MUSES
8è Cicle de dones creadores

Imatge de Freepik

Del 26 de gener al 8 de febrer de 2020 al Centre Cultural La Farinera del Clot
MUSES i la rellevància de les dones creadores a La Farinera.
L’humor, les arts escèniques i plàstiques conviden a l’apoderament femení.
Com cada any i ja en són 8, arriba el Cicle de dones creadores Muses. Organitzat pel Centre Cultural La Farinera del
Clot i el PIAD de Sant Martí. Muses neix amb la clara intenció de donar visibilitat a la tasca que desenvolupen les
dones artistes i que any rere any ha treballat per assolir aquest objectiu. És per això que el Muses es consolida com
una trobada per a dones creadores que compartiran un espai públic on exposar, fer crítica constructiva i
sensibilitzar.
Amb Muses volem reflexionar envers el paper de la dona en les diferents disciplines de l’art, disciplines en les que
tradicionalment han quedat relegades a un segon pla i han sigut presentades com a subjectes passius malgrat la
qualitat de les seves produccions. Per això, és tan important generar espais de reflexió i donant-los visibilitat.

Dues setmanes intenses de propostes culturals
El cicle comptarà amb dues setmanes farcides d’activitats per intentar acomplir el seu propòsit.
La programació cultural començarà el dijous 16 de gener amb la inauguració de l’exposició Mapes del temps de
l’artista Arantxa Campos seleccionada en la convocatòria de propostes expositives Muses 2020.
Un any més el PIAD de Sant Martí organitza dos tallers on les dones assistents faran un treball emocional i
d’apoderament femení. El públic gaudirà de dues propostes escèniques incloses dins el circuit del Barcelona
Districte Cultural. Tornarem a riure plegades amb el concurs de monòlegs presentat per Impro Barcelona. La cantant
Joina alçarà la veu per a totes aquelles dones que han tingut la valentia de trencar el silenci.
El respecte pel medi ambient també serà protagonista aquest Muses amb el taller d’elaboració de compreses de
tela. La visibilització del món trans la durem a terme amb la xerrada sobre Lili Elbe.
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PROGRAMACIÓ MUSES 2020

Exposició
MAPES DEL TEMPS
A càrrec d’Arantxa Campos
Veurem la preocupació de l’autora pel pas del temps, representat de forma visceral
i abstracte amb el colors, colors que formen un mapes imaginaris mentre anem
descobrint petits símbols d’aquest temps que fuig de les nostres mans.
Dates: del 16 de gener al 29 de febrer.
Inauguració: dijous 16 de febrer a les 19,30 h
Gratuït

Taller
LES EMOCIONS QUE ENS MOUEN
A càrrec de Carol Villalón i Flavia Anconetani
Exploració de les emocions bàsiques mitjançant la música i la pintura, primer
individualment i després col·lectivament.
Data: Divendres 31 de gener, de 16 a 18 h
Gratuït: Cal reservar plaça a informacio@farinera.org o al 93 291 80 80

Arts escèniques
6è CONCURS DE DONES MONOLOGUISTES
Després de l’èxit de les darreres edicions, arriba la 6a Final del Concurs de Monòlegs
humorístics de dones. Les finalistes del certamen ens mostraran la seva proposta d’entre
les que s’escollirà la guanyadora. Tot plegat presentat per Impro Barcelona.
Data: Divendres 31 de gener, 21 h
Gratuït

Arts escèniques
CONVERSES AMB EL MEU ÚTER
A càrrec de Núria Planes Llull
Si tens úter, ets dona. I, si ets dona, has de tenir fills. I com que Núria Planes és
dona i té úter en pot parlar de tot això.
Peça de teatre auto documental sobre la dubtosa llibertat que tenim per
decidir ser mares i pares. És una conversa amb mi mateixa, amb la meva mare,
amb el meu inconscient, amb el públic i amb el món a través del moviment, els
audiovisuals, la música en directe i una veu narrativa, al micròfon, sincera,
irònica, sarcàstica

Data: Dissabte 1 de febrer, 21 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)

Taller
EL CARRER ÉS NOSTRE
A càrrec d’Inma Pascual
Una de les violències quotidianes que vivim les dones és l’assetjament al carrer
i és necessari treballar en la detecció d’aquesta violència per generar
estratègies d’apoderament.
Data: Dilluns 3 de febrer, de 18 a 20 h
Gratuït: Cal reservar plaça a informacio@farinera.org o al 93 291 80 80

Xerrada
LA PINTORA, LA MUSA I EL TRANSGÈNERE
A càrrec de Montse Pérez
En aquesta xerrada repassarem la biografia artística de la pintora danesa Gerda Wegener i la
seva eterna musa Lili Elbe la primera persona coneguda a fer-se una cirurgia de reassignació
de sexe.
Data: Dimarts 4 de febrer, 19 h
Gratuït

Taller
ELABORACIÓ DE COMPRESES DE TELA
A càrrec d’Anahí Monsalvo
Aquest taller està obert a cada ser menstruant que tingui ganes d’aprendre a cosir a mà
la seva pròpia compresa, rentable, impermeable i ecològica, i així començar un camí cap
a l’autogestió del seu cicle menstrual.
Coneixerem noves formes d’higiene per la menstruació que siguin més sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient.
Data: Dijous 6 de febrer, de 18 a 21.30 h
Gratuït: Cal reservar a plaça a informacio@farinera.org o al 93 291 80 80

Arts escèniques
AKELARRE
A càrrec de The Feliuettes – El Maldà
Una guerra de sexes on les bales es vesteixen amb talons d’agulla i piquen l’ullet a
la seva víctima abans de guanyar-la per punts en la batalla del riure.
Data: Divendres 7 de febrer, 21 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)

Concert
JOINA PRESENTA “COMPANYES”
Ni d’homes, ni per a homes, ni masclista. La veu del rap pot ser tan dolça com la
de Joina i tan reivindicativa com ho són les seves cançons.
És un homenatge a totes les dones que han tingut la valentia de trencar el silenci i
alçar la veu. Poesies rapejades en català, combinades amb melodies cantades i un
ambient sonor de gran riquesa instrumental, són el que caracteritza el primer disc
de JOINA. Cançons amb una forta càrrega feminista i de reivindicació social, fruit
de l’experiència personal i d’una voluntat profunda de compartir i col·lectivitzar
aquestes lluites. D’estil eclèctic, “Companyes” combina influències del hip-hop, el
funk, el jazz, el flamenc i la música clàssica.
Data: Dissabte 8 de febrer, 22 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)

