Art i feminisme: recull de 10
pintores occidentals

INICI

03/03

HORARI: Dimecres de 17:00 a 18:30

QUOTA ÚNICA

30€

UBICACIÓ: En línia
DURADA: 03/03 - 12/05 (10 sessions)

Les dones han tingut un paper molt important dins del món de l’art, encara que sovint els
seus noms hagin estat esborrats, ignorats o infravalorats dins el relat històric. Moltes d’elles
ho van tenir molt difícil per accedir a una educació artística, fruit de la desigualtat de l’època.
Tot i així, és important estudiar quines figures mereixen ser reconegudes, per assegurar-nos
de què el talent femení no quedi fora dels llibres d’història de l’art occidental. En aquest curs
es treballarà des d’una perspectiva feminista on, a cada sessió, s’estudiarà una artista dins
del context del llenguatge pictòric. Analitzarem les seves obres tant a nivell formal, iconogràfic i iconològic, tot creant un diàleg entre obra i artista.

PROGRAMA

IMPARTEIX

1. Sofonisba Anguissola: la preferida de la reina
2. Artemisia Gentilleschi: una altre Susanna, una altre Judith
3. Judith Leyster: l’edat d’or holandesa
4. Élisabeth Vigée Le Brun: la retratista de Maria Antonieta
5. Rosa Bonehur: el realisme artístic
6. Berthe Morisot: “la dama de la pintura”
7. Lluisa Vidal: adéu a les flors
8. Hilma af Klint: ¿pionera de l’art abstracte?
9. Leonora Carrington: “jo no vull ser musa, vull ser artista”
10. Paula Rego: pintant l’avortament

Judith Méndez. Llicenciada en Història de l’Art
per la Universitat de Barcelona. Màster en estudis avançats en Història de l’Art. Actualment treballant com a dinamitzadora de sessions de filosofia per infants a la Biblioteca
Marc de Vilalba de Cardedeu; ha treballat de
guia turística en viatges culturals tant a ciutats italianes (Florència, Siena, Assís) com a
institucions museístiques nacionals (Fundació Joan Miró, Museu Arxiu Tomàs Balvey).
Porta 5 anys donant classes a la Universitat
Popular de Granollers impartint cursos en relació a la història i la interpretació de l’art.

INSCRIPCIONS: www.upbm.cat
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