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La Mirada Invisible ha estat un projecte dut a terme pel Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la
Dona de l'Universitat de Lleida durant els mesos d'agost, setembre, octubre i novembre de
2010, el resultat del qual ha estat l'exposició "La Mirada Invisible" que tot seguit us presentem.

EL PROJECTE I L'EXPOSICIÓ

El projecte ha consistit en un taller d'arterapia, dirigit per l'arterapeuta Farncesca Piñol, que ha
permès que l'expressió artística es convertís en un mitjà pel qual les protagonistes del projecte
-dones que han sofert o sofreixen violència masclista-, posessin veu en primera persona i amb
el suport de diferents expressions artístiques (l'escriptura, la pintura, etc.) a reflexions entorn la
violència masclista.
El resultat del projecte és aquesta exposició,disponible per a totes aquelles persones, entitats i
institucions que ho desitgin. La nostra intenció és fer que aquesta exposició sigui itinerant i
poder arribar a la màximes persones possibles per a contribuir en la sensibilització contra la
violència masclista, i projectar la veu de les dones que han protagonitzat el projecte.

La Mirada Invisible ha estat finançada per l'Institut Català de les Dones i l'Oficina de Promoció
de la Pau i dels Drets Humans,

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació artística consta de 8 plafons (6 de color lila i 2 de color blanc) de 2,10 m x 1,10 x
45 cm per a cada una de les obres dels participants i els texts que els acompanyen. Disposen
d'una instal·lació de llum i so (s'escolta la veu en off de la protagonista de l'obra que dóna veu
al text sobreimprès) per a cada un dels plafons. Per això, la instal·lació necessita cablatge
suficient amb la finalitat de connectar-los al corrent.
A més, n'hi ha una plafó titulat "Dona veu. Dóna veu" de 5 m x 2,10m x 45 cm acompanyat de
materials diversos (cartolines, retuladores, purpurines, botons, feltres, figuretes, etc.) a fi que la
gent que visiti l'exposició en pugui penjar una reflexió de caràcter artístic.
Les mesures de la sala que l'aculli haurà de disposar d'un mínim de 20 m².
La instal·lació podrà sol·licitar-la qualsevol entitat pública o privada de manera
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gratuïta, assumint, únicament, la despesa de desplaçament.
Cost de trasllat: a determinar pel quilometratge
Cost del muntatge/desmuntatge: 200€

FOTOGRAFIES

2/2

