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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 20h 

Intervenció de Giulia Colaizzi i presentació del 

film Privilege (Yvonne Rainer, 1990)

 

La projecció de Privilege, d'Yvone Rainer (1990)

compta amb la presentació de la catedràtica de 

Comunicació Audiovisual, professora de Teoria 

dels Llenguatges de la Universitat de València, 

Giulia Collaizzi , membre de l'Institut Universitari 

d'Estudis de la Dona de la mateixa institució co

fundadora i membre del consell assessor de la 

col·lecció "Feminismos" de l'editorial Cátedra, que 

aplega un conjunt important de textos clàssics de 

teoria feminista.  

 

Giulia Colaizzi ha escrit sobre feminisme, literatura 

i cinema des dels anys 90 del segle passat, durant 

l'auge del ciberfeminisme que seguia la influència 

d'autores com Donna Haraway. El seu treball 

Feminismo y Teoría Fílmica, publicat 

suposarà la inauguració a l'estat espanyol dels 

estudis sobre les polítiques de la repre

gènere i les sexualitats.  La importància de la seva 

figura en la producció intel·lectual feminista a 

l'estat espanyol ha vingut remarcada per una 

reedició de textos que l'autora havia publicat al 
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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. 

i presentació del 

(Yvonne Rainer, 1990) 

 

 

Yvone Rainer (1990), 

compta amb la presentació de la catedràtica de 

Comunicació Audiovisual, professora de Teoria 

dels Llenguatges de la Universitat de València, 

'Institut Universitari 

de la mateixa institució co-

membre del consell assessor de la 

col·lecció "Feminismos" de l'editorial Cátedra, que 

aplega un conjunt important de textos clàssics de 

ha escrit sobre feminisme, literatura 

del segle passat, durant 

que seguia la influència 

. El seu treball 

Feminismo y Teoría Fílmica, publicat  el 1995, 

suposarà la inauguració a l'estat espanyol dels 

de la representació i el 

La importància de la seva 

figura en la producció intel·lectual feminista a 

l'estat espanyol ha vingut remarcada per una 

'autora havia publicat al 

llarg de la seva trajectòria, editats sota el títol 

Género y representación. Postestructuralismo y 

crisis de la modernidad (Madrid: Biblioteca 

Nueva, 2006).  

 

“Des dels estudis del discurs, Giulia Colaizzi,  

assumint que la ideologia forma part de tot 

producte cultural, sosté que la millor manera de 

construir un projecte crític no pot cercar la veritat 

absoluta sinó que ha d'analitzar 

fabricación de la verdad, de la apariencia de 

verdad de cada imagen o enunciado (...), los 

mecanismos de inclusión/exclusión del discurso 

(...), los juegos de poder que dan a un enunciado 

esa apariencia de verdad'. Per a Giulia Colaizzi, el 

cinema i la literatura són tecnologies 

l’imaginari col·lectiu, en el sentit que no 

mimetitzen la realitat sinó que hi dialoguen i en 

construeixen imatges que no poden ser neutres i 

que defineixen el lloc polític dels subjectes.

Perspectiva feminista i imaginaris col·lectius
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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 

llarg de la seva trajectòria, editats sota el títol 

Género y representación. Postestructuralismo y 

(Madrid: Biblioteca 

“Des dels estudis del discurs, Giulia Colaizzi,  

assumint que la ideologia forma part de tot 

producte cultural, sosté que la millor manera de 

construir un projecte crític no pot cercar la veritat 

absoluta sinó que ha d'analitzar 'Los modos de 

fabricación de la verdad, de la apariencia de 

verdad de cada imagen o enunciado (...), los 

mecanismos de inclusión/exclusión del discurso 

(...), los juegos de poder que dan a un enunciado 

. Per a Giulia Colaizzi, el 

tecnologies de 

l’imaginari col·lectiu, en el sentit que no 

mimetitzen la realitat sinó que hi dialoguen i en 

construeixen imatges que no poden ser neutres i 

el lloc polític dels subjectes.“  

Perspectiva feminista i imaginaris col·lectius. 
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Publicacions recents de l'autora: La pasión del 

significante. Teoría del género y cultura visual

Madrid: Biblioteca Nueva, 200; Género y 

representación. Postestructuralismo

modernidad. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006

No-Sujeto Mujer: Representación y Tecnología

Capítol a Género, ciudadanía y sujeto politico. En 

torno a las políticas de igualdad, Neus Campillo 

(coord.). València: Institut Universitari d'Estu

la Dona, 2002; Yo es Otr@. Capítol a 

Negociaciones para una política dialógica

Susana Díaz (ed.), Madrid: Biblioteca Nueva, 

2002; (co-autora amb Jenaro Talens)

Cine, al número monogràfic de Lectora. Revista 

de dones i textualitat, 7, Universitat Autònoma de 

Barcelona, 2001; El Acto Cinematográfico

Lectora. Revista de dones i textualitat
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La pasión del 

significante. Teoría del género y cultura visual. 

Género y 

representación. Postestructuralismo y crisis de la 

. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006; El 

Sujeto Mujer: Representación y Tecnología. 

Género, ciudadanía y sujeto politico. En 

, Neus Campillo 

(coord.). València: Institut Universitari d'Estudis de 

. Capítol a 

Negociaciones para una política dialógica, 

Susana Díaz (ed.), Madrid: Biblioteca Nueva, 

autora amb Jenaro Talens) Mujeres y 

Lectora. Revista 

sitat Autònoma de 

El Acto Cinematográfico, a 

Lectora. Revista de dones i textualitat 7, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 200

Cine/Tecnología: Montaje y Desmontaje del 

Cuerpo, capítol a Aun y más allá: mujeres y 

discursos, Sonia Mattalia i Nuria Girona (eds.). 

Caracas: Ed. Ex-cultura, 2001. 

 

Privilege, Yvonne Rainer (1990, 103')

Privilege és un dels films més narratius 

de la seva autora. El documental 

té com a tema central el climateri

combina la ficció amb documents 

científics dels anys 50, dramatitzacions i 

entrevistes, a la vegada que tracta 

també, de forma lateral, aspectes 

especialment importants per a les 

dones com ara el racisme, la violació i 

la marginació social.  
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Universitat Autònoma de Barcelona, 2001; 

Cine/Tecnología: Montaje y Desmontaje del 

Aun y más allá: mujeres y 

Nuria Girona (eds.). 

 

Yvonne Rainer (1990, 103')  

és un dels films més narratius 

de la seva autora. El documental -que 

té com a tema central el climateri-, 

combina la ficció amb documents 

científics dels anys 50, dramatitzacions i 

entrevistes, a la vegada que tracta 

també, de forma lateral, aspectes 

especialment importants per a les 

dones com ara el racisme, la violació i 
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