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TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL:

Transidentitats, amb Cecilia Barriga
22, 23 i 24 de juny, dimarts, dimecres i dijous, de 16.00 a 21.00 h



TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL
Tallers Plàstiques 1 i 2 de L’Escorxador
22, 23 i 24 de juny, dimarts, dimecres i dijous, de 16.00 a 21.00 h

Transidentitats,
amb Cecilia Barriga
Taller dirigit a persones que tinguen interés a aprendre les tècniques 
bàsiques del llenguatge audiovisual i la utilització d’aquest mitjà com a 
llenguatge i expressió d’identitats individuals i/o col·lectives en qualsevol 
àmbit de la diversitat sexual, ètnica, cultural, política, etc. No es requereix 
el coneixement dels mitjans tècnics. El mètode de treball és l’anàlisi de 
pel·lícules i materials audiovisuals que plantegen nous debats identitaris 
i estètics.
Els treballs que es realitzen al taller es projectaran en la festa de cloenda 
del festival DIVERSA 2010, el 2 de juliol.

Cecilia Barriga, directora i productora.
Fran Egea, ajudant i tècnic d’edició.

Més info: 
www.hamacaonline.net/autores.php?letra=b 
www.wmm.com/filmcatalog/pages/c7.shtml

Informació i inscripcions: info@centrelescorxador.com
Destinat a: totes les persones que tinguen interés per la creació 
audiovisual en l’àmbit de la diversitat sexual, ètnica, cultural, política, etc.

Places: 20  ||  Preu: Gratuït  || Hores: 15 || Nivell: Iniciació

Càmeres: el centre posarà a disposició de l’alumnat una càmera 
professional. L’alumnat portarà la seua pròpia càmera, domèstica o 
professional. No és imprescindible, però sí recomanable. També és 
possible utilitzar dispositius mòbils com iPhone o d’altres.

Cecilia Barriga
(Concepción, Xile, 1957)

Va deixar el seu país amb 
dènou anys per a estudiar a 
Madrid. Llicenciada el 1984 en 
Imatge i So per la Universitat 
Complutense. El 1994 es va 
instal·lar a Nova York per a 
estudiar escriptura de guió i 
videocreació a la Universitat 
de Columbia. De tornada a 
Espanya, ha realitzat nombrosos 
documentals i reportatges de 
televisió, sense deixar el terreny 
de la ficció.
Actualment, i dins del gènere 
de l’experimentació, destaca 
el seu internacional vídeo 
experimental Meeting Two 
Queens, (Trobada entre dues 
reines) 1991, referenciat com 
a treball de culte per moltes 
universitats internacionals i 
que ha participat en diverses 
mostres d’art internacional. S’ha 
presentat al Museu Reina Sofía 
i al Bilmuseet Umea-Suècia. 
També el vídeo experimental 
El origen de la violencia, 2004, 
que ha participat en la mostra 
“Cárcel de amor”, del Museu 
Reina Sofía, i Ojo Eje, 2008, 
film experimental presentat al 
Festival Internacional de San 
Francisco 2009.
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