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A través de la campanya “El meu cos, els meus drets”, que es  
desenvoluparà al llarg del 2014 i el 2015, Amnistia Internacional  
instarà els governs perquè posin fi a l'ús discriminatori de la legislació 
penal per regular la sexualitat i la reproducció, així com el control, 
per part de terceres persones, de les decisions personals. També 
els instarà a que eliminin les barreres per l'accés als serveis de salut 
i reproducció i a l'educació i la informació sobre la salut sexual i  
reproductiva, abordant la discriminació en la llei i en la pràctica.  
I els demanarà que permetin a totes les persones prendre decisions  
lliures i informades sobre la seva sexualitat i reproducció i que 
puguin exercir els seus drets sexuals i reproductius sense patir  
discriminació, coacció ni violència.

EL MEU COS, ELS MEUS DRETS
El 20 de juny de 2014 el Grup Alt Empordà d’Amnistia Internacional va 
presentar la campanya “El meu cos, els meus drets” a Figueres, amb una 
xerrada a càrrec d’Anna Sàlvia (Grup de dones d’Aministia Internacional), 
l’inici de l’acció fotogràfica de la Petra Vlasmann i amb les performances 
de Marina Torrington “Requiem“ i “Acció guerrilla” i “Nosaltres” de  
Denys Blacker a la Galeria Dolors Ventós.  

El dia 20 s’inaugurarà la col·lectiva amb les següents artistes:

Anna Marín, Alba Perez de Cea Vega, Carme Sanglas, I Too Am, Gabriela 
Gardosi, Mònica Campdepadrós, Mònica Quintana.

Disseny cataleg i foto portada: Esther Julià



Mi private life es el títol del díptic d’Anna Marín 
en què l’artista hi confronta dues imatges de la 
intimitat vital i domèstica: una, en blanc i negre, 
lligada a un esdeveniment biològic i clínic, però 
també biogràfic i dolorós; l’altra, en color, que 
refà l’escenari de privacitat amb una voluntat 
de creació poètica i visual. En la primera, a la 
imatge del propi cos en forma d’autoretrat do-
cumental s’hi inscriu, com un grafit, que sempre 
és un crit que esdevé visible a través de la seva 
forma cal·ligràfica, la lletra d’una cançó amb la 
qual el cos identifica i mimetitza la seva pròpia 
eloqüència. En la segona, l’espai, també privat, 
acull la presència del paper de seda que porta 
unes altres inscripcions, aquí il·legibles, i vela, 
amb això, el record amb una memòria actualit-
zada que reescriu la història pròpia i la desplega 
cap a altres horitzons.

Xavier Antich

Figueres,1965

A voltes l’art i a voltes l’educació i el 
pensament. Sóc mediadora de narra-
cions contemporànies amb la pintura a 
l’inici i més tard amb la fotografia. Però 
és amb la instal.lació (1997) on començo 
una pràctica artística que m’és propera; 
versàtil, dinàmica i lliure en el procès 
d’elaboració. S’alternen espais d’educa-
ció i pensament  vehiculats a través de 
l’experiència viscuda , llegida i observa-
da. Espais nodrits de motivació social 
que conviden als actors a repensar-la i 
reflexionar críticament.

L’ ús de la fotografia remet a la dialèctica 
en el cas de d’algunes instal.lacions, però 
aquesta vegada esdevé un acte.

He participat en exposicions individuals i 
col.lectives des de 1986.

My private life. 2008-14

ANNA MARÍN



Encara vivim en una època en la que la dona 
no pot ser un ésser sexual, però si sexualitzat, 
pels homes evidentment. Aquests homes, que 
són pares implacables, que envien aes nens a 
la seva habitació quan surten tetes en una peli, 
però tenen una carpeta a l’ordinador on guarden 
totes les descàrregues d’Orgasmatrix.com. Els 
nens que es passen el dia a internet i tenen 
accés a aquests continguts i que quan arriba el 
dia de la seva primera relació sexual es senten 
totalment decebuts perquè resulta que no tenia 
res a veure amb el porno; ni tan sols els cal veu-
re porno quan els seus ídols musicals tracten a 
les dones únicament com a element decoratiu 
que té forats pel cos, remena el cul i et fa un 
complet per 20€.

Figueres, 1991

Actualment estudio Belles Arts a la Facul-
tat St. Jordi de Barcelona,

espero sortir-ne molt aviat convertida en 
una artista multidisciplinar.

Em declaro prerafaelita fotogràfica, és per 
aixo que sobretot treballo amb analògic.

Sóc operadora de càmera i il·luminació. 
He col·laborat amb artistes com Narcís 
Diaz Pujol o Adrià Ciurana.

En aquesta obra en particular compto 
amb la ajuda i col·laboració d’Alberto 
Velasco Ramos i David Alcaide Camacho.

He d’agrair ferventment la col·laboració 
de tots els anònims i anònimes que han 
prestat la seva imatge i m’han donat el 
seu consentiment per a la realització 
d’aquesta peça.

ALBA PEREZ DE CEA VEGA

Escurabraguetes



NIT 
Vestit de nit: no per dur-lo a la nit, sinó fet de nit. 
Paisatge i alhora vestit pintat de paisatge. Vestit 
protector, amagador, com la nit, però que es-
clata des de dintre i es fa mirar. Vestit de nuvia, 
de núvia celeste, cosit amb les esquerdes de la 
fosca per on s’escapa la seva llum amagada, és 
un vestit de poder i de força, i té un llamp brodat 
de dalt a baix

MAR 
Vestit de mar: atrapat entre els colors de la 
pintura, en el mar de la pintura, és mar per tot 
arreu, per amunt i per avall, a la vegada volta i 
abisme. Tot en ell és moviment, agitació, ona-
des, perill. I recull una història: amb determina-
ció avança el seguici de barques que porten la 
nuvia cap a terres llunyanes.

Barcelona, 1953. 

Llicenciada en Història de l’Art per la 
Universitat de Barcelona, va cursar també 
uns anys a Belles Arts. Des del 1986 
viu a Ordis (Alt Empordà). Fa una obra 
que busca representar coses i vivències 
a partir d’una figuració estilitzada que 
tendeix a la depuració icònica, a partir de 
tècniques clàssiques però amb un sentit 
entre contemporani i atemporal. Ha fet 
exposicions dins l’àmbit català i europeu, 
té obra a col·leccions públiques i priva-
des i ha realitzat il·lustracions per a llibres 
i altres mitjans.

CARME SANGLAS

NIT



L’objectiu d’aquesta obra és obrir una reflexió 
sobre l’estat actual dels sistemes de represen-
tació dominants sobre  les dones, el gènere 
i la diferència sexual. La doble mentalitat i la 
inseguretat que aquesta  provoca, i com gestio-
nen  aquesta inseguretat sobre el seu propi cos. 
Envasar al buit  el sentiment d’un cos en el que 
la vida va deixant petjades, cicatrius. Un cos 
que lluita per no ser envaït.

Despertar el sentiment d’un cos de dona que 
s’alça com a víctima i a la vegada botxí. Espai 
de reflexió en lo més íntim, i consciencia incò-
moda de tanta falsa moral.

En aquest sentit, l’ús de la tècnica fotogràfica 
no és casual perquè  conserva la seva superfície 
inviolable i  protegeix el seu poder per eludir i 
al·ludir.

Col·lectiu artístic I TOO AM

La inquietud per l’art i la creativitat varen 
animar a la Laia Pol a crear l’any 2009, 
junt amb Boris Zapata el Col·lectiu 
artístic I TOO AM. El col·lectiu està for-
mat per persones de diversa formació 
artística que s’uneixen per treballar en 
projectes d’interès comú, bàsicament 
instal·lacions en les que s’interrelacio-
nen diversos suports artístics. Des del 
seu inici han exposat de forma conti-
nua. Van quedar finalistes de la BECA 
ARTELLEWA-Espai per les Arts Con-
temporànies de Giza, El Caire, Egipte 
i  aquest any  han estat  seleccionats per 
el projecte expositiu ARTE ABASTOS, de 
Mondariz (Pontevedra), seu del Festival 
Miradas de Mujeres 2014.

I TOO AM

sexe plastificat



En preparación para esta obra pregunté a la 
gente: “¿Que significa ser una mujer?” 
Hoy en día, viven más de 125 millones de niñas 
y mujeres que han sido amputadas. La Orga-
nización Mundial de la Salud, dice que ocurre 
mayormente en África y Oriente Medio.
La ablación esta asociada con ideales culturales 
de feminidad y pureza, que incluye la creencia 
de que las chicas son “limpias” e “inmaculadas”. 
En los ritos de circuncisión se practica la ampu-
tación de sus órganos sexuales, por considerar-
los “impuros” y “sucios”.
Pregunté a una chica  en Barcelona ¿que signi-
fica para ella ser una mujer? Ella era una joven 
moderna y enérgica, llevaba  tacones altos, 
maquillaje bien definido, la cabeza totalmente ra-
pada y ropa ceñida e informal. Me respondió con 
vigor, levantándose y pronunciando a los cuatro 
vientos: “Esto es lo que significa ser mujer” 
mientras mostraba su figura femenina agitando 
con orgullo su cuerpo. Después de sentarse 
otra vez a mi lado, comenzó a explicarme casi 
emocionada cuánto le encanta ser mujer.  

Londres, 1987
A muy temprana edad, mostró gran 
interés por la pintura y fotografía. Inició 
sus estudios bajo la atenta mirada de su 
maestro Ralph Bernabei; quien arrancó 
todos los colores de su paleta y la hizo 
adentrarse en la filosofía artística de 
“menos es más”; la idea que llevo a cabo 
al incorporar nuevas tecnologías en sus 
obras.
En 2014, estudió tecnologías avanzadas 
en el Tisch School de Nueva York. Allí 
descubrió nuevas técnicas de fabricación 
e investigó las similitudes entre el código 
de un ordenador y el lenguaje del arte 
abstracto.
Gardosi ha tenido varias exposiciones 
individuales y colectivas en Reino Unido, 
Holanda y España. También ha viajado 
con sus dibujos de luz por Viena, Barcelo-
na, Ljubljana, Birmingham y en el Mercury 
Lounge de Nueva York. En 2012, repre-
sentó a España en la cuarta edición del 
catálogo Korean Internacional Association 
de bellas artes.

GABRIELLA GARDOSI

La Circuncisión Femenina



Devote forma part d’una sèrie d’obres tenyides 
amb sang de menstruació sobre feltre. La peça, 
emmarcada en la campanya d’Amnistia Interna-
cional “El meu cos els meus drets”, es refereix a 
“l’entrega” de la dona.

El cos femení és receptiu i còncau per albergar 
la llavor i la vida. Cada mes fa reserva de la 
seva pròpia sang. Dona: guaridora, guardiana. 
Aquesta generositat biològica és utilitzada per 
menystenir-la , atemorir-la, reprimir-la, confi-
nar-la, degradar-la, agredir-la... arreu del món, 
en un espectre força divers d’entorns geogrà-
fics, econòmics, socials, culturals i religiosos.

Reivindico la llibertat com a dret primordial, 
davant de l’imperi de la violència patriarcal que 
de manera més o menys explícita impregna la 
humanitat.

Barcelona, 1968

Des de 2010 ha exposat obra i participat 
en certàmens a Agullana, Bages (França), 
Cadaqués, Calders, Castelló d’Empúries, 
Colera, Figueres, Fortià, Girona, León, 
Londres, Manresa, Pineda de Mar, Port 
de la Selva, Salt, Rabós d’Empordà i Win-
gfield, destacant la individual NOW de 
2012 a la Galeria Dolors Ventós de 
Figueres.

Experimenta amb la creació d’objectes, 
instal·lació, performance, intervencions 
en la natura i en l’espai públic, obra 
gràfica, ceràmica, pintura… Aborda 
temàtiques que van des del social i la re-
lació amb l’entorn, fins a un terreny més 
existencial amb peces sobre consciència 
i espiritualitat.

MÒNICA CAMPDEPADRÓS

DEVOTE



Com a creadora, sovint he patit la pressió social 
en contra de mostrar el cos en les creacions. 
Donat que la majoria de les meves obres són 
autoretrats, aquesta pressió l'he viscuda de 
forma molt personal i punyent. Això s'ha reflectit 
en ocasions en una major consciència de les di-
ficultats que presenta la lliure expressió artística, 
i m'he vist en la necessitat de reflectir-ho en la 
meva obra.

Són claríssims els passos enrere que la nostra 
societat està donant en la igualtat entre gèneres, 
i molt preocupant la manera com les noves 
generacions els accepten i fins i tot afavoreixen.

Considero imprescindible continuar una lluita ini-
ciada per generacions anteriors, no abaixar mai 
la guàrdia i com a creadors, aportar el nostre 
petit gra de sorra des del punt de vista de l'art.

Fotògrafa figuerenca, especialitzada en 
fotografia creativa o conceptual, que 
tot sovint utilitza la fotomanipulació i les 
tècniques digitals per recrear les imatges 
del subconscient, els mons impossibles, 
les situacions increïbles.

Llicenciada en Història de l’Art, s’inte-
ressa per la fotografia a partir de 2011. 
Al 2012 duu a terme el projecte “365”, 
realitzant una fotografia a diari que com-
parteix mitjançant les xarxes socials.

En curs el Màster de Fotografia a ERAM 
(Universitat de Girona, Salt).

Exposicions a: Café dels Tints (Figueres, 
2012), Kulturale (Figueres 2013) i Les 
Bernardes Photo (Salt, 2014), Inund’Art 
Girona i Palafolls (2014), Centre Cultural 
Galileo (Madrid, prevista 2015).

MÒNICA QUINTANA

Fallen angel



Durant els 2 anys que Amnistia Internacional 
portarà a terme la campanya ‘EL MEU COS, 
ELS MEUS DRETS’, la Petra Vlasman desen-
voluparà el projecte fotogràfic  ‘MANIFESTA’T!’. 
La Petra fa fotos de totes les persones que 
volen fer saber com es relacionen amb el tema 
EL MEU COS, ELS MEUS DRETS. La Petra els 
demana de pintar, escriure o dibuixar la seva 
opinió/observació/expressió al seu cos i en fa 
fotos. 

Així es crea un arxiu d’expressions que visualitza 
què sent i què en pensa la gent…. DEL MEU 
COS, ELS MEUS DRETS!

La Petra Vlasman (1970, Països Baixos) 
va llicenciar-se en Belles Arts a Amster-
dam i a Melbourne. 

Participa en exposicions des de 1995 
amb quadres, fotos, collages i instal·la-
cions. 

Últimament molta de la seva obra està 
basada en col·laboracions amb altres 
persones, sovint no hi ha fronteres cla-
rament definides entre l’obra pròpia de 
la Petra i el que fa durant els seus tallers 
participatius. 

Els tallers es converteixen en projectes 
artístics i d’aquests en sorgeixen exposi-
cions o publicacions. 

PETRA VLASMAN



L’edat de pedra és una experiència en comú i 
una pregunta oberta sobre la lapidació.

L’Edat de Pedra és el període de la Prehistòria 
que abasta des que els humans van començar 
a elaborar eines de pedra fins al descobriment i 
l’ús de metalls. Les eines de pedra més antigues 
que s’han descobert tenen més de 3 milions 
d’anys.

La lapidació és un mitjà d’execució molt antic, 
consisteix a llançar pedres contra la víctima fins 
a matar-la, però pot produir una mort molt lenta.

Amnistia Internacional considera que la lapidació 
és una forma especialment repugnant i viola 
el dret a la vida, la prohibició de la tortura i els 
tractes o cruels, inhumans i degradants segons 
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

Petrificar del llatí petra (pedra) es refereix a 
convertir o transformar alguna cosa en pedra o 
algun material dur. També es refereix a deixar a 
algú paralitzat de terror o sorpresa.

En la mitologia grega, Medusa (en grec antic 
Μέδουσα Médousa, ‘guardiana’, ‘protectora’) 
era un monstre femení que convertia en pedra a 
les persones que la miraven fixament als ulls.

Fa poc, uns astrofísics han comprovat la Teoria 
del Gran Impacte - que fa uns 4.500 milions 
d’anys, la Terra va col·lidir contra un objecte 

celeste, possiblement un altre planeta de menor 
grandària, al que se li ha donat el nom de Teia. 
Es va produir un gran núvol de matèria i d’aquí, 
s’especula, va néixer la nostra lluna. En la 
mitologia grega Teia és una Titanessa. El nom 
significa deessa o divina.

La paraula lluna, procedeix del llatí losna en grec 
leukos blanc o brillant i significa ‘lluminós’ ‘la 
que il·lumina’.

La Lluna representa el poder femení, és la Dees-
sa Mare; Artemisa, Hécate, Febe, Selene, Reva, 
Diana Venus......

I la primera pedra.... qui la tira?

Denys Blacker és llicenciada en Belles 
arts (escultura). Des del 1985 ha pre-
sentant les seves obres de performance 
internacionalment. És membre del grup 
internacional de performance, Wolf in 
the Winter. Co-fundadora de l’associació 
Gresol i dirigeix i coordina el FEM Festival 
a Girona. És també cofundadora de ELAA 
(European Live Art Archive) en col·la-
boració amb la Universitat de Girona, 
Universitat d’Oxford i GloughAir Berlin. 
És coordinadora del grup independent 
d’artistes d’acció Corpologia.

Denys Blacker

La edat de pedra



Va néixer el 15 octubre de 1994 ala 
Serralada de la Marina, a les proximitats 
de Barcelona. El primer any de vida el va 
passar a Donosti (País Basc) i a partir del 
segon es va instal·lar amb els seus pares 
entre Lladó (poble fructífer en artistes, 
com M. Sidrach, M. Llavanera o Ll. 
Vayreda),  i Cistella, en l’espai anomenat 
Bach de la Sala. Va cursar tota l’ESO i 
el Batxillerat a l’IES Alexandre Deulofeu, 

exceptuant el tercer curs que el va passar 
a Anglaterra.  Actualment viu a Barcelo-
na, estudiant el grau ”Arts aplicades, arts 
visuals i disseny” a l’escola Massana. Va 
decidir endinsar-se en aquest món de les 
arts perquè es va enamorar de l’escola 
Massana, i també perquè creia que fent 
aquesta carrera mixta se li oferien una 
multitud de possibilitats en aquest camp.

Marina Torrington

REQUIEMACCIÓ GUERRILLA



El meu cos, els meus drets 

Al bloc www.aicaltemporda.blogspot.com hi trobaràs informació detallada de tots 
els actes de la campanya, a l'Alt Empordà. Informació global de la campanya: 

www.es.amnesty.org/micuerpomisderechos/

#elmeucoselsmeusdrets

#MicuerpoMisderechos

 

 • Tens dret a triar la teva parella i el tipus de família que desitges

 • Tens dret a viure lliure de violència sexual

	 •	Tens	dret	a	decidir	si	vols	tenir	fills	i	quan

 • Tens dret a serveis de salut sexual i reproductiva

 • Tens dret a informació i educació sobre sexualitat i reproducció


