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dokumentaletik fikziozko film luzera



Antolatzailea: Kultura Communication eta Desarrollo KCD

GGKE eta Bilboko “Film Sozialak” Nazioarteko Zinema

Ikusezinaren Jaialdia.

Data: 2022ko maiatzaren 17tik 20ra

Ordutegia: 17:00 – 20:30

Lekua: Oteiza Aretoa – Bizkaia Aretoa Bilbo. Abandoibarra

etorbidea, 3.

Irakaslea: Marilyn Solaya, zinema zuzendaria kubatarra.

Norentzat: Ikus-entzunezko inguruneko emakumeak,

profesionalak edo ikasleak.

Kopurua: 15 lagun gehienez, izena eman duten hurrenkeraren

arabera.

Izenemateak: Formulariorako esteka

Parte hartzea bermatzeko, 40 €-ko fidantza eskatzen da pertsona

bakoitzeko, eta osorik itzuliko da tailerra osatzean. 

Diru-sarrera ES63 2095 0080 5091 0962 8411 kontu-zenbakian egin, izena

eta abizenak jarri eta info@kcd-ongd.org helbidera bidali maiatzaren 14a

baino lehen.
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Nazioarteko profila duen emakume zinemagile baten lana zuzenean
ezagutzea.
Ikus-entzunezko proposamen baten sorkuntza-prozesuaren ikuspegi
orokorra eskaintzea, sortzeko unetik hasi eta banaketaren faseraino.
Partaide diren emakumeen artean konfiantzazko gunea sortzea,
emakume zinemagileen arteko pentsamendu kolektiboa aztertzeko,
eztabaidatzeko eta sendotzeko.
Emakume zinemagileei tresna berriak eskaintzea haien ahalduntze
profesionala eta soziala sendotzeko.
Komunikazioaren ahalmen eraldatzailea garatzeko beharrezkoak diren
zenbait kontzepturen inguruan hausnarketa egitea.

Tailerraren helburua: 

Tailerraren deskripzioa: 
Norberaren ikusgarritasuna komunikatzeko duen gaitasunaren araberakoa da.

.
Marilyn Solaya.

Film bat sortzeko prozesua landuko dute tailerrean. Horretarako, En el
cuerpo equivocado (2010) dokumentaletik abiatuta Vestido de novia (2014)
fikzioa sortzeko lanaren benetako analisia hartuko dute kontuan. Marilyn
Solaya zuzendari kubatarrak arte eszenikoetako ibilbidea hasi zuenetik
garatzen diharduen lan-metodoa da. 
Vestido de novia fikziozko filma berez ez zen izan En el cuerpo equivocado
dokumentalaren moldaketa, baina filmak dokumentalari zor dizkio gidoia
idazteko funtsezko baliabideak. Fikziozko film luzeak bere kodeak ditu. Ez da
nahikoa istorioa garatzea, gidoi berri gisa planteatu behar da. 
Jarraibide egokia da hori beti. Istorioa film labur batean kontatzeak —dela
dokumentala, dela fikziozkoa— ikasteko eta ideia ontzeko aukera ematen
du, lana kontrolagarriagoa baita. Sorkuntza-esperientzia hori Marilyn
egilearen ezaugarri pertsonal bilakatu zen, eta aukera eman dio prozesu
bakoitza aprobetxatzeko, bere lanaren oinarri diren eta bizitza propioa
duten beste produktu batzuk sortuta.



Metodologia

Tailerrean dokumentala eta fikziozko filma eskainiko dira, taldean zenbait

gai aztertzeko: 

1.Hasierako ideia eta ikerketa

Istorioa idazteko orduan, lanari ekiteko gogoa piztuko duen ideia

erakargarria aurkitzea da lehenengo pausoa. Ideia hori pertsonaia berezi

bat izan daiteke, fikziozko leku bat, prentsan irakurritako albiste bat,

norberaren bizipenen bat, gai jakin bat… 

Hortik aurrera, gidoia idazteko, dokumentazio- eta ikerketa-lana egin behar

da; izan ere, funtsezkoa da pertsonaiak inguratzen dituen mundua

ezagutzea.

2. Gaia

Ez da erraza film baten gaia zehaztea. Baina hori ez badugu argi, porrot egin

dezakegu gidoiaren fasean, filmaketan eta prozesu bakoitzean zehar.

Idazten edo zuzentzen hastean, galdera hauek egin behar dizkiogu geure

buruari: Zertaz hitz egin nahi dut? Zer baieztapen etiko adierazten da

istorioaren amaieran?



3. Pertsonaia

Edozein fikzio-lan sortzeko prozesuan, pertsonaiak sortu eta eraikitzea

oinarrizko ariketak dira. Baina, zein da pertsonaiaren jatorria? Zer kezka eta

galdera dira haren sorrera eragiten dutenak? 

Ondo garatutako pertsonaia bat (hau da, kongruentea eta sinesgarria dena)

sortzeko, hura ezagutu egin behar duzu: horixe da garrantzitsuena. Zure

pertsonaiaren nortasunak, motibazioek eta mundu-ikuskerak eragin

nabarmena izango dute haren ahotan jarriko dituzun erabakietan eta

elkarrizketetan. 

4. Istorioa

Azalpena, peripezia eta katastrofea dira, Aristotelesen arabera, antzezlan

baten ekitaldiak. Horien parekoak lirateke planteamendua, garapena eta

amaiera.

Hiru ekitaldien egitura narratiboa da istorioa eraikitzeko aldamioa.

Horregatik, funtsezkoa da gidoiaren ahalik eta bertsiorik onena erabiltzea.

Hala ere, gidoi on guztiak ez dira gauzatuko.

Ez dago bide zuzenik istorio bat kontatzea lortzeko. Baina guztien

abiapuntua berbera da: ideia bat.





Marilyn Solaya Borregos Habanan jaio zen 1970eko abuztuaren
6an.Aktore, gidoilari, ekoizle eta zuzendari kubatarra da. 

Ikus-entzunezko Komunikabideen Artean lizentziaduna da eta
Antzerki Zuzendaritza ikasi zuen Goi-mailako Arte Institutuan.
 
Aktore gisa hasi zen zineman lanean 1993an, Tomás Gutiérrez
Alea eta Juan Carlos Tabío zuzendarien Fresa y Chocolate filmean.

1996an Eliseo Subiela zuzendariaren Despabílateamor film
argentinarrean hartu zuen parte. Gerora, Kubako Arte eta Zinema
Industriako Institutuarekin batera zenbait koprodukziotan hartu
du parte, eta baita San Antonio de los Bañoseko Zinema eta
Telebistako Nazioarteko Eskolaren film laburretan ere.

1992. eta 1993. urteen artean zuzendari laguntzaile izan zen
telebistan, dramatizatutako telesailetan, eta 1992tik 1994ra Arte
Eskolen Esperimentazio eta Sustapenerako Zentro Nazionalean
egin zuen lan.

Alegrías film laburra izan zen Solayak zuzendutako lehen zinema-
lana, 1999an. 

En el cuerpo equivocado (2010) dokumentalaren gidoia idatzi du
Solayak, bai eta zuzendu ere. Gainera, En busca de un espacio
(2019) zuzendu du, Retamar (2004) dokumentalaren
zuzendarietako bat da eta Mírame mi amor (2002)
dokumentalaren eta Hasta que la muerte nos separe (2000) film
laburraren gidoiaz eta zuzendaritzaz arduratu da, besteak beste. 
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