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“Zinemagileen artean” emakumeek eginiko zinema-karabana 
Bilbon da berriro ere, eta herrialde oso desberdinetatik 9 
film dakartza. Herrialde horien artean daude Italia, Tanzania, 
Iran, Aljeria eta Libano. Film gehienen eskutik zuzendariak 
datoz ere, erakusketara bertaratuko den publiko anitzarentzat 
erreferente izango diren emakumeak. Karabana horretan 
minutuko bideoak ere ikusi ahal izango ditugu, aurten, 
“Eromena” lelopean, emakumeek Egipton eta Bilbon egin 
dituzten tailerren emaitza.

Karabanako film guztiak martxoaren 8an hor nonbait Egipton 
egin zen Kairoko Emakumeen Nazioarteko 11. Zinema Jaialdian 
hautatuak izan dira. KCD GGKEn 2013tik babesten dugun jaialdi 
hau benetan eredugarria izatera iritsi da lurralde arabiarrean. 
Eta horren atzetik proiektu berriak eta ezberdinak sortu dira, 
emakumeek egindako zinemarekin lotuta.

Aurten, nazioarteko hainbat zinema-jaialditan, emakume 
zinemagileek zazpigarren artean nagusi den diskriminazioa 
salatu dute. Emakume zuzendariek, aktoreek, ekoizleek eta 
beste lanbide batzuetakoek ahotsa goratu dute sexu-jazarpena 
eta soldata-desberdintasuna agerian uzteko eta sektorearen 
egiturazko eta bestelako desberdintasun orori aurre egiteko 
politika desberdinak proposatzeko ere.

Aldaketa horiek gauzatzeko ezinbestekoa da emakume 
horien guztien aldarrikapenak ezagutzera ematea. Kultura 
Communication y Desarrollo KCD GGKEn “zentsura” mota 
hori deuseztatzeko jarduera positibo haiek guztiak babesten 
ditugu, emakumeek munduarekiko duten ikuspegia 
berdintasunez erakustea galarazten baitu.

“ZINEMAGILEEN ARTEAN” 
7. KARABANA

Egiptoko, Kairoko Emakumezkoek egindako 
11.Nazioarteko Zinema Jaialdiaren Erakusketa
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Data: Ekainaren 4tik 8ra arte.
Tokia: Golem Zinemak – Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao
Ordutegia: 17:00etan, 19:45ean, 22:15ean.
Prezioa: 9. Topaketaren ikasleentzat, sarrera doan. Gainontzeko 
ikusleentzat, 3na euro.

EGITARAUA
ASTELEHENA, HILAK 4 17:00 / 19:45 / 22:15

19:45ean gonbidatuentzako saioa. 
(Telef. 94 602 46 68 / info@kcd-ongd.org). 
KCD GGKEk, Amal Ramsis - Kairoko 
Emakumezkoek egindako Nazioarteko 
Zinema Jaialdiaren zuzendariak - eta 
“Emakumeak elkartasunean” bideo 

tailerrean partu hartu duten emakumeek aurkeztutako saioa.
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen zerbitzuarekin.

“ZINEMAGILEEN ARTEAN” 
7. KARABANA

Egiptoko, Kairoko Emakumezkoek egindako 
11.Nazioarteko Zinema Jaialdiaren Erakusketa

Hori dela eta, Bilboko “Film Sozialak” Zimena Ikusezinaren 
Nazioarteko Jaialdiak karabana honen 7. edizioa eskainiko 
du ekainean, zineman ez ezik gizarte guztietan genero-
berdintasuna lortzen laguntzeko beste jarduerekin bat eginik.

“Zinemagileen artean” emakumeek eginiko zinema-karabana 
hitzordu interesgarri bat da emakumeentzat, gizonentzat eta 
pertsona ez-bitarrentzat.

mailto:info@kcd-ongd.org
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• MINUTUKO BIDEOAK 
 “EMAKUMEAK ELKARREKIKOTASUNEAN” (Bilbao , Kairo)

• BLACK HEAD COW. Elizabeth Nichols
 (Tanzania, 2016, 12 min. / Maasai, Swahili azpitituluekin 

ingelesez, gaztelaniaz)
 2017ko Torontoko Nazioarteko Zinema Jaialdian hautatua.
 Tanzania landatarraren urrutiko Massai herrixka batean, lehen 

hezkuntzako neskatila batek hitzartutako ezkontza bati egin 
behar dio aurre. 

• GAZE. Farnoosh Samadi
 (Iran, Italia, 2017, 14 min. / persiera azpitituluekin ingelesez, 

gaztelaniaz)
 2017ko Valladolideko Nazioarteko Zinema Jaialdiaren Film 

Labur Onenari Saria. Uppsala-ko (Suedia) Nazioarteko Zinema 
Jaialdiaren Publikoaren Saria, besteak beste.

 Etxera lanetik bueltan, emakume bat autobusean gertatzen 
ari denaz ohartzen da, eta horren berri eman behar duen edo 
ez erabaki behar du.

• LEGO HOUSE. Yara Borrello
 (Libano, 2017, 15 min. / arabiarra azpitituluekin ingelesez, 

gaztelaniaz)
 2017ko Londresko Zinema Independentearen Jaialdian 

Dokumental Labur Onenari Saria. 
 Dokumental honek artista irakiar baten istorioa kontatzen digu, 

haren artearen bitartez. Nola Irakeko eta Siriako gerrak haren 
arteari maila pertsonalean eragiten dion. Artelanen bitartez 
kontatzen digu bere istorioa, etxe txiki bat bailitzan. Dokumental 
osoan artistak bere emozioetan barrena nabigatzen du. 

• PASSWORD: FAJARA. Severine Sajous eta Patricia Sánchez 
Mora

 (Espainia, 2017, 17 min. / Frantsesa, ingelesa, arabiarra 
azpitituluekin ingelesez, gaztelaniaz)

 Hautatua izan zen 2018ko Guadalajarako Nazioarteko Zinema 
Jaialdian eta 2017ko Alemaniako Dok Leipzig Nazioarteko 
Dokumentazio eta Animazio Jaialdian. 
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 Fajara-k “eztanda” esan nahi du arabiarrez, pasa ahala dena 
aurretik eramaten duena. Pasatzea muga gurutzatzea da. 
Muga muturreko maila bat da, onargarria denaren atalasea. 
Fajara GARRASI bat da. 

• GIRLS OF A FEATHER. Dina Abdel Salam
 (Egipto, 2016, 30 min. / arabiarra azpitituluekin ingelesez, 

gaztelaniaz)
 2016ko Mediterraneoko Herrialdeetarako Alexandriako 

Nazioarteko Zinemako dokumental onenari Mohamed Bayoumi 
eta Cinema Syndicate Sariak.

 Adineko andreen talde batek elkarrekin bidaiatu ohi du. 
Harrigarria da zer-nolako ahizpatasuna eta solidaritatea duten 
beren artean. Alexandriako Elmax arrantzale-herrira bidean 
ikus ditzakegu, egun-pasa. Arrantzaleak ubidean zehar daude 
jarrita, eta arrantzatik ateratzen dute bizimodua. Emakume 
haiek barre-algarez eta poztasunez betetzen dute tokia, 
ederragoa eta distiratsuagoa eginez, eta filmak haien bizitzak 
dokumentatzen dizkigu, haien begietatik. Bertan, pobrezia 
nagusi bada ere, “Venezia” moduan ezagutzen dute, bihotzek 
maitasunez eta bizitzaz beterik taupadak egiten dituztelako.  

ASTEARTEA, HILAK 5 17:00 / 19:45 / 22:15

• RUMBLE: THE INDIANS WHO ROCKED THE WORLD.  
 Catherine Bainbridge eta Alfonso Maiorana
 (Kanada, 2017, 107 min. / Ingelesa, azpitituluekin gaztelaniaz)
 2017ko Sundance-ko Nazioarteko Jaialdian Epaimahaiaren Sari 

Berezia egindako maisu-narrazioarengatik.
 Rumblek natibo amerikarrek musikaren historian duten 

eragina aztertzen du, nahiz eta Estatu Batuetan kultura 
indigena debekatzeko, zentsuratzeko eta desagerrarazteko 
ahaleginak egin diren.  Rumblek azaldu zuen bezala, bluesaren 
aitzindariak sorterrikoak dira, baina jatorri afroamerikarra 
ere badute. Adibidez, eragin handieneko jazz-abeslari 
aitzindarietako bat natibo amerikarren abestietan inspiratu 
zen. Jazz-ak, folk-rock-aren aroak bezala, 60-70 hamarkadan 
izan zuen goren aldia, eta natibo amerikarrek haren bilakaera 
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definitzen lagundu zuten. Rumblek erakusten digu musika 
indigena hasiera-hasieratik Ameriketako musika herrikoiaren 
parte izan dela, baina natibo amerikarrek egindako ekarpen 
hori historiatik ezabatua izan dela, gaurdaino.  

ASTEAZKENA, HILAK 6  17:00 / 19:45 / 22:15

19:45 h. Lolita Chávez Ixcaquic, 
Guatemalako lider indigena, bizitzaren eta 
lurraldearen defendatzaileak eta Ignacio 
Ellacuria 2017 Euskal Lankidetzaren Sariko 
irabazle berriak aurkeztutako saioa. 
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen 
zerbitzuarekin.

• 500 YEARS.  Pamela Yates
 (Guatemala, AEB, 2017, 105 min. / Gaztelania, Mayan 

azpitituluekin ingelesez,  gaztelaniaz)

 2017an, hautatua izan zen Sundance-ko  Nazioarteko Zinema 
Jaialdian, Ginebrako Zinema Jaialdi eta Giza Eskubideei Buruzko 
Foroan eta Seattle-ko Nazioarteko Zinema Jaialdian.

 500 Years obrak Guatemala inflexio-puntu batera eraman 
zuen historia epikoaz hitz egiten digu, Rios Montt diktadore 
jeneralaren kontrako genozidio-epaiketatik hasita Otto 
Pérez Molina lehendakaria kargutik bota zuen herri-
mugimenduraino. Justizia, arrazakeria, boterea eta ustelkeria 
bezalako gai unibertsaletan oinarrituz, 500 years filmak 
gehiengoa zen Mayan biztanleria indigenaren ikuspegitik 
kontatzen digu istorioa, eta nola haien herrialdeetan 
zigorgabetasunaren kontra egin zuten borroka. 

OSTEGUNA, HILAK 7 17:00 / 19:45 / 22:15

19:45 h. Reine Mitri zuzendariak 
aurkeztutako saioa eta mundu arabiarreko 
emakumeen gaineko mahai-ingurua.
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen 
zerbitzuarekin.
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• LOST PARADISE. Reine Mitri
 (Libano, 2017, 61 min. / arabiarra azpitituluekin ingelesez, 

gaztelaniaz)

 Buenos Aireseko FIBDA Zimena Dokumentalaren Nazioarteko 
Jaialdian eta Txekiar Errepublikaren Jihlava Zinemaren Jaialdian 
hautatua.

 Beiruten, gerraosteko berreraikitze-prozesuaren ondorioz 
oroimenik gordetzen ez duen hiri horretan bizi naizela, 
beldurraren, maitasun-arrastoaren eta oroimeneko toki 
pertsonal eta kolektiboen galerak harrapatuta nauka. Nire 
senarra zenaren irudiekin hasita, nire oroimenean barrena 
bidaia bati ekiten diot, nire ama eta haurtzaroko tokiak grabatuz, 
nire aitaren oroitzapena bilduz eta Beirut historikoa eta gaurko 
hiriburu lerrokatua filmatuz. Eremu publikoak eta pribatuak, 
iragana eta oraina tartekatzen ditudan bitartean, neure buruari 
galdetzen diot ea galera horren aurrean kontsolamendurik 
aurkituko dudan zinemaren bidez arrastoa gordetzen badut. 

OSTIRALA, HILAK 8 17:00 / 19:45 / 22:15

19:45 h. Yasmine Chouikh zuzendariak 
aurkeztutako saioa.
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen 
zerbitzuarekin.

• UNTIL THE END OF TIME. Yasmine Chouikh
 (Aljeria, 2016, 90 min. / dialekto arabiar-aljeriarra, azpitituluekin 

ingelesez, gaztelaniaz)

 2017ko Dubai-ko Nazioarteko Zinema Jaialdian hautatua.

 Sidi Boulekbour-en, marabu-ak hildako emakumeen arimak 
zaintzen ditu, bizitza aurrera doa. Fidelki, Ziara-ren zain 
daude, senideak beren hildakoak bisitatzera doazen urteko 
sasoia. Hirurogeita hamar urteko ehorzle apala da Ali, eta 
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berarentzat Ziara honek ez du ezer apartekorik, baina, 
oraingoan, arrebaren hilobia bisitatzera etorri da Joher, 
hirurogeita hamar urteko emakumea. Joher-ek arrebaren 
aldamenean atseden hartu nahi du, eta, horregatik, hileta 
bat egitea erabaki du hil aurretik, bakar-bakarrik. Hori dela 
eta, haren lagun berriari, Ali-ri, laguntza eskatzen dio. Ezetz 
esaten badio Joher berarengandik aldenduko den beldur da 
Ali.  Hiru eguneko erromesaldian Ali eta Joher elkar ezagutzen 
hasten dira, lotsatuta.  Baina Joher-ek adin horretan ez ditu 
sentimenduak loratzen utzi nahi. Hilerria maitasun-istorio 
platoniko baten eszenatoki bihurtzen da, eta bizitza ematen 
dio heriotzak blaitutako toki horri.  


