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FeministizARTE – Festival de Arte Feminista 
TEM O PALCO 25.11.09 12:05 

O Núcleo de Braga da UMAR - União de Mulheres 
Alternativa e Resposta - vai trazer a arte feminista à 
cidade.  De 27 a 29 de Novembro de 2009, Braga será 
ponto de encontro para diversas expressões artísticas, 
num projecto pioneiro a nível nacional. Neste sentido, o 
núcleo dispôs-se a reunir, no Museu Regional de 
Arqueologia Dom Diogo de Sousa, no Museu Nogueira da 
Silva  e na Torre de Menagem" e no Auditório Adelina 
Caravana do Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, produtos artísticos de jovens criadores 
nacionais e internacionais das mais diversas áreas, 
relacionados com as temáticas feministas.
 
Trata-se, portanto, de um evento onde estarão reunidos, 
em Braga, produtos de artistas e activistas nacionais e 
internacionais de diferentes domínios da Arte e 

relacionados com os mais variados movimentos e concepções feministas. Nele se debaterá o ponto de encontro 
de ambos os conceitos, Arte e Feminismo. A UMAR-Braga pretende, através desta iniciativa, espelhar um 
feminismo plural e amplo, sob distintos olhares. Além disso, este evento mostra o envolvimento da cidade, que é 
visível através das instituições que se associaram ao projecto (ver os patrocinadores em 
http://feministizarte.wordpress.com/patrocinios/).
As datas são significativas, uma vez que constituirão o culminar dos 16 Dias pela Eliminação da Violência de 
Género, acção promovida pela UMAR em vários pontos a nível nacional e cuja temática será também abordada 
no FeministizARTE pelo GATA (Grupo de Activismo e Transformação pela Arte), no dia 29 de Novembro.
O FeministizARTE será, em suma, uma festa para a comunidade em geral, divulgando trabalhos de diversas 
áreas, tais como, as artes plásticas, a música, artes performativas e o audiovisual, sensibilizando-a para o(s) 
feminismo(s) e celebrando a Arte Feminista.
 
Em termos de programa (que poderá consultar em http://feministizarte.wordpress.com/programa/), o 
FeministizARTE – Festival de Arte Feminista (cartaz em anexo) englobará exposições permanentes de livre 
acesso, contando com as participações de Ana Pereira, André Alves, Carla Cruz, Cristiana Miranda, Maciel 
Cardeira, Maria Lusitano Santos, Nádia Duvall, Poderiu, Renato Roque, Rosa Vaz, Suspiria Franklyn; e, 
apresentações pontuais com bilheteira, no auditório principal da Escola de Música Calouste Gulbenkian, de 
AbztraQt Sir Q., Carla Cruz, GATA (Grupo de Activismo e Transformação pela Arte), Flávio Rodrigues, Micaela 
Maia e Teresa Vila Verde (poderá consultar mais informação sobre os/as artistas em 
http://feministizarte.wordpress.com/artistas/).
A par destas, está agendada, para dia 28 de Novembro, uma tertúlia sobre Arte e Feminismos, no Museu 
Nogueira da Silva, com as presenças de Ana Gabriela Macedo, Ana Paula Canotilho, Angélica Lima Cruz, 
Cristiana Pena, Maria José Magalhães. Um momento que permitirá o debate sobre a arte feminista e sobre a 
sua expressão no panorama português.
 
Para acompanhar esta iniciativa poderá visitar o blog: http://feministizarte.wordpress.com/.  
Contactos: feministizarte@gmail.com ou umarbraga@gmail.com  
Para mais informações sobre o Núcleo de Braga da UMAR: http://umarbraga.wordpress.com
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