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El cos és el nostre vincle 
amb la terra, amb la ma-
ter-ialitat del món. En ell 
es produeix  la possibili-
tat de pensar, de sentir, 
de triar...

El cos materialitza la 
nostra resistència a la 
domesticació, al sotmeti-
ment, a la violència.

...”

“El fet que més de la 
meitat de la gent del món 
estigui en posició d’haver 
de reclamar el “dret al 
propi cos” mostra i 
demostra la urgència i la 
força de la desobediència.

Cos
Des- 

obedient FemArt és la Mostra d’Art de Dones organitzada des de Ca la 
Dona en un intent d’oferir un espai de promoció d’art de 
dones. Hi tenen cabuda les diferents expressions artísti-
ques: pintura, fotografia, escultura, vídeo, instal.lació, 
gravat.

Però la Mostra va més enllà i també és un espai de participa-
ció, debat i reflexió teórica sobre l’art des d’una perspectiva 
feminista. 

Cada any es planteja una temàtica específica per crear 
debat i perquè les artistes desenvolupin els seus projectes 
artístics entorn a la idea. Enguany ha estat Cos Desobe-
dient.

Les artistes seleccionades ho han estat dins d’un gran 
nombre de propostes presentades, tant del país com inter-
nacionals, fet que està en sintonia amb l’actualitat convulsa 
i vindicativa de les dones en el món.

S’han seleccionat un total de 22 artistes de diverses discipli-
nes que van des de la il.lustració, l’escultura, les instal.la-
cions, el videoart i les accions performatives.

Mònica Porta Domínguez
Anna Fando
Núria Villanueva Pérez
Natacha Mazzitelli
Francesca Poza Cruz
Slegna - Àngel Folguera Utges
Elisa García Coll
Cynthia Fusillo
Gloria Lapeña Gallego
Bárbara Alegre
Marina Baena
Lidia Tamboleo
Pat Riska - Patricia Bobillo Rodríguez
Tana E. Ruiz - Mª Francisca Espinosa Ruiz
Laia Mercader Carbonell
Equip Peliagudes
Maria Romero García
Maite Serna Mata-Wurskia Valverde de Don Lebun
Encarna Martinez
Belén Agurto
Maite Travé
Mariana Carranza 

FemArt: Mostra d’Art de Dones
20a edició de la Mostra

Del 10 al 30 d’octubre



Tota la informació detallada de les activitats a femartmostra.blogspot.com.es

Exposició FemArt: del 10 al 30 d’octubre
   Dll-Dv // H.: 16-20h

Aquest any Femart vol celebrar l’esdeveniment oferint una visita comentada a tots 
els grups de dones que ho desitgin. Les visites es faran a les tardes a partir de les 
18h, els dimecres i divendres i mentre duri la Mostra.
Concertar dia i hora a: mostrafemart@gmail.com 

Altres activitats que es desenvoluparan amb motiu de la Mostra:

Programa FemArt 2014

INAUGURACIÓ 
Amb l’entrega del premi,  
d’una exposició individual, a 
l’artista guanyadora.

Divendres 10 d’octubre

Dijous 16 d’octubre

Dimarts 21 d’octubre

Dijous 30 d’octubre

Hora: 19h
Lloc: Ca la Dona

CINEPIONERES, seminari a 
càrrec de la periodista, 
escriptora i cineasta italiana 
Nadia Pizzuti.

“La presència de les dones al 
cinema, des de la direcció fins a la 
interpretació i del guió al muntatge 
va ser massiva i molt significativa 
a Europa i als Estats Units fins a 
l’any 1930...”

PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA, con-
ferència a càrrec de la reco-
neguda artista i professora 
d’art Nora Ancarola.

“Els grecs tenien el concepte Keres 
com a fusió entre vellesa i mort, 
entre malaltia i mort. Des de temps 
immemorials fins a l’actualitat, la 
cura dels malats o dels ancians ha 
estat una tasca femenina, però 
curiosament no hi ha cap divinitat 
que representi aquesta situació...” 

CLOENDA amb la performan-
ce de l’artista Belén Agurto.



Ca la Dona
C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona
Telèfon 934 127 161 /
femart@caladona.org
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Amb el suport i col.laboració deOrganitza

i. Algunes de les obres 
seleccionades (de dalt a 
baix i d’esq. a dreta) de les 
artistes Mònica Porta, 
Núria Villanueva Pérez, 
Gloria Lapeña, Natacha 
Mazzitelli i Laia Merca-
der.


