
UNA MIRADA DE DONA

DIJOUS, 14 DE JUNY a les 20:30h

SINOPSI
1992. La jove Dina viu a un poble remot de les muntanyes del Caucas governat per segles de tradició.
L’avi de la Dina l’ha promès amb en David, que acaba de tornar de la guerra, però amb ell arriba també
el seu camarada d’armes, en Gegi, de qui la Dina s’enamora. Serà possible desafiar l’ordre fermament
establert?

DEDE: UNA OBRA INTRIGANT I ATRACTIVA

www.cinecambrils.cat

Passatge Rambla Jaume I, 35
Darrere Plaça Església

CAMBRILS – PORT

Telèfon: 977 36 88 38

FITXA TÈCNICA

Trobareu més informació a:

Directora:	Mariam	Khatchvani
Guió:	Mariam	Khatchvani,	Vladimer Katcharava,	
Irakli Solomanashvili
Fotografia:	Kostantin mindia Esadze
Música:	Tako Jordania

La trama del film més que com una narrativa unitària té diverses línies narratives, que aborden principalment els
costums antiquades, sovint cruels de Svanetia. La cinta està completament dedicada a la bellíssima regió amb les
seves majestuoses muntanyes i les seves tradicions, està plena de música folk, cançons de bressol, supersticions,
artesanies i caça. La major part dels moments amb gran potencial dramàtic succeeixen fora de pantalla, fet que en
part és per un pressupost reduït, però també a circumstàncies complicades per a la producció: a més de rodar en
un terreny difícil sense infraestructura, part de l'elenc va ser detingut per policies corruptes i empresonats durant
sis mesos. D'altra banda, tots els actors, a excepció de Babluani, són no professionals, i encara que Khatchvani els
va triar perquè volia que el film estigués en el dialecte local, el svan, parlat per només 10.000 persones, potser
també va pensar que no haurien pogut treballar amb un material intensament dramàtic.
El caràcter ardu i bell de l'ambientació i la cruesa de l'estètica i de
l'estratègia de direcció hauria d'assegurar a Dede (que en svanetià
significa "mare") el seu pas per diferents festivals, i, com a estudi
antropològic, és una obra atractiva i intrigant. Els costums arcaics que
encara perduren, que estan centrats en l'honor familiar i neguen a la
dona la presa de decisions, incloent-hi el destí dels seus propis fills,
podrien escandalitzar alguns, però la perspectiva de Khatchvani
aconsegueix que el públic vegi tant el millor com el pitjor de la seva
regió natal.

Projecció	en	versió	original	amb	subtítols	en	castellà
Les	properes	projeccions	s’indicaran	a	la	cartellera	del	cinema

Amb el suport de

FITXA	ARTÍSTICA

Natia Vibliani és	DINA
George	Babluani és	GEGI
Girshel Chelidze
Nukri Khatchvani
Spartak Parjiani

Organitza:



M'he

UN NOU CICLE: UNAMIRADA DE DONA
Amb la projecció d'aquesta pel·lícula arrenca un nou cicle organitzat per l'Associació ACTE i la sala Rambla de
l’Art – Cambrils, format per pel·lícules dirigides per dones o bé on la dona és l’element central.
L’objectiu és anar-lo completant amb títols de recent producció i sempre que sigui possible, d’origen
europeu.
DEDE és una pel·lícula rodada i produïda a Geòrgia, país que la seva cinematografia, tot i ser molt petita, ha
donat ja títols interessants, encara que en coproducció amb d’altres petits països, com 13 Tzemeti o més
recentmentMandarinas.
L’equip de la Rambla de l’Art se sent molt satisfet quan per fi arriben pel·lícules com aquestes gràcies al valor
i l’empenta de distribuïdores com ara és el cas de PACO POCH CINEMA.

PROPERES PROJECCIONS DEL
CICLE
HANNAH, d’Andrea Pallaoro
CARAS Y LUGARES, d’Agnes Varda

LA REALITZADORA MARIAM KHATCHVANI
La guionista i directora Mariam Khatchvani va néixer a Ushguli, Svanetia,i va
estudiar direcció de cinema a la Shota Rustaveli State Film University. Ha dirigit
nombrosos documentals, entre els quals destaquen: Verdzoba (2006), Beyond the
Window (2007) i Lichanishi and Kvirikoba (2009).
El 2013, Mariam va fer el seu curtmetratge Dinola, finançat pel Georgian National
Film Centre, que va obtenir un gran èxit i es va projectar a més de quaranta
festivals de cinema com el Festival de Cinema de Hong Kong, el de Doha-Tribeca, el
de Clermont-Ferrand, el de Friburg, el Festival de Curtmetratges de Brussel·les, el
Festival de Cinema d’Uppsala i el Festival de Sarajevo. També va ser un dels cinc
nominats al millor curtmetratge en els European Film Awards, el 2014.

SOBRE DEDE LA CRÍTICA DIU:
Mariam Khatchvani sap com anar
desmuntant, sense presses, les reserves de
l'espectador per demostrar que, sota la
superfície, hi havia espai perquè mostrar les
ambigüitats humanes. Jordi Costa, El País
«Una pel·lícula antropològica, autèntica i
fascinant situada en una comunitat rural
aïllada a les muntanyes Georgia». Jessica
Kiang, Variety

«Una obra tan sincera com estimulant on la
llibertat individual es un privilegi que no
existeix i el paper de la dona és el testimoni
de la rebel·ió femenina» Ruben Collazos,
http://www.cinemaldito.com

PARLA	MARIAM	KHATCHVANI

La història de Dede està basada en la vida de la
meva àvia i està dedicada a ella. Per això, era
important per a mi mantenir la màxima
autenticitat a l’hora de mostrar una comunitat i
una forma de vida que mai s’havia vist al
cinema. Vaig treballar amb gent nativa de la
regió d’Svanètia, que no tenien experiència
com a actors. Només el George Babluani, que
interpreta en Gegi, és un actor professional
(conegut pel seu paper protagonista a 13
Tzameti) i originari de la regió. Parlen l’idioma
natiu, l’svanetià (un idioma parlat per unes
30.000 persones en aquella zona de Geòrgia), i
viuen en un magnífic entorn natural. En
conseqüència, tots els personatges de la
pel·lícula són prototips reals. Els diàlegs de la
pel·lícula són en svanetià i en georgià,
barrejant-se tots dos idiomes com a la vida real

DEDE és el seu primer llargmetratge i s’ha estrenat al 52è Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary
(2017), on va guanyar el Premi del Jurat a l’East Of The West Competition; va obtenir el Grand Prix al 30 Film
Meetings de Canes el 2017, el premi Unesco a l’Asian Pacific Screen de 2017 i el premi a la Millor Pel·lícula al
Festival del Mediterrani de Montpeller 2017.

Podem saber si una pel•lícula l'ha fet una dona? Hi ha una mirada diferent segons el gènere? O potser en el cine
de masses la mirada dominant és amb la masculina?

És un tema sobre el qual s'ha escrit des de diferent perspectives. Des del psicoanàlisi d'un enfocament
antipatriarcal tenim a Laura Mulvey que el 1975 establí el punt de partida amb la seva argumentació de la
"mirada masculina" en la literatura i les arts visuals. Consistiria, segons l'acadèmica, en la dona "com a portadora
de significat i no creadora de significat".

També es parla des del 1985 del Test de Bechdel o d'una eina per avaluar si una obra literària o una pel•lícula
contribueix a engrandir la bretxa de gènere, és a dir, si no representa a la dona com a subjecte. La seva creadora
és la dibuixant Alison Bechdel i consisteix en tres elements molt senzills d'anàlisi:

Sigui quina sigui la credibilitat que donem al Test de
Bechdel o qualsevol resposta que tinguem per les
preguntes del començament, segur que estareu d'acord
amb nosaltres en el fet de que ja ningú s'empassa
històries de prínceps blaus o de ventafocs sexys. Des de
l'ACTE pensem, com va dir el poeta, que "l'avenir de
l'homme est la femme", per això hem volgut fer aquest
cicle amb una mirada femenina. Són dues obres a càrrec
de dues realitzadores, Mariam Khatchavani i Agnés Varda,
i la propera HANNAH, on la pantalla es queda petita
davant de la immensitat de la Charlotte Rampling. Segur
que no us deixaran indiferents.

1.		Apareixen	almenys	dos	personatges	femenins.

2.	Aquests	personatges	parlen	una	amb	l'altra	en	algun	moment.

3.	Les	seves	converses	tracten	d'algun	tema	diferent	d'un	home.

UNA	MIRADA	DE	DONA	


