CULTURA / CONVOCATÒRIA

El dimecres 29 de febrer, a les 19.30 hores, US CONVOCAM a l’auditori de la Fundació Pilar i Joan
Miró de Mallorca, a l’acte de presentació de MAV, Associació Estatal de Dones a les Arts Visuals, en
el qual s’explicarà la formació de l’Associació i la necessitat de la seva creació, i es debatran les
polítiques d’igualtat i visibilitat i la situació de les dones a les arts visuals.
La presentació serà realitzada per María Antonia de Castro (historiadora de l’art, comissària
independent i secretària de la Junta Directiva de MAV) i Piedad Solans (historiadora de l’art,
comissària independent i coeditora del llibre Mujeres en el sistema del arte, MAV/EXIT), i hi
intervindran amb diverses ponències Elvira Cámara (directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca), Pilar Ribal (directora gerent de la Fundació Palma Espais d’Art) i Ángel Pascual (president
d’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears).
La discriminació sexista en el sistema de l’art requereix obrir canals de diàleg entre professionals i
col∙lectius per a dissenyar estratègies i tàctiques que transformin les institucions públiques i privades
en l’àmbit de l’art i de la cultura.
Actualment MAV compta amb més de 300 associades. A través del seu Observatori
(www.mav.org.es) i les seves publicacions evidencia el sexisme en el sistema de l’art a Espanya i per
mitjà del seu Centre de Documentació fomenta el coneixement i la investigació de les aportacions de
les dones a l’art contemporani.
Durant la sessió s’entregarà i es comentarà l’art. 26 de la Llei d’igualtat i es mostraran les actuacions
de l’Associació i els resultats d’informes i estudis que MAV ha realitzat a museus i centres d’art, i es
debatrà la situació actual captant els suggeriments del públic com a escaneigs de les problemàtiques i
les necessitats del nostre àmbit professional.

La cabuda és limitada. Es demana confirmació de l’assistència:
Tel. 971 701 420
pbaos@fpjmiro.org

