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Ekoizpen eskerga badago ere, emakumezkoek egindako zine-
mak ezezaguna izaten jarraitzen du. Arrazoi ulergaitzak medio, 
lan hauek jaialdi eta erakusketetan geratu ohi dira, eta oso gu-
txitan antolatzen dira emanaldi komertzialak.

Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaial-
diak, Emakumezkoek egindako zinemaren Kairoko Jaialdiare-
kin elkarlanean, madarikazioa apurtu eta bost egunez beste 
hainbeste kontinentetan sortutako emakumeen fi lmak eskai-
niko ditu.

Ez galdu aukera, fi lm saritu hauek ikusteko ez ezik, zuzendarie-
kin hitz egiteko ere.

Badakigu, ondo jakin ere, ez dela zorte edo magia kontua. Sen-
dagaia aukera-berdintasunean datza eta gizarte osoaren esku 
dago. Hori dela eta, Kultura Communication y Desarrollo KCD 
GGKE-ak “Zinemagile artean” 6. Karabanari ongi etorria ema-
ten diogu.

“ZINEMAGILEEN ARTEAN” 
6. KARABANA

Egiptoko, Kairoko Emakumezkoek egindako 
10. Nazioarteko Zinema Jaialdiaren Erakusketa
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Data: Maiatzaren 22tik 26ra arte
Tokia: Golem Zinemak - Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao
Ordutegia: 17:00etan,19:45ean, 22:15ean
Prezioa: 8. Topaketaren ikasleentzat, sarrera doan. Gainontzeko 
ikusleentzat, 3na euro

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

19:45ean. Gonbidatuentzako saioa. 
(Telef. 94 602 46 68 / info@kcd-ongd.org). 
KCD GGKEk eta Aya Domeing zuzendariak aurkeztutako 
saioa. 
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen zerbitzuarekin.

• MINUTUKO BIDEOAK 
 “EMAKUMEAK ELKARREKIKOTASUENAN” (Barakaldo)

• AYA GOES TO THE BEACH. Maryam Touzani
 (Maroko, 2016, 19 min. / arabiera; ingelesez eta gaztelaniaz 

azpidatzia)

 26. Afrikako, Asiako eta Latinoamerikako Zinema Jaialdian Cinit 
italiar Zineforum saria (2016); Malmoko Zinema Arabiarraren 
Jaialdian, fi lm laburren atalean, epaimahaiaren saria (2016); 
Emakumezkoek egindako zinemaren Kairoko 10. zinema-
jaialdian ikus-entzuleen saria. 

“ZINEMAGILEEN ARTEAN” 
6. KARABANA

Egiptoko, Kairoko Emakumezkoek egindako 
10. Nazioarteko Zinema Jaialdiaren Erakusketa
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 Aya, 10 urteko neskato bizi-bizia, Casablancako medinako 
etxe txiki batean ari da neskame. Mundutik isolaturik, etxeko 
lanak ditu ardura nagusi. Egoera halakoa izanik ere, ordea, 
bere baitan duen haurra etengabe pizten zaio. Bihurria, 
burutsua, dibertigarria, Aya zoriontsu izaten saiatzen da 
uneoro, gatibu egonagatik. Aïd-en festa hurbildu ahala, Ayak 
etxera itzultzearekin egiten du amets.

• THE DAY THE SUN FELL. Aya Domeing
 (Suitza, 2015, 78 min. / japoniera, alemanez; ingelesez eta 

gaztelaniaz azpidatzia)

 Ekialdeko Asiako Antropologiarako Jaialdian David Plath saria 
zinema-lan onenari (2016); Nazioarteko Jean Rouch Jaialdian 
“Antropologia eta garapen iraunkorra” eta “Mario Ruspoli” sariak 
(2016).

 Aya Domenig zinema-zuzendari suitzar-japoniarra, 
Hiroshimako bonbardaketa atomikoan Gurutze Gorrian 
jardun zuen mediku baten biloba, aitona zenaren bizipenetara 
hurbiltzen da, mediku baten eta erizainen bizitza islatuz. 
Bizirik iraun zuten azken lagunen oroipen eta sentipenak 
biltzen ari dela, Fukushimako hondamendia gertatzen da. 
Badirudi historiak bere burua errepikatzen duela.

ASTEARTEA, HILAK 23 17:00 / 19:45 / 22:15

19:45ean – Hanna Polak zuzendariak aurkeztutako saioa.
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen zerbitzuarekin.

• MINUTUKO BIDEOAK 
 “EMAKUMEAK ELKARREKIKOTASUENAN” (Kairo, Nubia)

• SOMETHING BETTER TO COME. Hanna Polak
 (Danimarka, Polonia, 2015, 98 min. / errusiera, daniera; 

ingelesez eta gaztelaniaz azpidatzia)

 Amsterdameko Nazioarteko Zinema Dokumentalaren Jaialdian (IDFA) 
epaimahaiaren saria (2014); Hot Spring Zinema Dokumentalaren 
Jaialdian epaimahaiaren sari berezia (2015); Zelaanda Berriko 
Documentary Edge Festival-en nazioarteko saria (2015).
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 “Denak bizi dira mundu honetan, lagun maite hori, zerbait 
hobearen esperoan…”, Maxim Gorki.

 Yulak, 10 urteko neskatoak, behin baino gehiagotan amestu 
du Europako zabortegi handienari ihes egin eta bizitza arrunta 
izatea. Oscar sarietan izendatutako Oscar Hanna Polak 14 
urtez aritu da Svalka lurralde debekatuan Yulkaren bizitza eta 
hazkuntza erretratatzen. Svalka zabortegia 13 milia luze da, 
Putinen Errusiako Kremlinean hasita. Something better to come 
Yularen istorioa da, emakume baten hazkuntza psikologikoaren 
eta zentzatzearen kontakizuna, cinema veritè estiloan. Itxaropen, 
kemen eta bizitzari eskainitako kontakizun unibertsala.

ASTEAZKENA, HILAK 24 17:00 / 19:45 / 22:15

19:45ean. UNRWAko ordezkariek eta Dina Naser, Liali Kilani 
zuzendariek aurkeztutako saioa.
* Zeinu-hizkuntzako interpretearen zerbitzuarekin.

• MINUTUKO BIDEOAK
 “EMAKUMEAK ELKARREKIKOTASUENAN” (Kairo, Minia, Nubia)

• ONE MINUTE. Dina Naser
 (Belgika, Jordania, 2015, 11 min. / arabiera; ingelesez eta 

gaztelaniaz azpidatzia)

 Perugiako Nazioarteko Gizarte-Jaialdian fi lm dokumental labur 
onenari ikus-entzuleen saria (2015); Bostongo eta Palestinako 
Zinema Jaialdian Sail Ofi zialerako hautatua (2015); “Palestinaren 
portreta: minutuak, mitoak eta usadioak” Sail Ofi zialerako 
hautatua, Rotterdameko Nazioarteko Jaialdian (2017)

 2014ko uda, Gazako guda indarrean dela, Shujaiya auzo 
erasotuan. Salam, 37 urteko emakumea, etxean gordeta bizi 
da Alia alabarekin. Berehala leku-aldatzeko beharra ezagutu 
berritan, minutu bakarra igaro da testu-mezu dibertigarriak 
jaso dituenetik Armada israeldarraren ebakuazio-mezua jaso 
duenera arte. 

 Babesgabe, guda-taktiken mendean, Salmak eta alabak ez 
dute unean uneko bizipena baizik.
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• MADLEEN. Reham Al-Ghazali
 (Palestina, 2011, 6 min. / arabiera; gaztelaniaz eta euskeraz 

azpidatzia)

 Madleen Klab Gazako lehen emakume arrantzalea da eta 
itsasoarekin harreman berezia du.  Baldintza txarrekitsasoan 
lan egitera bultzatu zuten bere familiari laguntzeko.

• MANSHAR GHASEELO. Alaa Desoki & Areej Abu Eid
 (Palestina, 2013, 10 min. / arabiera; gaztelaniaz eta euskeraz 

azpidatzia)

 Film laburrak emakumeek aurre egin behar izaten dioten 
ahozko sexu erasoak ikuspegi sarkastikoz erakusten ditu, 
baita nolanahi jantzita egonda jasaten duten ikus-bortxaketa 
ere. Erasoek ez dute emakumearen jantziekin zerikusirik. Film 
labur hau Euromed zinemaldiko ‘Made in MED’ ikusentzuleen 
sarirako fi nalista izan zen.

• OUT OF FRAME. Reham Al-Ghazali
 (Palestina, 2012, 12 min. / arabiera; gaztelaniaz eta euskeraz 

azpidatzia)

 Ibaa eta Rifah Gazako bi emakume dira eta beraien 
itxaropen eta helburuen bitartez partaide izateko moduko 
jendartearekin  amest egitenute. Baina biekirudik tua baino 
askoz errealitate gogor bati egin behar diote aurre eta “markoz 
kanpo” sentitzen bukatzen dute. 

• IF THEY TAKE IT. Liali Kilani
 (Palestina, 2012, 15 min. / arabiera; gaztelaniaz eta euskeraz 

azpidatzia)

 Erresistentzia modu desberdinak daude. Um Aymanentzat 
bere etxean gelditzea eta hau zaintzea da erresistentzia. 
Emakume honen eta bere familiaren bizitza beldurrez betetako 
infernu bat bihurtu da beraien etxea, lurra eta zuhaitzen aurka 
kolonoen erasoen ondorioz. Bere ardura nagusia bere etxea 
babestea da, “nire etxea hartzen badute, mendi osoa hartuko 
dute, bertan gelditzen den azken etxea baita.”
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OSTEGUNA, HILAK 25 17:00 / 19:45 / 22:15

• TEMPESTAD. Tatiana Huezo
 (Mexiko, 2016, 105 min. / gastelaniaz; arabiar eta ingelesez 

azpidatzia)

 Moreliako Nazioarteko Zinema Jaialdian dokumental, argazki 
dokumental eta musika onenaren sariak (2016); 25. Nazioarteko 
Camerimage Jaialdiko fi lm luzeko zinema-argazkirik onenaren 
saria; Nazioarteko Fenix Zinema Jaialdiko sail Iberoamerikarrean 
dokumental, argazki eta musika onenaren sariak (2016).

 Bi emakumek kontatzen digute ustelkeriak eta indarkeriak 
dutela beren bizitzetako aginte-makila, beren amets eta 
asmoena. Beren ahotsaren oihartzunak kontatzen du, Mexiko 
iparretik hegora gurutzatzen duen autopistetan. Jardun 
hunkigarri eta iradokitzailea, galerak eta minak ez ezik, 
maitasunak duintasunak eta erresistentziak ere zipriztintzen 
dutena. 

OSTIRALA, HILAK 26 17:00 / 19:45 / 22:15

• MINUTUKO BIDEOAK 
 “EMAKUMEAK ELKARREKIKOTASUENAN” (Kairo, Minia)

• KÖPEK. Esen Işik
 (Suitza, 2015, 98 min. / turkiera; arabiar, ingelesez eta 

gaztelaniaz azpidatzia)

 Zinema suitzarraren sariak fi kzio onenari eta aktoresa 
onenari (2016); Zinema suitzarraren sariketan gidoi onenaren, 
zinematografi a onenaren eta kalifi kazio onenaren sarietarako 
izendatua (2016); Locarnoko Nazioarteko 68. Zinema Jaialdian 
Sail Ofi zialerako izendatua.

 Egun bat Istanbulgo metropolian, hiru paturi eginiko 
begirada. Cemo, 10 urteko mutikoa, familia laguntze aldera 
kalean mukizapiak saltzen aritzen dena, berriki maitemindua 
duen neskarekin hitz egitera ausartu da. Hayat, zeinaren 
ezkondu bizitzak pasiorik gabe dirauen lehen egunetik, 
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lehenik maite izan zuenarekin jarri da harremanetan, eta 
ezkutuan hitzordua jarri du harekin egoteko. Ebruk prostituta 
jarduten du, amaierek bat egin dezaten. Transexual eder 
honek nahi beste gizon erakartzen ditu, ametsetako maitalea 
izan ezik. Egun honetan, Cemo, Hayat eta Ebru ametsak egia 
bihurtzeko prest daude. Egunerokotasunari eskaintzen dion 
begirada poetikoaz, Esen Isik-en lehen lan hau maitasun eta 
indarkeriaren kontakizuna da, baita XXI. mende hasierako 
gizarte turkiarraren gaineko portreta zorrotza ere.


