
IL
LI
MI
TA
DES CONVOCATÒRIA 2017

Les obres 
seleccionades 
formaran part de la 
Mostra que FemArt 
oferirà del 6 al 27 
d’octubre de 2017, a 
l’espai expositiu de Ca 
la Dona.la Dona.

INFO
www.femartmostra.org

mostrafemart@gmail.com
@femartmostra 

Ca la Dona. C/Ripoll, 25. 
08002 Barcelona. 
934 127 161
www.caladona.org

DOCUMENTS 
QUE CAL 
PRESENTAR:
(anar a 
femartmostra.org
i omplir el 
formulari.*formulari.*

Breu descripció 
del projecte/obra 
presentat en 
relació a la 
temàtica de la 
Mostra: màxim 
20 línies en un 
document wodocument word, 
no en format pdf.
Currículum 
(màxim 20 línies)

Imatges de l'obra 
(150dpi, 20x20cm, 
màx. 1M), vídeo 
(segons la 
modalitat artística) 
o esbós detallat 
del projecte 
artístic. artístic. 

Fitxa tècnica de 
l’obra/projecte 
(dades bàsiques: 
títol, any, 
dimensions, 
tècnica) i dades 
de l’artista (nom i 
dos cognoms, dos cognoms, 
email, telèfon, 
web/blog).

PRESENTACIÓ 
DE 
PROPOSTES: 
del 5 de 
juny al 25 
de juny de 
2017.

SELECCIÓ: 
El jurat que seleccionarà les propostes 
estarà format per feministes vinculades 
al món de les arts.

* La participació quedarà validada en rebre un 
correu de confirmació de FemArt.



REBUTGEM ELS 
LÍMITS QUE VOLEN 
PRE-DETERMINAR 
ELS NOSTRES 
COSSOS, PER AIXÒ 
MATEIX, ENS SENTIM 
CADA COP MÉS 
TRANSGRESSORES, TRANSGRESSORES, 
CADA VEGADA MÉS 
IL·LIMITADES!

AQUEST  ANY 
ENS  DECLAREM 
IL·LIMITADES!!

FEMART organitza, un 
any més, la Mostra 
d’Art feta per a dones, 
lesbianes i trans, a 
partir de la qual es 
mouen i promouen 
debats feministes, 
actituds crítiques actituds crítiques 
radicals contra el 
patriarcat i propostes 
de nous paradigmes 
de relacions creatives. 

ARTISTES: penseu 
en els límits de la pròpia 
acció artística, denuncieu 
i desbordeu si és 
necessari els formats, 
l’espai expositiu, i, si 
voleu, sortiu al carrer, us 
seguiseguirem!

Des de FEMART volem 
“desemmarcar” (i 
desemmascarar) l’art, 
amb actitud IL·LIMITADA. 
És per això que fem una 
crida a subvertir els 
límits mateixos del que 
consideconsiderem art i 
experimentar de quina 
manera els nostres actes 
de lluita i transgressió 
quotidians i polítics poden 
adquirir formes 
artístiques...Tota creació 
artística es ja una artística es ja una 
transgressió d'allò 
previsible. Un gest artístic 
indòmit esdevé un acte 
polític i una possibilitat 
oberta. 

Tanmateix, cada límit que 
s’instaura planta la llavor 
de les transgressions que 
el desbordaran i que 
delataran la seva 
existència fabricada i 
contingent. Sentir-nos 
ILIL·LIMITADES vol dir 
viure en constant 
insubmissió, en contant 
diàleg i confrontació amb 
tot allò que se’ns 
presenta amb formes 
tancades i massa 
“definides”, és desobeir la “definides”, és desobeir la 
paràlisi!

Molts límits subjecten, 
reprimeixen i a la 
vegada exclouen i 
rebutgen. Una aliança 
entre allò reprimit i 
allò exclòs i marginat 
esdevé una possibilitat 
de de revolta. 

Les persones, les coses 
que hi ha en el món 
inevitablement es 
toquen, contacten, es 
relacionen. El límit és un 
concepte que constreny 
la relació, és una 
constconstrucció artificial, que 
pretén classificar-nos 
des d’una perspectiva 
reguladora concreta i 
jerarquitzada. Quan no hi 
ha límits repressors és 
quan cauen les fronteres 
i esi es possibiliten les 
relacions. 
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