
 
 
 

FEM_12 REIVINDICA MÉS ESPAIS PER 
A LA PERFORMANCE 

· El festival gironí ja és un referent de l’art d’acció internacional 
· “La performance és avui més necessària que mai”, manifesta la directora Denys 

Blacker, a la cloenda del festival 
 
 
La 9ª Trobada Internacional de Dones Artistes d’Art Acció i Performance FEM_12 es va 
cloure dissabte després de dues setmanes d’activitats entorn de l’art d’acció a Girona, 
Barcelona i Sabadell, que situen el festival gironí com un referent de l’art d’acció 
internacional. 
 
Per primera vegada, FEM_12 ha ampliat les seves activitats més enllà de la ciutat de Girona 
i el balanç ha estat molt positiu doncs totes les activitats han aconseguit una bona 
convocatòria. Destaquen les activitats al CCDFB La Bonne, a la Universitat de Barcelona 
(amb la participació de 200 alumnes d’Art) i a la Fundació Antoni Tàpies. L’èxit de totes 
elles assegura la continuïtat de les diferents col·laboracions. 
 
Amb tot, FEM_12 reivindica més espais per a la performance i l’art d’acció, disciplines que 
“avui, més que mai, són necessàries”, va assegurar dissabte al vespre la directora de 
FEM_12, Denys Blacker, durant la cloenda. Precisament, el Centre Cultural la Mercè que 
acull gran part dels actes del festival és, segons Blacker, un espai ideal per a la performance 
i considera que “calen més espais com aquest que reforcin l’escena plural gironina i 
internacional”.  Precisament, FEM_12 ha estat present en 10 espais diferents de Girona, 
Barcelona i Sabadell amb la participació, directa o indirecta, de prop de 20 artistes 
internacionalment reconegudes com Yoko Ono, Esther Ferrer, Lesley Yendell, Lucia 
Peiro, Marilyn Arsem o Andrea Saemann. Performances, documentals, debats i 
presentacions han format part del programa del festival. FEM_12 també ha estat l’edició més 
participativa doncs a totes les activitats el públic tenia l’oportunitat de formar-ne part i, en 
aquest sentit, la resposta ha estat exitosa. 
 
FEM_12 es va sumar dissabte als actes del Dia Mundial contra la SIDA després de la 
performance Annyversary-An Act of Memory, de l’artista britànica Monica Ross, durant el 
que diverses persones van recitar del Drets Humans Universals a la plaça del Vi de Girona. 
Representants de col·lectius gironins com Caritas, Astrid 21 i ACAS-Associació Anti-Sida 
de Girona es van sumar a aquest acte. En finalitzar, totes les artistes de FEM_12 van 
realitzar una performance col·lectiva juntament amb el públic caminant cap enrera fins al 
Pont de Pedra per reivindicar, segons Blacker, que “ni en cultura, ni en drets socials es pot 
anar enrera”. 
 
Fins al dia 19 de desembre hi haurà exposada la peça participativa de Yoko Ono My mommy 
is beautiful al Centre Cultural de la Mercè on tothom pot fer un homenatge a la seva mare 
amb un escrit, poema, dibuix o fotografia. També s’hi pot veure el vídeo que l’artista 
japonesa ha dedicat al festival. Els panells plens de dedicatòries s’enviaran a Yoko Ono que 
en farà una obra que s’exposarà arreu del món. 
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