilitat i el sentit 
de la vida de cadascú en aquest curt

 

Sore eyes for infinity
Elli Vuorinen.
 

La jornada d’una optometrista és una desfilada de clients curiosos. Un

utilitzen els aparells òptics amb molta 

 

 

Tram
Michaela Pavlatova. 7’ (2012)
 

És la rutina diària per a una conductora de tramvia. Com cada matí, els homes van a la feina, un per un, 

tots iguals, silenciosos, indiferents, grisos. Però aquell dia, entre les envestides i les vibracions

carretera, i al ritme dels bitllets que van marcant, la conductora s’excita i el vehicle es torna eròtic. El desig 

de la conductora transforma la realitat en un frenesí fàl·lic i surrealista. És llança a l’assalt dels penis 

vermells i gegants dels s

 

 

When the day breaks 
Amanda Forbis, Wendy Tilby. 10' (1999) 

Ruby, la porca, veu la mort accidental del senyor Pollastre i es perd en vagarejos sobre la futilitat i el sentit 
de la vida de cadascú en aquest curt d’una animació tan notable i diverses vegades 

Sore eyes for infinity 
Elli Vuorinen.12’ (2016) 

La jornada d’una optometrista és una desfilada de clients curiosos. Un  per un, ella contempla com 

utilitzen els aparells òptics amb molta reticència. 

Tram 
Michaela Pavlatova. 7’ (2012) 

És la rutina diària per a una conductora de tramvia. Com cada matí, els homes van a la feina, un per un, 

tots iguals, silenciosos, indiferents, grisos. Però aquell dia, entre les envestides i les vibracions

carretera, i al ritme dels bitllets que van marcant, la conductora s’excita i el vehicle es torna eròtic. El desig 

de la conductora transforma la realitat en un frenesí fàl·lic i surrealista. És llança a l’assalt dels penis 

vermells i gegants dels seus passatgers. Música, maestro! 
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Ruby, la porca, veu la mort accidental del senyor Pollastre i es perd en vagarejos sobre la futilitat i el sentit 
d’una animació tan notable i diverses vegades  guardonat. 

per un, ella contempla com 

És la rutina diària per a una conductora de tramvia. Com cada matí, els homes van a la feina, un per un, 

tots iguals, silenciosos, indiferents, grisos. Però aquell dia, entre les envestides i les vibracions de la 

carretera, i al ritme dels bitllets que van marcant, la conductora s’excita i el vehicle es torna eròtic. El desig 

de la conductora transforma la realitat en un frenesí fàl·lic i surrealista. És llança a l’assalt dels penis 
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La Mostra a la Filmoteca 
Amb la col·laboració de La Filmoteca de Catalunya 

Del 6 a l’11 de juny 2017  
Plaça Salvador Seguí, 1. Barcelona 

 

Amb el diàleg Plaer visual i cinema narratiu: una relectura, i amb la presència de Laura Mulvey, Giulia 

Colaizzi i Alina Marazzi, s’inicia el programa de la 25ªedició de la Mostra organitzat amb la col·laboració 

de la Filmoteca de Catalunya, que es presenta amb el desig de compartir una doble observació: la revisió 

de creacions cinematogràfiques generades sota l’empara dels activismes feministes i la presència també 

d’un activisme visual renovat en les obres de les cineastes més actuals. Amb aquesta intenció s’ofereixen 

dues obres de la pionera Lois Weber, la retrospectiva sobre la documentalista  Mercè Conesa i la selecció 

centrada en la cineasta Mirentxu Loyarte.  
 

Europa, futuro anterior i Atencions visuals de primer grau reuneixen un conjunt de produccions recents 

reveladores de noves mirades sobre algunes resistències socials i polítiques del nostre entorn occidental, 

mentre que Panorama inclou una sèrie de films inèdits que paren atenció en experiències femenines 

distants, però no per això menys intenses, com les que es reflecteixen en les propostes provinents de 

Turquia, Corea, Xina i Veneçuela.  

 I, com a cloenda d’aquest programa, la projecció a l’aire lliure, a la plaça Salvador Seguí, d’un film insòlit i 

fascinant sobre el dia a dia de les dones dedicades a la pesca submarina, a pulmó lliure, en una petita 

localitat de Japó. 

* La Filmoteca no admet l’entrada a la sala un cop començada la sessió. Tampoc a les sessions 
múltiples. 
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Dimarts 6 de juny | 18:30h 
Sala Laya 
 
Diàleg entre Laura Mulvey i Giulia Colaizzi, amb la presència de Alina Marazzi; 
seguit de la projecció de: 

Un’ora sola ti vorrei 
Alina Marazzi, Itàlia, 2002. 55′. 
Laura Mulvey fa ús de la seva carta blanca i programa un film d’Alina Marazzi que és, d’alguna manera, un 

film col·lectiu (fet a quatre mans, partint de l’arxiu fílmic familiar de l’avi) i que resulta un examen de 

consciència o, millor dit, una presa de consciència. Una commovedora elegia sobre la figura materna. 

Alina Marazzi 
Alina Marazzi (Milà, 1964) és una directora italiana que, després d’haver treballat com ajudant de direcció 

es va dedicar als documentals sobre temes socials, va participar en el projecte Fabrica i va dirigir 

laboratoris audiovisuals a San Vittore. El seu primer film documental, Un’ora sola ti vorrei, va obtenir la 

Menció Especial del Jurat al Festival Cine de Locarno i el premi al Millor Documental al Festival de Cine de 

Torí. El 2005 va dirigir Per sempre, un documental sobre algunes comunitats monàstiques femenines 

italianes. 

El 2007 va dirigir Vogliamo anche le rose (85′), documental poètic sobre quinze anys de lluita per 

l’emancipació social de la dona que enllaça el pla privat amb la història col·lectiva a través de l’ús de 

metratge d’arxius i fragments de diaris. 

El 2012 s’estrenà Tutto parla di te (83′), llargmetratge de ficció sobre el tema de l’ambivalència materna 

que inclou altres llenguatges artístics com ara dansa, animació, fotografia d’autor i imatges de repertori 

interpretat per Charlotte Rampling i Elena Radonicich. Premi Taodue “Camera d’Oro”a la Millor Direcció 

Novella al Festival de Roma 2012. 

El 2014 va realitzar Confini, un curt amb metratge d’arxiu del Istituto Luce sobre la Gran Guerra i poemes 

de Mariangela Gualtieri. És un dels episodis de què consta el film col·lectiu 9x10 Novanta. 
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Plaer visual i cinema narratiu: 

Una relectura 
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Laura Mulvey 

Nascuda el 1941 a Oxford, al Regne Unit, va estudiar Història a la universitat d’aquesta ciutat  i ha 

desenvolupat la seva carrera professional al British Film Institute. És guionista i productora cinematogràfica 

amb una ampla projecció acadèmica com a professora de Cinema i Mitjans al Birkbeck College de la 

University of London. El 1973 va publicar l’assaig Visual Pleasure and Narrative Cinema, on planteja una teoria 

feminista del cine des d’una perspectiva psicoanalítica que va anar exposant en treballs posteriors per a la 

revista Screen. L’eix argumental, construït a partir de l’anàlisi de la filmografia nord-americana del 

Hollywood clàssic, denuncia l’òptica masculina en la construcció de les narracions en què, segons assenyala 

Mulvey, se situa l’espectador en la posició masculina i es relega la dona al pla de l’objecte del desig. 

 
 
Giulia Colaizzi 
 

Catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat del departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències 
de la Comunicació de la Universitat de València. Membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la 
Universitat de València i del consell assessor de la col·lecció Feminismos de l’editorial Cátedra. Ha realitzat 
estades d’investigació i docència en diversos països del món. Els seus interessos se centren en la teoria del 
discurs, la teoria feminista, la semiòtica, el cinema i la imatge. 

Entre les seves publicacions, cal destacar: Feminismo y Teoría del discurso (1990), The Cyborguesque. 

Subjectivity in the Electronic Age (1995), Feminismo y teoría fílmica (1995), La construcción del imaginario socio-

sexual (1998), Incontri di culture. La semiotica tra frontiere e traduzioni (2000), Género y representación, 

Postestructuralismo y crisis de la modernidad (2006), La pasión del significante. Teoría de género y cultura 

visual (2007), Soggetto femminile, scrittura, identità (2009). 
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Dimecres 7 de juny | 18:30 h
Sala Laya
Sessió doble

Guerrilleros,
Franquismo
Mercè Conesa i Bartomeu Vilà, Espanya, 1977. 81
 

Producció de l’Equip Penta que 

en el període 1939

entrevistes amb 

Quico
Col·lectiu Penta: Mercè Conesa, Bartome Vilà,
Maria
Primer documental espanyol sobre els maquis, també produït per l’Equip Penta. Aquesta recreació sobre 
els últims dies de Quico Sabaté 
d’arxiu i entrevistes a altres guerrillers i historiadors.
  

*Amb
 

 

Dijous 8 de juny | 18:30 h
Sala Laya
Sessió doble

Viaje
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi i Joan Simó, Espanya, 1974. 18
 

Documental produït pel Col·lectiu SPA sobre la situació dels emigrants marroquins que cercaven un lloc de 

treball a la Barcelona dels anys setanta.
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Dimecres 7 de juny | 18:30 h 
Sala Laya 
Sessió doble 

Guerrilleros, 13 testimonios de la resistencia
Franquismo 
Mercè Conesa i Bartomeu Vilà, Espanya, 1977. 81′. 

Producció de l’Equip Penta que narra l’evolució de la lluita armada (urbana i rural) contra el règim franquista 

en el període 1939-1953 mitjançant la intercalació d’imatges d’arxiu dels anys de postguerra amb 

entrevistes amb  maquis, i diverses citacions dels escrits de Malatesta. 

Quico Sabaté 
Col·lectiu Penta: Mercè Conesa, Bartome Vilà,Paco Luque, Francesc Moratalla i Paco 
Maria, Espanya, 1979. 25′. 
Primer documental espanyol sobre els maquis, també produït per l’Equip Penta. Aquesta recreació sobre 
els últims dies de Quico Sabaté alterna la dramatització dels darrers dies del guerriller urbà amb imatges 
d’arxiu i entrevistes a altres guerrillers i historiadors. 

*Amb la presència de Bartomeu Vilà, Montserrat Minobis i

Dijous 8 de juny | 18:30 h 
Sala Laya 
Sessió doble 

Viaje a la explotación 
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi i Joan Simó, Espanya, 1974. 18

Documental produït pel Col·lectiu SPA sobre la situació dels emigrants marroquins que cercaven un lloc de 

treball a la Barcelona dels anys setanta. 
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resistencia armada al 

narra l’evolució de la lluita armada (urbana i rural) contra el règim franquista 

1953 mitjançant la intercalació d’imatges d’arxiu dels anys de postguerra amb 

 

Paco Luque, Francesc Moratalla i Paco 

Primer documental espanyol sobre els maquis, també produït per l’Equip Penta. Aquesta recreació sobre 
alterna la dramatització dels darrers dies del guerriller urbà amb imatges 

i Milagros Perez Oliva. 

Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi i Joan Simó, Espanya, 1974. 18′. 

Documental produït pel Col·lectiu SPA sobre la situació dels emigrants marroquins que cercaven un lloc de 
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Entre la esperanza y el fraude 
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi i Joan Simó, Espanya, 1976. 95′. 
 

Una anàlisi històrica dels esdeveniments viscuts a Espanya del 14 d’abril de 1931 (proclamació de la II 
República) a l’1 d’abril de 1939 (fi de la Guerra Civil Espanyola) amb la participació dels vells militants del PCE, 
PSOE-UGT, la CNT, el POUM i integrants de les Brigades Internacionals. Produït per la CCA (Cooperativa de 
Cinema Alternatiu). 
 
  

Mercè Conesa 
 

Mercè Conesa González (Barcelona, 1953 – 2009) va iniciar la seva carrera professional el 1975 com a 

corresponsal a l’Hospitalet de Llobregat de La Vanguardia, després de llicenciar-se en Periodisme a la 

Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre el 1979 i el 1981 va treballar a Ràdio Olot i després al diari Avui fins 

a la seva incorporació a El Periódico el 1982. 

Com a professional de la informació, destacà per la seva integritat i la fermesa de les seves conviccions. 

Durant molts anys va cobrir la informació del Palau de Justícia i, especialment, els judicis del 23-F a Madrid i 

els del cas Banca Catalana a Barcelona. Va implicar-se en associacions de suport a presos, a immigrants, a 

discapacitats i, en general, als marginats de la societat. Va guanyar-se la confiança i el respecte de col·lectius 

en lluita com, per exemple, el de gais i lesbianes, que la premiaren el 1978. 

Més tard es va dedicar als temes mediambientals, dels quals va ser pionera a la premsa barcelonina. El 2008 

va rebre el Premi Solidaritat que concedeix l’Institut Català de Drets Humans (ICDH), i el 4 de desembre del 

mateix any el guardó Ofici de Periodista atorgat pel Col·legi de Periodistes. 
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Dimecres 7 de juny | 21:30 h
Sala Laya
 

Irrintziaren
Iratxe Fresneda, Espanya, 2016. 54
 

Retrat de l’exili creatiu de Mirentxu Loyarte (1938, Pamplona) que rescata la figura d’aquesta pionera, 

l’obra de la qual ha estat hibernant (quasi en l’anonimat) fins el dia d’avui. El film és alhora un 

memòria cinematogràfica i una subtil indagació sociopolítica al voltant d’un país que no sap recordar.
 

 

Irrintzi
Mirentxu Loyarte , Espanya, 1978. 12
 

Aquesta metàfora 
cinematogràfics més valents i arriscats dels anys setanta a l’Estat espanyol. Contra tot pronòstic donat que 
eren els temps de la Transició, va rebre el Premio especial 
Cinematografía Española.

 

Euskal
Mirentxu Loyarte , Espanya, 1981. 10
 

Curtmetratge documental que recull la mirada de diverses dones basques i se centra en el paper i als espais 

que als anys vuitanta eren eminentment femenins: els mercats, els parcs infantils, les fàbriques de 

conserves de peix i els urinaris masculins.
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Dimecres 7 de juny | 21:30 h 
Sala Laya 

Irrintziaren Oihartzunak (Los ecos de Irrintzi)
Iratxe Fresneda, Espanya, 2016. 54′. 

Retrat de l’exili creatiu de Mirentxu Loyarte (1938, Pamplona) que rescata la figura d’aquesta pionera, 

l’obra de la qual ha estat hibernant (quasi en l’anonimat) fins el dia d’avui. El film és alhora un 

memòria cinematogràfica i una subtil indagació sociopolítica al voltant d’un país que no sap recordar.

Irrintzi 
rentxu Loyarte , Espanya, 1978. 12′.  

Aquesta metàfora audiovisual sobre la identitat col·lectiva de la ciutadania basca és un dels exercicis 
cinematogràfics més valents i arriscats dels anys setanta a l’Estat espanyol. Contra tot pronòstic donat que 
eren els temps de la Transició, va rebre el Premio especial de calidad de la Dirección General de 
Cinematografía Española. 

Euskal Emakumeak (Ikuska 12) (Mujeres de 
Mirentxu Loyarte , Espanya, 1981. 10′. 

Curtmetratge documental que recull la mirada de diverses dones basques i se centra en el paper i als espais 

que als anys vuitanta eren eminentment femenins: els mercats, els parcs infantils, les fàbriques de 

conserves de peix i els urinaris masculins. 
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Irrintzi) 

Retrat de l’exili creatiu de Mirentxu Loyarte (1938, Pamplona) que rescata la figura d’aquesta pionera, 

l’obra de la qual ha estat hibernant (quasi en l’anonimat) fins el dia d’avui. El film és alhora un exercici de 

memòria cinematogràfica i una subtil indagació sociopolítica al voltant d’un país que no sap recordar. 

audiovisual sobre la identitat col·lectiva de la ciutadania basca és un dels exercicis 
cinematogràfics més valents i arriscats dels anys setanta a l’Estat espanyol. Contra tot pronòstic donat que 

de calidad de la Dirección General de 

 Euskadi) 

Curtmetratge documental que recull la mirada de diverses dones basques i se centra en el paper i als espais 

que als anys vuitanta eren eminentment femenins: els mercats, els parcs infantils, les fàbriques de 
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Mirentxu Loyarte  
 

Mirentxu Loyarte Esparza (Pamplona, 1938) és la primera directora de cine basca. Compromesa amb el 

cinema com a eina política i cultural, va realitzar un curt i un documental. Propera al moviment abertzale, es 

va exiliar durant els anys 80 i va posar fi a la seva carrera com a cineasta. 

Va estudiar al Conservatoire Libre du Cinéma Français i va participar del moviment que iniciaria la producció 

basca al llarg dels anys 60 amb Ama Lur (1968) de Fernando Larruquert i Néstor Basterretxea, en el marc 

d’altres reivindicacions polítiques i lingüístiques. Van ser els primers passos d’Iñaki Núñez, Iñigo Silva, Javier 

Rebollo, Joan Ortuoste o Imanol Uribe juntament amb la mateixa Loyarte.  

«En la nostra “resistència cultural” hi ha un punt quasi marginat: el cine. No obstant i això, no cal elaborar 

cap pamflet per convèncer de la seva importància vital (…) nosaltres necessitem aquesta arma», va declarar 

Loyarte a la revista Punto y Hora el 1977. 

 

Iratxe Fresneda 
 

Iratxe Fresneda és professora adjunta del Departament de Comunicació Audiovisual de la Universitat del 

País Basc UPV/EHU. En la seva tesi doctoral va analitzar els estereotips de dona en l’obra cinematogràfica de 

Lars von Trier. Ha estat professora visitant a la University of Nevada, Reno (EUA), a la Film Studies 

University de Lund (Suècia) i a la Université de Toulouse II Le Mirail (França). 

Escriptora, guionista i crítica de cinema, va començar treballant com a directora i guionista de diversos 

programes culturals de Ràdio Euskadi (EITB). En l’actualitat, a més de col·laborar com a programadora amb 

diverses institucions culturals, ensenya guió de no ficció i és professora del màster d’Estudis Feministes i de 

Gènere de la UPV/EHU. Irrintziaren oihartzunak és la seva primera pel·lícula com a directora i guionista. 

 

*Amb la presència de les directores 
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Dijous 8 de juny | 21:30h 
Sala Laya 

Troublers 
Lee Young, Corea del Sud, 2015. 98′. 
 
Un retrat cru, intrús i valent de la comunitat LGBTIQ a Corea del Sud, on els discursos que fomenten l’odi 
col·loquen la vida queer als límits de la vida suportable. Una road movie on la directora, militant feminista i 
lesbiana, reflecteix la cultura fòbica del seu país, les constants persecucions i les “caceres de bruixes”. 

 

Lee Young 

L’any 2001, Lee Young va fundar un grup de cinema documental Feminist Visual Activism WOM (WOM 

Docs). Totes les seves pel·lícules han tingut molt ressò perquè dóna a conèixer nous temes i històries de 

subjectes invisibles d’una manera única. Al seu film Troublers, Lee explora l’estil documental consistent a 

compondre esdeveniments socials a partir de les vides quotidianes de les persones. Troublers va guanyar el 

Premi Especial del Jurat del DMZ-International Documentary Film Festival de Corea del Sud. 

El seu anterior treball OUT: Smashing Homophobia Project (2007) va guanyar el Premi d’Aquest Anyal 

Human Rights Film Festival de Seül i el Premi Documental al Seoul International Women’s Film Festival. 

Les seves pel·lícules s’han projectat al Frameline Film Festival de San Francisco, al BFI Festival de Cinema 

LGBT de Londres, al Yamagata International Documentary Film Festival, a l’Internacional de Films de 

Femmes de Créteil, i molts altres. 

Filmografia: Troublers (2015), Out: Smashing Homophobia Project (2007), Lesbian Censorship in 

School (2005), Knife Style (2004), Turtle Sisters (2003), Sangam-dong World Cup (1999) 
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Divendres 9 de juny | 21:30h 
Sala Laya 
 

Hooligan Sparrow 
Nanfu Wang, Estats Units, 2016. 84′. 
 

Intrèpid i perillós debut de la directora xinesa que segueix a l’activista Ye Haiyan (coneguda com a Hooligan 

Sparrow) en diverses protestes pels drets sexuals de les dones. Declarades enemigues de l’Estat, viuran la 

constant vigilància policial, l’assetjament i l’empresonament. Un document de guerrilla contra l’opressió 

totalitària. 

Nanfu Wang  

Nanfu Wang és una directora independent que viu a Nova York. Va néixer en un llogarret perdut de la 

província de Jiangxi, Xina. En quedar-se orfe de pare a dotze anys, Wang va haver de deixar d’estudiar i 

treballar en qualsevol cosa per ajudar a la seva família. Com que no es podia pagar l’institut, va estudiar 

formació professional fins que va poder treballar de mestra d’una escola primària a l’edat de setze anys. A 

les seves estones lliures, aprenia l’anglès pel seu compte. 

Al cap d’uns anys de fer de mestra, la van admetre en un programa universitari d’educació contínua, on va 

estudiar literatura anglesa. Quan tenia vint-i-dos anys li van concedir una beca de llicenciatura en Llengua i 

Literatura Anglesa a la Shanghai University. En adonar-se que volia contribuir a explicar la història de la gent 

que procedia de mitjans semblants al seu, Wang va voler estudiar cinema, primer a l’Escola de Periodisme de 

l’Ohio University i després al Programa de Documental de la New York University. Wang ha obtingut tres 

màsters de, respectivament, la New York University, l’Ohio University i la Shanghai University. 

Des que va acabar els seus estudis ha produït curtmetratges que s’han distribuït a través de diverses 

plataformes i han estat traduïts a diferents llengües. La seva obra se centra en els marginats i els 

maltractats. Segueix buscant i explicant les històries dels que han estat ignorats per les seves societats. 

Hooligan Sparrow és el seu primer llargmetratge. Wang és beneficiària dels ajuts de la Sundance 

Documentary Fund, de la Bertha Britdoc Journalism Fund i és directora becada de Sundance i del IFP 

(Independent Filmmaker Project). 
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Dissabte 10 de juny | 21:30h 
Sala Laya 
 

Belén 
Adriana Vila Guevara, Espanya, 2016. 94′. 

Registres mixtos i metratge d’arxiu seleccionat configuren una oda a Belén Palacios, humil agricultora 

veneçolana del cacau coneguda com la reina del quitiplás, un instrument de percussió. El documental 

mostra el llegat i la recuperació d’un moviment social i històric vinculat a la música afrodescendent 

 

Adriana Vila Guevara   

Adriana Vila Guevara és una cineasta, artista i antropòloga veneçolana. La seva obra es desplaça entre la 
creació documental, l’estudi etnogràfic, i l’experimentació fílmica principalment en Super8, i 16mm. 
Cofundadora del laboratori de cinema analògic i independent CRATER-Lab (crater-lab.org), on ha cursat 
una sèrie de programes i tallers de cinema experimental. Des del 2010 treballa en la creació de peces de 
cinema expandit sota el nom Crater, realitzant performances en diferents festivals de cinema, centres d’art 
i espais alternatius d’Europa, Estats Units i Amèrica Llatina i col·laborant també amb altres cineastes i 
músics. 
Durant 8 anys va treballar en la realització del seu primer llargmetratge documental BELEN (www.belen-
film.com) que es va projectar al FIDMarseille i al Margaret Mead Film Festival, entre altres. Actualment 
desenvolupa un doctorat en Antropologia i Etnografia a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre “El 
Making of de BELEN: rituals per a la creació d’un retrat fílmic. Autoria, representació i imaginaris en el fer 
cinema documental”. 
 

*Amb la presència de la directora. 
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Diumenge 11 de juny | 16:30h 
Sala Laya 
 

The Nurse (La infermera) 
Dilek Çolak, Turquia, 2016. 90′. 

Drama que narra el vincle entre el revolucionari Karem i la infermera Leyla, quan a ell l’ingressen per 

tractar-li els efectes d’una vaga de fam. La intimitat que es genera a l’habitació de l’hospital i les històries 

de llibertat i poder que Karem narra canviaran per sempre la vida de la protagonista. 

 

Dilek Çolak    

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine Arts University. Durant els seus 

anys universitaris va participar en tallers de directors coneguts com ara Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu 

Sağıroğlu, Memduh Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha treballat com a 

guionista, directora i directora de fotografia de diferents curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per 

programes de televisió infantils i ha estat assistent de direcció i directora d’art de diferents projectes 

televisius i llargmetratges. 

A partir del 2000, va filmar curts i documentals que van rebre premis i reconeixements en festivals del seu 

país i d’àmbit internacional. Entre 2005 i 2008 va viatjar per Amèrica Llatina i va realitzar una sèrie de 

documentals sobre els moviments socials a Brasil, Uruguai, Argentina, Bolíviai Veneçuela. Des del 2007 

està escrivint guions pels llargmetratges d’una trilogia – que inclou The Nurse – que vol donar a conèixer els 

efectes de l’operació militar del govern del seu país sobre els presos polítics que protesten en els 

establiments penitenciaris de tipus F. 

 

*Amb la presència de la directora. 
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Divendres 9 de juny | 19:00 h 
Sala Laya - Sessió doble 
 

Suspense (Suspens) 
Lois Weber, Estats Units, 1913. 10’. 
Petit conte d’intriga i suspens al voltant de la típica família americana de classe mitjana quina existència 

anodina es veu alterada per la presència d’un lladre. 
 

Shoes (Sabates) 
Lois Weber, Estats Units, 1916. 50’. 
Retrat de la realitat i la tragèdia de la dependenta d’una sabateria, Shoes és una petició d’igualtat de les 

dones en un context on el sufragi femení als Estats Units encara era un objectiu polític a aconseguir. 

Realitzada en el període més significatiu de l’obra de Lois Weber – en què es va dedicar a les problemàtiques 

socials (1914 – 1921) -,  destaca pel posicionament valent i el tractament realista. 

Lois Weber  

Lois Weber (1882-1939) és coneguda com la primera cineasta nord-americana. El 1916 se la considerava la 

més ben pagada de totes les persones que es dedicaven a la direcció cinematogràfica. 

Convençuda que a la professió teatral li calia una missionera, va introduir-se en el món de l’espectacle com a 

actriu, cantant i pianista, després d’haver participat activament en l’Exèrcit de Salvació. Va realitzar el seu 

primer film a la Gaumont Talking i després va treballar a Universal Studios, època en què  era tan coneguda 

com David W. Griffith o Cecil B. De Mille. L’any 1917 va crear la seva pròpia productora i el 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, l’avortament, la pobresa o el control de la natalitat. Amb el temps, però, es va 

decantar cap a les populars women’s pictures d’estil hollywoodià. Va morir l’any 1939 en la més absoluta 

misèria. 

Va dirigir més de cent títols, però la seva productora va tancar en la dècada de 1920, quan la seva carrera es 

va anar acabant. Lois Weber no va fer la transició al so tot i que el 1934 va dirigir un film sonor White Heat. 

 

Pionera: Lois Weber  
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Dissabte 10 de juny | 19:00 h 
Sala Laya  

Área de descanso 
Col·lectiu Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

Mechowski, Espanya, 2016. 21′. 
El tedi s’apodera dels camioners estacionats en àrees de descans repartides al llarg de kilòmetres de 

carreteres nacionals. A estones, parlen amb les seves dones pels mans lliures. 

Col·lectiu Hola, cariño:  

Maria Bea Torrell (Barcelona, 1993) 

Va estudiar el grau en Fotografia i Creació Digital i un postgrau en Postproducció a la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC) a Terrassa. Insatisfeta amb la carrera, sentia que havia de posar en pràctica el que havia 

après. Es va presentar a la primera edició del concurs Illuminating Curiosity, i juntament amb dos companys, 

va guanyar el primer premi. Gràcies a això, va treballar vuit mesos a l’Institut de Ciències Fotòniques 

(ICFO)com a fotògrafa i dissenyadora gràfica, tot i que també va realitzar vídeos i n’actualitzava la pàgina 

web. Aquell va ser el seu primer contacte com a treballadora d’una empresa i membre de l’equip corporatiu, 

amb el que va aprendre la responsabilitat que això comportava. 

Paral·lelament va estar tres anys com a voluntària a l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Ignasi, on va tractar 

amb nois de 6 a 18 anys i on va despertar el seu interès per la joventut. 

Pilar Borrajo Ramos (Madrid, 1993) 

Es va graduar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València (UPV) i va realitzar el seu primer 

curtmetratge documental a Almeria, Infinita. Des que va acabar la carrera no ha deixat d’experimentar amb 

diferents tècniques de la imatge i del vídeo, buscant noves formes d’evocar una idea. Aquests últims dos anys 

ha estat voluntària a la fira de fotografia contemporània Jääl -a Madrid- i al Docs Barcelona. Ara aspira a 

seguir treballant en el terreny documental, viatjant i explorant altres cultures. 

. 

Atencions visuals 

de primer grau 
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Alejandra 

El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). Va 

treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase

fotografia, xarxes socials, 

passar pel departament de comunicació interna de Cepsa 

principal preocupació.

Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivav

vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer.

Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Andriev Mechowski

Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,

Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la Carrera i el concurs 100 

Pies de Entel TVpel Mundial

Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de 

màrqueting digital Di Paola (Santiago de Xile). Ha treballat en pràc

Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha 

perfeccionat a través de cursos de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia 

cons

de la UAB.

*Amb la presència 

 

Gure
Maider Fernández i Maria Elorza (Las chicas de Pasaik), Espanya, 2016.
El barri de les Mestresses de Casa. El districte de les Insomnes. El quiosc de La Mare Desconeguda. El 

soterrani de les Dones Soles. Les nostres parets homenatge

 

 

Alejandra Cabello (Granada, 1992) 

El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). Va 

treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase

fotografia, xarxes socials, vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. Anteriorment, va 

passar pel departament de comunicació interna de Cepsa – La Rábida, on la relació amb els empleats era la 

principal preocupació. 

Al cap d’uns anys es va adonar que no la motivava explicar merament la notícia però que narrar històries i 

vivències sí, i va dirigir el seu primer documental La maleta del placer. 

Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Andriev Mechowski (Santiago de Xile, 1989) 

Va estudiar Disseny Gràfic & Multimèdia a la Universidad de Artes,  Ciencias y Comunicación (UNIACC)de 

Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la Carrera i el concurs 100 

Pies de Entel TVpel Mundial de Sud-àfrica 2010. Va ser finalista del X Concurso Internacional de Alfombras

Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de 

màrqueting digital Di Paola (Santiago de Xile). Ha treballat en pràctiques a les agències de publicitat McCan 

Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha 

perfeccionat a través de cursos de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia 

consultora de màrqueting (Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant

de la UAB. 

*Amb la presència d’algunes de les directores 

Gure Hormek (Nuestras paredes) 
Maider Fernández i Maria Elorza (Las chicas de Pasaik), Espanya, 2016.
El barri de les Mestresses de Casa. El districte de les Insomnes. El quiosc de La Mare Desconeguda. El 

soterrani de les Dones Soles. Les nostres parets homenatgen a qui estimem.  
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El periodisme li agrada des de petita i per això se’n va llicenciar a la Universidad de Málaga (UMA). Va 

treballar durant un any en l’agència de publicitat i comunicació “Pase de prensa Comunicación”, on 

vídeos professionals i notes de premsa eren el seu dia a dia. Anteriorment, va 

La Rábida, on la relació amb els empleats era la 

a explicar merament la notícia però que narrar històries i 

Actualment està fent el màster en Documental Creatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Ciencias y Comunicación (UNIACC)de 

Santiago de Xile, on va guanyar dues vegades el premi a l’Alumne Revelació de la Carrera i el concurs 100 

àfrica 2010. Va ser finalista del X Concurso Internacional de Alfombras  

Guatemaltecas representant la Universitat al Palau de Govern de Xile. Va treballar dos anys a l’agència de 

tiques a les agències de publicitat McCan 

Erikson (Rio de Janeiro, Brasil) i a Double You (Barcelona, Espanya). En paral·lel a la seva carrera, s’ha 

perfeccionat a través de cursos de fotografia i producció musical. Actualment, ha creat la seva pròpia 

ultora de màrqueting (Eight Mktg Lab) a Xile mentre segueix formant-se amb el màster en Documental 

Maider Fernández i Maria Elorza (Las chicas de Pasaik), Espanya, 2016. 17′. 
El barri de les Mestresses de Casa. El districte de les Insomnes. El quiosc de La Mare Desconeguda. El 

n a qui estimem. 
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Las Chicas de Pasaik: Maider Fernandez i Maria Elorza 

Cinc persones de cinc nacionalitats diferents es troben durant la tardor del 2016 per realitzar una pel·lícula 

col·lectiva. La necessitat d’Angélica de posar nom, color i forma a la seva sexualitat uneix aquest heterogeni 

grup sota una mateixa idea:  retratar a través d’un documental els paisatges mentals del vaginisme i altres 

derives sexuals. 

Procedents de mons diferents, a mig camí entre l’antropologia, el periodisme, la producció i la recerca en 

matèria de gènere, l’equip aconsegueix de realitzar una cocreació, una pel·lícula sensible que reflecteix les 

preocupacions i la quotidianitat compartida amb la seva generació. 

*Amb la presència de les directores 

 

Cabeza de orquídea 
Violeta Blasco. Germán Andrés López, Carlotta Napolitano, Angélica Sánchez Martínez 

i Claudia Zegarra, Espanya, 2014. 15′. 
 

La necessitat d’Angélica de posar nom, color i forma a la seva sexualitat empeny aquest grup heterogeni a 

plasmar amb molta sensibilitat els paisatges mentals del vaginisme i altres derives sexuals. 

 

Violeta Blasco. Germán Andrés López, Carlotta Napolitano, Angélica Sánchez 

Martínez i Claudia Zegarra 
 

Cinc persones de cinc nacionalitats diferents es troben durant la tardor del 2016 per realitzar una pel·lícula 

col·lectiva. La necessitat d’Angélica de posar nom, color i forma a la seva sexualitat uneix aquest heterogeni 

grup sota una mateixa idea:  retratar a través d’un documental els paisatges mentals del vaginisme i altres 

derives sexuals. 

Procedents de mons diferents, a mig camí entre l’antropologia, el periodisme, la producció i la recerca en 

matèria de gènere, l’equip aconsegueix de realitzar una cocreació, una pel·lícula sensible que reflecteix les 

preocupacions i la quotidianitat compartida amb la seva generació. 
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La sonrisa telefónica 
Aitziber Olaskoaga, Espanya, 2016. 39′. 
 

Durant les últimes setmanes com a teleoperadora d’un call center a Amsterdam, “a” enregistra 

l’alienació i la desmotivació que s’hi respira.  

La pel·lícula explora qüestions relatives al treball contemporani i posa de manifest la rellevància política 

de documentar l’espai laboral. 

 

 

Aitziber Olaskoaga  

Aitziber Olaskoaga  (Getxo, Bizkaia, 1980) es va traslladar a Barcelona per iniciar els seus estudis a 

l’ESCAC, on es va especialitzar en fotografia. En acabar, va treballar com a auxiliar de càmera en 

publicitat i rodatges. L’any 2011 va participar en la producció i realització d’una pel·lícula 

col·lectiva, Faux Guide, al costat dels artistes visuals Red Caballo i un grup de joves de la Medina de Fes, 

al Marroc. L’any 2012 es va traslladar a Amsterdam amb una beca. Allà és on, uns mesos més tard, va 

començar a filmar La sonrisa telefónica. La pel·lícula va viatjar el 2015 a Los Angeles, ciutat on la 

directora va aterrar amb una beca i on va dur a terme la postproducció d’àudio final del film. 
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Europa furturo anterior  

 

Diumenge 11 de juny | 19:00 h
Sala Chomón

Riots
Salomé Lamas, Portugal, 2017.
Un mosaic eclèctic de 

col·lectius, imatgeria d’Internet i les xarxes socials, càmeres de vigilància i fonts institucionals, tot un conjunt 

que reflecteix el caos de la documentació, els arxius i la 

Salomé Lamas 

Salomé Lamas (Lisboa, 1987) va estudiar cinema a Lisboa i a Praga, arts visuals a Amsterdam i va cursar un 

doctorat en estudis cinematogràfics a Coïmbra. Els seus dos primers llargmetratges,

i El dorado

llargmetratge,

exposat en diferents museus i f

Au revoir
Daphné Hérétakis, Grècia/França, 2016. 32’.
Abans de decidir filmar únicament des de casa seva, la directora va buscar a Atenes “tot allò 

resisteix”: manifestacions, espais ocupats, gestualitat quotidiana, etc. El film resultant és un esborrany, un 

antipamflet o, millor dit, un “no

Daphné Hérétakis 

Daphné Hérétakis va néixer a París el 1987. Un cop finalitzats els seus 

es va 

cinema documental. Allà hi va dirigir

centre de les protestes socials que hi va haver a Atenes. Entre 2013 i 2015 va ser resident a Le Fresnoy, Studio 

National des Arts Contemporains, on va crear

Les seves obres han 

 

 

 

Diumenge 11 de juny | 19:00 h 
Sala Chomón 

Riots and Rituals (Revoltes i rituals) 
Salomé Lamas, Portugal, 2017. 5′. 
Un mosaic eclèctic de noticiaris, clips censurats, vídeos domèstics, imatges dels moviments de cinema 

col·lectius, imatgeria d’Internet i les xarxes socials, càmeres de vigilància i fonts institucionals, tot un conjunt 

que reflecteix el caos de la documentació, els arxius i la memòria col·lectiva.

Salomé Lamas  

Salomé Lamas (Lisboa, 1987) va estudiar cinema a Lisboa i a Praga, arts visuals a Amsterdam i va cursar un 

doctorat en estudis cinematogràfics a Coïmbra. Els seus dos primers llargmetratges,

dorado XXI (2016) es van estrenar a la Berlinale (Fòrum). Actualment treballa en la finalització del seu tercer 

llargmetratge, Extinction. És autora de diverses peces de vídeo experimentals. El seu treball ha estat premiat i 

exposat en diferents museus i festivals de cinema. 

revoir (A reveure) 
Daphné Hérétakis, Grècia/França, 2016. 32’. 
Abans de decidir filmar únicament des de casa seva, la directora va buscar a Atenes “tot allò 

resisteix”: manifestacions, espais ocupats, gestualitat quotidiana, etc. El film resultant és un esborrany, un 

antipamflet o, millor dit, un “no-pamflet”. 

Daphné Hérétakis  

Daphné Hérétakis va néixer a París el 1987. Un cop finalitzats els seus estudis d’educació secundària a Grècia, 

 traslladar a França per estudiar cinema a la Université Paris Saint

cinema documental. Allà hi va dirigir Ici Rien, un documental experimental rodat al barri d’Exarchia, el 

centre de les protestes socials que hi va haver a Atenes. Entre 2013 i 2015 va ser resident a Le Fresnoy, Studio 

National des Arts Contemporains, on va crear Archipelagos, naked granites

Les seves obres han estat projectades en nombrosos festivals. Viu i treballa entre París i Atenes.
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noticiaris, clips censurats, vídeos domèstics, imatges dels moviments de cinema 

col·lectius, imatgeria d’Internet i les xarxes socials, càmeres de vigilància i fonts institucionals, tot un conjunt 

memòria col·lectiva. 

Salomé Lamas (Lisboa, 1987) va estudiar cinema a Lisboa i a Praga, arts visuals a Amsterdam i va cursar un 

doctorat en estudis cinematogràfics a Coïmbra. Els seus dos primers llargmetratges, Terra de ninguém (2012) 

(2016) es van estrenar a la Berlinale (Fòrum). Actualment treballa en la finalització del seu tercer 

. És autora de diverses peces de vídeo experimentals. El seu treball ha estat premiat i 

Abans de decidir filmar únicament des de casa seva, la directora va buscar a Atenes “tot allò que encara 

resisteix”: manifestacions, espais ocupats, gestualitat quotidiana, etc. El film resultant és un esborrany, un 

estudis d’educació secundària a Grècia, 

a França per estudiar cinema a la Université Paris Saint-Denis, on va obtenir un màster en 

, un documental experimental rodat al barri d’Exarchia, el principal 

centre de les protestes socials que hi va haver a Atenes. Entre 2013 i 2015 va ser resident a Le Fresnoy, Studio 

granites, una pel·lícula-diari rodada a Grècia. 

estat projectades en nombrosos festivals. Viu i treballa entre París i Atenes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa furturo anterior  

 

 PROGRAMACIÓ 

La Mostra a la Filmoteca 
Del 6 a l’11 de juny 

 

Filmoteca de Catalunya 

Improvisación
Virginia García del 
El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes 

filmacions en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el showbizz (i el tedi) mediàtic de la 

cobertura 

 

Virginia García del Pino 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en Documental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts, la seva producció com 

cinema documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en festivals i en museus d’art 

contemporani. Va debutar com a directora el 2002 amb el curtmetratge

diversos premis per

Modern Gallery de Londres. 

El seu primer llargmetratge,

de Vista i es va exhibi

Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última pel·lícula,

prestigiós cineasta Basilio Martín Patino estrenat al Fes

José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i festivals internacionals

 

 

Euritan
Irati Gorostidi i Arantza Santesteban, Espanya, 2017.20’
Rostres de dones contemplant un seguit d’imatges. 

“¿Com us afecta el moviment d’alliberació de la dona?” Un d’aquests rostres correspon al de l’escriptora 

Itxaro Borda que descriu les imatges: “tenen una característica comuna, la de la dona en la in

món del treball

  

 

 

Improvisación II 
Virginia García del Pino, Espanya, 2017. 15’. 
El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes 

filmacions en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el showbizz (i el tedi) mediàtic de la 

cobertura del debat polític nacional als telenotícies estatals. 

Virginia García del Pino  

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en Documental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts, la seva producció com 

cinema documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en festivals i en museus d’art 

contemporani. Va debutar com a directora el 2002 amb el curtmetratge

diversos premis per Lo que tú dices que soy, pel·lícula que va recórrer molts festivals i museus com ara la Tate 

Modern Gallery de Londres.  
El seu primer llargmetratge, El Jurado (2012) va estar en la secció oficial de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto 

de Vista i es va exhibir en els museus MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 

Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última pel·lícula,

prestigiós cineasta Basilio Martín Patino estrenat al Festival de San Sebastián, va ser nominada als premis 

José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i festivals internacionals

Euritan 
Irati Gorostidi i Arantza Santesteban, Espanya, 2017.20’ 
Rostres de dones contemplant un seguit d’imatges. Escoltem les bandes sonores des de fora del camp visual: 

“¿Com us afecta el moviment d’alliberació de la dona?” Un d’aquests rostres correspon al de l’escriptora 

Itxaro Borda que descriu les imatges: “tenen una característica comuna, la de la dona en la in

món del treball”. 
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El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el paper polític dels mitjans de comunicació a partir d’unes 

filmacions en blanc i negre, llunyanes i dramàtiques, que documenten el showbizz (i el tedi) mediàtic de la 

Virginia García del Pino és directora de cinema i docent en el màster en Documental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts, la seva producció com a videoartista la va apropar al 

cinema documental. La seva obra té un ampli recorregut internacional en festivals i en museus d’art 

contemporani. Va debutar com a directora el 2002 amb el curtmetratge Pare de sufrir. El 2008 va rebre 

, pel·lícula que va recórrer molts festivals i museus com ara la Tate 

(2012) va estar en la secció oficial de FID Marsella, FIC Valdivia i Punto 

r en els museus MNCARS, IVAM i MUSAC. El 2013, els festivals Márgenes, L’Alternativa i 

Cineuropa van fer retrospectives de la seva obra. La seva última pel·lícula, La 10ª carta (2014), un retrat del 

tival de San Sebastián, va ser nominada als premis 

José María Forqué i ha viatjat per filmoteques espanyoles i festivals internacionals. 

Escoltem les bandes sonores des de fora del camp visual: 

“¿Com us afecta el moviment d’alliberació de la dona?” Un d’aquests rostres correspon al de l’escriptora 

Itxaro Borda que descriu les imatges: “tenen una característica comuna, la de la dona en la intimitat i en el 
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Europa furturo anterior  

 

 

 

 

Sessions infantils  

 PROGRAMACIÓ 

La Mostra a la Filmoteca 
Del 6 a l’11 de juny 

 

Filmoteca de Catalunya 

Irati Gorostidi i Arantza Santesteban  
Irati Gorostidi és cineasta i investigadora. Es va llicenciar en Belles Arts el 2011 i va estudiar el màster en Estudis 

de Cinema i Audiovisual Contemporanis a la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat projectes de videocreació 

en col·laboració amb col·lectius artístics, institucions culturals i revistes i Pasaia Bitartean (2015) és la seva 

òpera prima. 

Arantza Santesteban és historiadora i investigadora audiovisual. Ha estudiat guió de cinema documental i ha 

dirigit diversos documentals, com Passatgeres (2012) o Gorputz grafiak (2015). Ha desenvolupat diferents 

investigacions sobre mitjans de comunicació i gènere, una línia de treball que està desenvolupant actualment 

en el marc del màster en Comunicació, Cultura, Societat i Política de la UNED. 

*Amb la presència d’algunes directores i  de Pablo La Parra coordinador del projecte 

Europa, futuro anterior 
 
 
Dissabte 10 de juny | 17:00 h 
Sala Chomón  

Diumenge 11 de juny | 17:00 h 
Sala Laya 

Siv Sover Vilse (La Siv dorm fora)  
Catti Edfeldt i Lena Hanno Clyne,Suècia.79’   VOSC. Projecció en DCP 
 

La Siv, una nena de set anys, té una nova amiga, la Cerisa. No ha dormit mai fora de casa, però la Cerisa la 

convida i ella accepta la invitació. La casa de la Cerisa resultarà un lloc màgic, ple de coses estranyes, menjar 

exòtic, animals i uns pares una mica extravagants. El film retrata una experiència infantil inoblidable amb una 

escenografia on es creuen Lewis Carroll i David Lynch. 
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25ª MOSTRA INTERNACIONAL 
         DE FILMS DE DONES 
         Barcelona 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mostra a Filmin 

Accediu cada mes a una col·lecció de films programada per la Mostra, per només 8 €. 

Més informació a filmin.es 

Estrena online del film col·lectiu El vídeo del minut: trànsits 
Fruit de la convocatòria oberta de 2017, s'estrenarà en línia el film resultant de la participació de més d'una 

seixantena de dones. 

Més informació a elvideodelminuto.org 

ESPAIS 
 Filmoteca de Catalunya 
Plaça Salvador Seguí, 1-9 

Plaça de la Virreina 
Gràcia 

Plaça Salvador Seguí 
Raval 

Plaça Sant Pere 
La Ribera 

 

PREUS 

Filmoteca 
Entrada única: 4 € 
Tarifa reduïda: 3 € 

Abonament de 10 sessions: 20 € 

Filmin 
www.filmin.es 

Subscripció a 8 €. 

 

*Les directores de la Mostra Marta Selva i Anna Solà estan disponibles per entrevistes 

 

TWITTER 

FACEBOOK 

www.dracmagic.c/ 

Telèfon: 93 216 00 04 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de premsa: 
Teresa Pascual / Anne Pasek 

tpascual07@gmail.com / apasek@apasek.net
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tpascual07@gmail.com / apasek@apasek.net 


