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La Mostra de FemArt participa en les Jornades Radical-ment 
Feministes de 2016 a Barcelona, a la UPF-Campus Ciutadella.

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, fotogra�a, escultura, vídeo, instal.lació, gravat...

Però la Mostra va més enllà i també és un espai de participació, 
debat i re�exió teòrica sobre l’art des d’una perspectiva feminista. 

Cada any es planteja una temàtica especí�ca, perquè les artistes 
desenvolupin els seus projectes entorn a la idea. Enguany ha estat 
l’Àpat Transgressor, inspirades en l’obra de Judy Chicago.

Quasi 50 anys després de la seva provocativa creació, FemArt  
desitja seguir celebrant aquest sopar creatiu que mai conclou, 
cada vegada més intens en quantitat i qualitat, que és també la 
lluita feminista. Per això la Mostra del 2016 consistirà en la 
instal·lació col·lectiva d’un àpat artístic transgressor, on casa 
artista seleccionada ha fet el seu propi servei de taula. 

S'han seleccionat un total de 33 obres d'artistes nacionals i inter-
nacionals, que han usat diverses disciplines, com la il.lustració, 
l’escultura, les instal.lacions,  el videoart i la fotogra�a.

FemArt: Mostra d’Art de Dones

22a edició de la Mostra
3, 4 i 5 de juny

Aquest any, per compartir i 
celebrar l’esdeveniment de 
les Jornades Radical-ment 
feministes de 2016, hem 
volgut recordar el gest con-
tundent de Judy Chicago 
que, amb la seva obra �e 
dinner party, posa de 
manera rotunda la materia-
litat del cos de dona sobre 
la taula de l’art, incitant a 
una sobretaula feminista 
que encara dura.
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Durant aquests tres dies, paral·lelament a la instal·lació col·lectiva de L’Àpat Transgressor, 
convidarem a les artistes joves i a les no tan joves (�ns i tot intentarem contactar amb Judy 
Chicago) per tal organitzar un gran debat obert sobre la possibilitat o no de l’existència de 
“l’Art Feminista”, així com dos tallers artístics.

`



Tota la informació s’anirà actualitzant a la web: 

CYNTHIA FUSILLO · LESLEY YENDELL · NO� ANCAROLA · YELENA CVEJIC · PELIAGU-

DES · MARGA XIMENEZ · PILAR SÁNCHEZ MOLINA · EULÀLIA G�U COSTA · LIA PLOU 

MARI CHORDÀ · TERESA ABAD · ROSARIO GARCÍA-HUIDOBRO · MARILI ROMERO 

LUCAS · MARI� VILA · PILAR TALAVE� Y SAND� LOZANO · ROSA SÁNCHEZ CERRO 

SOLEDAD VELASCO HERNÁNDEZ · NANI MI�S · MARINA CUAD� · CRISTINA H. 

ROMERO · MIHOKO ONO ·  MYRIAM NEGRE · MONTSER�T FANDO I MESTRE · CARME 

SERVALLS MUNAR · ANNA FANDO MORELL · AURO� PERIANE GONZALEZ · MARIA 

ROMERO GARCÍA · VICTÒRIA BENÍTEZ BLANCO · ELISA GARCÍA COLL · ALEXAND� 

GARCIA ·  ESTHER DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ · SABINA VILAGUT ·  MALI MOWC�...

Artistes seleccionades

Programa

i. L’artista il.lustradora de còmics, 
Marika Vila, és una de les 
seleccionades.

www.femartmostra.org

MostraFemArt ‘16
Exposició
L’Àpat Transgressor, és una experiència rizomàtica que, 
recordant l’obra de Judy Chicago, posa sobre la taula sabors 
i sabers radical-ment feministes.

Judy Chicago: el plat sobre la taula!
Taller 
Amb Josune Muñoz 
De la col·laboració entre Josune Muñoz i Judy Chicago 
sorgeix un taller on, a partir de la pràctica, l’experimenta-
ció i la col·lectivitat, es generen alternatives simbòliques 
reals i feministes al patriarcat.

Còmics feministes: de nines a ninotaires
Taller/trobada
Sobre el protagonisme de les dones i de les feministes en el 
món de la historieta, l'humor grà�c, el còmic crític i la 
novel·la grà�ca des de la transició a l'actualitat, i el reconeixe-
ment d'una genealogia i valoració de les diverses aportacions 
i produccions pròpies �ns arribar a l'èxit actual.

Ha d'existir un "Art feminista"?
Reflexió i debat
Compartirem amb les artistes una re�exió/debat sobre el 
valor de la categoria “Art Feminista” i sobre el perill que com-
porta si acaba funcionant com a una categoria històrica, 
curatorial i política capaç de separar, dividir, catalogar o 
“domesticar” els objectes artístics.

Totes les activitats es realitzen el dissabte 4 juny



i. Algunes de les artistes selec-
cionades:  Maria Romero García,  
Rosario García Huidobro, Lesley 
Yendell i Anna Fando. 

mostrafemart@gmail.com 

FemArt
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C/Ripoll, 25/ 08002 Barcelona
Telèfon 934 127 161 /
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femartmostra.blogspot.com.es
www.caladona.org

Organitza

Tota la informació a www.femartmostra.org

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


