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A girl walks alone...
La figura de la cineasta femenina dins del fantàstic és 
considerada una rara avis. Els patrons culturals i socials que 
imperen a la indústria del cinema han identificat tradicionalment 
determinats gèneres com a propis de de la sensibilitat femenina, 
confiant el lideratge de projectes dins del terror, la ciència ficció, 
l’acció o del thriller, per exemple, als homes creadors. 

WomanInFan neix amb la voluntat de reivindicar el paper de la 
dona cineasta dins del gènere fantàstic.





Visibilització històrica
Dones vinculades a la producció fantàstica hi ha 
hagut des dels inicis de la cinematografia, però 
els seus noms han estat oblidats, supeditats a 
les firmes dels companys masculins o bé han 
estat poc reivindicades.

WomanInFan pretén posar llum en la memòria 
històrica de totes aquelles dones que han 
contribuït d’una manera o una altra a la història 
del cinema fantàstic. En aquest sentit, s’inicia la 
creació d’un fons documental online de 
memorabilia.

Milicent Patrick abraça la seva 
criatura de la llacuna negra
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Conscienciació
Destacant la presència femenina en la producció 
cinematogràfica recent.

Posant de manifest les dificultats, interessos i 
tendències del cinema fantàstic creat per dones.

Creant campanyes d’identificació amb models 
d’èxit i sensibilitzant les noves cineastes.

Fent possible un cinema fantàstic des de la 
perspectiva femenina.

Karyn Kusama, guanyadora del 
Sitges 2015 amb The Invitation

2



Fan Lab
Dins de les accions de desenvolupament de 
projectes de Sitges Industry és previst un espai 
per acollir cineastes femenines interessades en 
el gènere fantàstic.

El Fan Lab comptarà amb una secció fixa 
WomanInFan amb activitats específiques i un 
programa de beques adreçat a futures 
productores, directores i guionistes.  

La première de Babadook va 
obrir el debat sobre un terror 
íntim femení
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Xarxa
El Festival de Sitges preveu sumar a la seva 
acció totes aquelles iniciatives que promoguin la 
participació de la dona en la indústria 
audiovisual i, en concret, en la producció 
fantàstica.

Women in Horror Month és una 
de les primeres xarxes 
internacionals dedicades a la 
dona i el gènere fantàstic
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Sitges presenta
El Festival de Sitges amplia el seu camp 
d’actuació amb funcions de producció i 
distribució cinematogràfiques, per tal de donar 
visibilitat al treball sorgit de les beques 
WomanInFan.

Bloodthirsty, producció 2021 
que reinventa el mite amb dones 
llop
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Web dedicada
Cartel·les commeratives
Publicació oficial al 2022

Podcast
Entrevistes i webinars

Activitats d’indústria amb 
focus WomanInFan
Beca presencial per a tres
cineastes

Acords internacionals i 
nacionals
Promoció de la circulació 
del talent

Producció curtmetratge 
i distribució

Visibilització Conscienciació Fan Lab Xarxa Sitges presenta




