
Les distàncies
(Distantziak) 
Elena Trapérena (Espainia, 2018, 100’)

Malagako Gaztelaniazko Zinemaren Jaialdian sari hauek jaso ditu: Biznaga de Oro film onenari,
Biznaga de Plata zuzendaritza onenari eta ex aequo Biznaga de Plata aktore onenari Alexandra
Jiménezen lanarengatik.
Olivia, Eloy, Guille eta Anne Berlinera doazen lau lagun dira, hogeita hamabost urte bete
dituelako Comasi ezustekoa eman nahi baitiote. Comasek, ordea, ez die egingo uste
duten harrera, eta pixkana taldea desegin egingo da. Beren adiskidetasunaren zentzua
zalantzan jarriko dute, eta beren bizimodua gazteagoak zirenean espero zutena bezala-
koa ez dela onartzeak berekin dakarren desilusioari aurre egin beharko diote.

Elena Trapé. Zuzendaria, gidoilaria eta irakaslea da Kataluniako Zinemaren eta Ikus-
entzu nezkoen Goi Eskolan (ESCAC). Bertan, eskuratu zuen zuzendaritzako gradua. No
quiero la noche (2006) eta Pijamas (2008) film laburrak zuzendu ditu, eta La Ruïna (2009)
tv-moviea, 2010eko Gaudí sarietan telebistarako film onenaren izendapena izan zuena.
2010ean Blog bere opera prima egin zuen eta 2015ean Palabras, mapas, secretos y otras
cosas dokumentala.

Hizketaldira gonbidatua: Vanina Vázquez. Psikologian eta Musikan lizentziaduna. Aditua
da generoan eta proiektuen teknikaria Equala aholkularitza enpresan. Les Cinéphiles elkar-
teko kidea da.

El viaje de Nisha
Iram Haqena (Norvegia, Suedia, Alemania, 2017, 106’)

Ikus-entzuleen saria AFI Fest jaialdian eta epaimahai gaztearen saria, Femme de cinéma saria
eta ikus-entzuleen saria Les Arcs jaialdian. 
Nisha hamasei urteko neska gazte bat da, bizimodu bikoitza duena. Etxean pakistandar
gazte perfektua da; lagunekin, ordea, eraldatu egiten da eta besteak bezalako nerabe nor-
vegiarra da. Aitak mutil-lagunarekin ikusiko du eta Pakistanera, senitartekoengana,
bidaltzea erabakiko du. Nishak, bere sustraietarako bidaian, gogoeta egingo du bere bizit-
zaren gainean: bi munduren artean dago, bi kulturaren artean, eta berak biak hartzen ditu. 

Iram Haq. Norvegiar-pakistandar zuzendari, gidoilari eta aktorea da, eta arte zuzendaritza
ikasi zuen Westerdals School of Communication izenekoan, Oslon. Old Faithfull film labu-
rra idatzi zuen eta bertako protagonista izan zen –film laburren lehiaketarako hautatu
zuten Veneziako Zinema Jaialdian (2004)– eta zuzendari gisa debuta egin zuen Little Miss
Eyeflap film laburrarekin, Sundanceko Zinema Jaialdian (2010). Bere lehen filma I Am Yours
izan zen, eta Torontoko Nazioarteko Zinema Jaialdian estreinatu zuen (2013).

Hizketaldira gonbidatua: Paloma Fernández, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakas-
lea. Doktorea da Antropologia Sozial eta Kulturalean. Bere lehentasunezko ikerketa ildoak
generoa eta migrazio prozesuak dira, gizarteratzea eta kultura aniztasuna, denak alderdi
giltzarriak bere irakaskuntza eta ikerketa jardunean.

La novia del
desierto
Celia Atán eta Valeria Privatorena (Txile, Argentina, 2017, 85´)
Un Certain Regard saria Cannesko jaialdian eta opera prima onenaren saria Habanako jaial-
dian. Aktore emakume onenaren Fénix sarietarako (Paula García) izendatua, gidoi egokitu,
musika eta opera prima onenaren Sur sarietarako izendatua eta opera prima onenaren Platino
sarietarako izendatua.
Teresa Buenos Airesko familia baten etxeko langilea da eta hura zaintzen aritzen da. Zenbait
hamarkadan bere zereginen errutinan hartu du babes, baina orain bizimodua berriro plante-
atu behar du, kontratatu duen familiak ez baitu behar eta etxebizitzaz aldatu behar baitu.
Argentinan zehar egindako bidaia bat eraldatzeko bere barne bidaiaren agertokia izango da. 

Celia Atán. Argentinar zuzendari eta gidoilaria. La novia del desierto (2017) bere opera prima
zuzendu du eta bai El mar (2012) izenburua duen film labur bat ere. Gainera, zuzendaritzako
laguntzailea izan da hainbat filmetan, hala nola Taxi, un encuentro (2000), Una noche con Sabri-
na Love (2000), Rodrigo, la película (2001) eta No dejaré que no me quieras (2002) filmetan.
Valeria Privato. Hau ere argentinar zuzendari eta gidoilaria, Celia Atánekin batera bere
opera prima zuzentzeagatik ezaguna eta bai, besteak beste, film hauetan lan egin duelako:
El hijo de la novia (2001) eta El secreto de sus ojos (2009). 

Hizketaldira gonbidatua: Mª Ángeles Fernández kazetaria eta Pikara Magazineko koordi-
natzailea. Aditua da nazioarteko informazioan eta globalizazioan eta garapenean. Bidaien
arloko idazlea da zenbait hedabidetan, hala nola Altaïr Magazine eta El Mundo Viajesen.
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El muro interminable (The neverending wall) Silvia Carpizo de Diegorena
(Espainia, 2017, 12’). Ibilaldi bat emozioetan, gertakari traumatiko baten ondoren,
artearen bidez helarazten dena.

Centrifugado Mireia Noguerorena (Espainia, 2017, 10’49’’). Mutil gazte
batek adineko emakume bati gobada etxeraino igotzen lagundu dio. Behin etxe
barnean daudela, ez dirudi emakumeak mutilari joaten uzteko asmorik duenik. 

ConservasMireia Pozorena (Espainia, 2017, 15’37’’). Paula neska jakin-nahia
da, mutil-lagunari harreman irekia izatea proposatu nahi diona. Jeloskortasunak,
zalantzek eta beste pertsona batenganako desirak ekarriko dute esatea batere
erraza ez izatea.

Marta Lucía Fornerrena (Espainia, 2017, 15’26’’). Martak uste du bere lanbide
ideala serieko hiltzailea izatea litzatekeela, eta Carlos bere lehen biktima izatea
nahi du.

Sé lo que quieras Marisa Crespo eta Moisés Romerarena (Espainia, 2017,
10’). Mundu honetan, borrokatzen eta ahalegintzen bazara, zure ametsak lor ditza-
kezu. Eta Yulissa kolonbiar gaztea hori erakustera etorri da. 

Indios y vaqueros Emilia Ruizena (Espainia, 2017, 4’20’’). Leo, 5 urtekoa,
indiotan eta bakerotan jolasten da egunero etxean.

La hora de la merienda Alba González de Molinarena (Espainia, 2017,
17’28’’). Chela berriki alargun gelditu da eta hiri berri batera iritsi da. Egun batean
bizilaguna ezagutuko du, Elena, eta askaltzera gonbidatuko du. 

Desencuentro Elba Mairalena (Espainia, 2017, 13’44’’). Elkarrekin ezkonduta
egon ziren emakume eta gizon batek, bakoitzak bere aldetik, beren bizimodua eta
ondorengo haustura nolakoak izan ziren azalduko dute. 

Bombón helado Sandrak Zmorkena (Espai-
nia, 2017, 9’). Emakume batek fantasia erotikoak
ditu, janari izoztua prestatu eta bi lagunentzako
mahaia jartzen duen bitartean. 

Monday Candice Vallatinena (Espainia, 2017,
8’). Eguneroko errutinaren asperkizunak zanpatu-
ta, negozioen arloko emakume batek dena alde
batera uztea erabakiko du. 
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Mary Shelley
Haifaa Al-Mansourrena (AEB, 2017, 120’)

Film onenaren 2018ko saria Bartzelona-Sant Jordi Zinema Jaialdi Internazionalean
(BCN Film Fest). 
Film honetan, Mary Shelleyren lehen maitasuna eta Percy Bysshe Shelley poetare-
kin izan zuen harreman sentimentala kontatzen da. Poeta idazlearen inspirazioa
izan zen bere eleberri ezagunena, Frankenstein, idatzi zuenean, emakumeak mota
honetako istorioak kontatzeko gai jotzen ez ziren une batean. 

Haifaa Al-Mansour. Bere herrialdeko, Saudi Arabiako, lehen emakume zuzendaria
da. Bereziki ezaguna da bere opera prima-rengatik, La bicicleta verde, baina baita
beste lan batzuengatik ere, besteak beste, Women Without Shadows dokumentala.
Pertsiar Golkoko herrialdeetako emakumeen ikusezintasunari buruzko lana da.
Emakumeen eskubideen aldeko konpromisoa hartua duen artista da, bere testuin-
guruko dinamika kulturalak zalantzan jartzen dituena eta, berak esaten duen
moduan, “bizirik irauten duten, beren ametsak lortu nahi dituzten emakumeen istorio
dibertigarriak” kontatzen dituena. 

Hizketaldira gonbidatua: Carmen Velasco, Malagako Unibertsitateko irakaslea,
idazlea eta aditua Literaturan eta Generoan. Duela gutxi, Musas insumisas lana argi-
taratu du, Mary Wollstonecraft eta haren alaba Mary Shelleyri eskainita. Bere elebe-
rri eta kontakizunen artean hauek daude: EnRedadas, Más humanas, La fortaleza de
Q, Crisálidas, Fe de vida, Una visita familiar eta Spirot.
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Caras y lugares
Agnès Varda eta JRrena (Frantzia, 2017, 90’).

Sari hauek eskuratutakoa da: dokumental onenaren saria Torontoko jaialdian, New Yorkeko
Kritikarien Elkartean, Los Angelesko Kritikarien Elkartean, Independent Spirit sarieetan eta
National Board of Review izenekoan (NBR). Saria eskuratu zuen Cannesko jaialdian, sail ofizia-
lean, eta beste hauetan izendatuta egon da: dokumental onenerako Oscar sarietan, Chicagoko
Kritikarien Elkartean eta César sarietan. Azken horretan, jatorrizko musika onenaren saria
jasotzeko ere izendatu zuten. 
Nouvelle Vague mugimenduko zuzendari beteranoaren, Agnès Vardaren, eta JR artista
urbano grafiko eta argazkilariaren arteko lankidetza. JR ezaguna da mundu osoko kalee-
tan eta teilatuetan egiten dituen lan bisual zirraragarriengatik. Bi artistak Frantzian zehar
ibiliko dira, JRren furgonetan, ideiak trukatu eta argazkiak egiteko.

Agnès Varda. Film laburren, dokumentalen eta film luzeen artean berrogei pieza baino
gehiago dituen zinema zuzendari, argazkilari eta bideo-instalatzaile belgikarra da, Parisen
bizi da eta lan egiten du. Emakume aitzindaria da emakumeek egindako zineman eta zine-
ma feministan. Bere lanek izaera errealista eta soziala edukitzeaz gain, estilo esperimental
bereizgarria ere badute.    

Jean René (JR). Kale-artista (grafitiak) eta argazkilari frantsesa da. Argazkiak egiten ditu
zuri-beltzean eta gero, handituta, Parisko eta beste hiri batzuetako hormetan eta sabaie-
tan itsasten ditu, “kalea munduko galeria handiena” dela uste baitu. Bere lanen artean,
besteak beste, Women are Heroes nabarmendu behar da. Bertan, gatazka armatuetan hel-
buru gisa erabilitako emakumeen duintasuna aldarrikatzen du. 

Hizketaldira gonbidatua: Luisa Etxenike. Euskal idazlea, kolaboratzailea hainbat hedabide-
tan, emakumeek idatzitako literaturaren arloko ezagutzaile handia eta aditua Agnès Varda-
ren zineman. 1987az geroztik Donostian egiten diren Emakume idazleen nazioarteko topa-
ketak koordinatzen ditu eta Un mundo de escritoras literatura jaialdiaren zuzendaria da.
Egun eta duela urte batzuetatik hona, sormenezko idazketa tailer bat zuzentzen du.

ostegunean
hilak

14
11:00etan eta 20:00etan.

ostegunean
hilak

14
17:30ean eta 22:30ean.

DOKUMENTALA

BAIONA BAIONA BAIONA

BAIONA FILM LABURRAK FEMENINOANYAMAGUCHI

Selección realizada por
TRAMA (Coordinadora
de Muestras y
Festivales de cine, vídeo
y multimedia realizado
por mujeres)

BAIONA

BAIONA

El Orden divino
Petra Biondina Volperena (Suitza, 2017, 96’)
Hiru sari eskuratua Tribecako Jaialdian: emakume aktore onenaren saria, Norah Ephron saria
zuzendariarentzat eta ikus-entzuleen saria. CIMA Mujer eskuratu zuen Gijongo Zinema Jaial-
dian (FICX) eta Film luzeen sail ofizialean. Satellite Awards sarietan, ingelesezkoa ez den film
onenaren sarirako izendatu zuten. Suitzaren ordezkaria Oscar sarietarako.
Nora etxekoandre gaztea da, ama apal eta arduratsua. Senarrak ukatu egingo dio lanaldi
partzialeko lanpostu bat onartzeko aukera. Frustrazioak bere hiriko mugimendu sufragis-
taren paradigma bihurtzera eramango du; 1971n oraindik emakumeek ezin baitzuten
botorik eman Suitzan. Umiliazioak, mehatxuak eta ezkon-bizitza amaitzeko arriskua
gorabehera, Norak ez du atzera egin nahi eta herriko emakumeak konbentzituko ditu gre-
bara joateko. Film historikoa da, baina, batik bat, bizitzari buruzkoa, Suitza idealizatu hori
agerian uzteko lotsagabekeria duena, sufragio unibertsala onartzen munduko azken
herrialdeetako bat izan baitzen. Era berean, emakumeen altxaldiaren historia ikusgai egi-
ten du eta haien ondoriozko borroka, Suitzako landako herri urrun batean sufragio uni-
bertsala lortu arte.

Petra Biondina Volpe. Suitzar zuzendaria eta zinema arloko idazlea da. Lan hauek egin dute
ezagun: Traumland filmak (2013) –debuta egin zuen harekin– eta Heidi filmak (2015). Azken
horren gidoia idatzi zuen, eta kanpoan arrakasta handiena izan duen Suitzako filma da.

Hizketaldira gonbidatua: Gloria Nielfa, katedradun emeritua Historia Modernoko eta His-
toria Garaikideko Sailean, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. Bertako Ikerketa Femi-
nisten Institutuaren sortzailea izan zen, beste batzuekin, eta Arenal aldizkariko erredakzio
kontseiluko kidea da. Bere lanen artean hauek aipatu behar dira: El trabajo de las mujeres en
España, Mujeres en los Gobiernos locales. Alcaldesas y concejalas en la España contemporá-
nea, Mujeres y política en el franquismo: el régimen y la oposición.
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