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. .hi havia una a�nitat d'allò més irre-
ductible, una actitud que buscava la 
manera de vincular-nos, de fer 
xarxes i d’avançar conjuntament 
sense renúncies....
Les a�nitats no són sentiments par-
ticulars sinó actituds que provenen 
de vivències i d'experiències. Les 
a�nitats creen un marc favorable a 
la relació positiva. En un marc 
d'a�nitats hi pot haver dissens i �ns i 
tot desacord, però no oposició, 
perquè l'a�nitat no és una posició, 
sinó una recerca de con�uència 
ampla, per tal de poder desenvolu-
par distincions no competitives. 
L'a�nitat et fa sortir de tu i pensar en 
allò de l'altra, en allò que et resulta 
afí (per estrambòtic que sigui).

Més informació a:

www.caladona.org/femart
 

La Mostra d'Art de Dones FEM ART, és 
un espai d'interrelació d'artistes des 
d’on reivindicar el valor transformador 
del treball entre dones. I això, a més a 
més, ho hem fet sempre des de la pers-
pectiva d'art compromès amb el canvi i 
la crítica social.

Ca la Dona ( Nova seu!)
C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona
Telèfon 934 127 161 / 
femart@caladona.org
www.caladona.org/femart

Bases

A la Mostra hi poden participar les dones que ho desit-
gin. Es poden presentar obres de qualsevol disciplina 
artística (arts visuals, escèniques, musicals), sempre que 
girin entorn el tema proposat.

Documents que cal presentar (en paper i per correu-e):

1.- Descripció del projecte presentat/ imatge de l'obra  
(300dpi, màxim 20x20)/ video (segons la modalitat artís-
tica).
2.- Text descriptiu sobre la proposta presentada.
3.- Text breu sobre la temàtica de la Mostra en relació a 
l'obra presentada.
4.- Currículum (imprescindible, si el CV és llarg, presentar 
un resum de màxim 20 línies).
5.- Fitxa tècnica de l’obra/projecte/proposta (dades bàsi-
ques).

Presentació de propostes: 
del 9 al 13 de juliol a Ca la Dona (de dilluns a dijous de 10 
a 14 i de 16 a 20 hores).

L’equip de selecció de les propostes estarà format per 
feministes vinculades al món de les arts.
 
Ca la Dona no assumeix el cost de la producció, que va a 
càrrec de l’artista.

Enguany, de les artistes participants, en seleccionarem 
una i li oferirem la possibilitat de tenir una exposició 
pròpia al nou espai de Ca la Dona, durant el 2013.


