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// DETONANT

Un dia l'artista JeongMee Yoon es va adonar que totes
les possessions de la seua filla de 5 anys eren roses.
Les va distribuir per la seua habitació i va començar a
fer fotografies. El projecte va anar creixent i es va
dedicar a viatjar per diferents països per a realitzar
aquesta proposta fotogràfica i antropològica que pretén
explorar l'obsessió de la societat actual per acumular,
posseir i catalogar objectes i, també, persones,
mitjançant la uniformitat d'identitats.



// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

Aquesta obra evidencia el binarisme de gènere, que és la concepció, pràctiques i sistema d'organització social que parteix de la idea que solament existeixen
dos gèneres en les societats, dona i home, i que per tant exclou qualsevol forma d'expressió de gènere diversa.
Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, és una associació privada sense ànim de lucre que es constitueix el 25 de setembre de
1986 motivada per la situació de discriminació legal i marginació social que patíem les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
 
En el seu web hi ha una secció de recursos educatius que pots explorar: 

// EIXOS CRÍTICS
Gènere; Identitat; Diversitat; Consumisme; Globalització

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Color. Simbologia del color.
Tècniques humides.
Comunicació audiovisual. Publicitat. Fotografia.
Fonaments del disseny. Disseny gràfic. Logotip /
imagotip.
Dibuix tècnic. Formes geomètriques. Tangències
bàsiques.
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PRIMÀRIA
Expressió artística. Atributs del color. Esbós.
Tècniques humides.
Educació audiovisual. Publicitat. Fotografia.
Dibuix geomètric. Formes geomètriques bàsiques.

INFANTIL
El llenguatge plàstic.

https://lambdavalencia.org/es/recursos-educativos/
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"La nina que va escollir conduir" és un espot publicitari de la marca Audi (2016) que és una invitació (a més de a consumir els seus cotxes) a subvertir els
estereotips de gènere en els joguets. Pots veure-ho ací:
La tonalitat dels joguets que apareixen a l'espot és blau o rosa però amb els atributs lluminositat / saturació variables. Els atributs del color es refereixen a la
tonalitat, la lluminositat i la saturació. La tonalitat o matís és el nom que li donem al color, la lluminositat es refereix a la quantitat de blanc o negre que té, i la
saturació és la seua intensitat, el seu grau de puresa. Tria un dels teus joguets, dibuixa-ho i pinta-ho amb témperes variant els atributs del/s seu/s color/s
original/s. Es tracta d'aconseguir que el joguet quede desproveït de tota expressió de gènere.

En l'edició 2018-2019 de la formació Transversalia          (CEFIRE artisticoexpressiu en col·laboració amb el Consorci de Museus CMCV) vam treballar el tema
de la identitat fluida (quan no ens identifiquem amb una sola identitat de gènere, sinó que circulem entre diverses) en les pràctiques artístiques contemporànies
i la seua aplicació a l'aula de secundària. El professorat assistent va fer un projecte entorn d'aquest tema que després va aplicar a la seua classe. També va
haver-hi una edició Transversalia: identitat fluida per a educació infantil. En aquesta edició vam explorar les possibilitats de l'autoedició (fanzine) per a aules
d'infantil no binàries juntament amb l'artista i educadora Clara Megías:
En aquestes formacions vam conéixer l'obra d'artistes com Claude Cahun, Cindy Sherman o Del LaGrace Volcano:

Claude Cahun (1894-1954)
Autoretrat

Cindy Sherman
Untitled Film Stills
1977-1980

Del LaGrace Volcano
Mo B Dick, Half & Half
1998

https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM&t=2s
https://transversalia.consorcimuseus.gva.es/eixos/identitats-fluides/
http://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/clara-megias/
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Si hagueres de dissenyar el senyal o icona per al bany del teu centre educatiu com seria? Les icones normalment
representen a una persona amb falda per al bany de les dones i una persona amb pantalons per al bany dels homes:       
 però podríem introduir en el nostre centre un bany de gènere neutral?
 
Per a realitzar-ho pots utilitzar una fulla quadriculada. Pots descarregar-la ací:
Realitza alguns esbossos (dibuixos previs) abans de realitzar el dibuix definitiu. Utilitza formes geomètriques senzilles.
Per a acabar pinta-ho de negre.

// INTERDISCIPLINARIETAT
DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià:
"Per tant, la gestió del currículum, tant en els processos de planificació com en el seu desenvolupament, ha de tindre present la diversitat de tot l’alumnat i
complir, almenys, els requisits següents: (...) Complementar continguts i criteris d’avaluació referents al coneixement, el respecte i la valoració de la diversitat
personal, social i cultural, així com a la perspectiva, identitat i expressió de gènere i a la diversitat sexual i familiar existent en la societat, que s’incorporen de
manera transversal en totes les àrees, matèries i mòduls del currículum" [p.33360-33361].

Els xiquets i xiquetes que apareixen en les fotografies estan envoltats de centenars d'objectes i joguets que no necessiten, que responen als impulsos de
la societat de consum. Soledad i consumisme s'uneixen per a generar un discurs descoratjador entorn de la infància contemporània.
Pot plantejar-se la realització d'una sèrie de fotografies d'allò que s'ha tornat realment imprescindible en aquests dies de confinament: què fas aquests
dies a casa? a què jugues? amb qui ho fas? quines activitats has incorporat al teu dia a dia? Amb aquesta proposta podem posar de manifest la
importància de compartir, de cuidar, de sentir-se acompanyat, i de la irrellevància de moltes de les coses que tenim.

https://www.pinterest.es/search/pins/?rs=ac&len=2&q=se%C3%B1aletica+ba%C3%B1os+creativa&eq=se%C3%B1aletica+ba%C3%B1os&etslf=2341&term_meta[]=se%C3%B1aletica%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=ba%C3%B1os%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=creativa%7Cautocomplete%7C1
https://www.freeprintablepdf.eu/files/es-hoja-cuadriculada-negro.pdf


Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.

Subdirecció General de Formació del Professorat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 

baix llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional [1]

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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