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ДА БЪДЕМ ЖЕНИ
ОТ ЧЕЧИЛИЯ МАНДЖИНИ
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Тези материали са създадени с цел 
да улеснят учителите, които участват 
в програмата. Те могат да бъдат 
използвани свободно при провеждане 
на дискусии или иницииране на 
практически упражнения с учениците. В 
тях ще откриете различни елементи от 
контекста на филма, насоки за анализ, 
предложения за педагогическа работа, 
връзки с други творби, ключови думи.    

Проектът е финансиран от Български 
Фонд за Жените и подкрепен от Френски 
институт в България 

Този работен лист може да се използва 
само с нетърговска цел, съдържанието 
му е запазено по смисъла на Закона за 
интелектуалната собственост.

Всички права запазени: Сдружение „Арте 
Урбана Колектив“ 

МОЕТО МЯСТО В 
КИНОТО

Автори
Арно Е, Еви Карагеоргу, Ралица Асенова

Кинообразователна програма за 
овластяване на момичета и
млади жени.



3

Чечилия Манджини е родена през 1927 г. в Мола ди 
Бари в региона на Пулия, този архаичен, отдалечен 
и лишен от възможности юг на Италия. Може 
би от този произход идва и влечението ѝ към 
маргинализираните и „невидимите“ хора, които тя 
снима и фотографира през целия си живот. Манджини 
израства във Флоренция, където преживява периода 
на фашизма, участвайки във военните маршове като 
всички младежи в Италия. В скованата следвоенна 
Италия, тя проявява подчертан антиконформизъм, 
носи панталони и почти винаги държи цигара в 
ръка. Започва да се занимава с фотография по време 
на пътуване до остров Липари, до който стига след 
двадесет часа пътуване с параход.

През 1952 г. Манджини се премества в Рим, което е 
решаващ момент както от лична гледна точка (там се 
запознава с Лино дел Фра, бъдещият й съпруг, с който 
често работи като сърежисьор), така и от артистична 
гледна точка. Именно там Чечилия Манджини открива 
т.нар. borgate - покрайнините на италианската 
столица, в които живеят работническите класи, в 
мизерни постройки или евтини модерни жилища. 
Манджини се разхожда из тях като фотограф, а вече 
известният по това време Пиер Паоло Пазолини им 
посвещава романа си „Жесток живот“ (Ragazzi di vita, 
1955), който се превръща в събитие. Филмовият дебют 
на Чечилия Манджини е посветен на младежите от 
бедните крайни квартали – „Непознатите на града“ 
(Ignoti alla Città) и „Песента на ручеите“ (La Canta delle 
Marane), за които Пазолини пише авторски коментар: 

РЕЖИСЬОРКАТА

ЧЕЧИЛИЯ МАНДЖИНИ:  
ПИОНЕР АНТИКОНФОРМИСТ

Когато един продуцент ми се обади, за да ме попита 
дали не искам да снимам документален филм, веднага 
се сетих за предградията, които всъщност никога не 
са ме напускали. Решаваща роля изигра и визията на 
Пазолини. Затова си казах: „Нека да направим този 
„Жесток живот“. Обадих се на Пазолини. Намерих 
номера му в телефонния указател. Живееше в доста 
прилична къща в Монтеверде, близо до виа ди Донна 
Олимпия. Той дойде веднага в монтажното студио, 
изгледа документалния филм, поиска да го види 
отново, води си бележки и много бързо ми изпрати 
оригинален текст.

* Из интервю на Чечилия Манджини с Ан-Виолен Ук: https://www.
centrepompidou.fr/fr/magazine/article/pier-paolo-pasolini-raconte-par-la-doc-
umentariste-cecilia-mangini



Манджини съзнателно избира документалното 
кино, защото то позволява един вид дискретност и 
ограничени разходи в сравнение с игралното кино; то 
създава свободни творчески зони, които тя реализира 
с талант. Стилизирано, виртуозно и поетично, 
нейното кино има и силно изявен политически аспект. 
Манджини подчертава жизнеността на младежите от 
работническата класа и ограниченията, които тежат 
върху тях (и още във филмите „Томазо“ - Tommaso 
през 1965 г. и „Юздата на врата“ - La briglia sul collo 
през 1974 г.). Режисьорката поставя под прожекторите 
невидимите хора от градските периферии или южните 
краища на Италия („Стендали – все още свирят“ - 
Stendali - Suonano ancora и „Мария и дните“ - Maria e i 
giorni през 1958 г.).

Чечилия Манджини също така започва открито да 
поставя под въпрос историческия епизод с Мусолини 
и неговите продължения в следвоенния период 
(например филма „На оръжие – ние сме фашисти“ 
- All'armi siam fascisti, монтаж на архивни кадри, 
режисиран през 1962 г., съвместно с Лино дел Фра и 
Лино Мичике) или да реализира филми-изследвания, 
под формата на социална и политическата критика 
като „Да бъдем жени“ (Essere donne), „Весела Коледа“ 
(Felice natale, 1965) или „В и В“ (V & V, 1970). 

Ангажираността й към угнетените хора я кара да 
пътува с Лино дел Фра до Виетнам през 1964 и 1965 
г., както е показано във филма „Две забравени кутии 
– едно пътуване до Виетнам“ (Due scatole dimenticate 
- un viaggio in Vietnam), режисиран съвместно с Паоло 
Пизанели през 2020 г. Чечилия Манджини режисира 
и страхотен римейк на прочутия филм на Пиер 
Паоло Пазолини „Любовни срещи“ (Comizi d’amore, 
1964) : „Любовни срещи ’80“ (Comizi d'amore '80, 1982-
1983), който в три епизода, заснети за обществената 
телевизия, възприема принципа на пътуващи 
интервюта из цяла Италия. 

От 70-те и особено от 80-те години нататък Манджини 
реализира все по-малко филми - тя продължава да 
работи основно като сценарист. И въпреки стойността 
на филмите и фотографиите ѝ, изпада в известно 
забвение. Но от началото на 2010 г. е преоткрита 
в Италия и Франция, което е справедливо за една 
велика режисьорка, пионер на италианските жени 
режисьори, яростна хуманистка, свободолюбива жена 
и антиконформистка. На 92-годишна възраст тя дори 
участва в игралния филм на Стефан Батю Vif-Argent 
(2019). Чечилия Манджини умира през януари 2021 г. 
в Рим. 
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Резюме на филма:

„Да бъдем жени“ е своеобразно кинематографично 
изследване на условията за живот на жените в Италия 
в различните му  аспекти: икономически, социален, 
психологически и културен. Започвайки от женските 
модели, предлагани от културната индустрия - дивите 
на киното и манекените на модните списания, 
филмът търси своите героини сред „истинските 
жени“, от всички възрасти, от северната и южната 
част на Италия. Работнички – във фабрики и по 
домовете, домакини, възрастни жени и съвсем млади 
момичета, от села и от периферията на градовете - те 
вършат домакинската работа, грижат се за децата и 
са подложени на различни форми на дискриминация.

КОНТЕКСТ

Италия, 1964 г., 29 мин.  
Формат: 1,33, цветен и черно-бял 
Режисьор: Чечилия Манджини 
Текст: Феличе Киланти 
Оператор: Лучиано Графиня 
Монтаж: Марко Мененти 
Музика: Егисто Маки 
Организация: Армандо Бертучиоли, Джузепе 
Рисполи 
Продукция: Unitelefilm 
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КИНОВЪПРОСИ И 
ОТПРАВНИ ТОЧКИ 
ЗА АНАЛИЗ
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„Да бъдем жени“ принадлежи към 
кинематографичната форма на памфлета, 
т.е. политически ангажиран филм, имаш за 
цел да убеждава публиката  в  своите идеи. 
Филмът е създаден като част от отдела 
„Преса и пропаганда“ на Италианската 
комунистическа партия, която по това време 
е втората политическа сила в страната. През 
1963 г. е създадена продуцентската структура 
Unitelefilm. Въпреки, че Чечилия Манджини 
е близка до комунистическата партия, тя 
никога не е била неин член, бранейки своята 
независимост и свобода. 

Разкриването на общественото състояние 
на жената е замислено като строга 
контраинформация, представляваща 
алтернатива на медийните ресурси, 
концентрирани в ръцете на капиталистите 
в страната. Ако контраинформационното 
кино се появява още през 30-те години на 
ХХ век (например международният колектив 
„Работническа лига за кино и фотография“ 
/ The Workers Film and Photo League), то се 
развива през 60-те години на ХХ век, важно 
десетилетие за политически ангажираното 
кино, промотиращо социалния прогрес и 
революционните процеси. 

Памфлетисткият стил на филма се вписва в 
идеологическите борби на 60-те години на ХХ 
век. Комунистическата партийна сила атакува 
основите на капиталистическата система, 

за да постигне напредък и еманципация, в 
този случай от гледна точка на положението 
на жената в обществото. Но „Да бъдем жени“ 
разчита също така на журналистическа 
обективност, а в надписите е наречен 
„кинематографичен документ“, основан на 
данни, наблюдения и цифри - започвайки 
например от факта, че 6 милиона жени са 
работнички и още толкова са домакини. Тези 
обективни данни придават на филма вид на 
проучване, а очакваният реторичен ефект е 
да се засили потенциалът за убеждаване и 
включване в каузата. 

* „ФИЛМОВ ДОКУМЕНТ“, ПАМФЛЕТ
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Въпреки че се основава на данни и цифри, 
„Да бъдем жени“ е вид войнстващо кино, 
което вярва в собствените си средства за 
провокиране на подкрепа, като поразява 
зрителското въображение със силни образи, 
които създават дискурс - например кадърът 
с детето зад оградата, който предизвиква 
мисълта за затвор. 

Ключовата дума тук е „монтаж“, който е 
в основата на  средствата за убеждение 
за определена идея. Всичко е изградено 
на базата на сравнения, много от които 
стилистично се отнасят до руския и съветския 
авангард - източник на вдъхновение за 
Манджини, особено Сергей Айзенщайн. 
Чечилия Манджини реализира майсторски 
монтаж на различните материи, с които 
филмът разполага - образи, звуци, думи, 
музиката на Егисто Макки. Именно 
музиката действа по два съвсем различни 
начина: в съзвучие с темата, средство за 
нейното подчертаване, или напротив, като 
контрапункт, форма на несъответствие между 
музиката и например кадрите. 

Монтажът на изображенията създава 
значими смислови връзки: пример за това 
в самото начало на филма е ритмичното 
съпоставяне на модните снимки и атомната 
бомба. Това са, всъщност две страни на едно и 
също унищожение на човечеството - облакът 
от ядрения взрив в един момент е монтажно 
свързан с косата на женски модел. Според 
тезата на филма, и в двата случая виновникът 
е един: капитализмът. 

Разбираме, че филмът не е заснет със 
синхронизиран звук - когато образът и звукът 
са заснети едновременно, похват, който  
позволява разказите да бъдат монтирани по-
свободно, отново за да се подсилят ефектите 
и смисъла. Пример за това е сцената, в 
която бащата се грижи за детето си, докато 
съпругата му е на работа – звуковият 
монтаж засилва патетичността, придавайки 
кошмарно измерение на епизода. 
В „Да бъдем жени“ има нещо поразително 
- ако филмът е своеобразна гледна точка, 
женски поглед към състоянието на жените, 
то коментарът (на гласа зад кадър) е в 
мъжки род, сякаш е адресиран генерално 
към мъжете, за да повиши осведомеността 
им: „Моралният мързел и егоизмът все още 
пречат на много от нас да разберат пълната 
стойност на това присъствие.“

* МОНТАЖ

АНАЛИЗ
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Първата зависимост във филма е свързан с 
изграждането на женски образ. Филмът има 
за цел да счупи огледалото, което страниците 
на списанията поставят пред жените (и 
пред мъжките желания), преминавайки от 
неподвижния образ на измамната гланцирана 
хартия към движенията на образа, носещи 
обективност - дори и фотографията да се 
завръща понякога в монтажа на филма.  

Чрез образи, коментари и свидетелства, „Да 
бъдем жени“ представя една много мрачна 
картина на положението на жените, някои 
от които сякаш са излезли от архаични 
времена, особено в провинцията.  Работата 
във фабриките е вид продължение на тази 
картина, в други, по-модерни, но също 
толкова пагубни форми. Чечилия Манджини 
повдига също така важната тема за абортите, 
за които е приет закон едва през 1978 г., в 
една до голяма степен консервативна страна, 
под влиянието на Католическата църква. 
Филмът разкрива тази тема в цялата ѝ 
сложност, тъй като ако абортът позволява на 
жените да разполагат свободно с тялото си, то 
в това има и известен парадокс: да направят 
аборт, за да продължат да работят или да не 
абортират, но в резултат на това да останат 
домакини?  

Но филмът има своя цел и подкрепя нуждата 
от обединение, за да се води заявената борба 
- патетичният регистър в средата на филма 
в крайна сметка е заменен от боен и борбен 
тон. Една жена изкачва стъпалата, движейки 
се към нов хоризонт, към редица постижения 
и само организацията - политическа, 
синдикална – би могла да доведе до тях. В 
известен смисъл жените са пролетариат 
като всеки друг: доминирани, те трябва да 
се обединят и организират, за да получат 
достойнство и права.

* ОТ СЪСТОЯНИЕ НА 
ЗАВИСИМОСТ И ПОДЧИНЕНИЕ 
ДО ОРГАНИЗИРАНОСТ В 
ЕМАНЦИПАЦИЯ  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
РАБОТА
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музикален или звуков момент, който 
ви направи впечатление? Защо?  

4. Кое послание на филма бе най-
важно за вас ? Опитайте да го 
запишете от вашата гледна точка.  

5. Ако трябва да дадете друго заглавие 
на филма, то би било…? 

Постепенно бихте могли да се 
задълбочите в по-феминистки 
теми, използвайки например, това 
упражнение с „пост-ит”.

 

Пригответе лепящи се листчета тип 
„пост-ит” и бяла дъска/кадастрон. 
Попитайте учениците дали могат да се 
сетят за ситуация, в която са усещали 
по-различно отношение, свързано 
с пола им. Помолете ги да запишат 
тези ситуации - анонимно, с едно или 
повече изречения. Оставете листчетата 
така, че всеки, който се сети за нещо да 
може да вземе листче и да го запише - 
някои участници биха искали да опишат  
повече от една ситуация.

Всеки, който е приключил, залепя своите 
листчета на кадастрона/дъската. Когато 
всички са готови, прочетете на глас всяко 
листче: обсъдете всяка ситуация, често 
срещана ли е, защо е притеснителна, 
каква би била правилната реакция. 
Групирайте ситуациите по теми - 
външен вид, работно място, натиск от 

обществото и др. 

Обсъдете различните теми: защо 
жените попадат в такива ситуации? Има 
ли решение?

Упражнението може да продължи 
със ситуационна игра: в групи по 
двама, участниците си представят, че 
са членове на парламента и могат да 
предложат законодателни промени, 
които да предотвратят нарушените 
права на жените, които са обсъдени 
до този момент. Всяка двойка избира 
говорител, който да представи 
предложените решения.

След прожекцията, предлагаме 
също така провеждането на няколко 
практически ателиета, които учителите 
могат да проведат с група ученици или с 
цял клас (разделен на групи). 

Покажете на учениците кадър от 
филма, от предложените на страница 
4. Коментирайте това, което виждате, 
започвайки от описание (цветове, 
форми), достигайки до анализ или 
послание.

Бихте могли също така да ги попитате 
как си представят жените в Италия 
през 60-те години? Има ли разлика, 
според тях, между жените, живеещи в 
Южна и Северна Италия?

Дискусията след прожекцията 
може да ви отведе в различни 
посоки – историческа, социална, 
политическа – не се колебайте да 
записвате темите и да отделите 
време за изследването им с вашите 
ученици. 

По време на първата дискусия, 
непосредствено след филма, 
препоръчваме да се стремите 
да го използвате като отправна 
точка : неговите естетика, теми, 
послания, символи… Тези въпроси 
(формулирани за учениците), 
могат да ви помогнат за интересна 
и динамична дискусия:

1. Бяхте ли гледали подобни филми 
(от тази епоха или на подобна 
тема)? Ако „да“ – можете ли да 
ги сравните с „Да бъдем жени“? 

2. Кои са сцените, които ви 
изненадаха най-много? Защо? 

3. Спомняте ли си конкретно 
изречение от коментара зад кадър, 

ПРЕДИ ФИЛМА

ПРАКТИЧЕСКИ 
АТЕЛИЕТА

СЛЕД ПРОЖЕКЦИЯТА

Ателие Колаж

Продължителност: 2 часа

Нужни материали: списания, 
картон, лепило, ножици, 
маркер

Колажът, който предлагаме да 
направите с вашите ученици, 
използва образи от популярни 
съвременни списания. 
В деня на ателието се закупуват 
на случаен принцип списания, 
чиито корици са с образи 
на жени. Ателието започва с 
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анализ на тези образи: как бихме определили 
жените на кориците, с какво се занимават, 
как са облечени, какъв е текста към снимките 
им, какво ги определя, идентифицират ли се 
младите момичета с тези образи - това са част 
от въпросите, върху които бихте могли да 
помислите с учениците. 

Първа част:
На достатъчно голям картон, на който могат да 
работят поне петима ученици, всеки участник 
избира образи на жени от списания, които 
според нея/него се доближават най-много до 
съвременния образ на жената и ги залепя в 
отделна част на картона. След приключване на 
задачата, всеки участник аргументира своя избор, 
а след това всички анализират цялостния колаж. 

Втора част:
На друг картон, всеки участник разглежда отново 
списанията и този път изрязва образи и думи, с 
които се идентифицира, създавайки свой колаж-
автопортрет. Учениците могат да променят 
образите свободно, да добавят изрязани думи 
или изречения, да пишат свои - творческата 
свобода тук е пълна. След изпълнение на 
задачата, отново е нужно време за дискусия и 
аргументация на всеки избор и колаж.

Финална дискусия:
С какво се различават двата колажа един от 
друг? Разбрали ли са участниците нещо ново за 
себе си? Има ли образи, които се повтарят сред 
участниците? Какво биха искали да променят в 
тези образи и тяхното възприемане от околните?

Ателие „Заснемане на фотографии – 
портрети на жени на работа„

Продължителност: 3 месеца, по 1 сесия 
седмично 

Нужна техника: телефон/таблет/фотоапарат, 
статив, компютър 

В рамките на това ателие, предложете на учениците 
да заснемат (с телефон, таблет, фотоапарат) 
портрети на жени на работното им място - биха 
могли да представят жени от своето семейство 
или съвсем непознати, след предварителното им 
съгласие. 

Работните места, на които могат да заснемат 
жените са най-разнообразни - в кварталните 
хлебарници, цветарски магазини, книжарници, 
кафенета и др.; посещавайки местните музеи, 
кина, театри, библиотеки и още - във фабрики, 
земеделски земи, или в собствените им домове. 
Разбира се, преди момента на снимането, всеки 
ученик трябва да отдели време, за да направи 
свое изследване на предварително набелязаните 
работни места, за да поговори с работещите там, 
да научи повече за тях, така, че да си имат взаимно 
доверие. 

Освен изборът на конкретен “модел„ и място, за 
заснемането на портретите е важна светлината, 
композицията на кадъра и личната гледна 
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точка на фотографа. Окуражете учениците да 
отделят време за това, както и да направят 
няколко различни кадъра. Tяхната фотография 
може да бъде изцяло документална, или да 
използва реалността, поставяйки я в решен от тях 
мизансцен (например - работничка във фабрика 
пред главния вход на предприятието, на излизане 
от работа).  

След като всеки ученик избере своята снимка, 
можете да съберете всички на едно място и да 
ги прожектирате в класната стая или друга зала 
- не пропускайте да създадете този специален 
момент на общуване между участниците, които са 
работили по една и съща тема и със сигурност ще 
имат какво да споделят за фотографиите си. Какво 
ги е затруднило в процеса на работа? Какво ще 
запомнят от този опит? 

Към всяка фотография, авторът ѝ би могъл да 
добави кратък текст, даващ информация за 
мястото или жената, която представя.  

След края на ателието, всички фотографии и 
текстове биха могли да се подредят в своеобразна 
изложба, в училище или извън него. 

Ателие за записване на звук - „Жените от 
моята общност в ежедневието им”

Продължителност: 3 месеца, по 1 или 2 сесии 
седмично 

Нужна техника: телефон/микрофон, компютър 
и монтажна програма 

В рамките на това ателие, можете да предложите 
на учениците, с които работите да направят 
свое собствено звуково изследване. Целта 
на творческия процес е да запишат звуци, 
проведени разговори или спонтанни диалози, за 
да представят ежедневието на жените от тяхната 
общност чрез монтаж (на записаните звуци или на 
образи и звуци). 

Първият етап от ателието е записването на 
разнообразни звуци - на улицата, на работните 
места, в домовете на жените, чието ежедневие 
учениците биха искали да представят. Могат да 
работят индивидуално или на малки групи (до 4 
човека). 

Предимството на това, че учениците ще записват 
само звук е, че по този начин повече жени биха 
били предразположени да разкажат историите си, 
да споделят онова, което ги вълнува. Учениците 
биха могли да подготвят въпроси, свързани с 
техния живот, лични и социални битки и др. Важно 
е също така да запишат ежедневието, такова, 
каквото го чуват в своето населено място. Отново 
заради минималната техника (могат да направят 
записи единствено със смартфона си), учениците 
могат да записват и на по-интимни места. 

Вторият етап е свързан с процеса на монтажа на 
записания звук. 
Учениците могат да монтират звуков файл, който 
да разказва сам по себе си избраната от тях 
история, да добавят глас зад кадър, или дори да 
добавят образи - архивни или заснети от тях кадри, 
фотографии които създават сравнения и смисъл, 
подобно на кадрите от „Да бъдем жени”. Можете 
да използвате частта, посветена на монтажа в 
материалите, за да поговорите за идеите на всеки 
ученик или група ученици. 

Финалният етап е представяне на работата на 
всеки ученик или група, както и рефлексия върху 
процеса и резултатите. . 
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Тази обширна, четиритомна сага на Елена Феранте 
(псевдоним, самоличността на авторката не е 
известна), представя живота на две деца от Неапол, 
преминаващи през различните възрасти (детство и 
юношество, младост, съзряване и зряла възраст): Лену 
(съкратено от Елена) и Лила (съкратено от Рафаела). 
С автобиографично вдъхновение, романът започва 
през 50-те години на миналия век и проследява бурния 
ход на италианската социална, политическа и културна 
история. Обединени от необикновено приятелство, 
тези две съдби са твърде бързо разделени от 
икономическите условия: и двете момичета се справят 
отлично с образованието си, но само Елена ще може 
да го продължи, тъй като семейството на Рафаела 
не може и не иска да плаща за него. В книгата става 
въпрос за детерминизъм, за пътищата, по които може 
да поеме животът, за откази и лоялност към себе си и 
към другите. 

Тази творба се радва на огромен успех в Италия и 
в чужбина - преведена е на 42 езика и е обект на 
социологически анализи, най-вече що се отнася до 

мястото на жените в съвременното общество. Елена 
Феранте говори за статута на жените, особено за този 
на жената - творец: „Жените във всички области 
- независимо дали са майки или не - все още се 
сблъскват с изключителен брой препятствия. 
Те трябва да обхванат твърде много неща 
едновременно и често да жертват стремежите си 
в името на чувствата си. Затова намирането на 
отдушник за творчеството им е особено трудно. 
Изисква силна мотивация, строга дисциплина и 
много компромиси. Този процес носи със себе си 
и голяма доза вина. И за да не измести голяма 
част от личния живот на жената, творческата 
работа не трябва да поглъща всички други форми 
на личностно изразяване. Но това е най-сложното 
нещо.“

• Женски съдби в следвоенна Италия: „Гениалната приятелка” 
(L'amica geniale, 2011-2019) от Елена Феранте
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От 1979 г. насам този емблематичен фестивал има за 
цел да популяризира съвременни (чрез конкурсни 
програми) и по-стари филми, създадени от жени, което 
го превръща във важен топос по тема, която днес 
вълнува всички големи и малки фестивали. Избрахме 
да споменем този фестивал, защото той прави много за 
преоткриването на Чечилия Манджини, благодарение 
на програма, която ѝ отдава почит през 2011 г. 

Фестивалът споделя своите амбиции: „Киното не е 
избягало от дискриминацията, която съществува 
в нашите общества. Като индустрия с присъщи 
специфики (артистичен сектор, основаващ се на 
контакти и мрежи), киното също се сблъсква със 
свои собствени бариери. В историята, по целия 
свят, жените са срещали повече трудности при 
отстояването на правата си, при стремежа си към 
равенство, включително финансово равенство, 
при получаването на обществено признание, при 
установяването на творческата си легитимност, 
при изразяването на себе си и при възпитаването 
на самоувереност. Поемайки инициативата 
да популяризира филми, създадени от жени, 
фестивалът решава да се бори срещу цензурата и 
автоцензурата и да покани жени професионалисти 
в сферите на разпространението, излъчването и 
финансирането. Тъй като е отворен за целия свят, 
той изследва както еволюцията на творчеството, 
така и тази на мястото на жените във филмовата 
индустрия.“

По този начин фестивалът обръща внимание 
на начините, по които жените са представени в 
киноиндустрията. Чрез ретроспективите, които 
фестивалът организира, историята на киното се 
преразглежда - възможност за завръщане към първите 
жени – пионери в Седмото изкуство, за отдаване на 
дължимото към тях, именно защото те не винаги са се 
радвали на внимание, съответстващо на таланта им.

• Кино, реализирано от жени режисьори под 
прожекторите: Международният филмов фестивал 
за филми на жени в Кретей
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• Филмът „В нашите ръце“ (Entre nos mains, 2010)  
от Мариана Отеро: жените по пътя към еманципацията

За да се изправят срещу фалита на фирмата, в която 
работят, която произвежда и продава дамско бельо, 
група служители - предимно жени - се опитват да 
поемат управлението под формата на кооператив. 
Докато проектът им се конкретизира, те се сблъскват с 
началника си, но и с реалността на „пазара“. 

Ето какво споделя режисьорката Мариана Отеро за 
своя филм: „Струваше ми се, че най-добрият начин 
да покажа тази революция, която е едновременно 
интимна и колективна, не е да снимам 
съществуващ кооператив, а по-скоро прелюдията 
към неговото раждане, т.е. периода от няколко 
месеца, през който служителите обмислят да 
изградят заедно свой собствен кооператив. Така 
попаднах на Starissima, фирма за дамско бельо 
близо до град Орлеан, в която работят предимно 
жени (...). Повечето от тях са работили там през 
целия си живот, без да членуват в синдикати, 
с изключение на една от тях, и никога не са 
стачкували, въпреки неудовлетвореността им 
и оскъдните заплати. Следователно Starissima е 

предприятие, което от десетилетия е затънало в 
силно изразена йерархична и патерналистична 
система, може да се каже „старомодна“, но и 
парадоксално, по образа на днешния свят на 
работниците, все по-рядко политизирани и 
участващи в синдикални организации, отколкото 
преди около тридесет години. С тази възможност 
за работа в кооператив, тези жени от различни 
културни среди, свикнали да работят „на кланове“ 
и по индивидуален начин, ще трябва да работят 
заедно: залогът за тях беше доста висок."



Източници:

Корица 
кадър от „Да бъдем жени“, реж. Чечилия Манджини

Стр. 2 
Първа снимка: : „Жена с цигара“, изобразяваща Чечилия Манджини
Втора снимка: Чечилия Манджини, от Паоло Писанели

Стр. 5 – 10 
Кадри от филма „Да бъдем жени“

Стр. 11 – 13 
Снимки от практически ателиета на Сдружение „Арте Урбана Колектив“

Стр. 14 
Италиански издания на „Гениалната приятелка“ (L’amica geniale) на Елена Феранте, издателство „e/o“

Стр. 15
Официален плакат на Международния филмов фестивал за филми на жени в Кретей, Франция  
(Festival International de Films de Femmes), 2022 
https://filmsdefemmes.com/ 

Стр. 16
Кадър от филма „В нашите ръце“, реж. Мариана Отеро, продуцент: Archipel 33
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