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Sín título II

Videoart
Duració: 3 min. 56 seg. En loop
2010

laia_mc@hotmail.com

LAIA MERCADER CARBONELL
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BACKGROUND

150 x 250 cm
Paper de carbó sobre paper. Pintat a mà.
2014

www.barbaraalegre.com

BÁRBARA ALEGRE FERRER
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Artistes
El Vientre Empapelado

3 m llarg x 1’60 m alçada
Oli i trossos de diari /llenç
2010

tane_ruiz@yahoo.es

TANA E.RUÍZ
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Armor II

Ferro i tela
1,65 cm./ Mida real (talla 38)
2014

nuriavillanuevaperez.wordpress.com
*Peça adquirida per a la Col.lecció de la Facultat de Belles 
Arts

NÚRIA VILLANUEVA PÉREZ 
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Ous

15·6cm
Tècnica mixta sobre ou
2014

www.annafando.com

Artistes ANNA FANDO MORELL
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Confección nº1

Fotografía, patrón y pieza en cartón pluma
2013

glorialapena.wix.com/arte

Mostra d’Art de Dones

GLORIA LAPEÑA GALLEGO
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1. A Contravent

Gravat, punta seca sobre policarbonat 
30x16
2013

2. A l’imatge de l’ombra 1 
                                                                                
Gravat, punta seca sobre policarbonat 
30x16
2013

Artistes FRANCESCA POZA
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No Atávica
 
Videoinstal.lació
23 minuts
2014

www.maitetrave.com

Mostra d’Art de Dones

MAITE TRAVÉ MARCOS
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4kg, 8kg i 16 kg

Instal·lació
2014

www.monicaporta.wordpress.com

Artistes MÒNICA PORTA DOMINGUEZ
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Cuerpos presentes

Escultura tèxtil
2014

www.enfemeninosinlugar.jimdo.com

Mostra d’Art de Dones

LÍDIA TAMBOLEO GARCIA
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Leyendo lo Feminino

guix, terra, paper, cera
54cm x 50cm x 24cm 
2014

www.cynthiafusillo.com

Artistes

	  

CYNTHIA FUSILLO ROSS
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No t’ oblids de tu

Collage de paper amb aplicacions tèxtils
2014

www.flickr.com/photos/36541921@N06

Mostra d’Art de Dones

MARINA BAENA GARCIA
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La Lagartija

Lápiz sobre papel
50x70 cm
2014

mariaromerogarcia.blogspot.com

Artistes MARÍA ROMEO GARCÍA
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Sèrie Axila
Fotografies color sèpia
2014 

wurskia.blogspot.com.es

Mostra d’Art de Dones

MAITE SERNA MATA
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Cos Desobedient

Ceràmica (gres esmaltat) i fusta encerada.
2014

pensarenbarro.blogspot.com.es

Artistes

	  

ELISA GARCÍA COLL 
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Mi coño peludo

Videoart
2014

www.donesllop.net

Mostra d’Art de Dones

NANI MIRAS
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Artistes

Metacuerpos

Gènere: Performance
2014

BELÉN AGURTO
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Sueños

Sèrie de fotografies
Fotomuntatge
2014

www.natachamazzitelli.com

NATACHA MAZZITELLI MASTRICCHIO  
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Artistes

Segrestada

Fotomontatge, Fotografía digital
85x85cm
2014

www.patriciabobillorodriguez.com

PAT RISKA
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Camina i tira endavant

Tècnica virtualitza
60 x 70 x 115 cm
2012

www.vitualisme.com

ÀNGEL FOLGUERA UTGES (SLEGNA)
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A mí no me duele

Tècnica mixta 
2014 

Instruments del dolor I i V
Fotografia
2012

Bosc III i V
Fotografia
2012

peliagudas.org

Artistes LAS PELIAGUDAS
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Cos desobedient

Presentació de la XX Mostra de FEMART

“Abans de tot, volem expressar el nostre agraïment a totes les artistes i 
a totes les voluntàries que han ajudat a preparar la Mostra, també a totes 

les dones de Ca la Dona, activistes que venen i fan reunions i assembles i compar-
teixen espai amb les dones de FEMART, tenint una cura especial per les obres de les 
artistes; i també donem les gràcies, de forma especial, a les nostres super-creatives 
comissàries, Karol i Laia, que tenen l’art d’organitzar l’art. Totes han fet i fan cada 
any possible aquest esdeveniment

Avui inaugurem la 20ena edició de la Mostra  i és una satisfacció veure com aquest 
projecte ha persistit al llarg d’aquests últims 20 anys i gaudeix encara de tan bona 
salut. Anys en els que Ca la Dona ha viscut, entre altres daltabaixos, dos trasllats de 
local i diverses crisis de precarietat econòmica, com aquesta última que totes i tots 
coneixeu perquè la vivim globalment, lo que mostra i demostra que La Mostra de FE-
MART està fora de les lleis del mercat capitalista i que segueix complint els objectius 
que és va marcar. 

Aquest objectius són des del principi: per una part, oferir un espai compensatori 
d’expressió lliure i de relació a dones artistes i, per un altra, aprendre a reflexio-
nar també d’una manera visual i plàstica sobre diferents aspectes que importen al 
feminisme, es a dir, aprendre, incorporar i emmagatzemar imatges d’aquestes que 
resumeixen tot un discurs i que ens ajuden a contrarestar el bombardeig constant 
d’imatges masclistes que es projecten mediàticament sobre les qüestions de dones. 
Moltes dones ens han parlat de la utilitat d’aquestes imatges, d’aquestes contra-imat-
ges: ahir una redactora del suplement dominical d’un periòdic important volia con-
tactar amb una artista de la mostra de l’any passat perquè estaven preparant un mo-
nogràfic sobre la menopausa i volien sumar-se al sentit que havia donat a la qüestió, 
la Mostra de l’any passat (Díscola menopausa, política radical) 

Aquest any el tema de la convocatòria és, com sabeu, COS DESOBEDIENT.

Per què?

Desafortunadament en aquests últims temps, el cos femení ha estat protagonista 
especial de la política patriarcal i regressiva que ens governa . El lema dret al propi 
cos que hem tingut que utilitzar les feministes és completament humiliant: a qui 
demano el dret? qui té dret a donar el dret? des d’on i de quin cos parlo quan 
demano el dret al meu cos?!!!

La mostra volia restituir protagonisme lliure i autònom al propi cos.

L’adjectiu desobedient, el va afegir immediatament a “cos”, la Dolo, una de nosaltres, 
i es tant precís i oportú, tant que, junt a cos, cos desobedient, resumeix la història del 
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feminisme com a concepte antagònic a cos sotmès; és més,  re-
sumeix tres quartes parts de l’historia de la humanitat. La història 

del feminisme, la revolució que en diuen pacífica que s’està produint 
és una història de desobediència. Les raons de sistemes tan enquistats 

com el patriarcat i el capitalisme, no contemplen altres raons, per això 
cal la desobediència, perquè l’única solució és la dissolució del sistema. 

Y perquè hem singularitzat la desobediència del cos, afirmant que el nostre cos és 
per força desobedient?

El cos és la nostre últim reducte  de resistència als discursos normatius. 

La desobediència de la que parlem comença, ha de començar, dintre del cos de ca-
dascú, comença per el rebuig i la resistència als vestuaris tradicionals, als discursos 
ètics i estètics inculcats interessadament que ens inferioritzen, ens neguen a les do-
nes, la qual cosa ens agermana a tots els cossos del món que no accepten les catego-
ries sexuals, de gènere o de condició que ens imposa el sistema patriarcal. Llavors la 
desobediència de cadascú es torna col•lectiva, molt nombrosa i molt poderosa. 

Podeu pensar que això que us dic no és art ni estètica, que és política. Os contestaré 
rotundament que sí, perquè la política de les dones reclama una revolució estètica i 
l’estètica feminista reclama una revolució política global. Política i poètica van molt 
juntes. No cal anar massa lluny per comprovar-ho, fixeu-vos en la força i la bellesa 
que te la proposta feminista de la Vaga de totes: “Nosaltres movem el món; nosaltres 
el podem parar”. Una aturada de veritat, una vaga que està fora del mercat, que no 
surt de cap sindicat y no demana negociacions concretes..., és una vaga de sentit per 
canviar de sentit, és una possibilitat política i poètica que el patriarcat ha mantingut 
retinguda, fins ara, a l’àmbit de la utopia; penseu  en el valor performatiu  que té la 
proposta i actueu en conseqüència.

I ara aneu a veure com les nostres artistes mostren diverses versions del acte de des-
obediència del cos, veureu el fet de desvestir-se com a desobediència, veureu cossos 
alliberant-se i veureu provocacions, ironies i  propostes d’actitud insubmisa. Dia-
logueu amb les imatges, i guardeu-les a la memòria per recorre a elles en moments 
d’emergència, veureu quina força tenen i com són útils en aquells moments quan 
sembla que el món ens vol aplanar.”

Teresa Sans, dona feminista i integrant de l’equip FemArt, Ca la Dona
Octubre 2014.



30

Mostra d’Art de DonesPrograma d’ activitats

a

20
edició de la

Mostra
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P
Informació detallada de les activitats

_____CINEPIONERES a càrrec de Nadia Pizzuti

La presència de les dones al cinema, des de la direcció fins la interpre-
tació i del guió al muntatge va ser massiva i molt significativa a Europa i als Estats 
Units fins l’any 1930. Amb l’arribada del so, quan el cinema es va convertir en una 
industria, les dones van ser relegades durant molt de temps al paper de “stars” o 
a posicions subordinades. La primera directora i productora va ser Alice Guy, més 
tard vingueren les nord-americanes Lois Weber i Dorotry Arzner, l’alemanya Lot-
te Reiniger; Germaine Dulac, una altra francesa, les soviètiques Esfir Shub i Olga 
Preobrezhinskaya, les italianes Elvira Notari i Lea Giunchi i moltes d’altres. Algunes 
d’elles van estar en actiu des dels inicis del cinema, quan les dones no tenien dret a 
votar, i tot i això, són pràcticament desconegudes, no reconegudes o oblidades.

CINEPIONERES proposa omplir aquets buits de memòria, mostrant el seu extraor-
dinari treball.

CONTINGUT

1) ALICE GUY, LA PRIMERA Nascuda a França el 1873 i morta als Estats Units el 
1968, Alice Guy va ser la primera directora i productora de la història del cinema. 
Mestra de la comicitat, va rodar desenes de pel·lícules amb personatges de dones 
transgressores, jugant amb el canvi de rols de gènere i el transvestisme.

9 curts i curtíssims rodats a França i a USA: La fée aux choux (La fada de les cols) 
1897 de 56”,Alice tourne une phonoscène 1905   50”, Ballet Libella (42”), Au bal de 
Flore (4’), Une femme collante (Una dona enganxifosa)  1906   3’, Madame a des en-
vies (La senyora te desitjos) 1906  4.42”, Les résultats du féminisme (Els resultats del 
feminisme) 1906  7’ , Le piano irrésistible (El piano irresistible) 1906   5’,  Algie the 
miner (Algie el miner), Usa 1912   9’30”.  
TOT   36’

2) DIVES I NO DIVES ENTRE EUROPA I USA
Curts i seqüències de l’Asta Nielson (Zapatas Bande, 1914 3’), Lotte Reiniger (Les 
aventures del príncep Ahmed  (1926   3’21, Carmen  1933 4’), Musidora (actriu, serial 
Les Vampires 1915 2’45”), Olga Preobrazhenskaya (Les dones de Ryazan 1927  4’ ,  
Yelizaveta Svilova (muntatge de L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov,  
4’20”),       
TOT. 22’

3) DOROTHY ARZNER, DESAFIA HOLLYWOOD
Seqüència de “Dance, Girl, Dance” (Balla, noieta, balla) 1940  2’20”.

4) GERMAINE DULAC, L’AVANTGUARDA FEMMINISTA
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Extracte de ‘La coquille et le clergyman’ (1927  5’), Thèmes et va-
riations  1928   2’

TOT.  7’

6) LA CARICA DE LES ITALIANES
Fragments de ‘A Santanotte de l’Elvira Notari 1922   5’38  i curtmetratge ‘Lea e il go-
mitolo’ de Lea Giunchi  1913  4’47”.
TOT. 11’
______ Nadia Pizzuti

D’origen franco-italià, va néixer a Roma i viu  a Roma. És periodista, escriptora i ci-
neasta. Del 1997 fins l’any 2000 va dirigir la seu de l’agència ANSA a Teheran. Va ser 
la primera dona corresponsal de la premsa internacional en ser acreditada a l’Iran 
post-revolucionari. És autora del llibre Mille e un giorno con gli ayatollah (Datanews, 
2002) y coautora de Jeunesse d’Iran, les voix du changement, publicat per l’editorial 
francesa Autrement (2001). Als anys 90 va escriure i dirigir diversos curtmetratges 
amb el grup d’artistes de vídeo Una volta per tutte, entre ells destaca Vicine di casa, 
dedicat a les dones de l’ex Iugoslàvia.
A partir de la aparició de Il giardino di Shahrzad, de Vida (Il dito e la luna 2006, que 
es pot trobar traduít al espanyol a la llibreria Cómplices), es va implicar, juntament 
amb activistes iranianes, en la promoció d’aquest llibre, del que ens va parlar a Ca 
la Dona l’octubre de 2013, aportant els seus coneixements sobre lesbianisme a Iran.
És també autora del documental Amica Nostra Angela, (2012) un retrat coral de la 
filòsofa napolitana Angela Putino
De caràcter alegre i xerraire, Nadia és una gran comunicadora i una experta en el 
tema que es proposa.

______PÚBLICA DESOBEDIÈNCIA a càrrec de Nora  Ancarola

Els grecs tenien el concepte Keres com a fusió entre vellesa i mort, entre malaltia i 
mort. Des de temps immemorials fins a l’actualitat, la cura dels malats o dels ancians 
ha estat una tasca femenina, però curiosament no hi ha cap divinitat que represen-
ti aquesta situació; al contrari  Ker o Keres , amb ajuda de les Moires, eren les que 
posaven fi a la vida de forma poc natural, com si la figura femenina  estigués més 
identificada amb la mort que no pas en la vida.(...)

En aquest treball de ficció la Sibil·la de Cumes se’ns revela Anti-Keres, i les tasques 
que realitzen les innombrables dones que tenen cura de la part més vulnerable de la 
humanitat se’ns revela també Anti-Keres.

Així mateix, en la nostra obra hem compartit tres premisses: explorar la construcció 
de la persona que té cura; fer-ho des d’un hipotètic espai del que és privat (encara 
que no en exclusiva) com a lloc d’esdeveniments i experiències emocionals, i crear 
un nou mite, Anti-Keres, que posi damunt la taula les preguntes  que les dones ens 
fem davant d’aquest paper ocult, però clarament assignat al llarg de la nostra his-
tòria, i al seu torn, tan present encara en l’actualitat *



P

33

*Fragment extret del text “Tres peces d’un trencaclosques” que es-
criu Nora Ancarola i que prologa el Catàleg del projecte artístic i 

expositiu Trilogia de la Privadesa “ (Ed. mxespai1010, Barcelona).

_____Nora Ancarola

Nascuda a Buenos Aires en 1955, és una artista que viu i treballa a Barcelona des de 
l’any 1978. Amiga de Ca la Dona, sempre ha recolzat el projecte Femart, formant part 

dels jurats de les diferents mostres, assessorant i donant suport material, tècnic i 
artístic a les nostres exposicions. Ha estat la nostra mentora i un important referent.

A partir de l’any 2000 dirigeix, al costat de Marga Ximenez, MX ESPAI 1010, espai 
d’art contemporani de Barcelona, amb la qual també crea MX Edicions 1010 en el 
2004, per la qual cosa reben el Premi a les Iniciatives en el 2008 de l’Associació de 
Crítics d’art de Catalunya.

Coordina i comissaria cicles i exposicions com Videopak, cicle anual de vídeo ins-
tal·lacions, El desconegut dels coneguts, Dobles pells, Nóvísimos, entre  d’altres, 
alhora que es dedica a l’ensenyament de l’art. Ha rebut diversos premis i beques que 
li permeten continuar en una línia de producció independent i de recerca.
És llicenciada en Belles arts per la Universitat de Belles arts de Barcelona. Des de 
1998 realitza estudis sobre tècniques processos i expressions audiovisuals, a Buenos 
Aires, Roma i Barcelona.

 Des de Correcció (Col·legi Aparelladors, Barcelona 1991), Paisatge Submergit (Ca-
pella de Sant Roc, Valls 1992, Riu de (la) Plata (Centre d’Art Contemporani Recoleta, 
Buenos Aires 1996), Missiones-Desaparegudes (Galeria Tall, Buenos Aires 1996-Ga-
leria Zenit, Copenague 1997), Rio de (la) Plata (La Xina-Art i M.X.ESPAI, Barcelona 
1999), Paisatge-Memòria (Bobigny, París 2000), Naranjitas de la Xina ((La Xina-Art, 
Barcelona 2002), Sibil·la amb Marga Ximenez (L’interior celler, Barcelona 2004-05. 
Belgrad 2005-06, Copenhaguen 2006), En l’interior celler del meu estimat, amb Ja-
cobo Sucari (L’interior Celler, 2005, MX Espai 1010, Barcelona 2006), Domus Aurea, 
amb Marga Ximenez (TPK, Barcelona 2007. Centri d’Art Côte donis Neiges, Mont-re-
al, 2008), Entrellibres (MX Espai 1010, Barcelona 2009), Trilogia de la privadesa en 
col·laboració amb Marga Ximenez (Arts Santa Mònica de Barcelona, 2010; Centri 
d’Art Roca Umbert de Granollers, 2011; Carte d’Art de Catania, Itàlia, 2012; Embull 2 
de Tarragona, 2013; Centri d’Estudis Ilerdencs de Lleida, 2013); realitza la seva obra 
integrada a l’espai, on la interacció entre ficció i realitat responen a una proposta 
reflexiva respecte del present.

Treballa en pintura i mitjans audiovisuals i de forma particular en instal·lacions 
multidisciplinàries.
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Agraim a totes les dones que han parti-
cipat i han fet possible la Mostra femArt 
2015.


