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María José González Madrid

Termes (proposta)
Suggeriment de termes a incloure

Womanhouse (històric curs d’art)

articles biogràfics

Dinner Party (peça)

Silvia Gubern

Museu Nacional Dones Artistes

Carme Cortés Lledó

Suggeriment de termes a revisar

Carme Aguadé i Cortés

articles biogràfics

Roser Agell

Fina Miralles –veure Moments

Delhy Tejero

Laura Albéniz -ampliar

Carmen Barradas

Remedios Varo –canvi perspectiva

Mª Teresa Toral

Leonor Fini- canvi perspectiva

María Blanchard

Ana Mendieta –canvi perspectiva

Sophie Taeuber-Arp

Coco Chanel –ampliar

Hilma af Klint

Dora Maar –canvi perspectiva

Tarsila do Amaral

Sonia Delaunay – ampliar i canvi

Kati Horna

Niki de Saint Phalle - ampliar

Leonora Carrington
Alice Rahon

Conceptes

Judy Chicago

crítica de l’art

conceptes

feminsme

art feminista

esdeveniments

ecofeminisme

-

deessa

-

esdeveniments

-

Saló Femení de l’Art actual

-

Sabem fer i fem saber.

-

Femart (certamen d’art)

-

Heresies (revista)

-
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-

-

-

-

Justificació de la selecció
He seleccionat tant termes absents en la Vikipèdia com d’altres que
necessitarien ser revisats o ampliats. He volgut assenyalar algunes entrades
d’artistes que necessitarien be una ampliació (ja que són només esbossos) i,
sobre tot, un canvi en la perspectiva des de la qual s’han escrit.
Hem sembla més important, però (i més fàcil per les redactores) començar
pels termes que no existeixen, els que son nous a incloure. He intentat fer una
selecció que no contemplés només entrades biogràfiques, sinó també alguns
certàmens artístics, revistes històriques d’art feminista i alguna peça mítica.
Alguns termes no es limiten estrictament al camp de l’art (com Les dones
sabem fer i fem saber, que va incloure conferències sobre artistes i
exposicions). Els he afegit per no oblidar-los, perquè si no els escrivim
nosaltres ningú no ho farà.
Entre els termes a afegir a Vikipèdia he inclòs alguns vinculats a l’àmbit català i
d’altres de caire internacional. Entre les artistes, algunes absències notòries,
com la Carme Cortés (amb obra al MNAC) o la Silvia Gubern (amb obra al
MACBA). D’altres que van fer una part de la seva carrera o van tenir un vincle
especial amb Catalunya, com la pianista Carmen Barradas o la fotògrafa Kati
Horna. He completat el llistat amb els noms d’artistes conegudes –i
reconegudes- de l’època de les avantguardes que no estan presents a
Vikipèdia, així com amb el d’altres artistes vinculades a la denominada segona
onada del feminisme. Tant en un cas com en l’altre la llista es pot ampliar. He
fet la selecció tenint en compte els meus coneixements, es a dir, he seleccionat
artistes que conec per tal de poder fer una millor assessoria.
L’entrada “art feminista” existeix en molts pocs idiomes. I hauria de ser una
bona entrada per vincular amb les de moltes artistes. L’ecofeminisme es una
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important aportació del pensament de les dones que ha d’estar present a
Vikipèdia. Si busquen a la Viki “deessa”, ens remet automàticament a Déu.
Només existeix “deessa mare”. És absolutament necessari incloure a la deessa
i les deeses al panteó de Viquipèdia.
En quant als esdeveniments, he inclòs alguns relacionats amb la nostra història
recent i d’altres vinculats a la història de l’art feminista als Estats Units a la
dècada de 1970, durant l’anomenada “segona onada del feminisme” (que, per
cert, tampoc no te entrada).
Argumentació de la perspectiva de gènere i feminista d’aquesta aportació
El primer argument es el de la visibilització d’artistes i de les seves obres que
no estàn presents a aquesta enciclopèdia colaborativa. És important que
apareguin.
El segón serà la perspectiva que li donarem a aquestes entrades. Existeixen
entrades d’artistes, i fins i tot d’artistes vinculades al feminisme, que obvien
aquest vincle, o que es recreen en els aspectes biogràfics més literaris, o que
destaquen, per sobre de les seves obres, el vincles familiars o amorosos amb
homes. Serà la informació que donem a aquestes entrades, la manera en que
ho farem, el llenguatge que utilizarem, la selecció de fonts bibliogràfiques i
recursos (que visibilitzi també a les investigadores i crítiques, que son les que
realment d’han ocupat de donar a conèixer les obres de les artistes), etc, el que
donarà la perspectiva feminista a aquestes entrades i, per tant, a la Viquipèdia.
Proposta de redactores
Hem conformat ja un grup de quasi una vintena de redactores.
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Recull de recursos documentals
Biblioteques i centres especialitzats
Biblioteques de la Universitat de Barcelona, http://crai.ub.edu/es
Biblioteca de Catalunya, http://www.bnc.cat/
Biblioteca Francesca Bonnemaisson
Biblioteca Duoda, Centre de Recerca de Dones, http://www.ub.edu/duoda/
Llibreria Pròleg, https://www.facebook.com/llibreriaproleg
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Algunes webs
Sobre Delhy Tejero http://www.delhytejero.com/
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