Més que Muses
10è Cicle de dones creadores

Del 13 de gener al 19 de febrer de 2022 al CC 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 10, arriba el MÉS QUE MUSES, Cicle de Dones Creadores, organitzat pel Centre Cultural La
Farinera del Clot i el PIAD Sant Martí 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 aquest cicle volem reflexionar envers el paper de la dona en les diferents disciplines de l’art, 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 com a
creadores.

Quatre propostes culturals
La inauguració de l’exposició JO SÓC INSUBMISA donarà el tret de sortida a l’edició d’enguany. mostra pòstuma de
l’obra de la Pili Arroyo, un dona feminista i Lluitadora que va viure a la Barcelona dels 90 i que va tenir una vida plena
de llums i també grans ombres. És aquest un homenatge a la seva vida i expressió artística en aquest 50 aniversari del
seu naixement, i quan també fa 20 anys de la seva desaparició. El Barcelona Districte Cultural torna a tenir presència
en aquest cicle amb un concert de CARAMELO A KILO que omplirà de música l’escenari de La Farinera amb una
proposta musical que parlen d’històries de migracions amb herències musicals, plenes de color, s’uneixen per oferir un
espectacle poderós. Les arts escèniques estaran representades amb l’espectacle BLANCA DESVELADA, un relat que
camina entre la por i el perdó, entre la desesperació i el somriure, entre la incredulitat i el desig, entre l’humor i la lluita
contra els nostres propis monstres.
L’esperat CONCURS DE DONES MONOLOGUISTES tornarà a omplir de rialles el teatre del Centre Cultural.
Totes les activitats són gratuïtes però és imprescindible reservar entrada al web farinera.org
Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes 837, 08018 Barcelona
93 291 80 80
informacio@farinera.org
www.farinera.org

PROGRAMACIÓ MÉS QUE MUSES 2022

Exposició
JO SÓC INSUBMISA
A càrrec de Pili Arroyo
Mostra pòstuma de l’obra de la Pili Arroyo, un dona feminista i Lluitadora que va viure a la Barcelona dels 90 i que va
tenir una vida plena de llums i també grans ombres. És aquest un homenatge a la seva
vida i expressió artística en aquest 50 aniversari del seu naixement, i quan també fa 20
anys de la seva desaparició.
Homenatge a la seva vida i expressió artística en aquest 50 aniversari del seu naixement, i
quan també fa 20 anys de la seva desaparició.
La mostra procura situar-nos en aquells anys 90 ,recordant aquells moviments socials als
que va estar vinculada activament, com ara la lluita de les dones joves i l’antimilitarisme
que acabà definitivament amb la mili.
Un cant a la vida i a la lluita contra les injustícies i desigualtats.

Dates: Del 13 de gener al 26 de de febrer
Preu: Entrada lliure
Lloc: Sala d’Exposicions Joan Alsina del Centre Cultural

Arts escèniques
BLANCA DESVELADA
L’espectacle Blanca desvelada de la Cia. Aleteto Teatro ens presenta dues
històries entrellaçades: La de Carmen, una presa política en època de la
Guerra Civil que donarà a llum en una presó, i la de Blanca, una jove actriu
en l’època actual que sobreviu fent monòlegs còmics en bars mediocres.
12 personatges que decideixen expressar-se en 9m2 de món escènic a
través d’una única actriu. Ella serà el vincle perquè l’essència més delicada
d’aquests 12 éssers humans s’apoderi de tots els teus sentits.
Un text humà. Cru. Honest. Ple de feminitat, de tendresa i de realitat.
Éssers humans nus mostrant la seva part més íntima engaliparan a un
espectador que quedarà atrapat coneixent-los, seduït per la seva autenticitat i la seva força.
Un relat que camina entre la por i el perdó, entre la desesperació i el somriure, entre la incredulitat i el desig, entre
l’humor i la lluita contra els nostres propis monstres.

Data: Divendres 11 de febrer, 20 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural

8è CONCURS DE DONES MONOLOGUISTES
Després de l’èxit de les darreres edicions, arriba la 8a Final del Concurs de Monòlegs humorístics de dones.
Tot plegat presentat per Impro Barcelona.
Data: Divendres 18 de febrer, 20 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural

Música
CARAMELO A KILO
La proposta musical de Caramelo a Kilo recull una dolça interacció cultural entre Veneçuela, Colòmbia, l’Argentina i
Barcelona, caminant sempre de la mà de la música cubana. La banda, formada per les
germanes Ahylin i Ahyvin Bruno, Lucía Fumero i Mafe Ramírez, comprèn estils com ara
el son, el bolero, el chachachá i la salsa, encara que la mescla de les seves diferents
personalitats fa que aquests gèneres es fusionin amb tota naturalitat i que ens
transportin a un viatge pel Carib.
El nom del grup prové d’una expressió col·loquial cubana, que es va tornar popular
arreu del món amb la cançó Caramelo a Kilo de La Sonora Matancera, interpretada per
la gran Celia Cruz, màxim exponent femení del gènere.
Històries de migracions amb herències musicals, plenes de color, s’uneixen per oferir
un espectacle poderós.
Caramelo a Kilo és una connexió amb el ball; una invitació a ser lliures; un ritual musical
que delecta tot tipus de públic.

Data: Dissabte 19 de febrer, 19.30 h
Gratuït. Cal adquirir entrada a farinera.org
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural

PROTEGIM-NOS DE LA COVID-19
Arribar amb temps d’antelació suficient per facilitar l’accés.
Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre.
Esperar a ser acomodat per entrar i abandonar l’espai.
L’ús de mascareta és obligatori per accedir i moure’s per l’espai.
Davant d’algun símptoma de la Covid o si s’ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada, no acudir a
l’activitat.

