
 

www.mostrafilmsdones.cat | arxiu.mostrafilmsdones.cat | mostra@dracmagic.cat

Manifestos fílmics feministes I

Programa elaborat conjuntament amb el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

 

Recorregut fílmic pels documents que, des d’òptiques diverses, han donat

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 
segle XX i els inicis del present. L’objectiu del cicle és oferir reunides un conjunt d’obres 

diverses que articulen un particular i bidireccional panorama sobre l
entre els discursos crítics dels feminismes i la creació cinematogràfica, així com sobre el 

paper de l’activisme audiovisual en la interpretació i difusió dels seus idearis. Compromís i 
posicionament polític en alguns dels films, tens

representació institucionals en d’altres, creacions obertes a la radicalitat i a la valentia 
formal i ideològica en el seu conjunt.

 
 

Diumenge 8 novembre 

Sessió a les 19h  

Barbara Hammer és una prolífica directora que

els seus quaranta anys de carrera

pel·lícules, entre cinema i vídeo, per le

estat concedit el prestigiós Frameline Award

atorgat a la seva contribució al cinema lèsbic i gai. 

La seva trilogia de documentals experimentals 

(Nitrate Kisses, Tender Fictions i History Lessons

considerada ja com un clàssic del cinema.

 

Els films de Barbara Hammer han abordat temes 

tan tabús com la menstruació, l'orgasme femení, la 

sexualitat lèsbica, la resistència queer

des d'una perspectiva vivencial o la vida de certs 

col·lectius o persones al marge de la història. Des 

de les seves obres experimentals als anys 

Dyketactics, Multiple Orgasms, Sapho

fins a les darreres produccions (el 

guanya el Teddy Award amb els films 

Maya Deren's sink respectivament, i el 2013 reb la 

beca Guggenheim per realitzar el seu film 

up together al voltant de la poetessa Elisabeth 

Bishop), la filmografia de Hammer és una 

cabdal per a la comunitat feminista, lèsbica i 

internacional. En els darrers anys, la seva obra ha 

estat objecte de retrospectives a institucions 

MoMA (Nova York), la Tate Modern (Londres), 
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Recorregut fílmic pels documents que, des d’òptiques diverses, han donat

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 
segle XX i els inicis del present. L’objectiu del cicle és oferir reunides un conjunt d’obres 

diverses que articulen un particular i bidireccional panorama sobre les influències mútues 
entre els discursos crítics dels feminismes i la creació cinematogràfica, així com sobre el 

paper de l’activisme audiovisual en la interpretació i difusió dels seus idearis. Compromís i 
posicionament polític en alguns dels films, tensió crítica en relació amb els sistemes de 

representació institucionals en d’altres, creacions obertes a la radicalitat i a la valentia 
formal i ideològica en el seu conjunt. 

és una prolífica directora que, en 

anys de carrera, ha realitzat 80 

pel·lícules, entre cinema i vídeo, per les quals li ha 

Frameline Award, 

atorgat a la seva contribució al cinema lèsbic i gai. 

La seva trilogia de documentals experimentals 

History Lessons) està 

considerada ja com un clàssic del cinema.  

han abordat temes 

tan tabús com la menstruació, l'orgasme femení, la 

queer, el càncer 

des d'una perspectiva vivencial o la vida de certs 

col·lectius o persones al marge de la història. Des 

de les seves obres experimentals als anys 70 (Sisters!, 

Dyketactics, Multiple Orgasms, Sapho, entre altres) 

 2010 i el 2011 

guanya el Teddy Award amb els films Generations i 

respectivament, i el 2013 reb la 

beca Guggenheim per realitzar el seu film Waking 

al voltant de la poetessa Elisabeth 

Hammer és una referència 

per a la comunitat feminista, lèsbica i queer 

internacional. En els darrers anys, la seva obra ha 

trospectives a institucions com el 

MoMA (Nova York), la Tate Modern (Londres), el 

Jeu de Pomme (París) o el Toronto Intern

Festival.  

 

History Lessons és el resultat d’una intensa 

investigació en relació amb

d’imaginaris sobre l'experiència hom

Desproveït absolutament de plantejaments 

hagiogràfics i èpics, el film situa el treball 

d’indagació sobre les fonts documentals com una 

experiència d’historicitat militant lesbiana 

recolzada en la perspectiva amb què s’orienten les 

seves investigacions. És una peça cobejada pel seu 

caràcter pioner.  

 

History Lessons, Barbara

El film és una exploració de l’ús social de 

les imatges del lesbianisme i una 
convincent, humorística i fonamentada 

contribució a la seva història. Centrant
en la difusió de les imatges anteriors al 

moviment d’alliberament gai, simbo
per Stonewall, el film exposa no només 

les representacions lesbianes reproduïdes 
en la cultura i l’espectacle, sinó també 

les caracteritzacions realitzades des de 
l’àmbit mèdic, científic i legal.
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Recorregut fílmic pels documents que, des d’òptiques diverses, han donat forma 

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 
segle XX i els inicis del present. L’objectiu del cicle és oferir reunides un conjunt d’obres 

es influències mútues 
entre els discursos crítics dels feminismes i la creació cinematogràfica, així com sobre el 

paper de l’activisme audiovisual en la interpretació i difusió dels seus idearis. Compromís i 
ió crítica en relació amb els sistemes de 

representació institucionals en d’altres, creacions obertes a la radicalitat i a la valentia 

Toronto International Film 

el resultat d’una intensa 

mb la construcció 

experiència homosexual. 

esproveït absolutament de plantejaments 

situa el treball 

d’indagació sobre les fonts documentals com una 

experiència d’historicitat militant lesbiana 

recolzada en la perspectiva amb què s’orienten les 

s una peça cobejada pel seu 

Barbara Hammer (2000, 65') 

El film és una exploració de l’ús social de 

les imatges del lesbianisme i una 
convincent, humorística i fonamentada 

contribució a la seva història. Centrant-se 
en la difusió de les imatges anteriors al 

moviment d’alliberament gai, simbolitzat 
per Stonewall, el film exposa no només 

les representacions lesbianes reproduïdes 
en la cultura i l’espectacle, sinó també 

les caracteritzacions realitzades des de 
l’àmbit mèdic, científic i legal. 


