
 
Mostra d’art de dones FEM - ART 2003 
 

DESIG, del 16 de gener al 6 de febrer a Ca la Dona, Pròleg i bar Valentina. 
 
La Mostra d’Art de Dones FEM – ART celebra la seva novena edició aquest gener de 
2003. El projecte, que neix el 1994 com un espai d’exposició i de promoció de l’art de 
dones entre les mateixes dones, ha anat prenent volada fins aconseguir consolidar-se 
en els principis que el van motivar. D’una banda, volem afavorir i potenciar un 
intercanvi entre les dones artistes i promocionar-ne les més joves i, de l’altra, facilitar 
una trobada de les dones amb l’art i un acostament de les avantguardes actuals a la 
realitat de les dones des d’una perspectiva de gènere. 
DESIG és una proposta que vol recollir algunes de les formes amb les que volem 
donar visibilitat el nostre desig sexual. Un desig que, en contínua evolució, trenca 
fronteres, ens afirma vitalment i ens representa una font de poder. 

 
Actes de Fem - Art en els 3 espais d’exposició: 
 
Dijous 16 de gener 
Inauguració de la Mostra. Recorregut pels espais d’exposició 
18 h al bar Valentina, 18.30 h a Pròleg i  
20 h a Ca la Dona: A quatre mans, a quaranta dits, una immensa llengua. Paraula, 
Mari Chordà. 
 
Dijous 23 de gener 
Biopoder, cossos i visualitat: el dispositiu del plaer sexual a la fotografia de dones.  
Conferència a càrrec de Montse Rifà Valls. 
A les 19.30 a Ca la Dona 
 
Dijous 30 de gener 
Com pot l’art fet per dones contribuir a una producció cultural contrahegemònica?  
Taula rodona amb la participació d’Estela Rodríguez, Nora Ancarola i Laura Trafí, 
moderadora de l’acte. 
A les 19.30 a Ca la Dona 
 
Dijous 6 de febrer 
Filmar el desig, un viatge a través del cinema de les dones pel·lícula dirigida per Marie 
Mandy.  
Presentació a càrrec de Marta Selva Masoliver i projecció. 
A les 19.30 a Ca la Dona 
 
Relació d’artistes que exposaran obres a DESIG: 
 
Aida Sánchez de Serdio Martín   Marta Darder 
Anna Anglès  Matilde Cortés 
Anna M. López  Meritxell Lucià 
Carme Jiménez  Núria Rion 
Cruz Rivacoba  Pamela Martínez 
Eleodora Nesua  Paola Quevedo 
Eliana Solsona  Parimah Khataizadeh 
Ester Besolí  Patricia Pacho 
Evelyn de las Alas  Paula Fontecilla 
Gema Pinedo  Rosa Bosch 
Glòria Cañet  Rosa García 
Laia Carrasco  Sandra Arnau 



Laia Rissech  Susana Ballesteros 
Luz Broto  Tamara Kuselman 
María Joäo Teixeira  Urna Bair 
Marta Amonarriz   
 
 
Seminari: De felexes i reflexions 
 
 
Seguint el fil de la Mostra d'Art Fem Art'2002, hem convidat les dones que hi van 
participar des de la reflexió a analitzar obres d'artistes que elles mateixes ens han 
proposat. D'aquesta invitació n'hem fet nèixer un seminari que ens proposa un seguit 
de recorreguts i lectures sobre obres de diverses autores; la peculiaritat és que aquest 
viatge que farem a través de les autores, el farem amb altres vehicles reflexius i 
contemplatius, tot desafiant els silencis i les mentides amb què la tradició 
historiogràfica les ha vestit. 
La convocatòria pretén oferir noves maneres de participar de l'obra artística i de les 
seves propostes de gaudi, inclòs el pensament i, com a seminari, vol tenir també un 
aire de tertúlia sota la direcció de les següents professionals: 
 
 Bea Porqueres, historiadora 

 Autoretrat (1554), de Sofonisba Anguissola - 27 de febrer 

 Laura Trafí, pedagoga cultural 

 Del museu etnogràfic (sèrie) (1929-1930), de Hanna Höch - 20 de març 

 Elina Norandi, professora de l'escola Llotja i membre de Duoda 

 Lo que el agua me dio (1938), de Frida Kahlo - 10 d'abril 

 Montse Rifà Valls, educadora feminista 

 Present Tense (1996), de Mona Hatoum - 8 de maig 

 Aida Sánchez de Serdio, pedagoga cultural 

 Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - 29 de maig 

 Maria-Milagros Rivera Garretas, historiadora i membre de Duoda 

 Padecer (2001), de Marisa Ordóñez - 26 de maig 

 
Les convocatòries són habitualment un dijous al mes entre febrer i juny de 2003, 
sempre a les 19:30h a Ca la Dona. El preu del seminari és de 30 euros per a les 
sòcies i 42 per a les no sòcies; inclou les fotocòpies que, si s'escau, es repartiran a les 
sessions. 
Truqueu o veniu per inscriure-us al seminari: 93 4127161 caladona@pangea.org 
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