
Dokumental feministak isolamenduan  

Elkarren artean oso ezberdinak diren dokumentalak proposatzen dizkizuegu. Hor doaz          

trailerren estekak: 

 

She 's beautiful when she' s angry 

70eko hamarkadako feminismo erradikalaren hasiera ezagutzeko dokumental bat AEBetan.         

Bigarren olatu feminista da argudio, arrazoi eta azalpen gehien emakume guztioi oparitu            

digun feminismoaren historiaren zatia. Funtsezkoa da horretan sakontzea 

 

It 's a girl. (2012). 

"Neskato bat da: munduko hiru hitz hilgarrienak". 2012ko dokumental honek hamarkada           

askotan India edo Txina bezalako herrialdeetan neska jaio berrien hilketak salatzen ditu.            

Bulbarekin jaiotzea, hiltzeko jaiotzea zer testuingururen arabera den. 

 

Babies. (2019) 

Netflixen dokumental sail bat, itxuraz haurtxoei buruzkoa, baina hori baino gehiago ematen            

duena. Adibidez, ba al zenekien alabaren edo semearen hazkuntzan inplikatzen diren           

gizonek beren amen oxitozina maila berberak garatu ditzaketela? Bazenekien amaren esnea           

ez dela beti berdina eta hainbat faktoreren arabera aldatzen dela? (Hori bai, horri ikuspegi              

feminista jarri beharko diozu zuk behin baino gehiagotan). 

 

Maria Moliner. Tendiendo palabras (2017) 
Ezin duzu galdu. Kontua ez da bakarrik Maria nor zen eta nola egin zuen bere hiztegia. Baita                 

RAEren zirikatzea, berarekiko eta bere lanarekiko ikusezintasuna eta mespretxua. 

 

Sonita (2016) 

Sonita da gure protaren izena: Iranera ihes egiten duen neska afganiar bat, bere amak sal ez                

dezan. Ihes egiteko arrazoietako bat rap munduan aritu nahi duela da. Bai, rap erara. Eta               

ezin duzu imajinatu zein letratan. 

 

Amanda Knox (2016) 

Zu, ni, edonor, Amanda izan gintezkeen. Justizia patriarkala, dokumental honetan argi           

ikusten da pentsatzeko, "Ikertzeko" eta epaitzeko modua sistemak badituela. 

 

Womanhood (2018) 

Beryl Magokok, dokumental honen zuzendariak, emakumeen mutilazio genitala jasan zuen.          

Berylek gogoan du bere bizitzako une hori, nola sentitzen zuen helduaroa sorrarazten zuen             

erritual horrek. Dokumental honetan, bere oroimenetik ibilbide bat egiten du, beste           

emakume batzuekin hitz egiten du eta bere oraina ulertzen saiatzen da: inork ez zion abisatu               

egun hartan bere bizitzari eragingo zion minaz. 

 

https://youtu.be/Oc6zT4mVVuc
https://youtu.be/ISme5-9orR0
https://youtu.be/e3HuD9Ehb_0
https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/maria-moliner/4428992/
https://youtu.be/XvQHjU3pZo0
https://youtu.be/ehu6xWxSJ80
https://youtu.be/CuAY4OLZ3K4

