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JUSTIFICACIÓ

Aquest projecte naix del col·lectiu DAMAC el qual està format per dones 

artistes pertanyents a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i l’objectiu del 

qual és impulsar i promoure la creativitat, la producció i l’exhibició de propostes 

en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies.  

Alhora que, vol servir de plataforma per donar sortida i visibilitat a les dones 

artistes del nostre entorn des d’una perspectiva feminista. 

El present document emmarca la primera acció que el col·lectiu DAMAC vol 

realitzar per iniciar la seua trajectòria, l’exposició: Nou crits a una veu.



- Contribuir a impulsar, difondre i promocionar a les artistes pertanyents a la Mancomunitat de 
l’Alcoià i el Comtat. 

- Servir com un mitjà de suport mutu, col·laboració i comunicació entre les artistes.

- Adoptar mesures d’acció positiva a la creació i producció artística i intel·lectual de les dones, 
donant lloc a un intercanvi cultural i artístic, tant estatal com internacional.

- Crear una plataforma web, xarxes socials, per a donar a conèixer les artistes, la seua obra i els 
seus interessos.          

-Realitzar activitats com exposicions col·lectives amb el propòsit de donar visibilitat al nostre  treball.         

els OBJECTIUS de DAMAC



INSTITUCIONS PÚBLIQUES I CULTURALS

ToTS eLs Publics

Destinataris/ES

ArtistEs Dar

Dones artistes 
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Alcoleja 
Alfafara
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L’Alqueria d’Asnar

Millena
Muro 

Penàguila

Col·lectiu DAMAc EXPOSICIÓ COL·LECTIVA



EXPOsIcIó COL·LECTIVA DAMAC
LA NOSTRA PRIMERA ACTIVITAT

OBJECTIUS - Que podem aconseguir?

- Promoure la presència de dones en l’oferta artística i cultural pública.

- Exposició itinerant que puga mostrar-se en centres expositius que pertanyen a el Consorci 

de Museus de la Comunitat Valenciana en la que es mostrarà l’obra de cada artista.

- Incitar la democratització dels espais culturals, diversificant la programació de les institucions públiques.

- Donar visivilitat a les 9 artistes que pertanyen al Proyecte DAR (Dones Artistes Rurals) i a les seues obres.



NOU CRITS A UNA VEU

L’exposició col·lectiva que naix a partir de les nou artistes 

que pertanyen a la Mancomunitat es un engranatge 

d’obres que representen un discurs feminista vinculat al 

procés artístic personal de cada una. 

Nou veus que esclaten davant d’un món injust cap a la 

dona, per voler trencar barreres, demanen el seu lloc, 

un espai on ser visibilitzades, on donar a conèixer el seu 

treball artístic i la seua presència als espais culturals. Es 

tracta d’un crit visual cap a la societat, per les institucions 

públiques i cap a la mancomunitat.



LA NOSTRA WEB

- La pàgina web és una plataforma visual i en línia 

que serà el punt d’unió entre l’associació i el públic. 

- Un espai visual on apareixerà cada una de 

les artistes que pertanyen al col·lectiu, la seua 

biografia, interessos i obra.

- Un portal on compartir les diferents activitats que 

es realitzen al voltant de l’associació. 



CRONOGRAMA - EXPOSICIó NOU CRITS A UNA VEU
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