Cultura amb perspectiva de gènere
Dijous de 18.30h a 20.00h
Inici: 12 abril 2018. Taller de 15h (10 sessions/1h30m)
A càrrec de Mireia S. Albrich i Mireia Cebrián (Trama Cultura)
Lloc: la Lleialtat Santsenca
Preu: 61,65€
Com han representat les diferents manifestacions culturals a les dones? Quin paper juguen en les
indústries culturals? Quines eines ens donen les xarxes socials i els nous mitjans de comunicació per
fomentar l'equitat? A través del visionat d'imatges i peces audiovisuals i visites culturals a algunes exposicions, debatrem sobre el paper de les dones en la cultura, coneixerem a grans artistes menystingudes i analitzarem la cultura amb perspectiva de gènere en un ambient distès i participatiu.

Continguts
- Dones i col·lectius de dones artistes
- Rols i estereotips de gènere
- Identitat i expressió de gènere
- LGTBI+ i relacions sexo-afectives
- Anàlisi de les representacions i les seves implicacions
- Arts literàries, escèniques, pictòriques, escultòriques, etc.
- Art en l'actualitat: tecnologies 3.0, mitjans de comunicació, xarxes socials
- Moviments artístics
- Revisió feminista de la història de l'art

Objectius
- Conèixer dones i col·lectius de dones artistes, creatives i activistes que han estat invisibilitzades,
menystingudes i ignorades per la historiografia de l'art oficial.
- Donar valor a l'art realitzat per dones i reflexionar entorn la importància que han tingut en la història.
- Veure la relació entre les representacions artístiques i la construcció de la identitat.
- Reflexionar entorn els rols i estereotips de gènere, la identitat i expressió de gènere o l'orientació sexual i com aquests elements condicionen i marquen a les persones artistes.
- Veure les contribucions dels feminismes en les diferents disciplines artístiques i la seva incidència en
la societat i en la lluita pels drets de les dones; reconèixer el treball de la historiografia feminista en la
recuperació de part de la nostra història (la història de les dones).
- Conèixer els elements que caracteritzen i defineixen els diferents llenguatges artístics i
com aquests han condicionat l'accés i el paper de les dones en cada una de les disciplines.
- Veure com el sexisme, el masclisme i el patriarcat s'expressen en totes les disciplines artístiques.

Docents
Mireia S. Albrich: humanista amb postgrau de gènere
Mireia Cebrián: filòsofa amb màster de gènere.

Inscripcions:
inscripcio@lleialtat.cat o al taulell de recepció de la Lleialtat Santsenca

Lleialtat Santsenca
Olzinelles, 31. Barcelona
+ 34 706 52 54
www.lleialtat.cat

