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10

Diversitat afectiu-sexual:
una mirada desde l’arte

de novembre

12.30 hores

Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts

Des d'ART MUHÉ, abordem la diversitat
afectiu-sexual a través del nostre treball com a
col·lectiu d'artistes i creadores, la nostra simple
existència és una mostra de diversitat en el nostre
“ser dona” plural i divers, considerem ART MUHÉ un
projecte fronterer i integrador, en constant
construcció des del respecte radical de la diferència.

Desde ARTE MUHÉ, abordamos la diversidad
afectivo-sexual a través de nuestro trabajo como
colectivo de artistas y creadoras, nuestra mera
existencia es una muestra de diversidad en nuestro
“ser mujer” plural y diverso, consideramos ARTE MUHÉ
un proyecto fronterizo e integrador, en constante
construcción desde el respeto radical de la diferencia.

Proposem un abordatge de la diversitat afectiusexual des de la música i la poesia, exposant
cançons, textos i poesies pròpies que parlen de
l'amor, per exemple, des d'una perspectiva real i
allunyada del comercial: parlar obertament de
l'amor lèsbic, del poliamor o de l'amor lliure, fins i
tot de la soledat i de l'amor propi.

Proponemos un abordaje de la diversidad afectivosexual desde la música y la poesía, exponiendo
canciones, textos y poesías propias que hablan del
amor, por ejemplo, desde una perspectiva real y
alejada de lo comercial: hablar abiertamente del
amor lésbico, del poliamor o del amor libre, incluso
de la soledad y del amor propio.

Des de la imatge, a través de la pintura i la fotografia, la veracitat i la no-idealització dels cossos,
tractarem d'ampliar l'imaginari col·lectiu que
conforma la realitat social i cultural en la que vivim,
fins i tot amb les limitacions avui dia, i és des de les
fronteres del no-visible i el no-anomenat des d'on
decidim compartir la riquesa que ens impulsa a crear.

Desde la imagen, a través de la pintura y la
fotografía, la veracidad y la no-idealización de los
cuerpos, trataremos de ampliar el imaginario
colectivo que conforma la realidad social y cultural
en la que vivimos,incluso con sus limitaciones a día
de hoy, y es desde las fronteras de lo no-visible y lo
no-nombrado desde donde decidimos compartir la
riqueza que nos impulsa a crear.

JORNADA

21

Una universitat diversa, una ciència diversa

de novembre

9.30 hores

Sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

9.30

Inauguració de la jornada.

10.00

Ponència inaugural:
La universidad como espacio para la
diversidad, a càrrec de la Dra. Adela Cortina
Orts, doctora honoris causa per la UPV.

11.00

Pausa.

11.15

Taula redona I. La diversidad afectivo-sexual
en la ciencia y la cultura.

12.45

Dr. Raúl García Medina. Universitat
Complutense de Madrid. Facultat d'Educació, Centre de Formació del Professorat
Departament de Didàctica i Organització
Escolar.
Dra. Rosa Mª Rodríguez Izquierdo.
Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.
Departament d'Educació i Psicologia Social.
Coordinadora Acadèmica del Grau
d'Educació Social.

Dr. José Díaz Lafuente. Universitat Jaume I.
Centre de Documentació Europea de la
Universitat de València.

Sra. Mar Cantador Lozano. Centre Cultural
Islàmic de València.

Dra. Elvira Villa Camarma. Universitat
Complutense de Madrid. Departament
d'Antropologia Social. Oficina de Diversitat
Sexual i Identitat de Gènere.
Sr. Francisco Fernández Hernández. Docent
responsable Programa d'educació del
Col·lectiu LAMBDA.
Modera: Dr. José Luis Cueto Lominchar,
vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport.

Taula redonda II. La diversidad étnico-cultural en la ciencia y la cultura.

Modera: Sr. Jordi Bosch López de Andúja,
director del Col·legi Santiago Apòstol.
14.15

Clausura de la jornada.
Dra. Rosa Puchades Pla, vicerectora de
Responsabilitat Social i Cooperació.
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