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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 forma 

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 

segle XX i els inicis del present. L’objectiu 

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 audi

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.

 

 

 
Dissabte 7 de novembre 

Sessió a les 18h 

La  segona sessió de Manifestos fílmics feministes I

recorre un seguit de produccions que al llarg dels 

80 i fins als primers anys  2000 posen en escena 

diverses maneres d’inscriure les diferents 

manifestacions de les subjectivitats en 

l’experiència de les artistes/activistes visuals 

presents en la selecció.  

 

Aquesta selecció posa el seu èmfasi en un  

escenari de reflexió  que atén amb urgència la 

exigència de validació de la pròpia experiència 

com a acció política, com a gest que 

transcendeix  la intimitat dins de les estructures 

heteropatriarcals i s’endinsa en la discussió sobre 

allò privat i allò públic.  

 

Aus Berichten der Wach – und 

Patrouillendienste (De informes, de 

patrullas y vigilancias), episodi 5, 

Helke Sander (1984, 9') 

L’escena transcorre a l’entrada d’un 

passatge subterrani. Un home agredeix 

un altre que està violant una dona. 

Després d’alliberar-la de l’agressor, 

continua violant-la ell mateix. 
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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 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 

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 

al i ideològica en el seu conjunt. 

Manifestos fílmics feministes I 

recorre un seguit de produccions que al llarg dels 

80 i fins als primers anys  2000 posen en escena 

diverses maneres d’inscriure les diferents 

manifestacions de les subjectivitats en 

l’experiència de les artistes/activistes visuals 

Aquesta selecció posa el seu èmfasi en un  

escenari de reflexió  que atén amb urgència la 

exigència de validació de la pròpia experiència 

com a acció política, com a gest que 

transcendeix  la intimitat dins de les estructures 

nsa en la discussió sobre 

und 

Patrouillendienste (De informes, de 

patrullas y vigilancias), episodi 5,  

L’escena transcorre a l’entrada d’un 

passatge subterrani. Un home agredeix 

un altre que està violant una dona. 

la de l’agressor, 

la ell mateix.  

Helke Sander presenta una història on

salvador es converteix en agress

 

If every girl had a diary, 

(1990, 8') 

La cineasta s'enquadra a ella mateixa i 

la seva habitació en una recerca 

identitària i de respecte en tant que 

dona i lesbiana. 

 

First comes love, Su Friedrich

Una coreografia de casaments 

acompanyada d'una barreja de 

cançons d'amor. Tot sembla 

desenvolupar-se tal i com tothom 

espera... fins que les parelles arriben a 

l'altar. 

 

White trash girl: the devil inside (part 1), 

Jennifer Reeder (1995, 8')

Primera part d'una trilogia sobre

personatge de Reeder, la White Trash 

Girl. The devil inside desvetlla la història 

personal d'aquesta superheroïna.  

 

 

  

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

Manifestos fílmics feministes I 

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

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 

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 

ovisual 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 

Helke Sander presenta una història on el 

salvador es converteix en agressor. 

If every girl had a diary, Sadie Benning 

La cineasta s'enquadra a ella mateixa i 

la seva habitació en una recerca 

identitària i de respecte en tant que 

Su Friedrich (1991, 22')  

casaments 

acompanyada d'una barreja de 

cançons d'amor. Tot sembla 

se tal i com tothom 

espera... fins que les parelles arriben a 

White trash girl: the devil inside (part 1), 

(1995, 8') 

Primera part d'una trilogia sobre aquest 

personatge de Reeder, la White Trash 

desvetlla la història 

personal d'aquesta superheroïna.   
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Tarachime, Naomi Kawase (2006, 40')

L’abril del 2004, Naomi Kawase va 
donar a llum al seu fill Mitsuki
de la seva família. Aquest 

esdeveniment és enregistrat per la 
mateixa realitzadora en el que es va 
convertint en un diari documental fet 
de fragments de la vida del nadó i de 
la seva àvia, figura central dels seus 
films, i de les seves interrela

Trencant amb qualsevol noció de 
temporalitat lineal, Kawase elabora un 
emotiu i alhora cru relat dels seus 
orígens, tema principal d’una 
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Naomi Kawase (2006, 40') 

L’abril del 2004, Naomi Kawase va 
donar a llum al seu fill Mitsuki envoltada 

esdeveniment és enregistrat per la 
mateixa realitzadora en el que es va 
convertint en un diari documental fet 
de fragments de la vida del nadó i de 
la seva àvia, figura central dels seus 
films, i de les seves interrelacions. 

Trencant amb qualsevol noció de 
temporalitat lineal, Kawase elabora un 
emotiu i alhora cru relat dels seus 
orígens, tema principal d’una 

filmografia on vida i creació 
cinematogràfica es confonen.

In my country men have breasts, 

Mania Akbari (2012, 3') 

El 2007, Akbari va ser diagnosticada 
amb càncer de pit. Des d'aleshores, la 

representació del seu propi cos en la 
seva obra cinematogràfica ha 
esdevingut central. In my country, 

have breast evoca la relació entre la 
memòria devastada de la guerra i la 
memòria dels cossos de les dones 

afectats pel cancer. 
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filmografia on vida i creació 
cinematogràfica es confonen. 

In my country men have breasts,  

 

El 2007, Akbari va ser diagnosticada 
amb càncer de pit. Des d'aleshores, la 

representació del seu propi cos en la 
seva obra cinematogràfica ha 

In my country, men 

evoca la relació entre la 
memòria devastada de la guerra i la 
memòria dels cossos de les dones 


