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Pilar Bonet
Universitat de Barcelona

La casa com a espai sexual i polític: Domestics, de Catherine Opie

En la seva obra Autoretrat (1993), Catherine Opie renuncia a mostrar el rostre com a imatge
identitària i ensenya la seva esquena nua, on veiem un dibuix de grafisme infantil fet a cop de
ganivet sobre la pell. El traçat, a carn viva, està pintat amb el color de la sang que desprèn la
ferida. Veiem un estereotip infantil i cultural: la caseta amb teulada, el fum de la xemeneia, un
núvol que tapa el sol i una parella agafant-se les mans. Aquesta icona familiar, l’estereotip de
l’arquitectura domèstica, funciona sense entrebancs fins que apreciem que la parella que s’aga-
fa les mans són dues dones, dos esquemes antropomòrfics que reconeixem per les faldilles com
a atribut femení. 

Amb aquesta fotografia, amb aquesta ferida a la carn, Catherine Opie dibuixa la possibilitat de
la “diferència”: les altres llars domèstiques, les altres famílies vedades a l’opció dels imaginaris
infantils i adults. Amb el dibuix infantil atorga visualització a una forma de comunitat, a un
tipus de família, que es confronta amb els patrons establerts per la societat patriarcal: la casa, la
família i la maternitat, és ara un espai polític i sexual. 

Al llarg dels seus treballs fotogràfics, aquesta artista argumenta a l’entorn d’una sexualitat que
desllinda fronteres. I en aquesta recerca estètica sobre la construcció de la identitat des de la
sexualitat, la maternitat i la casa, hi ha una sèrie fotogràfica que té el model cultural i construc-
tiu de la “llar”, de la casa familiar i dels espais interiors, com a principal eix conceptual i icònic:
Domestics és una col·lecció d’imatges de famílies de dones i parelles lesbianes a les seves cases. 

Seguint el model secular de la pintura de gènere (interior amb figures) l’artista explora els nous
models del “gènere”. Representació i crítica de la representació a l’entorn d’un dels símbols més
comuns i primaris: la casa.  

Catherine Opie (Ohio, 1961) és
professora d’art i fotografia a les
universitats de Yale i Ucla. Ha
participat en nombroses exposicions
i esdeveniments internacionals. 
Les seves sèries fotogràfiques
visualitzen les fronteres entre els
gèneres des del moviment queer 
i la defensa d’una sexualitat no
determinada ni restringida a un
gènere o un cos. El conjunt de la
seva obra analitza la construcció 
de la identitat en relació amb la
comunitat i l’arquitectura.

María José González Madrid
Universidad de Barcelona

Las casas del miedo y las casas de lo maravilloso en las pinturas de Remedios Varo

Entre 1961 y 1962, durante los dos años anteriores a su muerte, Remedios Varo pintó un tríp-
tico en el que narra, de manera cronológica, una historia. Esta obra me permite introducir los
temas que voy a desarrollar: la relación de los personajes y las historias narradas con la biogra-
fía de la pintora; su necesidad, como artista vinculada a las propuestas y contextos del surrealis-
mo, de buscar nuevas estrategias para desarrollar un lenguaje plástico propio; y la elección de
unos espacios y ambientes arquitectónicos determinados para construir estas narraciones. En
estas tres pinturas se representan tres momentos de una historia, cada una en un espacio deter-
minado con el que los personajes que lo habitan establecen diferentes relaciones: en la prime-
ra, la arquitectura es el fondo que enmarca pero también encierra a las muchachas; en la segun-
da, las jóvenes desarrollan una labor creativa en un interior que se abre, que está relacionado
con el mundo todo; en la tercera ya no aparecen estructuras arquitectónicas, los personajes via-
jan a través de un fantástico mar de arena y su destino es una cueva. Estas tres formas de espa-
cios, arquitectónicos, domésticos y naturales, se van a repetir en todas las pinturas de la etapa
mexicana de Remedios Varo.

Remedios Varo tenía la costumbre de enviar a su hermano Rodrigo, que vivía en Venezuela,
fotografías de sus pinturas acompañadas de pequeñas descripciones. Las que acompañan a este
tríptico nos explican lo siguiente:

1. Hacia la torre. «Las muchachas salen de su casa-colmenar para ir al trabajo. Están guardadas por los
pájaros para que ninguna se pueda fugar. Tienen la mirada como hipnotizada, llevan sus agujas de tejer
como manubrio. Sólo la muchacha del primer término se resiste a la hipnosis».  
2. Bordando el manto terrestre. «Bajo las órdenes del Gran Maestro, bordan el manto terrestre, mares,
montañas y seres vivos. Sólo la muchacha ha tejido una trampa en la que se le ve con su bienamado». 
3. La huida «Como consecuencia de su trampa consigue fugarse con su amado y se encaminan en un vehí-
culo especial, a través de un desierto, hacia una gruta».

La vida y la obra de Remedios son también la historia de esta pintura: la huida de las casas del
miedo (lo establecido, la familia, el surrealismo) para construir desde las casas de la creación (su
búsqueda de un lenguaje artístico propio) las casas de su viaje vital.

(Las descripciones de las pinturas del tríptico están tomadas de Caillois, R.; González, J.; Paz, O. Remedios

Varo. México: Era, 1966, p. 174.)



Artículos sobre su trabajo aparecen en diversas publicaciones, entre ellas: The New York
Times, Time Out New York, Miami News Times, New York Arts International, Montreal
Mirror Arts, Queens Tribune y en catálogos publicados por diversas instituciones. Su obra
está representada en colecciones privadas en América Latina, Europa, Japón y
Norteamérica, entre ellas: The Elizabeth Foundation for the Arts, en Nueva York y The
Banff Centre for the Arts en Alberta, Canadá.

Natàlia Arranz
Barcelona, 1966

Disseny del catàleg i del material de difusió de la Mostra

Disseny Gràfic a l’Escola Elisava de Barcelona. Especialitzada en imatge corporativa,
promoció gràfica i disseny editorial, amb estudi propi des del 1990. 

Els seus treballs han rebut diversos premis (Campanya Conèixer Barcelona
estimar Catalunya, Trofeo LAUS 92 ADG/FAD; revista Matador B, The 1996 Donside
Graphic Design & Print Award; 46 Concurso Artes Gráficas: Trofeo Agfa-Gevaert, 1997; The
1997 Donside Graphic Design & Print Awards) i han estat publicats i exposats a: Revista
Ardi núm. 22, 1991; Exposició JOVENEWS, 91-92; I i II Mostra Nacional de Xoves Deseñadores
Gráficos, Xuventude 91 i 92; Anuari 92 del Disseny a Catalunya (BCD, 1992); Exposició LAUS
92 (Sala Vinçon, Barcelona, 1993); es la Habana a l’Exposició LAUS 96 (La Virreina,
Barcelona, 1997); a Editorial made in Spain 03, Index Book, 2002, els llibres La
Caravana de la muerte, Humanamente posible, Niños de la guerra i
Infancia robada; a Select B, Index Book, 2004, el llibre Barcelona reina mestiza. 

Tony Azorín

p. 64

Quien bien te quiere no
te hará llorar

Acción indirecta

Cargos profesionales:
Coordinadora de Off Massana desde el año 2000 en la escuela Massana. Colaboradora de
la escuela Massana en los créditos de libre elección (Color+). Profesora de infografía
editorial, Graduado Superior, 2º, 3º diseño gráfico en Elisava.

Profesora de Color aplicado al diseño 2º, dibujo de expresión 2º en Elisava. Profesora
colaboradora en la escuela Bau, Taller de color. Profesora colaboradora escuela Esdi,
Workshop de Señalización. Creación y dirección de la empresa Azorín & Ferrer.

Me considero artista no como cargo profesional sino como decisión y medio de expresión.

Estudios:
Graduada en Artes Aplicadas, especialidad Pintura en la escuela Massana.
Diseño Gráfico en la escuela Elisava.
Reválida en la escuela Llotja especialidad Pintura.
Posgrado de grabado y pintura en los talleres Off Massana.
Fotografía Publicitaria.
Workshop Quam 2001 Presente Continuo, Universitat de Vic.
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Currículums Verónica Aguilera Carrasco
Barcelona, 1976

p. 46

Dunkelheit-Absorbierer=
Darkness-Absorber
Absorbe-Oscuridad

Intervenció en espai públic
Venda d’Absorbe-Oscuridad
Frankfurt, Alemanya. 2004

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Sant Jordi, ha cursat estudis de 
Pedagogia CAP a la Universitat Politècnica de Barcelona. Postgraduada en arts visuals 
per la Hochschule für Gestaltung a Offenbach, Alemanya. Actualment cursa doctorat a la
Universitat de Barcelona. Beca de Taller i producció al centre d’art contemporani Can
Xalant a Mataró. Resideix i treballa a Frankfurt i Barcelona. Des del 1999 membre del grup
artístic Schmalclub, en col·laboració amb el Ballet de Frankfurt (TAT), amb la
intendència de William Forsyte i la direcció artística de Heiner Blum. Nombroses
exposicions i intervencions en l’àmbit de la performance a Hamburg, Offenbach i
nombrosos tallers d’àmbit nacional i internacional entorn de la videocreació. El seu
treball s’emmarca en projectes relacionats amb l’art públic d’intervenció crítica i
interacció social.

Nora Ancarola

p. 69

FRACTAL: lenguaje sin contexto 
(del lenguaje sexista a la violencia contra las mujeres)

Videoart documental
13’ 58”

La visió fractal, localitzada i imposibilitada d’una observació
àmplia del seu desenvolupament, ens impedeix preveure les
conseqüències. El llenguatge fractal és aquell que
s’introdueix sense visibilitzar els seus objectius…

Des de l’any 1977 viu i treballa a Barcelona. Artista Visual. Actualment també gestiona MX
Espai 1010 espai d’art contemporani amb Marga Ximenez a Barcelona, i és professora d’art
a l’Escola d’Art i Disseny Llotja de Barcelona.

Des de Correcció (Col·legi Aparelladors, Barcelona, 1991), Paisatge Submergit
(Capella de Sant Roc, Valls, 1992), Gens d'aigua (Universitat de Lleida, 1994), Río de
la Plata (Centro Recoleta, Buenos Aires, 1996), Missiones-Desaparecidas (Galeria
Filo, Buenos Aires, 1996 i Galeria Zenit, Copenhaguen, 1997), Rio de (la) Plata (La Xina-
Art i MX Espai, Barcelona, 1999), Naranjitas de la Xina, (La Xina-Art, Barcelona, 2002),
Sibil·la (La Interior Bodega, Barcelona, 2004) realitza la seva obra integrada a l’espai i a
la història de l’indret, on la instal·lació és part d'una escenografia, on la ficció i la realitat
responen a una intenció reflexiva del present. 

Catarina Araújo

p. 9

As mulheres da casa 
(Les dones de casa)

Instal·lació multimèdia
2005/2006
2 minuts
(Dimensió de la projecció: 250 x 200 cm aprox.)

Catarina Araújo es va formar en Disseny Visual i, actualment, desenvolupa treballs
d’investigació en l’àrea de Cultura Contemporània i Noves Tecnologies. El seu recorregut
artístic va començar el 1999, amb la participació a “Experimenta” – Biennal Internacional
de Disseny de Lisboa. El 2005 va presentar Narcissa, et les grandes histoires
d’amour – Performance Digital Online, Virose (www.virose.pt), Porto; Room With a
View to the Self – Instal·lació multimèdia – XIII Biennal Internacional d’Art de Vila
Nova de Cerveira i Art.Okupa_2005 – Net Art – EAC ProjectRoom, CCB (Centre
Cultural Belém), Lisboa.

Conceptes com identitat, intimitat i autoretrat són recurrents a l’obra de l’artista. Utilitza
els new media com a dispositius per establir lligams entre la seva obra i els altres. El que
més li interessa explorar és el caràcter performatiu que aquests média possibiliten.

Soledad Arias
Buenos Aires, Argentina

p. 19

Mentiras blancas
White lies

Instalación

Una a una, píldoras blancas se van colocando sobre la
superficie de una pared que de lejos se ve como una piel
hermosa. Elegí aspirina, un medicamento genérico, una
pastilla cotidiana que ofrece alivio temporal para el dolor.
Como una pequeña mentira blanca la aspirina es una
metáfora de la negación, la incapacidad de enfrentarnos a
realidades inciertas. 
La instalacion nos coloca ambiguamente en una zona de
protección, en un espacio de alivio ficticio.

Actualmente vive y trabaja en Nueva York donde recibe su BFA y MFA en Artes Visuales.

Selección Exposiciones:
Soft Sites (ICA, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, 2006); who what
where, proyección de vídeo (Jersey City Museum, 2006); FLOAT (Socrates Sculpture
Park, NY, 2005); who what where, intervención urbana (Galerie Articule, Montreal,
Canadá, 2003); Beginning here: 101 ways (Visual Arts Gallery, NYC, 2004); All
Paper (Alejandra Von Hartz Gallery Miami, Florida, 2004); Memento (Cuchifritos
Project Space NYC, 2003); Mentiras blancas (Galería Canoflan, Nagoya, Japan, 2001);
The S-Files (El Museo del Barrio, NYC, 2000); A Vision of the Nineties (The Art
Museum of the Americas, Washington D. C., 1999) y Artists in the Marketplace (The
Bronx Museum of the Arts, 1994) entre otras. 
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Pilar Bonet

p. 76

La casa com a espai sexual i polí-
tic: Domestics, de Catherine Opie.

Conferència

Historiadora i crítica d’art, professora d’art contemporani a la Universitat de Barcelona.
Actualment treballa en el camp de la crítica d’art en el marc del pensament contemporani
i els estudis visuals.

Ha estat comissària de diverses exposicions de recerca històrica sobre l’art català
d’avantguarda (Olga Sacharoff, Marià Andreu, De Sucre, ADLAN, Club 49) i moltes de
dedicades a artistes actuals (Carlos Pazos, Eugènia Balcells, Perejaume, Concha Jerez,
Francesc Abad, Rogelio López Cuenca, etc.). També ha realitzat  projectes expositius a
partir de les obres de les col·leccions de l’IVAM (El crític riu) i del MACBA (Espais
Obrats) i múltiples col·laboracions per a diferents museus catalans, espais d’art
contemporani i certàmens culturals (Visions de Futur). Va ser responsable del
programa d’art contemporani del Patronat Municipal de Cultura de Mataró (1993-2000). 
Ha rebut el premi a la programació d’art de l’associació catalana de crítics d’art (ACCA) el
1997, i el Premi Espais a la crítica d’art el 1999. Com a assagista publica nombrosos
articles per a catàlegs i edicions d’art (Natures. Una travessa per l’art
contemporani, MACBA; La crítica de arte, El Serbal; Authentic Fiction,
ACTAR, etc.) i col·labora habitualment en diverses revistes al mateix temps que imparteix
cursos i seminaris sobre la crítica d’art i els comportaments artístics contemporanis,
sempre amb especial atenció per les qüestions socials i les perspectives polítiques de l’art.

Mª José Carneros Vegas
Málaga, 1962

p. 14

Dona: Dels Espais i els Objectes

Autoretrat
Fotografia en blanc i negre 
60 x 90 cm
2005       

El 1973 es trasllada a Barcelona amb la seva família, on realitza estudis de grau mitjà fins
al 1982.

Els primers contactes amb la fotografia els té l’any 2000 a l’Escola d’Art Serra i Abella, 
on coneix les interioritats de la fotografia, experimentant amb la càmera estenopeica i 
les tècniques antigues. Des del 2001 cursa estudis a la Facultat de Belles Arts de
Barcelona, i s’especialitza en fotografia.

Dins de les activitats acadèmiques, comença a treballar al voltant de la dona, i se centra
en la idea de la dona com a ésser aïllat a l’entorn domèstic. 

El 2005, comença un projecte continuant amb el tema de la dona, fent servir l’autoretrat
en blanc i negre, d’una manera irònica i crítica, per mostrar una dona atrapada 
darrere dels espais i els objectes domèstics, en algunes realitats massa familiars per a
moltes dones.  

Elisenda Castells
Capellades, 1975

p. 45

Finestra enfora

Oli sobre fusta
130 x 61 cm
2005

Finalitza la Llicenciatura de Belles Arts (UB), en l’especialitat de Pintura, el 1998. El 1999,
obté el Certificat d’Aptitud Pedagògica, de la Universitat Politècnica de Barcelona.
Ha assistit entre d’altres cursos a: Curs de Pintura al Fresc, impartit pel Dr. Antoni Pedrola,
Catedràtic de BBAA (UB), 1997. Cursa les assignatures de postllicenciatura: “Gravat i
estampació III i IV” a la Facultat de Belles Arts (UB), 1999-2000. Curs “El Llibre d’Artista, el
paper com a imatge”, organitzat pel Museu Molí Paperer de Capellades, 2005.

Exposicions col·lectives:
Sala Municipal d’Exposicions Les Voltes de Casa Bas, 1995-1997. Castell de Sant
Joan de Mediona, 1996. Facultat de Belles Arts, Edifici Annex Parxís, 1998.

Exposicions a títol personal:
Les Voltes de Casa Bas, a Capellades, 2000. Sala Municipal d’Exposicions de la
Pobla de Claramunt, 2004. Ha participat a la Fira d’Art d’Igualada, 2000, 2001, 2003 i 2005.

Finalista al Concurs Gaspar Camps d’Igualada, 2003.

Ha estat professora d’Arts Plàstiques al Taller d’Art La Nau, Barcelona, 1998-2005, 
i especialista de Plàstica a l’Escola del Mar, Barcelona, 2002-2005.

Mónica Cateberg

p. 68

La diosa Performance 

Permormance

Mónica Caterberg ha trabajado en Argentina, en los talleres de escultura con Tana Sach y
Ennio Iommi. Participando en varias exposiciones, en el Museo de Arte Contemporáneo
Latino Americano MACLA. Museo Sívori, Alianza Francesa Salón Nacional, etc, obteniendo
algunas menciones por sus trabajos.

Se desempeñó como actriz, escenográfa y vestuarista, junto a la directora Helena Tritek
entre los años 1985 y 2001 .

Además es Psicóloga Guestáltica y Licenciada en Servicio Social egresada de la
Universidad de Buenos Aires.

Actualmente reside en Barcelona, donde trabaja sobre el tema de la Violencia de Género,
en escuelas secundarias y en la Universidad de Barcelona. Es autora del libro Maltrato,
un permiso milenario, que saldrá editado en abril próximo por Intermon Oxfam.

Ha presentado trabajos de Instalaciones y Performances relacionados con temas sociales
y en especial contra el tema de la violencia de género.

Realizó estudios en la Escola d’Arts i Oficis de Barcelona en el Taller de Escultura y en la
actualidad participa del curso de Multimedia que dicta Joseph Asunción.
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Exposiciones colectivas
Visionarios y formalistas, en la Escuela Massana, Barcelona, 1996; Procesos,
Escuela Massana, 1997; Sala d’art Josep Bages, 1998; Premio Piscines Bernat Picornell, 1998
CCCB - Irrupción en ninguna parte, 1999; Espai Agustí Massana Pintura, 2000;
Espai Agustí Massana Grabado, 2001; Futurs Possibles, La Capella, 2002; La poètica
de l’Origen (Primavera del Disseny), 2002; Olla de Grills, intervención, 2003; L’Illa
Diagonal, 2003; Tarifa “Misiana”, 2004; Off Massana, 2005.

Isabel Banal i Xifré 
Castellfollit de la Roca, 1963

Viu i treballa a Barcelona. Artista visual i professora a l’Escola Massana Centre d’Art i
Disseny de Barcelona. En el seu treball reflexiona sobre la tensió i la convivència entre el
món natural i el món urbà, entre els conceptes de natura i artifici. Així com també fa una
mirada sobre l’acte creatiu, en què el blanc és un element constant, entès com a inici i
límit, com a silenci i revelació, com a absència i totalitat.

Ha realitzat nombroses exposicions individuals i col·lectives a Catalunya, i a la resta de
l'Estat espanyol, així com a Itàlia, Bèlgica i França.

Ana Beltrá
Las Palmas de Gran Canaria, 1978

p. 54

Pequeñas fantasías de lo habitado

20 dibujos a tinta china sobre papel
25 x 25 cm 
2005

Me vine a Barcelona, hice Bellas Artes, seguí en Bolonia de Erasmus, pintando mucho,
después empaté con un Master que hice en  Milán en La Universitá della Immagine; una
escuela que estudia los cinco sentidos aplicados a proyectos de empresa. Empecé a
mezclar la cocina con la pintura, a metaforizar con los alimentos y a jugar con lo plástico
que ofrece cada uno de estos mundos.

A partir de ahí, el discurso ha ido creciendo y culminando en  dos exposiciones
individuales Aquí sólo se come papaya y Visione del gusto.

Después hubo un cambio. El encuentro con otro discurso; explorar mi entorno, la ciudad,
los espacios deshabitados, lo aparentemente inerte y las historias que puede ofrecer un
saco de escombros. Con este material hice una exposición, Lo Habitado, que ha ido
moviéndose y que, actualmente, sigue en construcción.

Patricia Bobillo
Barcelona, 1977

p. 34

La Casa a Les Corts

Fotografia digital, fotomuntatge
6 fotografies 15 x 22,56 cm
Suport paper fotogràfic 18 x 24 cm
Gener 2006

Nascuda a Barcelona el 10 de novembre del 1977, cursa els estudis de fotografia a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Participa en voluntariats arreu del món, fet que li farà descobrir, després d’uns anys de
treballar com a secretària de direcció i ajudant de producció a la ciutat de Barcelona, allò
per què un dia va voler estudiar fotografia, el reportatge social. Arran d’aquesta activitat,
juntament amb una inquietud personal, emprèn un projecte fotogràfic amb el títol de La
Infància Òrfena.

Ha treballat d’ajudant de fotografia a l’estudi Photowork Light, especialitzat en publicitat i
alimentació; ha assistit al taller fotogràfic d’Al·liquidoi amb la fotògrafa Donna Ferrato; 
ha participat en diferents cursos de la Creu Roja com ara “Infància Hospitalitzada”, “Salut
Emocional: Relacions de dependència!”; ha col·laborat amb el grup de comunicació del
Servei Civil Internacional i ha publicat múltiples fotografies, així com diversos dissenys
gràfics.

Anna Bofill Levi
Barcelona

p. 57

Esclat

Orquestra de Cambra:, per a 9 instruments
1971

Compositora i arquitecte catalana, formada en les idees de la nova música que inclou
coneixements en art i ciència, des de la fuga i el contrapunt fins a la teoria matemàtica
de la probabilitat, l’electroacústica o la informàtica musical. S’ha especialitzat en el seu
estudi i difusió de les dones compositores. Les seves obres s’han interpretat a moltes
ciutats del món. Ha publicat articles a revistes especialitzades, i impartit conferències i
cursos sobre música i arquitectura.

Doctora arquitecte i compositora, consultora en arquitectura, urbanisme i gènere. És
coautora de força conjunts d’habitatges com Walden-7 a Barcelona i Antigone a
Montpeller (França). És autora, entre d’altres, de l’Escola integral d’ensenyaments artístics
de Tàrrega o de l’Estació de Rodalies de Renfe a la Plaça de Catalunya (Barcelona).
Investiga sobre l’entorn habitat des de la perspectiva de gènere i sobre l’espai públic i la
seguretat urbana. Ha impartit nombroses classes, cursos, seminaris, conferències arreu
del món. 
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Premis
1998 Segon premi al Concurs de Pintors Novells organitzat pel Centre del Comerç de 

Tortosa.
1999 Primer premi al Concurs de Pintura “Ciutat de Roquetes”.
1999 Beca de creació Artística Paradors de Turisme.
2001 Segon premi al V Concurs de Fotografia Jove de Tortosa.
2002 Obra seleccionada al Premi Nacional de Pintura “Ciutat de Castelló”.
2002 Primer Premi al V Premi de Pintura “Ajuntament de Deltebre”.
2002 Obra seleccionada al X Concurs Biennal de Pintura Jove de la Generalitat de 

Catalunya.
2002 Segon premi al 22è Premi de Pintura Vila de Cambrils.
2003 Menció d’Honor al XI Certamen de pintura Ciutat de Vinaròs.
2003 1r Premi de Pintura Gaspar Camps d’Igualada.
2006 Premi 2a edició Art Jove Terres de l’Ebre de la Secretaria General de Joventut.

Exposicions col·lectives
2004 Espais socials, espais urbans. Primavera Fotogràfica, Tortosa.
2004 A-VENT, I Mostra d’Art Contemporani de Figueres.
2004 Deslocalitzar. Intervencions a l’espai públic, Tortosa.

Mireia Cusó Colorado
Barcelona, 1979

p. 16

Espiell

Joia
Espiell, plata, fusta de sicomoro, vellut i fotografies adhesives
10 x 10 x 3,5 cm

Per passió per la literatura vaig cursar 4 anys de Filologia Hispànica (UAB 1998-2002).

Posteriorment, i en busca d’un altre llenguatge, em vaig decidir a fer Escultura (Escola
Massana 2002-2005).

Actualment visc a Oporto (Portugal) on estudio joieria a l’Escola d’Art Soares dos Reis.

La barreja entre joieria i escultura em porta a crear treballs en petit format, i a l’exploració
de nous materials. Estant lluny de casa, em descobreixo nòmada, i se’m reforça la idea de
que tu ets casa teva… Tu ets el teu racó del món, un univers intransferible, on viuen totes
les cases on has viscut… i en les que viuràs… i per a elles, per al cos, una petita joia, un
Espiell… un forat des d’on ullar aquest univers personal i més íntim. 

Carmen de la Calzada 
Barcelona

p. 12

La llum de la penombra 

Metacrilat, acetat reflector, fregalls d’alumini, llum, pintura
plàstica sobre fusta
150 x 150 x 9 cm
2005

Neix a Barcelona. Estudia dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics (Llotja), i és aparelladora
(amb especialitat urbanisme) i arquitecta tècnica per la Universitat de Barcelona.

D’ença l’any 1976, ha exposat a la galeria Eude, fundació Miró, 37º c, MX espai, La Interior
Bodega, Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, Terrassa i Girona, Institut d’Estudis
Ilerdencs...

Autora d’Escultura de Llum (instal·lació permanent per a la ciutat de Barcelona al 
c/ Bon Pastor) obra guanyadora per unanimitat del concurs homenatge a Joan Brossa
convocat per CAATB, i finalista amb menció honorífica dels premis FAD en l’apartat
d’espais exteriors.

La seva obra, que transcorre entre la llum i els reflexos, té molt a veure amb la integració
de les lleis universals de la física en el seu món artístic, ja sigui de forma purament
plàstica, escultòrica o a través de les seves instal·lacions.

Marta Darder
Barcelona, 1963

Curadoria i coordinació de la Mostra

distreta en la semàntica i obsessionada per la llibertat d’acció. pregunto sobre el sexe
dels àngels sense cap intenció d’esbrinar la resposta. la ruta, els espais entre, el trànsit
són l’objectiu. 

doctora en filologia clàssica per la universitat autònoma de barcelona, escultura a l’escola
d’arts i oficis de la diputació de barcelona, llicenciada en belles arts per la universitat de
barcelona. mare del mauro. professora d’art a la fundació universitat autònoma de
barcelona.

algunes línies de treball: facilitar diàleg, provocar moviment des dels sentits, buscar vies
altres de comunicació, lluitar per la diversitat personal i col·lectiva, aproximació a la vida
quotidiana.

algunes activitats: curadories (de anima, mostra d’art de dones 2006), accions en
instal·lacions municipals (n cm3 d’aigua), instal·lacions de vídeo i fotografia (somnia
mundi, mar de caps), intervencions en espais tancats (in somnis), escultures en
espais públics (global puzzle), esdeveniments col·lectius (olla de grills, 2001-2004),
participació en mostra d’art i vídeo de dones de barcelona (2002-2005), edició de llibres
de fotografies (autoretrats, matenitats i famílies). impacient per seguir.

Lola Donaire   
Barcelona

p. 60

De contes i altres històries

Presentació de l’expoció de Marina Ramoneda

Es llicencia en Història de l’Art l’any 1986. Des del 1984 col·labora com a crítica d’art  a
diversos mitjans com Papers d’Art (Girona), Lápiz (Madrid), el Guia (Barcelona),
Impressions Paral·leles (Barcelona), Revista do maestrado en arte e tecnologia
(Universitat de Brasilia, Brasil), etc. Entre 1989 i 1995 és directora artística dels Cicles d’art
Contemporani a Gràcia (Barcelona). També ha comissariat exposicions com
Reordenacions (Palau de la Virreina, Institut de Cultura, Barcelona), La pàgina en
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Carolina Coppens 
San Miguel de Tucumán, Argentina

p. 44

Casa nómada · equipaje · recuerdo

3 fotografías, una en color y dos en blanco y negro 
(una de 150 x 130; dos de 150 x 80 cm) 
3 Toko no ma/s: cajas de madera que contienen diferentes
objetos, algunos de los que aparecen en las fotografías, que
fueron recogidos en el momento de realizarlas. 
(Dos de 30 x 30 x 10 cm y una de 17 x 17cm)  

Treballo fonamentalment des de la memòria amb les seves deformacions i ficcions. La
memòria, el seu caràcter selectiu, la manera en què fracciona l’experiència i arxiva allò
que l’impacta o interessa, la memòria que es transforma en l’únic equipatge de què no
podem prescindir aquells qui, com jo, es reconeixen nòmades. Treballo amb el concepte
de memòria en el seu doble vessant: qüestionant-la, com una ficció, com una veritat fútil
i, alhora, utilitzant-la d’una manera gairebé biogràfica. 

Vaig néixer a San Miguel de Tucumán, a l’Argentina. Sóc Doctora en Belles Arts per la
Universitat Politècnica de València. He mantingut els meus interessos intel·lectuals tant
pel desenvolupament de la meva faceta artística com pel del meu costat d’investigadora.
En aquest equilibri intento mantenir-me sense renunciar a la meva activitat com a artista,
que m’ha portat a participar en nombroses exposicions col·lectives i individuals en llocs
com l’Argentina, Espanya, Mèxic, el Japó o els Estats Units.  

Matilde Cortés
Barcelona, 1965

p. 23

Primera escenografia 
(planta i detalls constructius)

Infografia
42 x 59,4 cm
2006

Llicenciada en Belles Arts (1988). Professora de dibuix i directora de l’Escola d’Art i
Superior de disseny Deià. 

Exposicions individuals
Reflexos. El Gegant de la ciutat, Barcelona, 2002; Silenci. El Gegant de la Ciutat,
Barcelona, 2001; Vestida d’aigua. El Gegant de la Ciutat, Barcelona, 1999; Solstici. El
Gegant de la Ciutat, Barcelona, 1998; Deixa'm que et digui. Actes del 8 de març, Zé,
Vilafranca, 1996; Que quedi entre tu i jo. Llibreria Pròleg, Barcelona, 1996.

Exposicions col·lectives
Fem art 9a edició. Ca la Dona, Barcelona, 2003; Llibres manipulats. Escola d’Art
d’Olot, 1993; XII Mostra d'Arts Plàstiques. La Bisbal, 1993; XI Mostra d'Arts
Plàstiques, Sala Cultura, Girona, 1992; Fórmula Matemàtica. Museu Comarcal de
la Garrotxa, Olot, 1991; Jeunes Artistes Catalans, Carcassona, 1991; X Mostra
d’Arts Plàstiques per a Joves, Palau Marc, Barcelona, 1991.

Obra publicada
2004 Il·lustració per al mes de setembre a l’Agenda de la Dona

Miryam Costa 

p. 40

Ramona

Instal·lació
Cosidor de fusta, pintura acrílica i collage
Fotocòpia color del quadre de Gustav Courbet, 
L’origine du monde, 1866
38 x 36 x 31 cm
Gener del 2006

Després d’exilis físics i de l’ànima, finalitzo la meva formació d’Artista Plàstica a l’Escola
Nacional de Belles Arts de Montevideo, Uruguai. Des d’allà, començo a fer incursions en
diversos llenguatges, des d’una humil escultura en fang a la imatge digital, les arts
gràfiques, la pintura. Però ha estat en el collage i el fotomuntatge on he trobat la meva
expressió més genuïna. Em valc de materials “pobres”, “bastards”, sense prestigi es
podria dir, per donar-los una nova significació, una nova poètica. Resignificar, transgredir
judicis estètics, és per a mi un camí cap a la llibertat interior i expressiva. 

He participat durant aquests anys en múltiples exposicions i intervencions artístiques en
l’espai urbà.

Judit Cunillera Montcusí
Tarragona

p. 24

7.650 

Ganxet
60 x 150 x 80 cm
2005

La Judit tindrà cinquanta anys l’any 2033. Va néixer a Tarragona i ha crescut en un poble
de l’Alt Camp on jugava amb la seva germana a fer cabanes i a altres jocs. Després va
estudiar Batxillerat artístic a Valls. 

Ara viu a Barcelona i estudia Belles Arts, cosa que sempre havia volgut fer. De fet està a
punt d’acabar la carrera i encara no sap què serà quan sigui gran. Això és perquè d’entre
el munt de coses interessants que li agradaria fer encara no n’ha completat ni una part, i
això que n’ha après a fer moltes estudiant i vivint. Per exemple: de petita veia com la seva
padrina feia ganxet. Ella li’n va ensenyar. I ara en fa, potser per recordar-la o potser per
no oblidar-se de quan era petita.

Rosa Curto
Tortosa, 1976

p. 35

Llençol

Tècnica mixta
200 x 300 cm

1999 Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.
Actualment és professora de secundària.
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Organizó y dirigió exposiciones, performances y eventos especiales que incluyen
conciertos en directo de diversas tendencias musicales que incluyeron actos pictóricos
gestuales plasmados en directo, con proyección simultánea de sus obras. Destacan entre
sus últimas acciones: Esmeralda all’a Italiana en homenaje a la cultura y la música
clásica italianas.

Impartió conferencias, cursos de creatividad y plástica donde aplicó programas de
creación propia. En su actividad de profesora de plástica organiza visitas guiadas en grupo
a museos de arte contemporáneo para difundir y acercar el arte a jóvenes y adultos.

Julia Fossi

p. 29

L’homenatge

Fotografia digital amb marcs daurats
3 metres d’alçada com un tríptic religiós. 
1998

Julia Fossi va néixer a Londres, en els anys 60 de pares anglès i italià però es va criar,
molt de temps amb la seva àvia, en un suburbi de classe obrera del Midlands. Va retornar
a Londres i va obtenir un BA Hons. en l’Art Bo a la Byam Shaw School of Art. Ha passat la
major part de la seva vida adulta treballant i estudiant al Nord i a l’Est de Londres com a
mare soltera amb el seu fill George. Va venir a viure a Barcelona fa cinc anys i ha tingut
aquí dues filles més, Alice i Rosa. El seu treball està molt condicionat per la família i
l’espai domèstic. La seva obra en L’homenatge és una imatge que recull la sala d’estar
dels seus avis. L’obra tracta sobre les connotacions religioses de la llar dins de la casa
familiar i els sentiments que evocaven. Tant bons com dolents.

Raquel Friera
Barcelona, 1974

p. 31

Habitación con vistas

Instal·lació
Teles “etamin” tenyides i pintades
250 x 250 x 260 cm
2004

És una artista que treballa de forma interdisciplinar temes relacionats amb el desconcert
que provoca la pèrdua de referents i de sentit que patim actualment. La idea de la casa
en el seu treball s’entén com a metàfora d’aquest espai tan anhelat on instal·lar-nos i
resguardar-nos, des d’on pensar la nostra situació en el món. En definitiva el lloc des d’on
ubicar-nos encara que sigui de manera provisional.

És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, on actualment cursa el
doctorat. Ha participat en exposicions col·lectives a Catalunya, com la Biennal d’Art
Contemporani Català, i ha realitzat diferents seminaris i workshops, entre els quals “Una
altra relacionalitat” al Macba, i “Ciutats ocasionals. Post-it city i altres formats de
temporalitat”, al Centre d’art Santa Mònica, Barcelona. 

Laura García Rodríguez

p. 47

Para entrar a vivir

Instal·ació a partir de fotomuntatge
150 x 120 cm

Formación: CFGS mobiliario en la Escola d’Arts i Oficis Llotja, Barcelona, 2003 
Premios y concursos: 1r premio Voilà 2005. Primera edición de los premios Voilà
con el proyecto Testa; Finalista en Procarton en 1999 y 2000; Participación en el
concurso Red Bull 2001. El proyecto fue expuesto entre otros diez más en el Museo
Guggenhein de Bilbao.

Ana Gil
Ourense, 1973

p. 42

Residuos

Fotografia

Ana Gil Rodríguez neix a Ourense (1973) i als divuit anys decideix traslladar-se a Santiago
de Compostel·la per estudiar Filologia Hispànica. Obté la llicenciatura el 1997 i
s’especialitza en García Lorca i avantguarda artística a Madrid. Paral·lelament ha cursat
estudis de Teatre i Balla Contemporánea a l’escola Espacio Aberto de Compostel·la,
col·laborant com a ajudant d’espectacles a la Sala Galán sota la direcció del grup
MATARILE TEATRO.

El seu treball artístic s’ha centrat en instal·lacions, fotografia i actualment, intervencions
en espais abandonats i art d´Acció. Sota el referent del cos, i com a extensió, l’embolcall
del cos, en els seus treballs Ayudéis a la petjada i La persistencia de la
memoria com a residu latent, on el joc de resistències apareix com a concepte
necessari de ser repensat.

Mª José González Madrid 
Barcelona, 1964

p. 77

Las casas del miedo y las casas de
lo maravilloso en las pinturas 
de Remedios Varo

Conferència

Llicenciada en Història de l’art per la Universitat de Barcelona el 1987, vaig realitzar el
postgrau “Tradició i modernitat en l’art d’Amèrica Llatina” a la UNAM (Mèxic) el 1990 i el
màster “Museologia i Gestió del Patrimoni Etnològic i Cultural” a la UB el 1996. Des del
1997 sóc professora Associada d’Història de l’art a la Facultat de Belles Arts de la UB
imparteixo assignatures d’art contemporani. Aquest curs he participat en el procés de
creació i en la docència de les noves assignatures “Art, dones, feminisme i perspectives
de gènere”. He realitzat diferents investigacions sobre l’art durant la II República, la
guerra i l’exili a Mèxic, participant a cursos i congressos, i he publicat sobre els temes de
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Blanc (Ajuntament de Mataró) o Sinèrgies (Regidoria de Juventut, Ajuntament de
Barcelona). Ha organitzat i participat en diversos debats i conferències (Fundació la Caixa,
FAD, Caja Zaragoza, Prefetura de Porto Alegre i Prefetura de Brasilia, etc.), així com ha
organitzat i participat en diversos jurats. Entre 1992 i 2001 ha estat professora de l’escola
Massana. Posteriorment també imparteix seminaris a IED i l’Escola Industrial a Barcelona.
Ha publicat textos en catàlegs per a fundacions, instituicions públiques i galeries d’art. 

Publicacions de textos a catàlegs i llibres d’història de l’art.

Begoña Egurbide    
Barcelona

p. 75

Infancia

5,30"
Video-DVD,

Entre otras ha realizado las exposiciones: Adorno, Galeria Thomas Carstens, Barcelona;
Artificia, 1992, Centre d’Art Santa Mónica; Posturas, 1993, Galería Carles Taché
Barcelona; Estatua Lentísima, 1995, Galería Xavier Fiol, Palma de Mallorca; Bi
anima dira, 1996, Sala Rekalde, Bilbao; Dos naranjas rojas, 1997, Galería Antonio de
Barnola, Barcelona; Textos Acrobáticos, 1997, Museo de Arte de GeronaInfancia, 2003,
Salas Municipales de Gerona. Los interactivos L.R.Q.C. Transparentes y Paraíso. Los
videos, Tú mismo, Son dos almas, Diversos Animales, Pandora, Intro e
Infancia.

A partir de 1993, se interesa por la construcción de la conciencia, el acceso a la memoria
y la inestabilidad de las emociones, y comienza a trabajar con fotografía, video y nuevas
tecnologías.

Desde comienzos del año 2000, está trabajando, en el proyecto Aprendizaje, una serie
de videos, juegos e imágenes lenticulares que recogen los momentos a partir de los que
elaboramos nuestra identidad.

Elbotonrojo
www.elbotonrojo.es

p. 70

Presentación de vídeos

Elbotonrojo es un colectivo formado por cinco mujeres: Selva Alemany, Luba Georgieva,
Inés Jiménez, Adriana Juiz y Julia Ledesma, que desde hace dos años se dedica al mundo
de la fotografía, lo audiovisual y el diseño web.

Britta Eppinger    
Hamburg, Alemanya, 1974

p. 49

Sense títol

Fieltrar a mano
30 x 30 x 25 cm
2006

Arrels i Ales.
Durant deu anys he intentat treure arrels: allà, aquí. 
Donant forma a la terra, esculpint la pedra. Treballant en restauració he tocat moltes
pedres del passat. El material, tan dur, deixa empremtes i petites ferides en mi.
Ara cerco ales que em duguin al futur.
Són les visions i les il·lusions fetes reals en materials més lleugers, més tous. La llana
protegeix i acarona les ferides. M’embolcalla i em dóna les ales per a un futur mes suau.
La pedra i la llana són una contradicció? No, són yin i yang: Arrels i Ales. 

Marta Espinach Llavina
Barcelona, 1967

p. 73

“espai de tàrnsit/16”

Fotografia en color
100 x 125 cms
2006

Viu i treballa a Barcelona. Llicenciada en Belles Arts, Facultat de Belles Arts Sant Jordi. UB,
1990. Llicenciada en Antropologia, Facultat de Geografia i Història. UB,. 1994.

Exposicions Individuals
Galería Zoom. Santander. Cantabria, 2006; Galeria Sicart. Vilafranca del Penedès.
Barcelona, 2006; De ellas. Galería Marisa Marimón. Orense. (con Anna Bordonada y Anna
Olivella), 2003; Marta Espinach. Galería Safia. Barcelona, 2002; Vides (t)robades.
Galería Sicart. Vilafranca del Penedès, 2001; Cossos i pròtesis. Galería Sicart.
Vilafranca del Penedès, 2000.

Exposicions Col·lectives
Biennal Vic, 2006; Arte Lisboa ’05; Art Salamanca ’05; Artesantander ’05.
Stand Galeria Sicart; Vilafranca Contemporània de Fotografia ’05; 5 anys,
10 propostes; Scope New York; Art Frankfurt. Galeria Sicart, 2005; Arte
Lisboa´04; Artesantander´04; Convergències”, Primavera fotogràfica; De
col.lecció: quatre”; ´04 Vilafranca contemporània: pintura última”
.Galería Sicart. Vilafranca del Penedès, 2004.

Esmeralda Fernández Sánchez

p. 28

La Sagrada Familia

Acrílico sobre madera y collage
70 x 70 cm
2004

Argentina. Formación: publicidad, gráfica y bellas artes. Colaboró con empresas del sector
en diferentes países. Dirigió su propio estudio multidisciplinar donde desarrolló artes
plásticas para importantes empresas.

España. Realizó obra gráfica e ilustraciones para agencias de publicidad. Posteriormente
creó su línea Solfa de objetos y muebles imposibles, esculturas de cristal y acero
inoxidable. Sus trabajos multidisciplinarios incluyen pintura alternativa con diferentes
propuestas, como la denuncia de violencia de género, e investigó la sinergia entre la
música y el arte plástico en sus diferentes proyecciones evolutivas. Varias de sus obras
forman parte de museos y colecciones privadas.
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Lynette Hunter

p. 66

Inhabiting architextural space

Presentació de Mi casa d’Ilya Noé

Lynette Hunter is Professor of the History of Rhetoric and Performance at the University
of California Davis. She has written extensively on women's history and feminist
philosophy, and is currently writing on rhetorics for new democracies. The focus for her
research at present is the integration of practice and criticism/theory in the field of
performance studies.

Yeun Hee, Kim
South Korea, 1973

p. 17

Barseroba

Técnica mixta e impressión sobre papel
9 x 11 x 13,5 cm
2006

Education/Qualifications
2006 Doctor of contemporary Fine Art (major sculpture and installation) at the Barcelona
University, Barcelona; 2004-05 Master of Architecture, Art and Space at the University
polytechnic of Catalunya, Barcelona; 2004 Barcelona Foundation center of the glass,
Barcelona; 2001 Faculty of Fine Art at the Sung-Shin University M.F.A., Seoul; 1998 Faculty
of Fine Art at the Sung-Shin University B.F.A., Seoul.

The record award
2005 Official announcement of Art Festival, Barcelona; 2004 XIV contemporary art of
Catalunya Biennale, Barcelona; 2002 Foundation of Song Eun Art, Korea, Seoul; 2000
Foundation of Korean culture and art, Korea, Seoul; 1999 Foundation of Chun Ang Art,
Korea, Seoul.

Scholarship
2005 MAEI-AECI Ministry of the Foreign Affairs at Barcelona.

The Private Exhibition 
2005 Moll de la fusta (Public space), Barcelona; Time of the flowers, Garden of DR.
Figueres, Girona, Spain; 2000 Duck Won Art Museum, Korea, Seoul.

The Group Exhibition
2005 BCN GREC29 FSTIVAL, Barcelona, Time of the flowers, Girona; 2006-04 XIV
contemporary art of Catalunya Biennale; Canals (Art Gallery), Sant Cugat, Barcelona, Vic,
Girona, Encamp, Mollet del Vallès, Terrassa, Cambrils, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Olesa
de Monserrat, Les olives, Sitges, Rubíi, Viladecans; 2004 Time of the flowers, Girona;
2003 A diary of the castaway, Cardedeu, Barcelona; Begues, Barcelona; Amurrio,
Pais Vasco; 2002 Foundation of Song Eun Art, Korea, Seoul; 2000 Foundation of Korean
culture and art, Korea, Seoul; 1999 Foundation of Chun Ang Art, Korea, Seoul.

Rose Kowalski

p. 26

El cor de l’escala

DVCAM / DVD
28 min
2005
Direcció: Rose Kowalski / Producció: Samanta Artal
Productora: Parallel 40 per a Televisió Catalunya

L’últim castell

DVCAM / DVD
28 min
2005
Direcció: Rose Kowalski / Producció: Marte Castañe
Productora: Parallel 40 per a Televisió Catalunya

Realiza su trabajo cinematográfico y de videoarte en Barcelona. Nació en Gales pero vivió
su infancia en Lesotho, África, para luego pasar su adolescencia en Norfolk, Inglaterra. La
riqueza cultural de su pasado y la formación en escultura de la escuela Central Sant
Martins de Londres, crean el cimiento de sus temas de transición, situación y manipula-
ción. Participa en diversas exposiciones, programas y festivales tales como The Lux,
Londres, Video Data Bank, Chicago, ARTE, Francia, Televisió Catalunya.

Obras destacadas:
L’últim castell, 28 min documentary, Parallel 40 for Television Catalunya, 2005;
Quizas, 20 min videoart, artist’s residency Cel·lula San Mori, Girona, 2005; El cor de
l’escala, 28 min documentary, Parallel 40 for Television Catalunya, 2005; Shifting
Paradise and Blackness, videoart and photography exhibition, Auckland Festival of
Photography, 2005; The Bathers, 5 min 35mm short film, ICIC / Polar Star Films, 2004,
finalist Balearic Islands Catalan Language Film Festival; Technicolor Dreams,
videoart exhibition, BAC 2003 (Barcelona Contemporary Art Festival); Getaway, 5 min
digital short film, Film Council of England, 2002; Look at M.E. website and 10 min
documentary, Arts Council of England / Faction Films, 2001.

Lutxana art
Judith Díaz Garcés

p. 39

Cases encantades d’art

Fotografia

Graduada en Il·lustració i Arts Gràfiques, Escola d’art Serra i Abella. Cursant Publicitat i
Relacions Públiques, a la UB. Amb titulacions en Pintura, Multimèdia, Audiovisuals, Guió,
Producció, Fotografía, Belles Arts i Animació. Amb varis reconeixements i premis sobre
diverses obres com curts d’animació, spots experimetals, pintura, fotografia, il·lustració i
poesia.

Artista multidisciplinar, feminista i activista (sobretot en la mostra de visibilitat de les
artistes lesbianes) en la cerca de la velocitat vital i les arrels dels sentiments, de la
felicitat i la humanitat. Influenciada per l’art de les dones, i la cultura mediterrània i
oriental. Actualment centrada en la creació de videoclips, poesia i il·lustració infantil.
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la meva docència i investigació. També he realitzat treballs de comissariat, documentació
i difusió d’exposicions.

Núria Güell Serra
Vidreres, 1981

p. 20

Intro VII. Espai per habitar

S’ofereix la possibilitat d’habitar per uns dies una rulot-ou
instal·lada en un espai endinsat a la naturalesa, lluny de la
civilització.

Artista jove, interdisciplinar en els mitjans i conceptualment ocupada en el tema dels
espais socials, les relacions humanes i els efectes produïts pel sistema socioeconòmic i
polític específic de la nostra societat a la identitat del subjecte contemporani. 

És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, on actualment fa el doctorat.
El 2004 va gaudir d’un intercanvi amb l’Instituto Superior de Arte de l’Havana on va
cursar l’últim any de carrera.

Seleccionada a la Biennal de Vic, al premi d’escultura dels Països Catalans, i aquest darrer
any ha participat a l’exposició col·lectiva Ho fem per tu (Disculpin les
molèsties) del Premi Miquel Casablanca, Identitats Invisibles a la sala Can Felipa,
al Festival de Cultura Contemporània Maçart, i ha exposat a la ruta artística del Festival
Internacional de Benicàssim 2005. Al mateix temps ha estat realitzant diferents cursos,
entre els quals el workshop “Ciutats ocasionals” amb Maria Papadimitriou i “Observatorio
Nomade”, dirigit per Martí Peran.

Goya Gutiérrez
1954

p. 30

Cada mujer lleva dentro su casa

Sèrie de poemes homenatge que han sigut extrets del
poemari El cantar de las amantes
2004-2005

D’origen aragonès, del 1968 al 1999 va viure a Barcelona on es va llicenciar en Filologia
Hispànica. Actualment resideix a Castelldefels i des de fa cinc anys és coeditora i
responsable de la redacció de la revista literària Alga en versió bilingüe català-castellà,
que juntament amb la literatura alterna la publicació d’altres llenguatges artístics, com la
fotografia, el dibuix o la pintura. Les seves activitats culturals giren entorn de la literatura
i més específicament de la poesia. Assisteix a lectures i presentacions de llibres, tant
propis com d’altres poetes i escriu tant en el camp de la creació com en el comentari
textual i crític.

La seva obra poètica en general se centra, sempre des d’un punt de vista i veu femenins,
però universals, en la indagació sobre el coneixement, a través de temes com el de l’amor
incomplet i la soledat en les dues primeres obres, Regresar (1995) i De mares y
espumas (2001); la bellesa dels espais, sobretot urbans i els mons que els habiten a La
mirada y el viaje (2004); l’homenatge a la dona artista, poeta o amant, mitjançant el
tema de la “mort” sobre la qual triomfa la vida i l’amor, vinculats a la intel·ligència i a la
força del principi femení, a El cantar de las amantes (2006).*

* D’aquesta darrera obra, la mateixa autora n’està escrivint la versió catalana.

Amy Harrison
San Francisco, Califòrnia (EUA)

p. 52

There there

VÍdeo

Amy Harrison és una artista de vídeo i directora de cine amb seu a San Francisco,
Califòrnia (EUA). Va iniciar la seva carrera amb un documental sobre el grup d’artistes
activistes Guerrilla Girls, i des d’aleshores ha anat alternant breus obres experimentals de
ficció i no-ficció. Tots els seus temes parteixen de preocupacions feministes. El seu
principal interès consisteix a convertir esdeveniments o moments ordinaris o familiars en
narratives elusives. Els seus vídeos exploren maneres de situar el cos femení en l’espai i
el temps, i evocar la presència de forces invisibles, tant reals com imaginades. La seva
obra ha estat exposada al New York’s Museum of Modern Art; la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, el National Museum of Women in the Arts, EUA; la Fundació Bilbao Arte
Fundazioa; als Pacific Film Archives; i al Museum of Fine Arts Boston, entre altres.

The Home Security Devices (HSDs) 

p. 50

Security Blanket

Blanket

The Home Security Devices (HSDs) are the results on an ongoing conversation between
two artists: Terry Berlier and Torreya Cummings (TNT). This collaborative project explores
the desire for a sense of security in a world of perpetual uncertainty, focusing on the
home as a 'safe' space with permeable barriers. These home-made security devices are
tools to examine the inherent frailty of safety measures and the fetishization of
preparedness and survival. 

Terry Berlier
Unexpected Developments, Playspace Gallery, California
College of Art, San Francisco, CA, 2006. 
Remain Human: Slatter’s Court Project, Richard L. Nelson
Gallery, Solo Exhibition, Davis, CA, 2005. 
California Council for Humanities, California Stories Fund,
San Francisco, CA, 2003-2005. 
Millay Colony for Artists, Fellowship Recipient, Residency,
Austerlitz, NY, 2004.
Individual Artist Grant, City of Cincinnati, OH, 2000

Torreya Cummings
Shadowbox: Art in its Own Light, LoBot Gallery, Oakland CA,
2005.
Inter-Action, Gregory Kondos Gallery, Sacramento City
College, Sacramento, CA, 2004.
Queer Photo Competition and Exhibition, LGBT Center,
(Honorable Mention) San Francisco, CA, 2003
Gimme Polaroid IV, New Langton Arts, San Francisco, CA, 2003.
Fabulae Carnorum: Stories of the Flesh, The Lift Gallery, San
Francisco, CA, 2002.
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Ana Medeira

p. 55

Domesticando

Vídeo 
2006

Ha participado y organizado festivales, encuentros y exposiciones, entre los más relevantes:

2005 Realizadora del documental Tabanca, en colaboración con Juan A. Herrero Diez.
Proyecto apoyado por la Fundación Caluste Gulbenkian y por el Instituto Camões,
entre otros. Operadora de cámara y assistente de realización del vídeo Porno
Acrobático, Un proyecto de Mark Vives.

2004 Montaje y realizadora de la exposición Territori, de Angelo Ferreira de Sousa.
Sala Fortuny, Reus. Productora y realizadora del vídeo Plaça España, en
colaboración con Angelo Ferreira de Sousa

2003 Artista invitada por IAN (Independent Artists Network) Dialogue
A season of contemporary art works on Bristol Dockside. Presentó el proyecto,
Oporto’s route in Bristol, Bristol. Coproductora y realizadora del vídeo Otro
Mundial. Presentado en la exposición, Napoleon, avait-il l’accent corse?
Galería RLBQ, Marsella. Y también ha expuesto en la exposición En sus trece,
Galería ADN, Barcelona. Colaboradora en la acción yomango tango realizada en
el supermercado Modelo, Ramblas. Un proyecto de Las Agencias. Barcelona.

Otras intervenciones: Colaboradora en los eventos Olla de grills. Ilustración de
Mulheres. Cuentos de Eduardo Galeno. Revista A Rata. Publicación del Colectivo
ZOiNA. Miembro fundador de Caldeira 213..  Oporto, Enero de 2000. Miembro fundador
del Colectivo ZOiNA, 2000.

Roser Miracle

p. 74 

miraclehouses

VÏDEO - DVD
3 minuts
Imatges fixes muntades amb Premiere
2004

Miraclehouses és un work in procces, un projecte obert, sota l'aparença d'una marca,
d’un signe, que adopta les estratègies publicitàries d'una empresa global, amb la seva
política d'expansió: "el món com a mercat". 

Intervencions projecte miraclehouses
2004 Primera oficina. Can Felipa, Barcelona 2004 (Fòrum de les cultures)
2005 Segona oficina. Maçart 05, Festival d’Art contemporáni (Girona); Campanya

publicitària. Grac 05, Festival d’Art efímer en l’espaci públic; Campanya publicitària
Net-Mail-Art (dorothy’s houses); Vídeo promocional. Festival LOOP. Galeria espai b;
Vídeo promocional. Festival LOOP. Galeria Coldcreation; Vídeo promocional.
emissions Res pública TV a l’espai EART,

Pròximes intervencions miraclehouses
2006 Projecte seleccionat per INTERFERÈNCIES Festival d’intervencions artístiques en

l’espai públic (dins del Festival GREC de Barcelona). 
Propera oficina a Córdoba (Argentina) i a Buenos Aires amb el suport de La
Universidad de Arquitectura (Córdoba).

Begoña Montalbán
Bilbao, 1958

p. 32

VOCES en OFF  

Videoinstalación sonora. 
Proyección DVD reproducción continua.
29 voces de diferentes mujeres leyendo una selección de
citas extraídas de poetas suicidas contemporáneas: Carolina
Günderode, Florbela Espanca, Sara Teasdale, Alfonsina
Storni, Antonia Pozzi, Marina Tsvetaeva, Silvia Plath,
Alejandra Pizarnik, Anne Sexton.
2000

Realizó sus estudios artísticos en 1988-1991 en Escola Massana en la especialidad de
Escultura y Procesos Contemporáneos de la Imagen, Barcelona. En 1998 participó en el
taller de la Quam 98, “Clariaudiencias”, taller entorno a las artes visuales y el sonido,
Montesquiu (Barcelona).

Su trabajo ha sido mostrado tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Ferias de arte internacionales como: ARCO (Madrid) y Art Basel (Basilea). Exposiciones
internacionales como: Galerie Thaddaeus Ropac (Francia), Orchard Gallery, Derry (Irlanda),
Hugh Lane Municipal Gallery of Modern Art, Dublín (Irlanda). Forms From Spain. Art Athina
3'95. Atenas (Grecia). Galería Claire Oliver, Nueva York. Byblos Art Gallery, Verona (Italia).

Su obra está presente en colecciones como: Diputación de Málaga. Colección Testimoni, la
Caixa, Barcelona. Premio de la Crítica, ARCO 2001, Madrid. Colección Feria de Frankfurt
(Alemania). Artium, Museo de Arte Contemporáneo de Álava. Colección Ayuntamiento de
Alcobendas, Madrid. Colección en Federación de Fútbol Profesional, Madrid.

Elena Montull 
Fraga, 1976

p. 22

La siesta

Acrílic sobre tela
80 x 80 cm
2005

Estudia la diplomatura de Teràpia Ocupacional a la Universitat de Saragossa i Pintura
Mural a l’Escola Llotja de Barcelona. La seva obra ha estat seleccionada per a diversos
certàmens: Mostra d’Art Jove del Govern d’Aragó, Certamen de Pintura Sanvisens (Sitges),
Certamen de Pintura Isabel Almansa (Palència), I Premi de Pintura Torres García (Mataró),
II Concurs de Pintura Ciutat de Viladecans.

Exposicions individuals: Sala d’Art Cegonyer (Fraga), Hotel Laietana Palace
(Barcelona).

Exposicions col·lectives: Espai Cultural Pere Pruna (Barcelona), Galeria
Espai(b)Gràcia, Supermercat American Prints, Das Emschertal Museum (Dormund), Art
Emergent Commenius (Estocolm).

La seva obra posa en relleu aquelles petites coses que, per quotidianes, molt sovint
passen desapercebudes. La figuració li permet apropar-se a aquests detalls que no
percebem i mostrar-los com a part essencial d’un mateix, de les nostres pròpies vides.
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Maïs

p. 59

Ales

Instal·lació

Exposicions individuals

2006 Ales. Galeria Safia. Barcelona
Maïs 1986-2006. Edifici Miramar. Sitges. Barcelona

2005 Landscape. Instal·lació. Cork. Irlanda

2004 Caixes. Església San Francesc. Montblanc. Tarragona.
Jornades contra la violència domèstica. Can Basté. Nou Barris. Barcelona
Caixes. Tinglado 1. Port Tarragona

2003 Galeria Safia. Barcelona.

2001 Palais le Verdurier. Llemotges. França.
Auditori Pau Casals. El Vendrell. Tarragona.

2000 Sala San Joan. Ajuntament Lleida.
Centre de Cultura. Caixa de Terrassa. Terrassa. Barcelona.
Hiposwis. Zuric. Suïssa.

Mª Victoria Maluf
Buenos Aires, Argentina, 1974

p. 13

Construyendo

Videoinstalación
2006

Estudia Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires, egresada en el año 1999.  En el año 2002 estudia en Barcelona un
Posgrado de Arquitectura Avanzada para ciudades digitales, grupo Metápolis, en la
Universidad Politécnica de Catalunya. Actualmente está finalizando Artes Plàsticas y
Diseño en Artes Aplicadas al Muro, en la Escola Superior de Disseny i d’Art Llotja, Barcelona. 

En el año 2005 gana por concurso el proyecto para la construcción de una instalación
urbana para el pesebre de la plaza Sant Jaume, Barcelona.

Participa en una exposición colectiva, Contratemps, en el Castell de Pallejà, Barcelona. 

Gana el primer premio del concurso de un proyecto Mural de mosaico en el Fòrum de les
Cultures Barcelona 2004.   

En el año 1997 gana el primer premio del concurso de ideas “VASA-BLINDEX”, Pre-Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, para el diseño de Follies Olímpicas.

Claudia Martínez
Catamarca, Argentina

p. 11

Red

Tejido a mano
Alambre forrado, negro
5 X 3,5 m, espesor variable
2003

Actualment viu i treballa a València (Espanya). Llicenciada en Arts Plàstiques per la
Universitat Nacional de Tucumán (Argentina). Ha exercit com a docent i investigadora 
a la Universitat de Tucumán entre el 1997 i el 2001. El seu treball comprèn les àrees
d’escultura, dibuix, fotografia, instal·lació i performance. Exposa tant de manera individual
com col·lectiva des del 1994, en llocs com Tucumán, Buenos Aires, Rosario (Argentina) i
València (Espanya). Ha rebut beques d’investigació i premis a la producció artística, entre
les quals destaquen la Beca Estímulo a la creación artística para Cuyo y
Noroeste de la Fundación Antorchas; Beca para Artistas Jóvenes Guillermo
Kuitca; Beca de Iniciación a la Investigación atorgada per la Universitat
Nacional de Tucumán; Beca de Producción y Análisis de Obra para Artistas
Jóvenes del Noroeste Argentino de la Fundación Antorchas; Beca de
Encuentro de Confrontación de Obra, TRAMA (Programa internacional de
trobada i cooperació entre artistes); Beca de mobilitat per a alumnes de
doctorat, atorgada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’Espanya.

Ana De Matos

p. 65 

Cuerpos de fe

Instalaciones multimedia
2006

Ana De Matos es Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con
estancias investigadoras en Edimburgo y Sheffield. Sus trabajos en grabado han recibido
reconocimiento internacional y piezas suyas, escultóricas y fotográficas, se encuentran
en colecciones públicas de España, Estados Unidos o Japón. Entre sus exposiciones
individuales destacan Territorios de locura y de poder (Fundació Pilar i Joan
Miró, Mallorca, 2005), Sin lugar (Museo Provincial de Lugo, 2003), Love for ever
(Procesalia, Santiago de Compostela, 2002), Sujetos (Palacio de Minas, Madrid, 2003),
Vestido Animal (Galeria dos Coimbras, Braga, 2001), Nowhere Man (La caja negra,
Madrid, 2002) o Vestidos y cabezas (King’s Fine Arts, Nueva York, 1999).
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Marta Pol i Rigau 
Girona, 1961

p. 62

Marga Ximénez: Acció Llengua
Escenificació del poema “Perquè avui
feia el seu ple...” de M. Mercè Marçal 

És llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer un
curs d’especialització “Post-War and Contemporary Art” a Sotheby’s Educational Studies,
Londres. Màster en Gestió Cultural i Diploma de Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals
per la Universitat de Barcelona. Beca Erasmus de la Universitat de Barcelona per fer una
estada a la University College de Dublín i Premi a la Crítica de la Fundació Espais 1997.
Treballa com a crítica i comissària d’art independent, fent especial incidència en els
treballs d’art efímer, ha presentat treballs al Círculo de Bellas Arte de Madrid, al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona, a la Fundació Espais de Girona. Així com ha impartit
cursos i seminaris a la Winchester School of Art, Anglaterra, a la Mediateca de la Fundació
‘la Caixa’ de Barcelona, al Centre Cultural ‘la Mercè’ de Girona, a l’Escola de la Dona de
Barcelona, entre d’altres. Habitualment col·labora amb diferents publicacions com a
crítica d’art com ara Lápiz, Transversal o Papers d’Art, i puntualment al diari Avui. 

Violant Porcel
Barcelona, 1978

p. 58 

Maïs, espacios de luz y tinieblas

Presentació exposició Maïs

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Cursos a
l’Università degli Studi di Bologna (2001) i a la New York University (2004).

Comissariat de l’exposició En Movimiento a l’Institut Cervantes de Nova York (2004).

Comissariat de l’exposició Mostra d’Escultura Pública. Artistes Espanyols
Contemporanis, a Palma de Mallorca (2005).

Comissariat en curs de l’exposició Manolo Valdés: art al carrer amb itinerància a
Màlaga, València, Bilbao, Palma de Mallorca i Barcelona.

Col·laboració regular al suplement Cultura/s de La Vanguardia, a l’Avui i, de manera
esporàdica, a la revista El Temps d’Art i altres publicacions i catàlegs.

Mònica Porta 
Barcelona, 1972

p. 41

Casa lista para llevar

Feltre i veta cosits i enganxats
2006

Es dedica principalment a la pintura; actualment treballa una mena d’autoretrats a 
partir de la indumentària. També sent interès per l’escultura, en què ha realitzat 
peces de bronze en petit format, com si fossin ofrenes. Ha participat en exposicions 

de llibres d’artista i d’ex-libris, una de les quals el 2005 al Centre Cultural Recoleta de
Buenos Aires.

Va estudiar Belles Arts i és Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona.

Ha exposat la seva obra a ciutats com Buenos Aires, Mèxic DF, Nuremberg i Barcelona.

Exposicions 2005:
Día del Arte Correo. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, Argentina
Els ex-libris i els llibres. Museu de Sant Cugat del Vallès
“Entre vist”, o el que sembla. Centre Cívic Barceloneta
Què és un llibre d’artista? Centre Cívic Barceloneta

Dolores Pulido
Barcelona, 1968

Coordinadora de la Mostra d'art de dones FEM ART 06

Tècnica en Mitjans Audiovisuals per l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona el 1991.
Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona el 2002.

Militant del moviment feminista des de l’any 1985, ha format part de diferents grups de
dones, com l’Eix Violeta, Bollofilms productions o Ca la Dona.

Coordina la Mostra d’Art de Dones de Ca la Dona des de l’any 2002.

Treballa a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, entre d’altres coses,
dedicada a la cura i gestió del Patrimoni Artístic.

Junt amb altres professores ha participat en el procés de creació i de docència de les
noves assignatures “Art, dones, feminisme i perspectives de gènere” a la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Marina Ramoneda
23 març 1984

p. 61

El Ratoncito Feroz

Exposició

Estudis i cursos
2001 Estudis de pintura i dibuix a l’Escola ACAI. Sabadell
2003 CFGS Arts aplicades al mur. Escola Massana. Barcelona
2006 Cursa l’últim curs de la llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona.

Exposicions
2002 Modul Uno. ACAI. Sabadell
2003 Ambdues, Galeria Queen’s. Rubí
2004 XI bienal de pintura jove. Galeria Anquins. Reus i Lola Anglada. Barcelona

Premis
2004 Finalista de la Bienal d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya.
2005 Finalista de la beca d’arts plàstiques Fundació Felícia Fuster
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Eulàlia Naveira Torres

p. 21

14600

Instal·lació
150 x 180 x 120 cm (segons espai)
2006

La meva trajectòria conté diferents òptiques d'apropament a la realitat, pot ser més
conceptual o bé més formal. La línia final de treball va en funció de les necessitats i
intencions de la peça/obra. En el cas, per exemple, de 14600, tot i ser el problema de
l'habitatge una realitat palpable, forma part d'un conjunt conceptual que he acabat
resolent com a opinió amb una solució formal sintètica plena d'elements narratius.
Aquesta peça és un dels camins que ha obert el meu aprenentatge motivat per interessos
variables que em permeten realitzar alhora tasques d'un caràcter més formal (que no
estrictament estètic) ja siguin bidimensionals o tridimensionals. Com a llicenciada en
Belles Arts, he pogut gaudir de la restauració i de la pintura, sense perdre el contacte
amb qualsevol altra disciplina, com el dibuix, la il·lustració, el còmic… Això m'ha portat a
realitzar algun treball amb serigrafia, que he acabat unint amb la ceràmica; fet força
esperat durant els anys que he treballat en un taller de ceràmica.

Ilya Noé

p. 67

Mi casa

Instalación

La Ilya Noé és una dona mexicana, i no un home rus, com molts creuen. La van fer a Itàlia,
però encadellada a Mèxic, i des de llavors ençà ha expandit la seva zona de propagació
construint paisatges tant a mà com a peu a Catalunya, Portugal, Canadà, els Estats Units,
Japó, Itàlia, i, és clar, a Mèxic. Aquesta és la quarta casa que (re)construeix a Barcelona,
amb la intenció de que la propera sigui molt més permanent. La Ilya ja parla català.

Maribel Oldigs

p. 7

“exit”, proceso de divorcio 

Empapelado de pared (hojas de documentos y cartas
pegadas con cola de pared) en un pasillo estrecho
2,50 x 5,00 m por lado
2006

Paralelamente a sus estudios de Aministración de Empresas, Maribel siguió su afición por
la cerámica. Vivió durante diez años en Sudamérica (Uruguay, Venezuela y El Salvador)
trabajando para distintas ONG, donde fue aprendiendo y mejorando las técnicas del barro.
Más adelante trabajó como profesora de cerámica con niños de la calle para la Fundación
Olof Palme. Con tres hijos, al volver a Europa, comenzó estudios de cerámica y escultura
en la Escola Massana, Barcelona. Actualmente, Maribel trabaja en diversos proyectos
culturales, que intercala con viajes.

La casa, a través de los años, sufre muchos cambios, pero las paredes de las casas,
testigos silenciosos, quedan firmes y se impregan de las historias de sus personas. 
En exit empapelo las paredes con un proceso de divorcio original. Un proceso que viven
muchas madres y que les parece un camino largo y agobiante hasta llegar a la salida.

Eva Pérez Torrecilla
1971

p. 36

Objet Trouvé

Tècnica mixta, porcellana i vímet
74,5 x 11,5 x 47 cm
2006

Viu i estudia a Barcelona.

Dades acadèmiques: 1990 Títol de Batxillerat, Escola Res Nostra; 1993-1995 Curs
d’Introducció a la Ceràmica. Taller Xerrac. 1998 Curs d’Aparadorisme. 2005 Tècniques
Decoratives a Alta Temperatura. Escola de Ceràmica de La Bisbal. 2004-2006 Finalitzant el
segon curs de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística. Escola
Superior de Disseny i Art, Llotja.

Gema Pinedo de Pedro
Terol, 1976

p. 53

La casa crisálida

Videoinstal·lació
14 min
2006

Estudis d’escultura (pla69) i Cicle formatiu de grau superior en joieria a l’Escola Massana.
Actualment esta estudia Història de l’Art a la UB.

Exposicions col·lectives:
Centre Cultural García Nieto, Cornellà de Llobregat, Barcelona, 1998-2001; Quatre
exposicions a Els Trinitaris, Vilafranca del Penedès, Barcelona, 2000;L’Excorxador,
Vilafranca del Penedès, Barcelona, 2001; FAD, Barcelona, 2002; Sala Busquets de l’Escola
Massana, 2002 i 2003; Poble Espanyol, Espai Sant Agustí Massana, Barcelona, 2003; Strip
Art, Boca Nord, Barcelona, 2003; Off Massana, El Castell, Santa Susana, 2003;
Delicatesen, FAD, Barcelona, 2003; Universitat de Barcelona, 2004; Passatge a
l’interior del cos, Sala Trinitaris, Vilafranca del Penedès, 2004; Art al carrer,
Vilafranca del Penedès, 2004; Fem Art al carrer, Ca la Dona, barcelona, 2004; FAD,
Barcelona, 2004; XIV Biennal Mostra d’Art Català 2004, Galeria d’art Sant
Cugat, itinernat; Col·laboració a Espai 0, Tarragona, 2004; Col·laboració al Centre Cultural
Torre Vella, Salou, 2004. Col·lectiva (espais interiors de trobada) Mestizaje con Asia.
TAMSUI, Center of ART and culture, Taiwán, 2006. 

Exposicions individuals:
Òpera Joia, Vilafranca del Penedès, Barcelona, 2004. laparaulaparaulaparaula...
Espai de Cultura de la Generalitat de Tarragona, 2005. La PARAULA. Galeria PAQUI
DELGADO, Sant Sadurní, Barcelona, 2005. Mostra d'art contemporani MAÇART, Girona, 2005.
VIDE'T, comissariat de la mostra de vídeoart, Vilafranca del Penedès. Barcelona, 2006.
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Currículum artístic
Madrid, 1997-2000. Premi al Concurs de Pintura Rápida del Retiro. I exposicions col·lectives
a diversos llocs.
Barcelona 2001-2005. 1r premi de fotografia. “Dona i territori”. Sta. M. de Montbui.
2n premi graffiti, mural col·lectiu “Plata, lola, mariet”. Castelldefels.
Strip Art 2004 i 2005, col·lectiva multidisciplinar d’art jove. Instal·lació. Barcelona
Impressions, 2004, col·lectiva d’impressió digital, a La Central del Raval. Barcelona
Poesia visual, 2005. Espacio Tangente. Burgos.
Fem art 05, 2005. Ca la dona. Videoart.

Mireia C. Saladrigues 
Terrassa, 1978

p. 43

Allò que fa que una casa sigui casa

Proposta expositiva del Piparkakku Project
Instal·lació i intervenció
Octubre-desembre 2002, Barösund 

Llicenciada en Belles Arts, Universitat de Barcelona. Beca a Arteleku. Taller de Litografia
de Don Herbert. Beca a Hèlsinki. Estudis a UIAH, Kuvataideakatemia i Amatekorkeakoulu.
Doctorat en curs a la Universitat de Barcelona. Beca PEI, MACBA.

Amb intervencions en entorns urbans, ofereixo situacions, experiències i trobades. A
través d’aquestes trobades sorgeixen formes de convivència que, en definitiva,
suggereixen i somien altres comunitats i territoris. Són projectes que comprenen i
assenyalen pràctiques, rutines i costums per referir-se a qüestions com les estructures
d’organització i ubicació social o les formes de convivència i relació. Volen donar peu a la
necessitat d’idear, recrear i redefinir altres hàbits quotidians.

Des de l’actitud de donar-se, de fer entrega d’una situació, d’una experiència o d’un
servei, treballo per i en contacte directe amb les persones de les diferents comunitats. 

Darrers projectes
Projecte Taulell a Terrassa. Interferències_05. Terrassa. 2005.
www.terrassa.org/artsvisuals; 
Projecte Taulell a Figueres. Figueres. Juliol 2004. www.a-vent.org ; 
Fiskemmenesket-Mennesketfisken. Nexø. Illa de Bornholm, Dinamarca. Març
2004. Projecte amb Verónica Aguilera; 
Karjaanjoen Espanjan Kala. Karjaa, Finlàndia. Abril 2003; 
Cacao-tabs©project. Hèlsinki, Finlàndia. Març 2003; 
Piparkakku project. Barösund archipelago. Finlàndia. Octubre-desembre 2002.

En procés
ON a La Mina. Amb Osservatorio Nomade; 
Publiccittá. Exposició col·lectiva a Galeria Espai B; 
Projecte Taulell a Barcelona. 2006; Exposició individual a Espai Ubú. 2006; 
Plasma(s) traumes i salvació. Sala Muncunill. Terrassa. Setembre 2006.

Teresa Sanz i Pinyol
1966

p. 38

Absències

Fotografia 
15 fotografies 30 x 40 cm en suport foam de 5 mm

Llicenciada en Psicologia i fotògrafa de formació principalment autodidacta. Comença el
1998 a treballar com a fotògrafa cobrint actes per a diverses associacions d’escriptors i
institucions culturals de Barcelona.

Ha participat en diverses exposicions col·lectives com ara QUI ÉS QUI a les lletres
catalanes, els escriptors vistos pels fotògrafs, dins de 2005 l’any del
llibre, i Vázquez Montalbán, la mirada dels fotògrafs (Barcelona, 2004).

En solitari ha realitzat les exposicions següents: IN-finit, dins la Primavera
Fotogràfica’06 CADAQUÉS, Libro, exposició fotopoètica amb poemes de Josep M. de la
Fuente a LLUMFORN CDQ (Cadaqués, 2005), Absències, exposició fotopoètica,, biennal
PRIMAVERA FOTOGRÀFICA ’04 (Barcelona, 2004); KanzErremal-Marroc (Vilafranca del
Penedès, 2003); La màgia del desert (Vilafranca, 2003); Bata, una ciutat, un
país, Guinea Equatorial (Granollers, 2002); Imatges de Xile (Barcelona, 1998). 

Algunes de les seves fotografies han estat publicades en diferents diaris, revistes i
catàlegs d’art. El 2005 publica el seu primer llibre, Verdú, amb l’editorial March Editor.

Eliana Solsona  -  Ona 
Furnas, Minas Gerais – Brasil, 1959

p. 47

Para entrar a vivir

Instalación a partir de fotomontaje

Nació en Furnas (Minas Gerais, Brasil) en 1959, rodeada de mucho color. Desde los 17 años
hasta hoy su vida y su mundo giran en torno al proceso gráfico, trabajando en agencias
de publicidad, estudios de diseño, editoriales y medios de comunicación.
En 1992 se trasladó de São Paulo a Barcelona, donde empezó a experimentar y jugar con
el lienzo y otros materiales como el óleo, el acrílico y los procesos digitales. 

Entre 1999 y 2003, su trabajo se centró en buscar, sentir y desvelar las fronteras y los
límites entre lo erótico y lo pornográfico: la moral, la producción, el consumo, el gusto y
el mal gusto, la legalidad y lo histórico de todo aquello que se considera un producto
erótico o pornográfico.

1999, 2003 Pura Pornografía. Barcelona.
2003 Mostra d’Art de Dones FEM-ART 03 – Desig. Barcelona. 

Qué bonitos ojos tienes… 
2003, 2004 Erótica. Barcelona.
2004 Barcelona. Tallers Oberts, Ciutat Vella. Barcelona.
2005 Mostra d’Art de Dones 05 – Les Pors. Barcelona. No tengo miedo 1, no

tengo miedo 2, no tengo miedo 3…
Serie Primitivos, Literatura de cordel – A morte de um inocente,
Domingo no parque. Barcelona.
Tallers Oberts Ciutat Vella. Barcelona.
Exposición Erótica. Casal Lambda. Barcelona.
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Guida Ribé Rovira

p. 33

El meu lloc en el món

Tècnica mixta
Fregall de fibres i baieta
20 x 11 x 2 cm
2003

Em vaig formar en diferents escoles d’arts aplicades i en diferents branques artístiques;
la que més em va influir i dirigir va ser la Massana, on vaig cursar escultura. Allà vaig
descobrir el meu propi llenguatge i els meus interessos temàtics.

Les peces que realitzo parlen de la percepció que un té d’un mateix, i d’ell relacionat amb
els i el que l’envolta/en, de la vivència i les emocions que es generen a l’interior en
aquests diàlegs o monòlegs, en molts casos.

Actualment treballo en una sèrie de petits personatges de tela que representen els
diversos aspectes que conviuen en una personalitat, les diferents identitats, estats d’ànim
que junts retraten una realitat.

Núria Rion
La Canonja, Tarragona, 1976

p. 18

Aixetes

Tècnica mixta

1999, Llicenciada en Belles Arts. Universitat de Barcelona. 2000, Curs de Gràfica
Internacional a Bilbao-Arte. 1999-2004, Estudis de Gravat a l’Escola d’Art de Tarragona.

Exposicions: 2003 (Individual). Exposició a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona, Tortosa. (Individual). Exposició a la Sala Montcada Taller, Barcelona. Desig,
Mostra d’Art de Dones FEM ART 03, Ca la Dona, Barcelona. BAE: Sinèrgies Art
Disseny, Barcelona. Premi Telax d’Art Contemporani i Avanguardista, Galeria Antoni
Pinyol, Reus. Joves Catalans a San Francisco, Museum West Fine Art, San
Francisco. 2004. (Individual). Passeig per un territori particular al Centre de
Lectura de Reus. Barcelona Inside/out, Montcada Taller. 2005, Carpeta de gravats home-
natge a Katia Acín, Antiga Audiència, Tarragona. Tallers Oberts Part Alta, Tarragona.

Eva Roldán Padillo
Andorra, Teruel, 1974

p. 51

Momento té

Fotografia
90 x 60 cm

2003 Diploma de Estudios Avanzados. Tesina de investigación Arte modal y micro-
políticas. Facultat de Belles Arts. Universitat Barcelona. 

2001 Licenciada en Bellas Artes. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
Especialidad Escultura Pública.

2001 Postgrado Tecnologías Digitales Creación Contemporánea. MECAD (Media Center of
Art and Design). Barcelona.

Mi trayectoria se centra sobretodo en la acción, la performance y la colectividad. Cada
vez cobra más presencia en mi obra el vídeo como formato con el que expresarme.
Primero necesito pasar por la experiencia de vivir una acción, para luego poder
entenderla y reflexionarla como objeto artístico, documentándolo.

En Momento té queda registrada la experiencia de vivir un triunfo, mi propio triunfo.
Pero para llegar a él tengo que romper ciertas normas adquiridas durante toda una vida,
aquellas que no me dejaban ver que puedo ser libre en mi propia casa y, como extensión,
también fuera de ella; toda gran revolución comienza primero dentro.

Construyo y de-construyo mi casa como escenario para experimentar el lujo o derecho de
la libertad y ¿por qué no celebrarlo con un té?

Dolores Romero
Còrdova, 1961

p. 8

Aquí

Vídeo

Em dic Marili, vaig néixer a Còrdova fa 44 anys. Sóc graduada en Arts Plàstiques en
l’especialitat d’Il·lustració, i Tècnica Superior en Arts Plàstiques aplicades al Mur, encara
que em guanyo la vida treballant a la Renfe.

Com a dona i com a artista, em sento compromesa amb el col·lectiu femení; penso que
tenim davant nostre un llarg camí per recórrer fins a aconseguir un món on no importi el
gènere, la raça o les creences per viure en plena igualtat de drets, dins i fora de la llar.
Intento fer la meva obra vers el compromís, la resistència i la divergència. 

He fet les exposicions següents: Solo Passió (fotografies) a La Capsa del Prat de
Llobregat; instal·lacions: participació en l’exposició col·lectiva Megápolis, a la Biblioteca
Clarà, Poema Visual i WWW. a l’Escola d’Art la Llotja.

María Romero
1978

p. 48

Casobre

Instal·lació
Fotografia digital, dibuix sobre paret i sobre
2006

Llicenciada en Belles Arts a la Universidad Complutense de Madrid i a la Universitat de
Barcelona, Especialitat Gravat i Imatge. Curs d’Edició de vídeo, Universitat de Barcelona.
Estudis no formals en fotografia blanc i negre, patronatge i confecció. 

Il·lustradora a la revista Garabatagge, Editorial Doble dosis, al diari Massala, del Raval i a
conta-contes infantils amb l’associació cultural Lapsus.

Participant a les jornades “Arte, mujeres y activismo”. Set. 2004. (www.indimedia.org/dones) i
a les Jornades “Women, our Future”. El Caire. Nov. 2004. RAI
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Marga Ximénez
Barcelona, 1950

p. 63

Llengua

Acció

1962-1972 Estudis a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona i al Marylebone
Institute of Art d’Anglaterra. 1965-1972  Treballa com a dissenyadora d’estampats. 
1978-2003 Professora de Tapís i d’Art Tèxtil Contemporani a l’Ecola d’Art i Disseny, Llotja
de Barcelona. 

Actualment gestiona MX Espai 1010 espai d’art contemporani amb Nora Ancarola a
Barcelona 

Últimes exposicions:  
La vuitena arma. Galeria La Xina-Art. Barcelona, 2000; Bodegons de premsa.
Galeria MX Espai. Barcelona, 2001; Continents, amb Yukimaro. MX Espai. Barcelona,
2003; Asseguda Escrivint. Llibre d’artista amb la poeta Montserrat Abellò Galeria MX
Espai. Barcelona, 2004; Sibil·la. Amb Nora Ancarola. La Interior Bodega. Barcelona i 2005
SKC. Belgrad, Sèrbia i Montenegro, 2004; Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison amb l’exposició Deposeu les armes, en homenatge a Bertha von
Suttner i amb gravats de Käthe Kollwitz, 2005; En el desordre de la casa. Llibre
d’artista, amb la poeta Neus Aguado. Galeria MX Espai. Barcelona, 2006.

Mariana Zamarbide
La Pampa, Argentina, 1976

p. 25

Fósforos de cocina 

Cartón, papel, cerillas y lija
7 x 2,4 x 5,3 cm
2006

Entre 1994 i 1999 estudia Belles Arts a Buenos Aires. L’any 2000 es trasllada a Barcelona
on resideix i té el taller. Actualment cursa el 2n any d’escultura a l’escola Massana.

Ha realitzat diverses exposicions, tant individuals com col·lectives, a Argentina, el Brasil,
Àustria i Espanya.

Col·labora en el muntatje del tallerbdn (Centre de Creació, Producció i Difusió
d’Escultura Contemporània, Badalona). 

És ajudant de l’escultor Camí.

En referència a la seva linea de treball aprofundeix els conceptes d’origen-temps en 
relació amb l’aigua i el foc, utilitzant diferents llenguatges (pintura, escultura, dibuix,
gravat, fotografia i llibre d’artista).

Sofia Zigogianni
Atenes, 1976

p. 27

Fem...

Guant de plàstic, tela de vellut
3 x 31 x 11 cm
2005

Licenciada por el Departamento de Decoración de Atenas, Grecia.

Estudios actuales: 
Escola Massana, Barcelona. Ciclo Formativo de Escultura. Segundo año. 
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Doctorado Espacio Publico y Regeneración Urbana,
Arte y Sociedad.

Seminarios: 
2003 Luz y Sombra en el espacio teatral. 
2002 Pattern Theatre.  
2001 Escenografía en el teatro, la danza y la ópera. 
1996-98  Fotografía.  

Exposiciones colectivas: 
1997 Fotografía, Atenas. 
2004 Participación con una escultura en Alter Arte en el Edificio Histórico de Plaza

Universidad, Barcelona. 
2005 Participación con dos esculturas en Art Share, Barcelona.
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Ana Torres
Buenos Aires, Argentina, 1972

p. 71

Si nos dejan

Documental
Mini DV
72´
2004  
Lengua original: Español, Inglés y Catalán
Subtitulos: Castellano / Inglés
Dirección y producción: Ana Torres
Guión: Paulina Zóboli y Ana Torres
Cámara, montaje, post-producción: Ana Torres
Post-producción sonido y animaciones: Marcelo Rodríguez

Empezó a vincularse con el mundo de la imagen como fotógrafa de prensa. Luego estudia
Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, y realiza diversos trabajos
dentro del área audiovisual. 

Actualmente reside en Barcelona, donde trabaja como realizadora, cámara y editora 
free-lance.  

Si Nos Dejan es el primer largometraje documental que realiza.

Kerstin Vegelahn
Hamburgo, Alemania, 1965

p. 10

Desde adentro

Escalera de madera y yeso, zapatos de yeso y pan de oro
90 x 125 x 95 cm
2006

Los últimos 20 años ha vivido en París, Barcelona, Manila y Hong kong hasta finalmente
trasladarse en verano 2005 a Hamburgo donde tiene su estudio. Ha trabajado en París,
Manila y Hong Kong como diseñadora de Moda. Actualmente cursa el tercer año de
Pintura Mural en la Escola Superior d’Art Aplicades i Oficis Artístics, Llotja, Barcelona.
Desde el año 2005 dedica su vida laboral exclusivamente al arte.

Estudios y cursos
Fachhochschule für Gestaltung, Hamburgo, Diploma de ingeniería de moda
IADE Barcelona, curso de diseño de moda
ESMOD, París. Arte y pintura para diseñadores
Saturday circle, Manila, Filipinas
Escola Massana, curso de 100 horas de Pintura y Color
Escola Superior d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, Llotja, Barcelona.

Exposiciones colectivas
1989 Quartier, Barcelona, España
1990 Künstlerbörse, Hamburgo, Alemania
1994 Polo Club, Manila, Filipinas
1995 Polo Club, Manila, Filipinas
2003 Aguas de Barbastro, España

2004 Concurso de un mosaico para el Forum, Barcelona, finalista
Concurso “Intervención artística del vestíbulos del MNAC”, Barcelona, finalista

2005 Biblioteca del Castell de Pallejà, España
Vestíbulo de la LIotja, Barcelona, España

Charo Virgil 
Gijón, 1982

p. 37

Sense títol

Instal·lació
180 x 150 cm
2004

Vaig néixer a Gijón, Astúries, el 9 de març del 1982. Vaig estudiar Belles Arts a Pontevedra
i actualment curso estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona. Els meus treballs
sorgeixen paral·lelament a un continu transitar pel temps viscut des de nombrosos
àmbits i llocs.

En aquests dos últims anys de la meva vida he estat transeünt. Res del que faig no se’m
presenta com a obra definitiva. Tot és quasi un cúmul d’instants que, pas a pas, busquen
donar forma a un pensament. Un joc, un continu experimentar amb les coses transcendint
el límit que les separa de l’art, una recerca d’artificis que, pausadament, denoten un
marge per a l’estètica.

Ester Xargay
Sant Feliu de Guíxols, 1960

p. 15

sosTres

2006
Instal·lació amb videoprojecció i dibuix

Escriptora i realitzadora de vídeo (videopoemes, videoart i documentals, un dels quals ha
rebut el Premi Espais a la Crítica d’Art, 2000). Transita de l’escriptura a la lectura de l’art
tot seguint un pensament visual grafòman que empelta el seu conreu videogràfic i aborda
una altra pràctica intransitiva que detona l’expansió de l’art i la dissolució dels gèneres.
Escriu sobre art al diari Avui i a revistes com Papers d’Art, Transversal, Paper de vidre i
d’altres. 

En poesia, ha publicat els llibres de poemes Salflorvatge, Trenca-sons, Darrere
les tanques, així com Un pedrís de mil estones, Epítom infranu o no,
Tirant lo Blanc la i Amor lliure, ús i abús, coescrits amb Carles Hac Mor, amb
qui ha realitzat el CD-ROM Sextina al microscopi (Metrònom, 2003) i, també amb 
A. Alcañiz i B. Held, el CD-Rom Paraparèmies…. (Premi de creació audiovisual de
Navarra, 1999). 
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Ca la Dona
C/ Casp, 38, principal
08010 Bracelona
Tel.: (0034)934 127 161
Fax: (0034)934 123 996
caladona@caladona.org
www.caladona.org/femart

L’associació de dones Ca la Dona té el seu origen en l’efervescència de diferents grups
de dones i corrents del moviment feminista que a partir de 1975 lluitaven per aconseguir
drets i llibertats mínimes: igualtat legal, dret al divorci, al control de la natalitat, etc.
Paral·lelament d’altres grups oferien assistència a les dones: informació sobre
avortament, anticoncepció, separacions. En definitiva, reivindicació i assistència.
Malgrat el reconeixement d’alguns drets i d’alguns aspectes d’assistència continuem
treballant des de la denúncia dels mecanismes que s’utilitzen per mesurar i valorar tota
l’experiència humana pretesament universal, però amb paràmetres masculins en
diferents camps com la salut, la cultura, l’educació, la sexualitat, el treball, etc. Des
d’una altra vessant treballem per la reconstrucció de genealogies de dones en diferents
camps del coneixement. 

Ca la Dona es constitueix en un espai de significat ampli de casa, recolzament i cura, de
relació i diàleg amb d’altres dones. De transformació des de dins, de desenvolupament
personal a partir del desig i d’impuls de canvi a fora, amb cabuda a la diversitat
d’experiències i aspiracions de diferents dones. Un espai físic i simbòlic en el que
l’autonomia garanteix el treball i els descobriments de les dones d’una forma no
tutelada ni mediatitzada per d’altres interessos. Un viatge que va més enllà de les
polítiques d’igualtat o de conciliació plantejades per les institucions. Per nosaltres, és
necessària una nova organització, del temps i dels espais, compatible amb les necessitat
de cura i benestar de les persones. D’aquí que sigui imprescindible l’existència d’un
espai comú obert, ampli i autònom on poder treballar per canviar el món. L’èmfasi en
els espais de dones és també el resultat d’un pensament: que els espais de relació, les
relacions informals entre dones i les xarxes de suport familiar entre veïnes, amigues i
companyes, són espais fonamentals on aprenem, creixem i desenvolupem la nostra
participació.

Una de les característiques del moviment feminista ha estat, sens dubte, la importància
donada a aquests espais, que ens ajuden a compartir i a rescatar l’alteritat de les
nostres vivències i experiències vitals, a entendre el món i a cercar les alternatives que
ens puguin ser vàlides, respectant la nostra diversitat. El treball en xarxa, la trobada en
la confluència i en el disens són la base de la força i la innovació que el feminisme
aporta per mitjà de les seves accions. Ca la Dona és un espai físic, però, sobretot,
simbòlic, un lloc d’experiències, d’insubordinació, reflexió i producció de pensament.

CCDFB
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

C/ Sant Pere mes baix, 7, 2a planta
08003 barcelona
Tel. 93 268 42 18
ccd@bonnemaison-ccd.org
www.bonnemaison-ccd.org

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison és un espai cultural de dones
autònom i alternatiu, basat en la participació i la innovació, creat per iniciativa del
moviment de dones amb la finalitat de millorar les nostres condicions de producció de
la cultura i potenciar-ne la difusió a través d’una pluralitat de mitjans. I vol ser un espai
de trobada, d’intercanvi i de creació que reculli les aportacions que en el terreny de la
cultura promouen i han promogut les dones. Un espai per impulsar noves maneres de
construir el saber i potenciar processos d’ensenyar i aprendre des d’una perspectiva
interdisciplinària, intergeneracional, intercultural i feminista.

Experimentem amb l’art
ESPAI E ART

C/ Torrijos, 68
08012 Barcelona
Tel. 93 217 18 77
670 20 96 56
www.experimentem.org

EXPERIMENTEM AMB L’ART (Barcelona, 1993) és una associació formada per 
un grup de persones vinculades al món de la creació contemporània i l’educació. 
Els projectes que ha desenvolupat al llarg d’aquests anys han estat de diversa índole:
projectes educatius en museus i sales d’exposicions, disseny de material educatiu,
cursos de formació per a educadors o dinamitzadors d’exposicions, organització de
jornades de reflexió i debat, tallers i activitats específiques, projectes expositius... 
El 2003 obre l’ESPAI EART a la vila de Gràcia. D’entre els molts projectes exposicions i
activitats, destaquem: Seminari per a dinamitzadors d’exposicions d’art Contemporani
(Espai EART 2006), L’Armari de la Casa Museu Joan Abelló, (Mollet del Vallès
2006); Joan Brossa. Poeta de la Imatge, Diputació de Barcelona (itinerància
2005-2006); Quaderns de ciutat (2005); RESPÚBLICATV, (Espai EART, Barcelona,
2005); biblio/teca/u.tòpic-a/05, Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona, 2005);
Interferències. L’instant. L’ara que ja no a la Sala Moncunill, Casa Soler i Palet
i altres indrets de la ciutat (Terrassa, 2005); 9 jocs d’art i una pregunta
sempre per fer al MAS (Sabadell, 2004) i a Can Palauet (Mataró, 2005). Fotòpsia,
festival de fotografia i arts visuals, (Castellbisbal 2005); A l’entorn d’una
exposició, C. C. Sant Andreu (Barcelona 2005); Minimal Art. Koldo Mitxelena
kulturunea, (Sant Sebastià 1996) entre d’altres...

La Interior Bodega
espai de flux

C/ Ferlandina, 34
08001 Barcelona
Tel. 93 318 95 54
www.lainteriorbodega.org
info@lainteriorbodega.orgMX Espai

Espai EART 

Espai EART

KBB

KBB

KBB

La Interior Bodega

Pròleg

Galeria Safia

La Interior Bodega

KBB

Ca la Dona

Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison
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Cicle C:  Art Mínim
Exposició amb participació d’artistes d’arreu del món amb obres de petit format
realitzades amb materials efímers i amb una idea comuna. 
Comissariat per Marga Ximénez.

Cicle D: Vídeopak
12 videoinstal·lacions de sengles artistes plàstics que treballen també en format vídeo 
i que dialoguen entre ells. Durant dos mesos s’alternaran tres videoinstal·lacions 
cada 15 dies. Comissariat per Nora Ancarola.

Cicle E: Lindars
Artistes reconeguts presenten obres desconegudes.

Paralel·lament hi ha exposicions individuals i col·lectives fora del programa de cicles
durant tot l’any.

Dins l’espai de la galeria, hi ha dos petits espais més:
La cuina de l’àngel, on s’exposa obra permanent de petit format dels artistes que
exposen a les sales de l’MX Espai.
El bany, espai permanent de vídeo.

Pròleg
C/ Dragueria 13
08002 Barcelona
Tel. 93 319 24 25
llibreriaproleg@llibreriaproleg.com
www.llibreriaproleg.com

Pròleg, fundada l'any 1991, amb quinze anys d'existència, està situada al bell mig del
Barri Gòtic de Barcelona. És un espai cultural dedicat a l'especialització de la literatura
escrita per dones i sobre dones, amb un fons bibliogràfic de més de sis mil volums de
psicologia, filosofia, història del feminisme, cultures de pau, salut, violència de genère,
masculinitat, biografies, conte infantil no sexista, etc.

Des d'aquest fons, i a través de les diverses activitats que desenvolupa, l'espai
Pròleg ofereix un servei presencial a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, a més del
seu treball d'assessorament i servei de comandes a través de la Xarxa.

Pròleg és un espai plural on convergeixen tres de ben diversos:

- Espai Llibreria
- L’Altell
- Sala d’exposicions

GALERIA SAFIA
C/ Bruniquer, 9 
08012 Barcelona
Tel. 93 213 84 96 
safia@arrakis.es

La Galeria Safia es va crear l’any 1991. 
La Galeria Safia vam iniciar l’activitat amb l’objectiu d’impulsar i difondre el
coneixement de l’art contemporani oferint una visió reflexionada i estudiada de la
creació actual. Des d’aleshores, la nostra trajectòria s’ha caracteritzat per: 
• donar suport a artistes joves el projecte i perseverància dels quals ha atret el nostre

interès; 
• obrir l’espai a propostes atrevides i sempre interessants d’artistes ja consolidats; 

• sortir del mateix espai físic d’una galeria per tal que aquesta limitació no sigui un
obstacle per a la pràctica artística; estimular el públic jove i apropar-lo als circuits
galerístics; 

• ser mitjà per a aquells que fan de l’art una manera d’expressar-se.

Els continguts exposats a la galeria durant els darrers tres anys han estat:

2002
Dibujos y esculturas en torno al sueño rupestre  del viajante y otras
cuestiones, Nico Nubiola, instal·lació;  América Apilada, Carlos Díez Polanco,
fotografía: 11a Primavera Fotogràfica; Huset Brann upp, se quemó la casa, Lillo
Tatjer, pintura, fotografia, vídeo; Panoramia, Víctor Pérez Porro, pintura-instal·lació;
Sobre el Martirio, Gonzalo Rueda, Miguel Angel Pascual, Patricio Castro, pintura-
instal·lació amb la col·laboració de les poesies murals de l’hel·lenista Carles Miralles.

2003
118,6, Lali Canosa i Rosó Cusó, escultura; Aquí suem tinta, Jaume Parera /
performance i fotografia; Mariano Zuzunaga, fotografia, aniversari 10 anys de la galeria,
Cambres secretes, Maïs, escultura; Presentació del llibreescultura, Maïs, l’obra
absent, Jordi Coca, Xavier Barral i Altet, Jordi Carrió, Faustí Llucià.

2004
Ita Puig, pintura; City of Cyclopes, Brian Harris, pintura; Angèle Etoundi Essamba,
fotografia: 12a Primavera Fotogràfica, edició de catàleg; Paisajes Evaporados,
Michelle Concepción, pintura, edició de catàleg; Avantguardes de finals del
segle XX, pintura i ceràmica; Madonnes, Cristina Blanch, pintura.

2005
Francisco Moreno, pintura; Somnia Mundi, Marta Darder, vídeo, videoinstal·lació i
fotografia; Monia Touiss, pintura; Experiències d’Identitat, Mireia Feliu, vídeo. 
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Horaris: Convocatòries puntuals per a actes performàtics. 
Per a formats expositius al soterrani, obert al públic de dimecres a divendres de 18 a 20 h.
Fora d’aquest horari cal contactar electrònicament o per telèfon.

La Interior Bodega és un projecte cultural de l’associació cultural CREART, coordinat i
impulsat per Josep Asunción i Gemma Guasch.

L’espai és al Raval de Barcelona, un barri cèntric i vital on trobem nombrosos tallers
d’art, estudis d’arquitectura i disseny, així com l’oferta artística i cultural d’institucions
com el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Foment de les Arts Decoratives (FAD). En aquest
context, La Interior Bodega està ubicada a la zona denominada “eix Ferlandina”, que
connecta el MACBA amb l’Eixample.

L’espai obert al públic de La Interior Bodega és un antic soterrani de pedra amb terra de
llambordes i volta catalana. Aquesta singular estança funciona com a matriu en la qual
és possible entrar en contacte amb l’obra d’art en unes condicions especials d’intimitat.  

Concebuda com un espai de flux, La Interior Bodega s’ofereix com un entorn viu en el
qual és possible la gestació i la producció de projectes culturals vinculats als
immaterials de l’art: paraula, so, imatge, acció, etc. Des que va obrir les portes l’octubre
del 2003, han passat per l’espai una trentena d’artistes visuals, poetes i performers:
Nora Ancarola, Marga Ximénez, Hugo Mujica, Sergi Reboredo, Enric Macià, Lezly Rubin
Kunda, Kinga Araya, Álvaro Machimbarrena, Manuela Lyle, Ramon Massana, Pilar
Valeriano, Llovio, Paul Eduard & Ed Johnson, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Víctor Sunyol,
Toni Clapés, Maria Cosmes, Manuel Morales, Pep Aymerich, Denys Blacker, Mireia Sallarès,
Juan Delgado, Fabrizio Manco, Santi Erill & Marc Villalonga, Montsita Rierola, Jordi Lafon,
Jokin Labaien, Carmen de la Calzada, Alfredo Costa Monteiro, Jacobo Sucari i Carlos Pina.

També s’ha comptat amb col·laboracions i l’intercanvi d’experiències d’altres iniciatives
afins, com ara MX Espai 1010, Hangar, OVNI o Club 8 Difusió de la Performance
(Barcelona), ACA (Allenheads, Gran Bretanya) o Gresol (La Bisbal d’Empordà).

KBB
Kültur Büro Barcelona

C/ Joaquim Costa, 24, 4t
08001 Barcelona
Tel. (34) 93 442 06 95
www.kbb.org.es
info@kbb.org.es

KBB és un espai de producció i promoció de projectes de cultura i art contemporani en
l’àmbit local i internacional. 

A vint passos del MACBA,  al carrer Joaquim Costa, 24, es va inaugurar el 19 de maig del
2004 com un espai nou a la ciutat dedicat a la gestió i la producció de múltiples
activitats entorn de la cultura contemporània. 

Kültur Büro Barcelona és un espai flexible que, a més, funciona com a oficina cultural.
Aquest buró promou tant la producció, la recepció i la itinerància de projectes artístics,
com també opera com a espai d’exposició i acollida d’artistes internacionals per al
desenvolupament de projectes específics a Barcelona. KBB planteja, doncs, des
d’aquesta ciutat, l’anàlisi i la recerca dels processos actuals en el terreny de l’art
contemporani, així com en àmbits diversos afins a la cultura. 

Els objectius se centren a desenvolupar un programa d’exposicions de caràcter
internacional en interacció amb altres espais que posin de manifest quins són els
interrogants que la pràctica artística i curatorial dels nostres temps intenta desxifrar.

De caràcter multidisciplinar, KBB té previst organitzar vuit exposicions anuals a més de
les activitats paral·leles que se’n derivin. 

METRÒNOM
Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani

C/ Fusina, 9
08003 Barcelona
Tel. (34) 93 268 42 98
Fax (34) 93 268 42 14
www.metronom-bcn.org
info@metronom-bcn.org

Metrònom és un espai pioner a l’escena artística de Barcelona i un important
dinamitzador cultural de la ciutat. 

Durant els seus 25 anys de vida, i gràcies a la iniciativa del col·leccionista Rafael Tous,
Metrònom s’ofereix no només com un espai d’exposicions sense afany de lucre, sinó
també com un centre experimental i una plataforma de producció i suport a l’artista.

El projecte de Metrònom s’ha concebut sota les mateixes pautes que la col·lecció del
seu fundador i director: el suport a les propostes més arriscades del moment, allò que a
finals dels anys setanta es van començar a anomenar mitjans alternatius, tot un sector
d’artistes l’obra dels quals resulta excessivament experimental per a la majoria de les
galeries comercials. Metrònom ha sabut avançar-se sempre a cada època, sense
estancar-se en tendències i estils, i presentant els nous corrents artístics de cada
moment.

MX Espai 
(espai 1010) 

C/Llibreteria, 7 principal
08002 Barcelona
Tel. 93 310 65 77 / 669 51 72 27
mgimen26@pie.xtec.es
www.mxespai.com

MX Espai és un projecte creat per a la difusió i l’intercanvi interdisciplinar de les arts
visuals. En l’espai que tenim al carrer Llibreteria, 7 principal, exposen artistes de
reconeguda trajectòria dins l’àmbit de la investigació contemporània, alhora que volem
que sigui una plataforma per a joves creadors tant del nostre país com de l’estranger.
MX Espai és un lloc obert, on tècniques ancestrals conviuen amb les noves tecnologies.
Posem especial èmfasi a mostrar artistes que treballen en obres amb caràcter
pretecnològic, amb materials no-nobles i obres efímeres, alhora que treballs
d’investigació tecnològica i/o científica aplicats a les arts visuals. MX Espai organitza la
seva programació anual en diferents cicles que es desenvolupen al llarg de les diferents
temporades:

Cicle A: Altres pells
Artistes contemporanis realitzen obres amb la idea comuna de la trama i la pell com a
punt de partida. Comissariat per Nora Ancarola.

Cicle B: Novíssims
Artistes novells que comencen la seva trajectòria amb una obra d’investigació.
Comissariat per Nora Ancarola.




