Cossos propis / cossos polítics: autonomia i avortament
Dimarts 8, 15 i 22 d'octubre / Dimarts 12 i 19 de noviembre / 18:30h
transitant, c/ dels Socors, 16 baixos
inscripcions / beltramoandrea@hotmail.com / 616 067 244
cicle gratuït i popular

Proposem un nou cicle de tallers on reflexionar críticament sobre dues matrius
fonamentals de l'activisme feminista: autonomia i avortament.

Treballarem a partir de dues pel·lícules, un documental i textos seleccionats amb
l'objectiu de construir el nostre propi material audiovisual i presentar-ho en el marc
de les activitats del 25N / 2013 com una acció directa, col·lectiva i local, de
resistència i denúncia enfront de les violències contra les dones proposant, al seu torn,
espais autònoms de agència i presa de decisions.

Dimarts 8 d'octubre
El Secret de Vera Drake, de Mike Leigh
Londres, 1950. Vera Drake és una humil dona que viu amb el seu marit i els seus
fills. Ella és netejadora i el seu marit és mecànic. No tenen diners, però són una
família unida i se senten felices. Vera es dedica completament a la seva família, però
té un secret: ajuda a jovenetes a practicar avortaments, una activitat il·legal.

Dimarts 15 d'octubre
Quatre mesos, tres setmanes i dos dies, de Cristian Mungiu
Romania, durant els últims dies del comunisme. Otilia i Gabita són estudiants i
comparteixen habitació en una residència a Bucarest. Gabita està embarassada, però
no vol tenir-ho. Les joves acorden una trobada amb un tal Mr. Bebe en un hotel barat,
perquè li practiqui un avortament il·legal.

Dimarts 22 d'octubre
Clandestines, d'Andrea Aguilar i Ezequiel Altamirano
Documental que aborda la problemàtica que viuen les dones en veure's determinades
a decidir sobre el seu cos en un context de clandestinitat. Es va filmar a la província
de San Luís, Villa Mercedes i Buenos Aires. (Argentina)

Dimarts 12 de noviembre
Xerrada col·lectiva, a partir de material bibliogràfic lliurat.
Presa de decisions per a la construcció del nostre audiovisual.

Dimarts 19 de noviembre
Filmació d'entrevistes i participacions.
Sopar popular per celebrar la nostra resistència!

