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Contra-
memòria: 
oblidem 
l’oblit! La Mostra de FemArt, organitzada anualment des de Ca la 

Dona, vol oferir un espai de visibilització, relació i promoció de 
dones artistes.  Hi tenen cabuda les diferents expressions 
artístiques: pintura, fotografia, escultura, vídeo, instal.lació, 
gravat...

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

Cada any es planteja una temàtica específica, perquè les artis-
tes desenvolupin els seus projectes entorn a la idea. Enguany 
ha estat Contramemòria: oblidem l’oblit! 

Hem rebut un gran nombre de propostes tant del país com de 
fora, fet que està en sintonia amb l’actualitat convulsa i vindi-
cativa de les dones en el món.

De les 63 propostes presentades, s'han seleccionat un total de 
13 obres d'artistes de diverses nacionalitats (Colòmbia, 
Argentina, Chile, Regne Unit, i d’arreu d’Espanya com Vigo, 
Menorca, Vitòria, València) i de diverses disciplines, com la 
il.lustració, l’escultura, les instal.lacions,  el videoart i la foto-
grafia.

Rosario García-Huidobro

Nani Miras

Tónia Coll

Ester Gandia Martínez

Alejandra Bueno

Clara Aparicio Yoldi

Mali Mowcka

Rosa Sánchez

Ester Conesa - Peliagudes

Sandra Parra Cárdenas

Montse Piñeiro

Amédée Houx Lieu

Marili Romero Lucas
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Del 16 d’octubre al 12 de novembre

Els nostres cossos feministes 

segueixen desobeint... 

Sabem que la història de la 

humanitat només fa referència a 

la meitat del món i que la nostra 

memòria és una memòria induï-

da/segrestada. Per això volem 

exercir la contramemòria i obli-

dar l’oblit.

Contramemòria vol dir canviar la 

direcció en la qual �ueixen les 

coses.

Fer del joc artístic creatiu, 

super-real, re-signi�catiu, tendre, 

divertit, irònic, irreverent, provo-

catiu, ... un acte revolucionari 

a-temporal: imaginar i fer allò 

que hagués pogut ser i no fou, 

però que pot ser encara.

Proposem una intervenció artísti-

ca en el nostre passat, per recor-

dar allò que sembla que no ha 

existit pel fet de no ser dit, que no 

sabem perquè no ha estat ano-

menat, però que avui  tanmateix 

som capaces de re-inventar.                                                                                                                
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Programa FemArt 2015

INAUGURACIÓ
Presentació de les obres seleccionades.

 

Projecció de la pel.lícula/docu-
mental: “Les costures de la pell”

Sinopsi: La Bharathi i la Yamuna viuen a 
Bangalore, a l’Índia, i s’han passat la vida 
cosint per les grans multinacionals del 
sector tèxtil que omplen els armaris de 
mig món, fins que es pregunten: “Hem 
nascut per ser dones o treballadores 
tèxtils?... “Els propietaris de les fàbriques 
són cinc o deu… però quantes som 
nosaltres? Milers i milers”.

Presentarà l’obra Cèlia Vila, codirectora 
del documental i membre de nodustfil-
ms@gmail.com 

Divendres 16 d’octubre

Divendres 30 d’octubre

Hora: 19h
Lloc: Ca la Dona

CLOENDA
S’anunciarà l’artista guanyadora de 
FemArt 2015, amb el premi d’una exposi-
ció individual

Hora: 19h 

Lloc: Ca la Dona

Hora: 19h
Lloc: Ca la Dona
Públic mixt

Hora: 19.30h
Lloc: Ca la Dona
Públic mixt

Exposició FemArt: 
   - del 16 d’octubre al 12 de novembre del 2015

   - Dll-Dv // H.: 16-20h

Activitats que es desenvoluparan amb motiu de la Mostra:

Hora: 19h
Lloc: Ca la Dona
Públic mixt

“Arqueologia de l’oblit a la Illa de 
Mallorca”: xerrada i aportació 
documental
 
Procés d’exhumació, identificació i 
restitució humana a la fossa de Sant 
Joan.  Un exercici pràctic de contra-
memòria. 
Un grup d’arqueòlogues i antropòlo-
gues de la UAB i de les Illes Balears (Fran-
cisca  Cardona, Rocío Gómez, Camila 
Oliart, Beatriz Palomar, Cristina Rihuete, 
Elena Sintes) exposen el difícil, llarg i 
emotiu procés que implica la recupera-
ció de les restes de persones assassina-
des pel feixisme i soterrades a fosses 
comunes.
A càrrec de  Camila Oliart i Cristina 
Rihuete ( de la UAB).

Dijous 5 de novembre

Dijous 12 de novembre Hora: 18.30h
Lloc: Ca la Dona

Trobada de dones artistes: presentació 
del lema de la Mostra del 2016.



i. Algunes de les artistes 
seleccionades:  Nani Miras 
(videoart);  Clara Aparicio 
(videoart);  Rosa Sánchez 
(instal.lació):  Mali Mowc-
ka(il.lustració); Las Peliagudas 
(fotomuntatge); Amédée 
Houx Lieu (fotografia)



Tota la informació a femartmostra.blogspot.com.es

Contacta amb l’equip femart per a qualsevol consulta a:

mostrafemart@gmail.com 

Ca la Dona
C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona
Telèfon 934 127 161 /
femart@caladona.org
femartmostra.blogspot.com.es
www.caladona.org

Organitza Amb el suport i col.laboració de


