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DÍSCOLA MENOPAUSA. POLÍTICA RADICAL
Quatre paraules que pretenen imitar la simultaneïtat expressiva de les arts
visuals i plàstiques i que volen convidar les artistes a parlar d’allò que no
es parla, a mostrar allò que no es veu, a canviar allò que sembla immutable...
La menopausa és una vivència específica de cada dona en concret i de
totes les dones del món. La interessada interpretació patriarcal li ha donat
un caire quasi dramàtic: “és un final, una pèrdua de funció, les dones
deixen de ser fèrtils i objectes de desig, ja no són útils”. Moltes ho han
viscut i ho viuen amb desolació i, deprimides, ho amaguen com si fos vergonyós.
Tot això es mentida!! És una gran mentida!! I ja és hora de que em parlem
entre nosaltres en veu alta, descaradament!!!
La menopausa és la pèrdua definitiva d’una pèrdua periòdica. Perdre una
pèrdua es un guany ( - x - = +) i s’agafa lleugeresa. I aquesta pèrdua miraculosa passa a la maduresa de les dones, quan, precisament, ja saben el
que saben i volen el que volen; passa quan les dones tenen el sexe i el cervell experimentats i preparats per gaudir, fer, triar, incidir, compartir, resoldre... i per canviar allò que no ens agrada.
La menopausa pot ser una època esplèndida si es fa insubmissa a tot allò
que se n'espera, si es practica una política exigent i radical amb una mateixa i amb el món.
Donar la volta al significat tradicional de la paraula menopausa és tan
important com viure la vida d’una altra manera. I allò que canvia en les
dones, per força fa canviar al món. O no és això la revolució permanent i
irreversible que s’atorga al feminisme?
Trenquem definitivament el tabú, centrifuguem el concepte MENOPAUSA des
de la rebel·lia i expandim-lo a tot arreu per tal que les dones ja no tinguem
mai més por d'arribar-hi i tant de bo que, quan hi arribem totes, el món ja
hagi canviat moooolt!
DÍSCOLA MENOPAUSA, POLÍTICA RADICAL... Fixeu-vos en el to de cada
paraula i en el sentit de tot el conjunt!

BASES
DÍSCOLA MENOPAUSA. POLÍTICA RADICAL
A la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin. 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 artística).
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 bàsiques).
Presentació de propostes:
del 8 al 11 de juliol a Ca la Dona (de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 hores).
Contacte: mostrafemart@gmail.com.
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 2014.

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 perspectiva 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

