Sandra Hurria

@laquenoinvitaron

@sandrahurria

Berta Asensio
"La que no invitaron"
neix de la part més
fosca, amb anhel de
contingut real, buscant
la quotidianitat, tot el
que és petit, inclús el
que com a societat
volem obviar.

Sandra Hurria és una
dona
que
pinta
mandales, els teixeix i
experimenta amb el
macramé
i
els
minerals en el seu
temps lliure.

Art Ananse

@artananse
Soc les mans d'Art
Ananse. Aquí teniu
un petit tastet del
que faig. Tal com
podeu apreciar, tinc
una certa obsessió
amb les arrels, els
troncs, la lluna i la
connexió
humana
amb
aquets
elements.

Arte o Caos

Camila Cacace
@kmi_kkc

Soc la Camila, una noia
que en el temps lliure li
agrada crear en format
visual.

CONTACTA AMB NOSALTRES!

EXPOSICIÓ

L'art de les
dones
blanenques
Del 2 al 5 i el 8 de març
Sala María Luisa García-Tornel

@arte_o_caos

Soc la Núria. Encara que
depèn de com, també soc
Rady (quan canto) o
Caos
(quan
pinto).
M'agrada utilitzar el rap i
la pintura per protestar,
reflexionar
i
també
perquè m'agrada i punt!

joventut blanes

casaljoves@blanes.cat

680 71 89 53

nau4_espaijove

Organitza:

Cristina Espinosa

Ja sabem el que ens
@cris_espi_bou
agrada en el plaer
femení! Sí! Reclamem
amb veu alta la
paraula
orgasme,
clítoris i masturbació.
M'encanta
masturbar-me i millor
que jo no em coneix
ningú. Experimentar
plaers i compartirlos.
Hem de seguir lluitant perquè la masturbació
femenina no sigui un tabú en la societat que
compartim, plena
de normes implícites (i
explícites) designades per l'heteropatriarcat.

Coco Blanch
@cocoblanch.illustrations
Coco Blanch és una
artista barcelonina, que
actualment viu a Blanes,
enfocada al retrat de la
dona a través de la
il·lustració digital, però
que en aquesta ocasió ha
volgut mostrar un altre
vessant
artístic:
la
pintura acrílica.
A través d'una tècnica abstracta representa la
força, la ferocitat i l'energia de la dona,
utilitzant detalls com el paper d'or per
expressar la feminitat.

@louieside

Louieside

Soc la Laura Carrillo,
tècnica en imatge i
comunicadora audiovisual
amb vocació docent. Des
de ben petita he tingut
una atracció especial per
les arts plàstiques tot
explorant
les
seves
diverses formes.
Amb el temps han resultat ser el meu mitjà
d'expressió més plaent, utilitzant tècniques
com ara la fotografia, el vídeo o el collage.

Martha Hernández
@unmardpedres
Soc dona lluitadora,
forta,
sentiments,
amor, vida. Soc art,
pintura,
pedres,
petxines i natura.
Soc de Blanes, però
sobretot soc de mar.

Maria López

@marialopzmoya

Maria López Moya és
una jove periodista
blanenca que estudia
il·lustració infantil a
l'Escola Joso.
Ha estat vinculada a
l'associacionisme de la
vila a través de l'AEIG
Pinya de Rosa i Recvll.
Fa il·lustracions amb tècniques mixtes
manuals i digitals. Les seves il·lustracions
transmeten els seus valors i sentiments.

Marta Sola

Raquel P.
@raqueeelph
Blanenca pacífica
aficionada a disparar.

@1martasola
Soc la Marta Sola
d'ADAB, Associació de
Dones Artesanes de
Blanes. Des de fa més
de cinc anys em dedico
a teixir mandales fent
teràpia per a mi i per a
totes les que vulguin
aprendre a meditar
mitjançant
aquesta
tècnica.
Treballar i gaudir amb la geometria sagrada
ens fa augmentar la intel·ligència emocional.
Col·laboradora
incansable
del
projecte
"Mandales Per La Pau i la Igualtat".

