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Com cada any i per divuitena vegada, Ca la Dona convoca, provoca i expandeix el debat 

feminista en els llenguatges plàstics i audiovisuals, en el marc de La Mostra de FemArt.    

FemArt és un espai de relació entre dones artistes i dones del moviment feminista que exposen la 

seva interpretació sobre una temàtica concreta que anualment proposa Ca la Dona. El resultat és una 

exposició monogràfica, però oberta i diversa pel que fa a les diferents mirades, realitzacions, suports, 

tons... Es tracta d'una pluja de reflexions artístiques diferencials, iròniques, dramàtiques i, sobre tot, 

alternatives a tot allò que estem acostumades a veure sempre tractat d'una mateixa manera. La 

distinció feminista assenyala no una essència, una identitat, un ordre precís, sinó una experiència de 

descobriment, d'anunciació d'allò no dit mai encara, assenyala un altra món que vol néixer.  

FemArt no és un projecte monopolitzat per cap grup, no depèn exclusivament d'uns recursos ni d'una 

direcció projectiva, sinó de la participació oberta, concreta i activa i de la voluntat real de dones 

feministes, artistes o no, de generar nous sentits, noves perspectives compartibles i exportables. 

La Mostra de 2012 es realitza entorn al tema AFINITATS. La proposta pretén aprofundir sobre la 

idea de relació activa i positiva . El sentiment d'afinitat ens fa sortir de nosaltres mateixes i pensar en 

allò de l'altre, en allò altre que ens resulta afí (per estrambòtic que sigui); es tracta d'un concepte 

relacional, dinàmic i  creatiu.  

El Feminisme sempre es mou en un marc d'afinitats on hi pot haver dissens i fins i tot desacord, però 

no oposició, perquè l'afinitat no és una posició, sinó una recerca de confluència ampla, per tal de 

poder desenvolupar distincions no competitives... L'afinitat és un sentiment de reconeixement 

específic de la capacitat relacional lliure, un sentiment capaç de sostenir accions col·lectives i 

extenses xarxes amb desitjos sense renúncies.  



Mostra de FemArt 2012 

 

Dies de l’exposició  

La mostra romandrà oberta del 18 d’octubre al 15 de novembre. 

Horari: de 16-20h de dilluns a dijous 

(si es vol visitar en horari de matí, d’11 a 14h, només cal sol·licitar-ho a Ca la Dona). 

 

Contacte: 

Comissió FemArt'12 

Ca la Dona 

C/Ripoll, 25, 08002. 

Barcelona  

femart@caladona.org 

934 127 161 – 655 909 477 

 

 

Inauguració 
 

Dijous 18 d’octubre a les 19h. 

Durant l’ inauguració, s’anunciarà l’artista guanyadora del premi d’aquesta edició: fer una 

exposició individual al nou espai expositiu de Ca la Dona. 

 

Més activitats  
(dates a definir entre el 22 d’octubre i el 15 de novembre / informació actualitzada a 

http://femartmostra.blogspot.com.es/ ) 

 

-Art en moviment a càrrec de la ballarina i artista seleccionada Trinidad García:  

“Cambios imprevistos en un ambiente impredecible”.  

 

-Obra col·lectiva AFINITATS, continuant amb la proposta del 2011 que coordina la Karol Bergeret. 

 

 

Cloenda 
 

Dijous 15 de novembre a les 19h. 

Acció artística a càrrec de l’artista Tony Azorín. 

*Subhasta artística: se subhastaran les obres cedides per les artistes que han volgut col·laborar. 

 

Subhasta* 
Iniciativa que, per segon any consecutiu, es durà a terme per potenciar la participació entre el públic i 

les artistes. Es subhastaran les obres que artistes d’arreu han cedit a l’organització de FemArt per tal 

de col·laborar en l’edició 2013.  

 

L’accés és públic i la participació oberta a tothom que hi estigui interessat i vulgui endur-se una obra 

original i única. Els fons recaptats s’invertiran a la propera edició. 

 

Més informació: http://femartmostra.blogspot.com.es/p/subhasta.html  
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Artistes seleccionades 
 

En aquesta edició han estat seleccionades 14 artistes de diferents disciplines: fotografia, instal·lació, 

arts escèniques, il·lustració,... que han treballat a partir del concepte de l’afinitat.  

 

Maria José Carneros 

mjcarneros@hotmail.com  

Eva Cáceres i Susanna Widmann 

evacaceresortega@gmail.com  

Mariona Colom 

http://utopicbooks.blogspot.com.es   

Cynthia Fusillo 

www.cynthiafusillo.com  

Trinidad García 

http://deria-rectificadora.blogspot.com   

LaBuenaylaMala 

www.labuenaylamala.com  

Solange Morello 

www.solangemorello.com  

Ina Olavarria 

www.inaolavarria.com  

Rosa Puig 

www.rosapuig.com  

Maria Romero 

http://mariaromerogarcia.blogspot.com.es  

Véronique Serfass 

www.veroniqueserfass.com  

Lídia Tamboleo 

http://enfemeninosinlugar.jimdo.com  

Montse Valls Codina 

www.wix/vallsmontse/montsevalls  

Lesley Yendell 
http://lesleyyendell.wordpress.com/ 
 

 

Informació en internet  

 
A la web, bloc i facebook es pot trobar tota la informació que es va actualitzant de FemArt: activitats 

paral·leles, informació de les artistes seleccionades, subhasta...  

 

http://femartmostra.blogspot.com  

www.caladona.org 

https://www.facebook.com/femartmostra?ref=hl  



 

 

Obres seleccionades 
 

Algunes de les peces selecionades són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatges (de dalt a baix, d’esq. a dreta):  

 

- “La novia”/ LaBuenaylaMala 

- “Reflexions on Narcissus”/ Lesley Yendell 

- Abecedari woman /Mariona Colom 

- “Cepillo de pelo” /Maria Romero 
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Organitza:  

 
Ca la Dona - Comissió FemArt  

 

Ca la Dona 

C/Ripoll, 25, 08002. 

Barcelona  

femart@caladona.org 

934 127 161 

655 909 477 

 

 

Amb el suport de:  
 

ICUB (Ajuntament de Barcelona) 

Diputació de Barcelona 

Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 

 

 

Col·labora: 
 

Taller de ideas Barcelona  

www.tallerdeideas.info  

 

 

 
 


