
 

 

El feminisme és un moviment social amb una llarga trajectòria, però han estat els darrers 

anys en què el seu ressò ha cobrat una forta presència mediàtica. Durant tot aquest temps 

l’Art ha estat una eina expressiva a través de la qual qüestionar el model de societat 

patriarcal i fomentar el canvi, perseguint així l’encara somiada igualtat de gènere. Ara com 

ara, continuem en aquesta lluita, continuem commemorant a les dones el mes de Març, i al 

Casal de la Fundació Joan Soler (carrer mercat, 41) continuem celebrant l’exposició F-ART.  

F-ART és una exposició col·lectiva on volem potenciar la visibilització de dones artistes i 

crear una reflexió entorn l’actualitat del moviment feminista dins el nostre àmbit local.  

Donat que les circumstàncies del moment impliquen un risc per la salut, aquesta exposició 

no s’inaugurarà, simplement s’obrirà al públic, a partir de dia 9 de març. 

  



Bases de la convocatòria F(art)es 2022. 

• Poden participar artistes dones de qualsevol nacionalitat i edat.  

• Es valorarà tot tipus de metodologia i disciplina artística: pintura, escultura, performance, 
instal·lació, intervenció, fotografia, videoart...  

• Les artistes seleccionades rebran una compensació econòmica de 50€.  

• Les propostes passaran un procés de selecció amb un jurat compost per un tècnic de 
cultura de l’Ajuntament, tècnic d’Igualtat de gènere i un/a artista multidisciplinar.  

• La temàtica és lliure, però tindran prioritat de selecció les propostes de caire feminista. 
També es valorarà l’adaptabilitat de la proposta a l’espai expositiu.  

• El muntatge va a càrrec dels tècnics de Can Planes–Espai d’Art i Cultura. El transport serà 
a càrrec de l’artista.  

• L’Ajuntament es compromet a realitzar una assegurança de l’obra, essent responsable 
d’aquesta durant el seu préstec temporal a l’exposició.  

• La comissió es reserva el dret de convidar a les entitats o persones que consideri 
oportunes.  

• El fet de realitzar la inscripció de l’obra significa l’acceptació d’aquestes bases.  

Inscripcions  

• Envia la teva proposta mitjançant correu electrònic a museus@sapobla.cat, en el qual 
s’hi ha d’incloure: 

• Un vídeo o fotografia de l’obra.  

• Nom de l’artista o pseudònim 

• Lloc i any de naixament 

• Títol de l’obra 

• Mides de l’obra 

• Materials de l’obra o tècnica 

• Breu resum descriptiu (màxim 100 paraules) 

• Dades personals: 

• Nom de l’artista, 

• Telèfon 

• Correu electrònic. 

• Data límit de presentació de les obres: 18 de Febrer. 



Selecció i entrega de les obres 

• Entre els dies 21 i 23 el jurat es reunirà per escollir les obres que millor s’adaptin a les 
voluntats de l’exposició. 

• Una vegada s’hagin escollit les obres es comunicarà per telèfon immediatament a 
l’artista, la qual l’haurà d’entregar el dia 28 de febrer com a termini màxim. 

• L’exposició s’obrirà al públic el dia 4 de març i restarà tot el mes de març i abril oberta 
dins l’horari habitual. 


