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Les persones, les coses que hi ha en el món inevitablement es toquen, contacten, és relacionen. El 
límit és el concepte que negativitza la relació, és una construcció artificial, un idea constrictora que 
pretén classificar-nos des d’una perspectiva reguladora concreta i jerarquitzada. 
Els límits assenyalen els contorns d’allò que ens subjecta. Vivim en un món on tot ha d’estar 
ordenat, separat i delimitat per tal que sigui òptimament controlable. Els límits s’han convertit 
en les marques de les relacions que establim amb nosaltres mateixes, amb altres i amb l’entorn. 
Marques que promouen i perpetuen maneres de fer i pensar desequilibrades que històricament  
afavoreixen sols a minories interessades: les lleis del mercat fan de les lleis un mercat que regula 
les possibilitats de la vida i no al revés; el capitalisme delimita i limita interessadament la realitat de 
cadascuna, de totes i  tots. El patriarcat ha delimitat el que són els sexes i les seves funcions socials. 
Així arribem a l’absurd: el interès individual i/o sectorial esdevé una frontera tancada, un límit per 
allò social.
Es pretén que els nostres cossos estiguin delimitats per identitats atorgades. El lloc on vivim queda 
delimitat per unes fronters cada cop més explícites i rotundes que ni tan sols hem triat, la  nostra 
funció social ha estat històricament limitada per pertànyer o no a un dels dos sexes “legals”, els 
conceptes d’ordre i de llei delimiten allò que volen contenir com si tot fos definitiu i apropiable, 
emmarcant i així dirigint les nostres relacions amb el món.
Els límits subjecten, reprimeixen i a la vegada exclouen i rebutgen: impedeixen tant la llibertat dels 
limitats com la relació amb els que estan ”fora” dels límits. Una aliança entre allò reprimit i allò 
exclòs i marginat esdevé una possibilitat de revolta. 
Nosaltres, tot i saber/sentir els efectes negatius que aquests límits generen, ens refugiem sovint 
en ells per tal d’evitar el suposat caos que generaria la seva absència. La por neix quan considerem 
com incert, perillós e incontrolable tot allò que s’escapa dels límits, tot  allò il·limitat.
Patim la domesticació de  rebre i percebre els nostres límits i els de les altres coses com a quelcom 
que ens constitueix, que ens defineix i ens fa possible viure, però oblidem amb massa rapidesa que 
els límits neixen precisament de la voluntat de controlar/ordenar l’esdevenir de persones i coses, 
de barrar allò que les coses poden arribar a ser, la transgressió que el propi moviment implica. 
Tanmateix, cada límit que s’instaura planta la llavor de les transgressions que el desbordaran i que 
delataran la seva existència fabricada i contingent. Com tot allò creat interessadament, el límit 
es impotent davant del poder de la transgressió que intenta contenir. Mentre que la frontera es 
marca, es delimita, s’assenyala i s’anuncia, la transgressió és per definició IL·LIMITADA, impossible 
d’ésser avaluada fins que no ha succeït, per tant impossible de aturar, de determinar. 
Ser IL·LIMITADES és viure en constant insubmissió, en constant diàleg i confrontació amb tot allò 
que se’ns presenta amb formes tancades i definibles. És posar en qüestió fins i tot la transgressió 
performada, és no voler tancar ni fermar res sota formes pre-definides, és per definició acceptar el 
moviment, desobeir la paràlisi!
El concepte “il·limitades” és el que millor expressa els processos de canvi irreversibles i imparables 
que promoven els feminismes. 
Nosaltres aquest any ens declarem IL·LIMITADES i per això us proposem buscar formes que entom-
in precisament aquesta intenció sempre insubmisa i agosarada que qüestiona i ridiculitza tot límit 
que la vulgui “emmarcar”. 
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 considerem art i experimentar de 
quina manera els nostres actes de lluita i transgressió quotidians i polítics poden adquirir formes 
artístiques...
L’art pot ser el llenguatge IL·LIMITAT on proposar noves dimensions allunyades de protocols massa 
definits. Tota creació artística es ja una transgressió de lo previsible. Un gest artístic indòmit esdevé 
un acte polític y una possibilitat nova. 
Aquest any la nostra proposta vol incloure i recolzar en la Mostra tot aquell art que per la seva for-
ma i contingut veu limitada la seva possibilitat expositiva, volem trencar les barreres entre l’art i la 
desobediència civil, entre l’art exposat i l’art efímer, entre l’art dels museus i l’art del carrer, volem 
obrir camí visual i plàstic a unes alternatives reals i físiques, efectives i afectives. 
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, os seguirem! 







2016 | Collage sobre paper i fusta | Cronologies de ser i estar qüestiona els límits físics dins dels 
quals s’ha mantingut inhibida, en el transcurs dels temps, la potencialitat intel·lectual de la dona, 
i proposa l’enderrocament dels mateixos a partir d’una reinterpretació del ser i estar, categories 
abstractes capaces de fer cristal·litzar tota identitat i una de les complexitats lingüístic-filosòfiques 
més extraordinàries que ens ha llegat la riquesa de la nostra llengua.  Un Ser i Estar espacials que 
venen acompanyats de Cronologia, un tercer mot que els insufla temporalitat i els estén en direc-
cions de passat i futur. Sembla que al gènere femení, al llarg de la història, l’han volgut fer destacar 
més per Estar (verb caduc que denota una presència transitòria) que per Ser (verb transcendent 
que radiografia recull  i potencia la veritable essència que ens defineix). És per això que l’obra pre-
tén desvetllar un fet transhistòric, un relat perenne però silenciat,  a partir d’una imatge d’un cos 
femení escindit entre la tradició estant (i la voluntat de convertir en eteri tot el pes d’aquesta), i  les 
capacitats essencials de les que broten il·limitadament coneixement, enginy, creativitat i saviesa, 
tots ells enfilats des de sempre, al temps dels temps.
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2017 | Collage digital | En la seva investigació realitza una anàlisi de pràctiques artístiques ciberfe-
ministes, desenvolupades en entorns virtuals amb discurs feminista. Observa les seves aplicacions 
i les diverses propostes metodològiques relacionades amb els contextos socials on es desenvolu-
pen. Estudiant la seva identitat al ciberespai i la seva construcció a la xarxa, de manera individual i 
col·lectiva. Ara es mostren les transformacions socials que es desenvolupen al voltant de les noves 
tecnologies. Totes les meves obres estan interconnectades i giren al voltant de la construcció de 
la identitat. “La força està en la teva cony”, és un collage digital, imprès sobre paper fotogràfic. 
Realitzat a partir de la figura de Darth Vader, que es deconstrueix per crear una nova resignificació i 
empoderament femení a través de la ironia.
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2017 | Escultura 3D, poliedre de fusta | A les instal.lacions de Viento Dorado es percep un llenguat-
ge grupal constituït a partir de l’associació de les tres artistes. Mili Poy treballa amb la fusta, Celina 
Baldasarre amb el carbó i Ornella Pocetti amb l’or. L’obra que generen condensa aquests tres ele-
ments. a TRANS recreen una quarta dona que les uneixi i representa malgrat les seves diferències.
En l’obra es pot veure una tautologia conceptual entre el representat i la seva materialitat,
traçant un cercle de signifiacciones i metàfores. TRANS, prefix que significa l’altre costat, conforma 
un passatge de l’imaginari a la realitat.
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2017 | Instal·lació interactiva | Magdalenas del sexo convexo persegueix ser, des del karaoke, un 
exercici de visibilitat bollera i feminista a través de l’apropiació de cançons populars de la història 
de l’Estat Espanyol. Magdalenas del sexo convexo és un gest de memòria responsable, de reivindi-
cació de la visibilitat low cost; un reclam sensible, feminista i “bollero”.
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2017 | Performance | 25 minuts | El col·lectiu L’Artèria crea un performance que indaga sobre allò 
socialment instal·lat pel que fa als rols “femenins i masculins”, obrint-se al diàleg i a la reflexió, a 
la celebració i a la trobada mutua. “Polifonia Corpórea” és un espectacle que dialoga amb els rols 
socials i els seus límits. Partint de l’experiència i el cos que habitem ens relacionem cadascuna amb 
els nostres propis límits i els de fora, ja des de l’òvul abans de néixer. Al llarg de la nostra vida anem 
seguint aquesta dansa que anem creant constantment. L’espai dins i fora és limitat i il·limitat, alho-
ra, i hi ha tantes opcions com persones.
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2017 | instal·lació | Aquesta obra és una diagnosi de la transmissió del retrat de la feminitat (de 
la dona objecte), entesa des d’una perspectiva de gènere i des de la convicció que per trencar els 
límits cal entendre’ls, ser conscient que existeixen. El vestit és un leitmotiv en la meva obra com a 
símbol de la normalitat (hàbit) que transmet l’educació, vestim segons una tribu urbana, una cultu-
ra, una societat, un moment històric... 
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2017 | Anilines i pa d’or sobre organça de seda natural | En la meva memòria, l´organça ( seda 
natural) està lligada als rituals de pas de la vida de les dones i forma part d´una manera molt pro-
funda de la meva biografia. És doncs per mi un teixit ritual amb molta càrrega emocional. He pintat 
aquestes ALES amb els colors de la terra i de la sang, dos elements femenins,  però les he volgut 
també aèries, transparents i riques, utilitzant veladures i pa d´or per simbolitzar els tresors, els can-
vis, les ferides,  els somnis i els despertars al llarg de la vida. Són ALES que es despleguen per volar 
des de la fragilitat, afegint  poesia a la quotidianitat per poder així  traspassar fronteres i límits. Per 
poder ser IL.LIMITADA.
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2017 | Collage i llapis de color | La identitat de gènere no és universal. La seva construcció, canvi, 
modificació... ens pertany a nosaltres. Aquesta és la premisa d’aquesta obra; el dibuix dels límits 
hauria de ser personal i mai imposat.
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2017 | Tècnica mixta | Postals i enganxines | El procés es va iniciar amb l’elaboració d’adhesius de 
10 x 15 cm. a continuació, els adhesius van ser adherides a diferents parets d’edificis de Barcelona, 
al costat de grafits precedents, el propòsit rau en suscitar l’interès cap a aquestes dones entre les 
noves generacions en un espai expositiu fora de límits, el passat actualitzat en el present, sense 
límits en el temps. El procés de difusió culmina amb la realització de postals de 13 x 17 cm, que 
prendran com a motiu de les mateixes les fotos de les diferents adhesius a les parets de Barcelona. 
Al revers d’aquestes targetes recullen de les principals dades biogràfiques i èxits de cadascuna de 
les retratades.
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2017 | Tècnica mixta, instal·lació, àudio i escultura de vidre | Amb aquesta obra fem un primer 
acostament al tema de la manca d’autoconeixement femení, amb intenció reivindicativa, però al 
mateix temps, des d’un lloc d’aprenentatge i oberta reflexió.
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2017 | GIFF animat | Aquest GIFF animat és fruit d’una reflexió sobre la religió ... No estaria robant 
el paper de la dona en el que té com a element més singular: El poder de ser mare. Preneu i beveu, 
això és el meu cos podrien ser les paraules de qualsevol mare.
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2017 | Imatge digital a partir de radiografies d’ossos | Introspeccions està compost per 3 imatges 
digitals realitzades a partir de radiografies d’ossos de gent del meu entorn proper. Amb elles busco 
expressar la necessitat permanent que tenim les dones de construir, reparar i millorar el nostre en-
torn, tant a nivell físic com emocional, el fet de prendre qualsevol element, per petit i insignificant 
que sembli per crear un objecte o fet millor. És una al·legoria al fet d’unir, reparar, construir i crear 
amb això noves estructures

Introspecciones
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2017 | Llàpis gras i tintes | En una abraçada certament es busquen els límits del propi cos i del cos 
de l’altre. És una cerca de les fronteres del jo. Els personatges d’aquest quadre semblen voler cercar 
els límits del quadre, convertint així el seu propi xoc de fronteres  en un abraç que vol anar més en-
llà de les dimensions establertes pels centímetres del bastidor, i ens diuen que sinó hi ha fronteres 
no es pot transgredir.
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2016 - 2017 | Marbre francès | Per recuperar i reclamar l’espai femení que mereixen a l’espai pú-
blic, l’artista fa una sèrie de forats negres que es refereixen directament als genitals de les dones. La 
idea és difondre la imatge de la dona, tal com la imatge de la masculinitat s’ha repartit i acceptat, 
fins que esdevé una imatge “normal” i també acceptada.
Les inspiracions visuals d’aquesta sèrie són bastant àmplies, des de conceptuals i abstractes fins 
a més figuratives, ja que també està treballant no només en les nocions establertes de les dones, 
sinó també en la creació de noves formes de representar-les, lluny de les actuals restriccions 
socials.
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2017 | Tinta índia negre sobre paper aquarel | “To God”, és una manifestació pictòrica contra els 
estàndards establerts. La dona trenca les cadenes socials del patriarcat, allibera la seva veu interior, 
les emocions i les paraules, tan llargament oprimida, que arriba fins al poder absolut més elevat i 
puja a Déu. Aquesta separació d’una religió dictada és una forma de rebel·lia contra una societat 
dictadora, on no podeu decidir el vostre destí. “To God” està trencant els límits que tenien dones 
presoneres, on ara poden redefinir els seus propis límits, sense tenir-los en absolut!
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2017 | Animació presentada en loop | “Re-presentació” es basa en un treball anterior sobre la 
pintura rupestre paleolítica, l’origen de la representació i els estereotips de gènere. Mitjançant 
una intervenció plàstica d’apropiació pretén inquirir sobre la creació d’icones tanmateix com sobre 
l’efecte limitador o transgressor d’aquestes. Estic creuant una figura d’inspiració pre-històrica 
amb un format de comunicació actual i també estic creuant unes figures actuals amb uns colors 
i textures pròpies de la cova pre-històrica. Preten inquirir sobre la creació d’icones limitadores o 
transgressores des dels origens de la representació fins avui.
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2017 | Llapis sobre paper | Dibuixos a llapis en A3 Proposta de Sandra Sanchez Sillero que és 
presenta AIXÍ: “Tinc 41 anys, lesbiana, administrativa i artista de vocació. Des dels 15 anys pinto i 
dibuix en tallers particulars.
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