
Del 3 de març al 3 d’abril

DONART
2014

Centre Cívic Drassanes/
Folch i Torres

El vestit de la memòria és una experiència de 
creació de sis dones que cerquen expressar el 
procés de connexió amb el seu llinatge femení/
masculí; aquest tàndem de tot allò que som: 
filles, nétes, besnétes…
Els vestits com a expressió artística, com a 
resultat de contactar profundament amb la terra i 
la intuïció, de treballar els límits, d’escoltar el cor 
i d’incloure la pròpia ombra…

Del 4 de març al 3 d’abril
Exposició de Ananke Associació 
Intercultural
Inauguració: dimarts 4 de març a les 19h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

El vEsTIT DE lA
mEmòRIA

Qui diu que les dones tradicionalment només 
feien tasques domèstiques?
Amb aquesta exposició volem visualitzar les 
experiències de treball de les dones més enllà 
del fet domèstic, unir peces d’aquestes feines 
fetes als domicilis per a conèixer les diverses 
tasques que les dones feien als barris.

Del 6 de març al 3 d’abril
Organitzen: mediateca del Raval i 
Territoris Oblidats
Inauguració: dijous 6 de març a les 
17’30h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

“lAs PIECERAs”.
TREbAll
ExTRADOmèsTIC, s.A.Del 3 al 21 de març

Exposició col.lectiva de pintura de 
branca Col·lectiu
Inauguració: divendres 7 de març a 
les 20h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Som cuineres, mestres, mares, dissenyadores, 
veïnes, xòfers, netejadores... Som pintores!
I aquí us deixem els nostres retrats.

DONEs: Aquí us DEIxEm 
Els NOsTREs RETRATs

Del 7 de març al 21 d’abril
mariana luz Ticheli (pintura)
Inauguració: divendres 7 de març a 
les 18h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Caídas és una mostra del treball de Mariana Luz 
Ticheli centrat, sobretot, en el dibuix i la pintura. 
Hi crea diversos personatges, tots dones, que 
exposen diversos estats i records emocionals, 
com la malenconia, la bogeria, l’amor i la tristesa. 
Aquests personatges es troben en un espai no 
identificat figurativament, en un lloc intangible, 
com una atmosfera de somnis.

CAíDAs

Divendres 7 de març a les 18h.
mariana luz Ticheli
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Performance a càrrec de Mariana Luz Ticheli 
basada en els punts de recolzament del cos 
humà, l’equilibri i la dansa butoh.
Es projecten imatges sobre una nina-ballarina 
que es manifesta a través de moviments 
quotidians, repeticions i coreografies. També hi 
haurà música a càrrec de DJ Bromtown

PERFORmANCE “vIvO”

Dimarts 4 de març a les 19h.
Ananke Associació Intercultural
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Vinculada a l’exposició El vestit la memòria.
“(...) Cada una s’ha vestit de si mateixa, s’ha 
vestit de creació, s’ha apoderat, s’ha encaminat 
cap a la sanació; cada una ha agafat el seu timó i 
s’ha enfilat en aigües clares, tèrboles, profundes, 
lleus, serenes, agitades, amb la confiança 
absoluta de crear noves realitats per nosaltres i 
per a qui ens envolta (...)” 

PERFORmANCE
“El vEsTIT DE lA
mEmòRIA”

ExPOsICIONs EsPECTAClEs

Dijous 27 de març a les 21h.
A càrrec de ImpactatT Intervencions 
Teatrals
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Una reflexió, en clau d’humor, sobre el ritme de 
vida que portem les dones d’avui dia.
“I quan crec que ja no puc més... doncs sí que 
puc!”.

vERmEll

© ImpactatT Intervencions Teatrals. Vermell
© Mariana Luz Ticheli. Vivo

© Branca Col·lectiu



CAsAl DE bARRI FOlCH I TORREs
C/ Reina Amàlia, 31 | 08001 Barcelona
Telèfon 933 294 295
cbfolchitorres.cat | info@cbfolchitorres.cat
facebook.com/casaldebarrifolchitorres
twitter.com/CasalBarriRaval
De dilluns a divendres de 9 a 21h.

CENTRE CívIC DRAssANEs
C/ Nou de la Rambla, 43 | 08001 Barcelona
Telèfon 934 412 280 | Fax 934 414 694
ccdrassanes.cat | informacio@ccdrassanes.cat
facebook.com/ccdrassanes
twitter.com/CCDrassanes
De dilluns a divendres de 9 a 14’30h. i de 16 a 22h.
Dissabtes de 10 a 14h. i de 16 a 22h.

ADRECEs I HORARIs
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Dijous 6 de març de 19’30 a 21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

T’has pintat mai un autoretrat?
Un taller per buscar-nos al llenç i omplir-ho amb 
els nostres colors.
Vine amb un mirall i la teva millor cara!
Els autoretrats formaran part de l’exposició 
realitzada al centre.

AuTORETRATs

Dijous 20 de març a les 17h.
Organitzen la mediateca del Raval i 
Territoris Oblidats
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Xerrada vinculada a l’exposició “Las Pieceras”. 
Treball extradomèstic, S.A.

xERRADA
“lAs PIECERAs”.
TREbAll
ExTRADOmèsTIC, s.A.

Dijous 27 de març a les 19h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Taller dirigit a dones que desitgin explorar la 
connexió més profunda amb la seva vitalitat, amb 
els seus recursos, amb la força/vulnerabilitat i 
amb el coratge de ser-hi.
Es treballarà la sensorialitat, l’autopercepció, la 
percepció de l’espai, la percepció de l’altra/e i 
des d’allà, ens aproximarem a la memòria.
Aquest taller inclou l’expressió creativa a través 
del moviment, la plàstica i l’escriptura.

TAllER lAbORATORI
“El vEsTIT DE lA
mEmòRIA”

Dijous 3 d’abril a les 17h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Cloenda de l’exposició “Las Pieceras”. Treball 
extradomèstic, S.A., amb gravació en vídeo de 
testimonis i vivències.
“Videomatón”.

ACTIvITAT DE ClOENDA

Dimarts 18 de març a les 19h.
Lloc: Casal de Barri Folch i Torres

Xerrada a càrrec de la Dra. Assumpció 
Vila Mitjà, del Departament d’Arqueologia i 
Antropologia (IMF-CSIC), en què es revisarà 
el paper que s’ha assignat a la dona al llarg de 
tota la història, des dels àmbits de les ciències 
socials, i es qüestionaran tòpics i mites que s’han 
anat construint en els estudis de la prehistòria.

PER què A lEs DONEs
ENs INTEREssA lA
PREHIsTòRIA?

Dimecres 12 i 19 de març de 18’30 a 
21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Combinant música, moviment i expressió, 
aprofundirem en el coneixement de les 
característiques de personalitat de les set 
deesses gregues més importants, proporcionant 
a les dones un mitjà per conèixer-se millor a si 
mateixes, divertint-se i alliberant la creativitat.

DEEssEs DE CADA DONA

Dimecres 19 i 26 de març de 18’30 a 
21’30h.
Lloc: Centre Cívic Drassanes

Taller de dansa-teatre i construcció de gènere. 
Investigarem el tema de la construcció de 
gènere en l’entorn quotidià, cercant les arrels 
històriques, socials i culturals que han alimentat 
la cultura patriarcal i la superioritat de l’home 
respecte a la dona al llarg dels anys.
Durant el taller es convidarà a les participants 
a jugar amb la dansa-teatre, transformant i 
canviant els papers de gènere per mitjà de la 
roba i d’altres objectes de vestuari.

COm CANvIO El
mEu vEsTIT? 

ACTIvITATs

El naixement de Venus
Sandro Botticelli

© Territoris Oblidats. “Las Pieceras”.
Treball extradomèstic, S.A.


