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Aquest 2021 des de la comissió del Centre Cívic Sarrià de Figues i Flors ens interroguem sobre la força de les dones i

dedicarem algunes accions a reflexionar sobre aquesta força: a on la posem, com funciona, d'on neix i com i què sosté.

INSTAL·LACIÓ

La instal·lació, titulada "La força de les
dones és una altra força", vol mostrar
aquella altra força que va més enllà de la
física: la força de la presència, la de de
fer xarxa, la de les entranyes, la de cada
dia, la que dona mesura, la que té en
compte també el descans, la que mostra
la necessitat, la que nombra, la que calla,
la que posa en joc l'altra, la que para i
també la que sosté. Pensar juntes en la
força d’una i en les que ens fan de mirall,
ens inspiren camins i fan prosperar el
pensament que neix de l’experiència i
recolza l'acció.

EXPOSICIÓ
A CABASSOS

La força de l’entramat i de les mans que
fan: llatar, tramar, trenar, ... Cistells i
cabassos per recollir, sostenir,
alleugerir, desplaçar, repartir,
endreçar,... Una exposició a partir de les
fotografies de les artesanes Mònica
Guilera @monicacistellera, Anna Sínia
@annasinia, Ses Madones de sa Llata i
Araceli Iranzo @anticmallorca i Cèlia
Prats @celiapratstoran. Amb ella volem
fixar la mirada en la figura simbòlica del
cistell i els seus semblants i d’allò que
ens expliquen en la seva forma,
processos i utilitat. LA PUNTA DE MI

NARIZ
DISSABTE 13 DE MARÇ A LES 12.30H
A LA PISTA DELS JARDINS DE LA
VIL·LA CECILIA

Només veiem la punta del nostre nas.Cap
de les cinc artistes de circ del Kolektivo
Kónica no es reconeix a si mateixa, però,
en canvi, sí que es veu reflectida en les
altres. A través de l’equilibrismeportées
acrobàtics, Clara Peters, Elisa Strabioli,
Greta Marí, Shakti Olaizola i Michaela
Fiorani, cinc magnífiques artistes de circ,
ens conviden a jugar en aquest joc
d'encaixos.  La punta de mi nariz és el
primer espectacle del Colectivo Kónica i
que, a més, compta amb la direcció de
Francesca Lissia  de la Cia. Eia. Espectacle
a càrrec del Kolektivo Kónika 
Activitat gratuïta amb aforament limitat i
inscripció prèvia al web.

DEL 15 DE FEBRER AL 31 DE MARÇ
A LA SALA D'ARTISTES

DEL 15 DE FEBRER AL 31 DE MARÇ
A GALERIA DRETA DEL CCSARRIÀ


