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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

cinematogràfica als debats protagonitzats pels feminismes durant la segona meitat del 

segle XX i els inicis del present.

diverses que articulen un particular i bidireccional panorama sobre l

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 

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

la valentia formal i ideològica en el seu conjunt.

 

 

 
Divendres 6 de novembre 

Sessió a les 19h 

Amb la presentació de les directores de la Mostra 

Internacional de Films de Dones 

 

La primera sessió d’aquest programa proposa un 

recorregut fílmic focalitzat en la irrupció de la 

complicitat de les cineastes amb els moviments 

feministes post-sufragistes. Peces volgudament 

declaratives i amb una intenció alhora 

performativa que esdevenen  accions artístiques 

situades en l’assumpció d’una responsabilitat 

política clarament posicionada entorn a la 

pràctica feminista i amb una voluntat 

d’incidència explícita.  

Els anys 60 i 70 del segle passat van ser 

especialment fructífers en aquest tipus 

produccions i ens han deixat testimonis reveladors 

d’una genealogia de creacions que recorren el 

període  de la mà de l’experimentació visual,  tot 

forçant els límits estil·lístics de les formes de 

representar les convencions i els conflictes de 

gènere i sexe que els feminismes polítics van 

posar al descobert. 
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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

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 

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. 

 

Amb la presentació de les directores de la Mostra 

La primera sessió d’aquest programa proposa un 

recorregut fílmic focalitzat en la irrupció de la 

complicitat de les cineastes amb els moviments 

Peces volgudament 

declaratives i amb una intenció alhora 

accions artístiques 

situades en l’assumpció d’una responsabilitat 

política clarament posicionada entorn a la 

pràctica feminista i amb una voluntat 

Els anys 60 i 70 del segle passat van ser 

especialment fructífers en aquest tipus de 

produccions i ens han deixat testimonis reveladors 

d’una genealogia de creacions que recorren el 

període  de la mà de l’experimentació visual,  tot 

forçant els límits estil·lístics de les formes de 

representar les convencions i els conflictes de 

i sexe que els feminismes polítics van 

 

 

El programa s’inicia amb un dels primers 

documents (ficció) que el cinema va oferir, el 

1906, de la mà de la cineasta Alice Guy, sobre els 

perills  de la “igualtat”.  

Les résultats du feminisme

(1906, 7') 

Alice Guy ridiculitza els rols de gènere 

en aquest curtmetratge on apareixen 

uns homes que responen als estereotips 

de la feminitat i unes dones que es 

comporten segons els canons de la 

masculinitat. 

 

Saute ma ville, Chantal Akerman

(1968, 13') 

Primer treball cinematogràfic de la 
realitzadora Chantal Akerman, en què 
explora un dels camins posteriorment 
més transitats per la seva filmografia, 

com és el sentit de l’ordre i l’aparició 
del desordre en els cossos i els espais 
travessats pels desitjos. 
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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 

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 

paper de l’activisme audiovisual en la interpretació i difusió dels seus idearis. 

crítica en relació amb els 

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

El programa s’inicia amb un dels primers 

documents (ficció) que el cinema va oferir, el 

1906, de la mà de la cineasta Alice Guy, sobre els 

Les résultats du feminisme, Alice Guy 

Alice Guy ridiculitza els rols de gènere 

en aquest curtmetratge on apareixen 

uns homes que responen als estereotips 

de la feminitat i unes dones que es 

comporten segons els canons de la 

Chantal Akerman  

Primer treball cinematogràfic de la 
realitzadora Chantal Akerman, en què 
explora un dels camins posteriorment 
més transitats per la seva filmografia, 

com és el sentit de l’ordre i l’aparició 
del desordre en els cossos i els espais 
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Semiotics of the kitchen, Martha Rosler

(1975, 6') 

Martha Rosler inventa, a Semiotics of 

the Kitchen, un abecedari per als estris i 
els aparells de cuina, dotant
significat totalment diferent del que 
tenien al principi. Des d’instruments de 
música fins a armes, el nou repertori 

que la protagonista va inventariant als 
nostres ulls li serveix per canalitzar la 
ràbia i la frustració contingudes. La 
seva gestualitat i el seu propi cos són els 
mitjans per redefinir el signe alfabètic, i 
els mateixos signes, compendi de la 

seva producció domèstica aïllada.

 

Réponse de femmes, Agnè

(1975, 10') 

1975: l'any de la dona. Una televisió 

francesa demana a 7 directores que 

responguin en  7 minuts a la pregunta 
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Martha Rosler 

Semiotics of 

, un abecedari per als estris i 
els aparells de cuina, dotant-los d’un 
significat totalment diferent del que 
tenien al principi. Des d’instruments de 
música fins a armes, el nou repertori 

que la protagonista va inventariant als 
canalitzar la 

ràbia i la frustració contingudes. La 
seva gestualitat i el seu propi cos són els 
mitjans per redefinir el signe alfabètic, i 
els mateixos signes, compendi de la 

seva producció domèstica aïllada. 

ès Varda 

1975: l'any de la dona. Una televisió 

francesa demana a 7 directores que 

responguin en  7 minuts a la pregunta 

"Què és una dona?". Aquesta és la 

resposta cinematogràfica d'Agnès 

Varda. 

 

SCUM, Carole Roussopoulos

Amb el llibre a la mà, Delphine 
dicta les paraules de Valerie Solanas a 
SCUM Manifesto a Carole 

Roussopoulos, mentre la cineasta les 
passa a màquina. El televisor, de fons, 
mostra unes imatges de guerra emeses 
al noticiari del dia. 

 

Boy meets girl, Eugènia Balcells

(1978, 10')   

Aquesta pel·lícula parteix d’una 
pregunta: ¿quina imatge tindria de 
l’home i de la dona un extraterrestre 

que mai hagués vist éssers humans vius i 
que només conegués les seves imatges 
a la premsa, llibres, revistes?
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Aquesta és la 

resposta cinematogràfica d'Agnès 

Carole Roussopoulos (1976, 28') 

Amb el llibre a la mà, Delphine Seyrig 
dicta les paraules de Valerie Solanas a 

a Carole 

Roussopoulos, mentre la cineasta les 
passa a màquina. El televisor, de fons, 
mostra unes imatges de guerra emeses 

Eugènia Balcells  

Aquesta pel·lícula parteix d’una 
pregunta: ¿quina imatge tindria de 
l’home i de la dona un extraterrestre 

que mai hagués vist éssers humans vius i 
que només conegués les seves imatges 
a la premsa, llibres, revistes? 


