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CREADORAS DE CINE
Só na provincia de Pontevedra hai máis de 70 directoras.
Cinema e Muller reúneas para visibilizar os seus traballos a través de
diferentes accións.

“Cinema e Muller” é un proxecto que nace
coa vontade de visibilizar as creadoras do audiovisual fomentando unha maior participación das mulleres na creación da cultura e da
arte. Co apoio, dende o inicio, da Deputación
de Pontevedra, a capital da provincia, convértese no primeiro elo expositivo desta aposta.
Comezamos o proxecto cunha investigación
para obter un mapeo o máis exacto posible
de mulleres realizadoras desta provincia e
situámolas a todas simultaneamente nunha
web coas súas bios e a información do seu
traballo. Consideramos importante o debate
académico e por iso tamén organizamos unas
charlas con seis especialistas para aproximarnos á complexidade dos conceptos cinema-xénero en Galicia. Ademais, ofrecemos a
maiores unha mostra cunha selección de cinema feito por creadoras galegas.

“…Unha parte importante dese audiovisual feito
por mulleres sitúase na
intersección entre o cinema e a arte, e por iso
poñemos especial énfase
nas exploradoras dun
cinema persoal…”
Por outro lado, consideramos que o apoio
á produción é esencial. Por iso, co proxecto
paralelo ”Creadoras do cinema: Pontevedra”, comisariamos unha película colaborativa nutrida por dez curtametraxes doutras
tantas cineastas con voz propia. Facemos
unha estrea desa película e producimos un
DVD e, así mesmo, compartímola na web
creada ad hoc pola Deputación de Pontevedra. Un proxecto que quere ser integral, funcionar como modelo desexable e abranguer
diferentes accións dende a investigación, a
produción e a exhibición, poñendo en evidencia e afrontando a inxusta realidade do
escaso cinema feito por mulleres.

Este impulso ás mulleres directoras adquire
un especial significado agora porque estamos
nun bo momento para o cinema feito en Galicia, recoñecido máis que nunca como movemento de vangarda en festivais internacionais
independentes, nos que xa se fala do “Novo
Cinema Galego”. Unha etiqueta difusa dun
cine nas marxes e feito con poucos medios,
é certo, pero que reflicte unha primavera no
noso cinema, un discurso estético valente
que está a espertar o interese no estranxeiro e non só a través de cineastas concretos
moi premiados en festivais; tamén, no seu
conxunto, como discurso dunha nación con
selo e identidade propios. Este florecemento
do cinema independente galego é algo marabilloso, antes impensable sequera, polo que
habería que aproveitar este momento e darlle pulo a tal recoñecemento. Existen na nosa
contorna festivais moi interesantes que afianzan esta posición ao converterse en referentes a nivel internacional (PlayDoc, S8 Mostra
de Cinema Periférico, Curtocircuíto, Cineuropa…), nos que se aposta por un cinema de autoría e de risco, que reflexiona dende Galicia
sendo universal.
Con todo, malia ese florecemento do cinema
actual, os nomes de mulleres apenas soan nos
postos de dirección, ocupando só o 7% (análises máis optimistas sitúan a Galicia no 15%)
aínda que participan no guión, na rodaxe, na
produción ou na posprodución. Sucede aínda
hoxe que a medida que as mulleres ascenden
nos postos de poder (no cinema e en case
todos os ámbitos onde a brecha laboral e
salarial de xénero existe) o cociente de inclusión é cada vez menor. Por iso neste proxecto
abordamos a problemática dende ese vértice,
a dirección de películas, aínda que nos preocupa tamén a mellora da situación xeral das
profesionais do audiovisual, sexan guionistas,
produtoras, montadoras, directoras de fotografía, escenógrafas, deseñadoras de son, actrices, etc., porque as estatísticas xerais sosteñen que elas, na industria do cinema, non
forman máis que o 10%.

Ocorre que, máis aló destas cifras, como curtametraxistas as mulleres están a facer un
traballo salientable, a miúdo autoproducido,
e cando propoñen a realización de longametraxes dáse unha maior dificultade que a que
teñen os homes para dirixir. Tamén sucede,
segundo expoñen directores e programadores de festivais, que se reciben poucas películas feitas por mulleres, incluso cando falamos
de curtametraxes. As razóns desta dificultade
para dirixir son complexas pero hai que abordalas na busca de horizontes posibles.
Esta iniciativa é un exemplo do que se pode
facer para fomentar a construción de discursos narrados por mulleres. Porque se a
linguaxe constrúe o mundo, e o audiovisual
é unha linguaxe que hoxe sabemos esencial,
ás mulleres quédalles por definir unha boa
parte da súa historia. A realidade é que sen
creadoras o imaxinario audiovisual propio
das mulleres se atopa amputado, silenciado,
desexando pronunciarse para achegar ao cinema a súa voz e para crear unha sociedade
máis xusta.
Son maioría as películas onde elas aparecen
como secundarias, perpetrando tópicos ou
convertidas en produto efémero de consumo.
Con todo, cando son mulleres as que dirixen
as películas amósase un interese por dignificar os seus roles. A especificidade do cinema
feito por mulleres maniféstase comprometido
co discurso da diferenza ou da diversidade,
nas marxes do discurso dominante.

Por iso esa mirada das mulleres se atopa cómoda preto do cinema de autoría, no experimental ou no documental comprometido.
Cremos que unha parte importante dese audiovisual feito por mulleres se sitúa na intersección entre o cinema e a arte, e por iso poñemos especial énfase nas exploradoras dun
cinema persoal, veñan do campo do mesmo
cinema, da Comunicación Audiovisual, ou se
movan no territorio das Belas Artes. Parécenos que o termo “realizadora” ou “directora
de cinema” é o máis axeitado para englobalas, e incluímos nel os “novos medios audiovisuais”, sexa cine interactivo, videoarte,
webdoc, database, cine expandido, cine de
museo, vjing, videomapping, netcine, etc.
Tras cento vinte anos de historia o cinema
redefínese e expándese máis aló do cinema
convencional, cuestionando a identidade do
medio, apostando polos xéneros do eu, combinando documental e ficción, experimentando coa exhibición, migrando cara a outros
espazos coma o museo, a rúa, ou Internet.
En definitiva, estamos presenciando unha
explosión de creatividade no cinema que nos
lembra a súa propia orixe, cando o cinematógrafo era un invento cheo de futuro.
Xisela Franco
Directora, marzo de 2016

Dirección: Xisela Franco
Produción: Beli Martínez
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Co termo “realizadora”, “directora” ou “cineasta” quixemos, máis que facer diferenzas,
referirnos a todas as mulleres que fan audiovisual, tanto se son curtas, longametraxes,
documental, ficción, experimental, videoarte,
vídeos musicais, spots, programas para a televisión, etc. O requisito é ter dirixido como
mínimo unha produción que tivera estrea pública, nun cine, en televisión, en festivais ou
en mostras específicas. A listaxe está aberta e
continuará crecendo mentres se pon en valor
o traballo das nosas camaradas.
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Tras unha investigación intensa demos con
sesenta mulleres realizadoras na provincia
de Pontevedra (nacidas ou vinculadas profesionalmente a esta xeografía), unha cifra que
invita a unha reflexión profunda sobre as razóns desta invisibilidade. Para promover a súa
visibilización pero tamén para favorecer sinerxias queremos situalas a todas nun mapa, ao
alcance de todos/as na rede, coas súas bios e
a información dos seus traballos.
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MAPEO

Proxectar-se

1

Eva Calvar | 3’ 30’’ | 2016

Olaia Sendón | 3’ 30’ | 2016

Explorar a intimidade da creación. Construír a
corporeidade da natureza. Observar a muller
como razón poética, razón creadora. Falar do
impropio e do propio que reside en cada ser.

Un díptico, un experimento, unha muller que somos moitas... un berro para facer oír a nosa voz.

Ambos mundos

Ei, guapa!

Ano 2016: acepto a proposta de realizar unha
peza audiovisual para a súa inclusión nun proxecto colectivo. Achégase o día da entrega e non
consigo rematala. A intromisión dun amigo suporá a salvación do meu traballo.

Unha muller camiña pola rúa. Un home vai detrás.

/2

VISIÓNS
Estrea da película colaborativa de dez cineastas da provincia de Pontevedra. “Creadoras
de Cinema: Pontevedra” pon a énfase nun
eixe esencial: a axuda para a produción. Coa
determinación de impulsar un proxecto concreto con temática ou punto de vista de xénero, comisariamos una película colaborativa na
que se lles propón a dez mulleres dirixir unha
minicurta en contacto coas outras camaradas.
O certo é que como directoras fixeron tamén
de cámaras e montadoras, e esta capacidade
de realizar unha película de principio a fin coas
súas propias mans, cun axustado orzamento,
é o que define o cinema que practican. Trala
estrea da película en Vigo e Pontevedra colgarémola na web ao alcance de todos/as.
Vigo, 16 de marzo, ás 20:30 h
Auditorio do Concello
Pontevedra, 17 de marzo, ás 19:30 h
Sexto Edificio. Museo de Pontevedra

Claudia Brenlla | 10’ | 2016

Sonia Méndez | 6’ 40’’ | 2016

Aava

Aquí dentro

Corpo preto

Listen to me

Hanna enfróntase ás dificultades cotiás de conciliar un traballo artístico que a apaixona co coidado da súa filla Aava, á que deixa cada día coa
súa avoa chilena mentres vai traballar ao teatro.
As dúas mulleres comparten un mesmo amor
pola pequena Aava pero as súas dificultades de
comunicación fan reflexionar a Hanna sobre a relación entre ambas.

Exploración cinematográfica, a cabalo entre a
ficción e o documental, que relaciona o interior
dunha casa a través das súas marcas, luces, humidades, co interior do corpo e a mente dunha
muller.

A partir do film Límite, do director vangardista
brasileño Mario Peixoto, explórase o corpo feminino ante as propias angustias e medos nunha
obra de remontaxe. Un corpo que desexa estar
preto da luz pero tamén da escuridade, así como
as imaxes que dende os anos trinta chegan coma
vagalumes polo poder do cinema coma medium.

Listen to me é un xesto (audiovisual) que prentende invertir a eterna posición da muller como
obxecto de visión para pasar a vela en subxectivo, “escoitala” en vez de mirala.
Unha muller vella míranos, estática, sen vernos.
Unha moza camiña e é arrastrada por unha ovella
nunha praia cunha illa ao fondo. Outras contemplan un océano irreal, coa illa de lonxe. Mulleres
do sur de Nepal atravesan un campo de trigo,
alleas. E a auga, como combinación do inefable
e o material.

Zeitübergreifend

Voguing

Zeitübergreifend (alén do tempo e lugar) parte
dunha fotografía, onde cinco xeracións de mulleres da familia da miña nai, se reúnen na sala
da miña tataravoa, cando ela tiña 105 anos de
idade. A proposta é, polo tanto, unha viaxe a través do noso álbum de familia nun período entre
1878 (ano de nacemento da miña tataravoa) ata
2016.

Visita guiada nunha rúa na que o corpo da narradora se fai visible pola voz e polo encontro
cos outros corpos. O audio fai referencia a cómo
o propio corpo, sobre todo aqueles corpos que
teñen que aprender a comportarse, se configura
a través do performativo.

Andrea Zapata Girau | 5’ 30’’ | 2016

Begoña M. Santiago | 8’ | 2016

Lara Bacelo | 12’ | 2016

Carme Nogueira | 3’ | 2016

Diana Toucedo | 7’ 30’ | 2016

Carla Andrade | 7’ | 2016

SESIÓN 1

PONTEVEDRA
11 de marzo, ás 18:30 h
Sexto Edificio. Museo de Pontevedra
VIGO
14 de marzo, ás 20:30 h
Auditorio do Concello - Cineclub Lumière

MOSTRA
Para profundar na experiencia de ver cine
feito por directoras galegas organizamos unha
mostra de dúas sesións de curtametraxes seleccionadas polo seu especial interese e pola
súa orixinalidade e valentía. Apostamos por
un cine arriscado e intelixente.

O que non pode ser visto - María Ruido
Bata por fóra (muller por dentro) - Claudia Brenlla
Cienfuegos 1913 - Margarita Ledo
Vaguidades - Lara Bacelo
A real woman - Xiana Gómez
Proba de axilidade - Jaione Cambor
Ser de luz - Diana Toucedo
Sen Deus nin Santa María - Helena Girón e Samuel M. Delgado

SESIÓN 2

PONTEVEDRA
12 de marzo, ás 19:30 h
Sexto Edificio. Museo de Pontevedra
VIGO
15 de marzo, ás 20:30 h
Auditorio do Concello - Cineclub Lumière

Todas as mulleres que fun - As Candongas do Quirombo
Número - Susana Rey
1977 - Peque Varela
A costureira - Clara Sobrino
Día de choiva - Begoña M. Santiago
Flying - Manuela Elisabeth
Leo y Mario (se dejan) - Sonia Méndez
Illa Pedra - Adriana Páramo

O que non pode ser visto

Bata por fóra (muller por dentro)

A real woman

Proba de axilidade

Documental sobre a memoria da Transición, construído a partir de certas producións do cinema militante que contradín as imaxes oficiais que elaboraron a nosa memoria do final do franquismo e do
inicio da democracia.
“Desde o deber da memoria”, en palabras de Primo
Levi, María Ruido aborda a construción da memoria
histórica do Estado español, pero a súa aproximación non se basea nos testemuños rexistrados senón
na constatación da falta de imaxes sobre determinados acontecementos ou problemáticas.

Unha alegre oda á modernidade da tradición, unha
viaxe artística aos valores positivos da herdanza feminina.
Un tributo ao simbolismo da bata, unha peza de
traballo que acompañou as nosas nais durante décadas.

No tumulto alienante da pista de xeo artificial do
Rockefeller Center unha muller deixa entrever o seu
grande amor pola patinaxe e a música.

Obsérvase a relación do home co animal nun contexto de competición. A obra convida a gozar da
imaxe, do seu respirar e a súa danza co outro, do
matérico. Sobre cómo o xesto na imaxe transcende
o cotián e invoca o que está ao fondo e se despraza.

Claudia Brenlla | 17’50’’ | 2008

María Ruido | 11’11’’ | 2011

Xiana Gómez | 2’29’’ | 2013

Jaione Camborda | 3’54’ | 2015

SESIÓN 1
Cienfuegos 1913

Vaguidades

Ser de luz

Sen Deus nin Santa María

Estruturada en dous capítulos, segundo un esquema
de cinema de correspondencia. Nun, a realizadora
galega pidelle á cubana que vaia filmar na vila natal da súa nai, o que esta fai, retratando con imaxes
actuais e de arquivo o Cienfuegos daquela época.
Na segunda parte, máis intimista, Margarita Ledo
emprende unha viaxe emocional polas lembranzas
da súa nai na casa familiar da Terra Cha.

A historia comeza aquí, nun super 8 atopado por
casualidade entre cartas vellas gardadas nun caixón.
Mamá vestida de voda, fráxil e nova. Papá, saudando a cámara. Os actores son persoas reais de carne
e óso. Algúns deles xa non están. Ou quizais todos
desapareceron porque xa non son os mesmos. A
historia comeza aquí, na dúbida de qué é o que realmente logra sobrevivir ao tempo.

Ser de luz nace a partir dun labor de montaxe.
Un traballo de análise sobre as imaxes de arquivo
de Gustav Deutsch e o último filme de Segundo de
Chomón El negro que tenía el alma blanca, combinadas coa cor de Stan Brakhage. Imaxes de movemento e tempo seleccionadas para indagar nos
nosos medos, e na pluralidade dos nosos corpos e a
debilidade máis comprometida, a nosa luz.

Como non había avións a xente trasladábase por
medio duns rezos, dunha terra a outra, e volvían
cedo, antes do amencer.

Margarita Ledó | 8’ 06’’ | 2008

Lara Bacelo | 5’ 15’’ | 2015

Diana Toucedo | 5’27’’ | 2009

Helena Girón e Samuel M. Delgado | 11’ | 2015

Todas as mulleres que fun

Números

Día de choiva

Flying

Cómo explicarche que me doe a historia deste país, explicarche cómo vai iso de non querer axeonllarme, de non avergoñarse por dicir
aínda-libres e procuro apresurarme a borrar
esas manchas negras de humidade para que
non semelle que algo vai mal.

Desde o humor e o absurdo das cifras asistimos, en clave de consumo, á vida dunha muller calquera...
A desconfianza dos cidadáns nas estatísticas
é inversamente proporcional ao uso e abuso
que delas se fai no mundo da política, do patriarcado, dos negocios e dos medios de comunicación.

Próximo ao texto de Freud e aos poemasobxecto surrealistas e dadaístas, na peza
abórdase o cotián a través da interpretación
poética, reconstruíndo a realidade mediante
aquilo que o fai irreal.

Flying trata dunha nena e dos seus desexos
de voar, quen un día se atopa cunha máxica
criatura. Xuntos visitan un parque de atraccións repleto de aventuras. Alí, a nena verase
envolta na maxia do espectáculo e dos seus
estraños protagonistas…

As Candongas do Quirombo | 2’ 28’’ | 2011

Susana Rey | 6’ 02’’ | 2015

Begoña M. Santiago | 3’ 49’’ | 2011

Manuela Elisabeth (Molita) | 5’ 14’’ | 2012

SESIÓN 2
1977

A costureira

Leo y Mario (se dejan)

Illa Pedra

Unha pequena cidade, un nó que medra e
unha nena en busca da súa identidade.

Unha muller canta unha canción tradicional
para acompañar as súas accións aparentemente cotiás. Esta canción, A costureira, describe unha muller soa que busca a soidade.
Mentres, a entoa desgarra unhas medias,
obxecto fetiche da feminidade, nun xesto
agresivo e sensual. O espectador observa
agochado detrás da porta.

Unha parella péchase tres días no seu apartamento antes de deixarse. Alí conversarán,
farán o amor e tentarán entender, sen reproches nin acontecementos épicos, por qué as
cousas non foron ben entre eles.

Cando Antía deixa a súa terra a súa mellor
amiga Iria séntese traizoada. Anos despois
Antía volve de visita e cando se reencontra
con Iria, as dúas se senten iguais, pero diferentes. Antía trata de afrontar a súa morriña
e Iria aínda non sabe cómo perdoarlle. Unha
tarde as dúas fan fronte aos seus sentimentos
a través da poesía que aínda as une.

Peque Varela | 8’ 15’’ | 2007

Clara Sobrino | 7’ 55’’ | 2012

Sonia Méndez | 18’ 47’’ | 2010

Adriana Páramo | 18’ 20’’ | 2010

MARCO VIGO, de 10:30 ás 14:00 h

CHARLAS
Con Cinema e Muller queremos contribuír
ao debate teórico, por iso organizamos dous
días de charlas nas que invitamos a seis profesoras e investigadoras do ámbito universitario, feministas e especialistas en cine e
xénero para que expoñan aspectos clave do
cinema feito por mulleres no marco galego.
Denunciamos a falta de visibilidade pero
tamén presentamos o gran potencial creador
existente para ofrecer horizontes posibles.

Xoves 17 de marzo
Feminismo e Novo Cinema Galego
Margarita Ledo | Cineasta. Profesora USC
Teitos de celuloide. As creadoras no Novo Cinema Galego
Marta Pérez Pereiro | Artista. Profesora US
Perspectivas feministas no cinema de exposición
Mar Caldas | Artista. Profesora UVigo
Venres 18 de marzo
Repensando a mirada delas
Anxela Caramés - Comisaria e investigadora
Audiovisual e arte contemporánea dende o legado do feminismo
Carme Nogueira - Artista e investigadora
Cine do eu: feminino singular
Renata Otero - Artista e investigadora

Cintaadhesiva é un espectaculo que conxuga diversas disciplinas como as artes escénicas, a poesía, a música e a video arte.
Ten como base os ámbitos literario e musical xa que se trata
do proxecto orixinal da escritora Silvia Penas e o músico Jesús
Andrés Tejada.
Unha parte importante do conxunto son textos poéticos integrados na música (non acompañados da música). O espectaculo
intercala tamén temas cantados compostos polos mesmos autores.

CONCERTO
Por último, pechamos o proxecto cun concerto a pé de rúa de Cinta Adhesiva, onde se ensamblan a poesía, a música e as artes visuais
para ofrecermos unha experiencia singularísima de poesía e de cine expandido.
Concerto do grupo “Cintaadhesiva”
Participación da poeta Silvia Penas, a cineasta Area Erina e os músicos Jesús Andrés Tejada e Pablo Muñíz.
Vigo, 18 de marzo, ás 21:00 h
Praza da Igrexa da Colexiata, Casco Vello

Cintaadhesiva podería inserirse no xénero recentemente incorporado’’ e-poesía’’: poesía con música electrónica xa que a electrónica é base principal das composición de Jesús Andrés, con
reminiscencias do post-rock, dream-pop, ambient...
En directo compoñen o grupo: Pablo Muñíz (teclas), Jesús Andrés (guitarra eléctrica) e Silvia Penas (voz). Area Erina sería a
cuarta integrante, a videojockey. Con imaxes que ela previamente grava e escolle fai a montaxe en directo, de maneira que cada
concerto ten unha escenografía visual diferente e coherente co
espectáculo.
Un concerto de Cintaadhesiva é unha experiencia moi completa,
de grande intensidade, onde o espectador ou espectadora pasa
da ironía e o sorriso cómplice á desolación, da nostalxia á rabia
desesperada, do espello da honestidade ao espello da vergoña.
Unha reflexión poética acerca da vida e das formas de actuar do
ser humano.
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iria carregal

mar caldas

raquel galavÍs

noel queipo

sheila broullón

milagros bará

silvia garcía

noemí chantada

lisi fontaiña

deborah vukusic

belén sousa

ana laura pereira

sol alonsos

soledad rebollo

paula carro

luisa pelaez

lola dopico

olaia sedón

diana toucedo

carla andrade

andrea vázquez

diana gonçalves

bibiana juanes

andrea area
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susana rey

uxía blancov

iki martins

andrea zapata

pilar boullosa

molita

eva calvar

carmen bellas

onia méndez

xisela franco

CINEMA

pilar sueiro

mariana carballal

clara sobrino

laura iturralde

belén iglesias

begoña m. santiago

beatriz vázquez

aura garcía calleja

ana b. diz

amaya gonzalez

amancay tapia

carme nogueira

area erina

alex penabade

carmen domínguez

anxos fazáns

adriana páramo
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