MOSTRA
D’ART DE DONES
Dotzena edició

FEM ART 06
La Mostra d'Art de Dones FEM ART,
organitzada per Ca la Dona –referent
històric i realitat immediata del moviment
feminista i dels grups de dones– arriba a la seva
12ena edició. Durant aquests 12 anys, hem volgut crear
un espai d'interrelació de dones artistes amb la clara vocació
de reivindicar el valor transformador del
fet d'identificar-se com a dones i amb les
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.

En aquesta convocatòria hi

Les dates de presentació
seran del dia
de 2006
a CA LA DONA

9 al 20
de gener

poden participar totes
les dones que vulguin
i en qualsevol format
artístic: pintura, escultura,

Documents que cal presentar:
(en cd i una còpia impresa)

gravat, vídeo, instal·lació, inter-

> una imatge de l'obra (en alta

venció pública, fotografia, dan-

resolució 13x15 cm a 300 ppi)

sa, teatre, poesia, música,...

(amb un fotomuntatge, si s’escau)

o bé la descripció del projecte
> un currículum (màxim 20 línies)

Enguany, el tema de la mostra és
. Motiu de celebració, a més, per Ca la Dona ja
que l'ajuntament de Barcelona ens ha cedit un edifici al barri gòtic com
a seu de l'associació i de tots els projectes i activitats que hi duem a terme.
La casa entesa en sentit ampli, com a espai interior, com a espai per a
dones, com a construcció de lloc o no-lloc, en sentit abstracte i concret,
tot allò que per a cada una pugui incloure's dintre d'aquest terme i concepte.

LA CASA

Ca la Dona
Horari de secretaria:
de dilluns a dijous,
de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Casp, 38, principal
08010 Barcelona

Telèfon 934 127 161
Fax 934 123 996
(Telèfon dels grups 934 127 701)
caladona@caladona.org
www.caladona.org/femart

> un text breu sobre la casa
(màxim 10 línies)

> la fitxa de l'obra
(títol, tècnica, dimensions –si s'escau– i
any de realització)

> unes línies sobre l'obra
(màxim 4 línies)

FEM ART 06

LA MOSTRA ES FARÀ
DEL 25 DE MAIG AL
9 DE JUNY DE 2006

