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àngels barcelona us convida a un col·loqui sobre la representació de la dona treballadora com a
contra-geografia dels processos de globalització econòmica i els recursos estètics de la imatge
documental a Factory Complex (2014-15, 98 min.), documental d’Im Heung-soon part de
l’exposició Staging the singularity of memory.
El col·loqui, a càrrec de Marta Selva i Pol Capdevila, estarà precedit per la projecció de Basement My
Love (2000, 17 min, VOSENG), precedent directe de Factory Complex per l’esbós que l’artista fa de la
figura de la dona treballadora a Corea a partir de membres de la seva família.

Des del cinema i les pràctiques audiovisuals contemporànies es plantegen sovint visions alternatives
als règims de representació tradicionals sobre la dona, que permeten visibilitzar conflictes i
discursos sovint silenciats pel patriarcat, predominant encara en la societat.
Els estudis crítics als actuals processos de globalització i els seus efectes en les economies
domèstiques reclamen un marc d’anàlisi en què el context de les relacions econòmiques
internacionals recuperi els subjectes socials i les seves condicions de subsistència.
A través del documental Factory Complex d’Im Heung-soon, obra per la qual va obtenir el Lleó d’Or com
a Artista Novell a la darrera edició de la Biennal de Venècia, Marta Selva i Pol Capdevila ens conviden a
reflexionar al voltant del rol de la dona treballadora en els processos de globalització econòmica actual i
els drets humans a través d’una anàlisi audiovisual d’aquesta obra.
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