O ESTADO DAS ARTES
MULHERES e ARTISTAS
Coordenador :: Carlos Carvalho

Esta acção formativa abordará o papel da mulher no panorama artístico de uma forma abrangente, com
recurso aos testemunhos da História, das contingências documentadas, as suas implicações, motivações,
interdições, consequências e contradições.
Procurar-se-á compreender as questões levantadas pelos movimentos feministas e pelos estudos de género, estudando sobretudo o papel da mulher nas Artes (no sentido mais lato) enquanto possuidora de
uma sensibilidade própria, claramente individualizada e por isso mesmo possuidora de uma gramática
artística expressiva e diferenciada.
Esta formação teórico-prática não é exclusivamente vocacionado para um público feminino interessado
nas questões de género com implicações na área artística, mas sim aberto ao público em geral desde que
receptivo e motivado para uma participação activa e um debate construtivo nesta área sensível no que
respeita ao campo artístico mas com implicações mais vastas na vertente social.
Objectivos e Conteúdos:
Compreender o papel da mulher nas Artes
Contextualizar historicamente o papel da mulher nas Artes
Entender a narrativa histórica, o seu desenvolvimento e as suas contradições, revelações e omissões
Estudar autores determinantes para uma definição de Arte no Feminino
Conhecer algumas das personalidades mais importantes no campo artístico, nacionais e estrangeiras
Conhecer as principais protagonistas no movimentos feministas comprometidas com o mundo da Arte e não só
Desenvolver actividade prática criativa numa aproximação às autoras apresentadas
Possibilidade de preparação e produção de uma exposição

Obs.:
Este curso inicia-se em 12 de Outubro de 2018 e termina a 28 de Junho de 2019; 2 horas semanais às Sextas-Feiras.
Número mínimo de participantes 10; número máximo de participantes 20.
(Para assegurar a realização e continuidade da formação severa estar permanentemente garantido o número mínimo de participantes até ao final da acção).
A metodologia específica do curso será participada na primeira sessão deste

Inscrições, informações e esclarecimentos:
Xuventude de Galicia - R. Júlio de Andrade 3 (Campo dos Mártires da Pátria) - Lisboa
Telefone: 218853680
Email: geral@juventudedagaliza.com
Horário: 11h - 14h / 15h - 20h

