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VISIÓNS
Eva Calvar, Sonia Méndez, Olaia Sendón, Claudia Brenlla, Andrea 
Zapata-Girau, Begoña M. Santiago, Carme Nogueira, Lara Bacelo, 

Diana Toucedo e Carla Andrade

VISIÓNS
Coordinación Xisela Franco e Beli Martínez Ano 2016 Duración 70 min. 
Creación Eva Calvar, Sonia Méndez, Olaia Sendón, Claudia Brenlla, Andrea 
Zapata-Girau, Begoña M. Santiago, Carme Nogueira, Lara Bacelo, Diana 
Toucedo e Carla Andrade Distribución Deputación de Pontevedra

Sinopse Visións é un filme colaborativo con temática de xénero elaborado 
por dez cineastas ligadas á provincia de Pontevedra no marco do proxecto 
Cinema e Muller, coordinado por Xisela Franco e por Beli Martínez, co apoio 
da Deputación de Pontevedra. As creadoras, tras recibiren a proposta de 
dirixir unha minicurta nun prazo de dous meses e cun axustado orzamento, 
sacaron á luz un filme colectivo tecido coa inevitable influencia de todas 
elas. Dez olladas xenuínas nas que a fusión de cinema e arte dá lugar a 
unha produción íntima e poliédrica. Xuntas son unha suma representativa 
do talento creativo dun lugar e reivindican de forma rotunda un espazo 
para o cinema das pequenas nacións —neste caso, a galega: unha periferia 
que é máis minoritaria se nos referimos ao cinema feito por mulleres—. Un 
discurso que reflexiona dobremente dende os límites, lonxe da linguaxe do 
poder, pero cunha frescura e valor artístico que o inscriben na vangarda 
contemporánea internacional.

☞ Só na provincia de Pontevedra existen máis de 70 directoras. O proxecto 
Cinema e Muller reúneas para visibilizar os seus traballos a través de 
diferentes accións: www.depo.gal/web/edepo/cinema-e-muller/creadoras.

www.facebook.com/cineclubepontevedra  cineclubepontevedra.blogspot.com.es
twitter.com/CineclubePo  http://igualdade.pontevedra.gal/cim/

PRÓXIMAS SESIÓNS CREA 8 DE MARZO:
LUNS 15 ALANIS (Anahí Berneri, 2017)
XOVES 22 TONI ERDMANN (Maren Ade, 2016)
LUNS 26 A CICATRIZ BRANCA (Margarita Ledo, 2012)



Este filme titulado Visións. Creadoras de cinema. Pontevedra, ou simplemen-
te Visións, forma parte dun proxecto máis amplo, Cinema e Muller, que 
abrangueu un conxunto de accións que tiveron lugar en marzo de 2016 
e que pretenderon visibilizar o cinema feito por mulleres en Galicia. Co 
apoio da Deputación de Pontevedra, dende a División de Igualdade, púi-
dose realizar este proxecto que comezou elaborando un mapeo concien-
ciudo de realizadoras da provincia, atopando case 70 creadoras de imaxe, 
para logo crear un sitio web onde xuntalas a todas cos seus currículos e 
biofilmografías. Tamén organizamos nas cidades de Vigo e Pontevedra 
unha mostra de dezaseis filmes do último decenio de cinema experimental 
galego, así como organizamos seis charlas con académicas sobre cinema e 
feminismo. A información dos actos pódese atopar no web que creamos 
ad hoc para o proxecto: http://www.depo.es/web/edepo/cinema-e-muller.

A partir dese mapeo no que localizamos as 70 directoras, escollemos dez 
cuxo traballo estivese próximo á intersección cinema-arte para apoialas na 
produción dun filme colaborativo. Son Eva Calvar, Olaia Sendón, Claudia 
Brenlla, Sonia Méndez, Andrea Zapata, Lara Bacelo, Begoña Santiago, 
Carme Nogueira, Diana Toucedo e Carla Andrade.

Cuns honorarios de 1 300 euros para cada curta, estas creadoras tiveron un 
escaso tempo de dous meses para idear e terminar as súas pezas. O certo é 
que como directoras fixeron tamén de cámaras e montadoras, e esta capa-
cidade de realizaren un filme de principio a fin coas súas propias mans, cun 
axustado orzamento, marca como unha cicatriz o cinema que practican.

Foi moi gratificante alumar este proxecto e ver como estas creadoras com-
partiron unhas coas outras, grazas á inmediatez das redes sociais, o seu 
proceso creativo, traballos previos e dúbidas nas distintas fases da súa pro-
dución. Todas se moven nun tipo de cine ou audiovisual que explora as 
súas posibilidades artísticas dende esa condición de periferia, xeográfica 
e estética. Todas son francotiradoras que pertencen a un primeiro mun-
do onde sorprendentemente aínda existe unha marcada desigualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres, tamén no audiovisual, como nos 
din as cifras...

Outro dos teus proxectos foi Cinema e Muller, que organizaches canda 
Xisela Franco. Ficastes contentas co resultado? Este proxecto foi intenso 
e esgotador, mais claro que ficamos moi contentas. A resposta do público 
foi excelente. As nosas expectativas víronse superadas con creces, tanto 
en Pontevedra coma en Vigo. Deste xeito, demos a coñecer o papel das 
mulleres realizadoras, das que apenas se ten coñecemento en Galicia, agás 
contadas excepcións. Aquí nunca se fala da incrible inferioridade numé-
rica na que estamos as mulleres que traballamos no cinema. O proxecto, 
ademais, serviu para tecer unha rede de colaboración entre todas nós, que 
agardo que se perpetúe no futuro. Agora, o próximo, será intentar implan-
talo noutras provincias.

O proxecto incluía unha serie de charlas sobre o cinema feito por mu-
lleres. Como foi esa experiencia? Gustábame a idea de facer as charlas 
para debater sobre a representación do feminino, porque non todo é crear: 
tamén hai que pensar no que se está a facer, hai que teorizalo, porque é un 
xeito de empoderamento. Nós, como mulleres, tentamos representarnos 
con dignidade, porque hai homes que non saben o que é a dignidade da 
muller. Claro que tampouco todas as mulleres se representan con digni-
dade. Por iso é tan necesario teorizar, para coller conciencia de como nos 
representamos e de como queremos ser representadas.

Unha desas charlas falaba precisamente do lugar das mulleres no Novo 
Cinema Galego, que ten sido acusado (en parte, con razón) de ser outra 
leria de machos pirolos. Ti como ves a situación? Marta Pérez Pereiro 
analizou as porcentaxes de axudas que foron obtidas por mulleres en Gali-
cia e a porcentaxe de presenza de mulleres no web novocinemagalego.info, 
e as cifras veñen sendo semellantes. Polo tanto, non coido que sexa unha 
cousa do Novo Cinema Galego, senón que se pode aplicar ás outras ma-
nifestacións cinematográficas non acollidas baixo esta etiqueta. Está claro 
que as mulleres non estamos abondo representadas no cinema: poucas son 
as que chegan a dirixir longas, e as que están apostando pola realización 
apenas son visibilizadas.

Texto de Xisela Franco dispoñible en http://cargocollective.com/magicalgirls/Cinema-e-muller-Visions. Anacos dunha entrevista a Beli Martínez feita por Iván Villarmea e publicada no núm. 32 da Revista Luzes.

CINEMA E MULLER / VISIÓNS ENTREVISTA A BELI MARTÍNEZ


