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// DETONANT

JUDY CHICAGO · TATE SHOTS (en anglés)

Aquesta instal·lació site-specific (creada
específicament per al Museu de Brooklyn, Nova York)
es considera la primera gran obra d'art feminista.
 
Judy Chicago homenatja la història de la dona en la
civilització occidental. Un banquet amb 39 convidades
mítiques i històriques (13 en cada costat del triangle
com a símbol d'igualtat): Leonor d'Aquitània,
Virginia Woolf o Georgia O'Keeffe, entre d'altres.
 
L'obra està realitzada en ceràmica, brodat i costura, les
considerades "arts menors", sovint relacionades amb la
dona. Reivindica així les arts femenines enfront de les
Belles arts, (pintura, escultura i arquitectura) de
tradicional domini masculí.

The Dinner Party · A tour of the exhibition (en anglés)

https://www.youtube.com/watch?v=NlH85Kgdnq0
https://www.youtube.com/watch?v=9yMtdWxAc60


// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

Realitza una línia del temps de les dones que Judit Chicago ha convidat al seu particular sopar. Primera has d'investigar sobre aquestes dones i després
ordenar-les en el temps. Pots fer-ho a mà o utilitzar algunes aplicacions online com: Timeline, TIKI-TOKI o Preceden.

Si hagueres d'organitzar un banquet a qui convidaries? què prepararies per a menjar? com seria la taula? i els plats? Fes una llista de convidats, un menú i un
dibuix en el qual mostres l'estètica que tindria el teu banquet. Pots usar CANVA per a dissenyar la llista i el menú:

Les arts decoratives o menors sempre s'han considerat activitats femenines. Hi ha moltes dones artistes que ara utilitzen aquests processos: cosir, teixir, o
fer ceràmica, per a elaborar discursos feministes que situen el seu treball en el terreny de les belles arts (tradicionalment ocupat per artistes homes). 

 

 

Raquel Rodrigo és una artista valenciana que ha recuperat la tècnica de costura de punt de creu i ho ha combinat amb l'arquitectura. Podeu conéixer el seu
projecte Arquicostura en l'enllaç següent:

// EIXOS CRÍTICS
Feminisme; Arts menors o decoratives; celebració; gastronomia; simbolisme

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica. Tècniques graficoplàstiques.
Fonaments del disseny. Disseny gràfic.
Dibuix tècnic. Formes geomètriques bàsiques.
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http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
https://www.tiki-toki.com/
https://www.preceden.com/
https://www.canva.com/
http://arquicostura.com/
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// INTERDISCIPLINARIETAT

L'activitat de la línia del temps permet la investigació en el camp de les ciències socials. Les temàtiques relacionades amb feminismes i qüestions de gènere
són continguts transversals i part del programa de Valors ètics.

Juliana Santacruz és una artista que repara les clivelles de l'asfalt dels carrers de París, on resideix, amb colorits teixits de drapet. Alguns exemples en l'enllaç
següent:
Ara que estem eixint als nostres balcons, finestres o terrasses per a aplaudir cada dia el treball dels sanitaris podríem proposar intervindre'ls amb teixits, drapet
de cotó o fil de llana.
 
En l'obra de Judit Chicago el triangle (forma de la taula) simbolitza igualtat. Les formes geomètriques tenen significats específics i s'utilitzen molt en el
camp del Disseny. Investiga sobre aquest tema i fes un mapa conceptual (Visual thinking) amb la informació que trobes al respecte.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwpQbVBAlj0
https://www.flickr.com/photos/39380641@N03/
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Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.
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