
IRMANDADE
ARTÍSTICA

Ber2 - Xestión de proxectos

Proxecto dirixido a axudar nos
primeiros pasos da creación dun
grupo feminista.



OBXECTO DO PROXECTO
É unha proposta metodolóxica dirixida a facilitar
os procesos individuais e colectivos de consenso
en relación ao diagnóstico sobre as
características e influencias da sociedade
patriarcal nas vidas das mulleres.

procesos individuais e colectivos



PASO A PASO
    Propoñemos unha situación ou
vivencia habitual.

     Propoñemos un sentimento ou
unha emoción.

   Propoñemos un tipo de arte.      Mentres realizamos a obra artística
reflexionamos, sentimos e pensamos.

    O diagnóstico final será colectivo e horizontal,
recolleranse todas as percepcións.

     Cada participante realizase o seu
propio diagnóstico en función das súas
vivencias e sentimentos.

     Mentres expoñemos a obra artística
comunicamos o que sentimos no
proceso.
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PRIMEIRO TRIMESTRE
12 temas, 12 artes, 12 reflexións.

SEGUNDO TRIMESTRE
Creación dunha obra propia a través dunha arte propia.
Creación do diagnóstico individual.

TERCEIRO TRIMESTRE
Debate colectivo, conclusións de grupo, dinámicas de
sororidade, campaña de difusión e creación de grupo
feminista.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO  TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCEIRO TRIMESTRE



METODOLOXÍA ACTIVA DE
COMUNICACIÓN 
Utilizaremos a arte para expresar
sentimentos e emocións.

METODOLOXÍA

ACORDAR OBXECTIVOS
Utilizaremos os resultados

para acordar os obxectivos
do grupo.

AXUNTAR EXPERIENCIAS 
Coa presentación dos proxectos
artísticos, o grupo de mulleres
explicará o seu punto de vista da
realidade.

INVESTIGACIÓN E
RESULTADO 

O traballo individual
levaranos a un diagnóstico

grupal, diverso e horizontal.

A sororidade será o eixo, a diversidade definiranos

METODOLOXÍA ACTIVA DE
COMUNICACIÓN 

AXUNTAR EXPERIENCIAS 

ACORDAR OBXECTIVOS 

INVESTIGACIÓN E
RESULTADO



Comunicación: crearemos un espazo onde compartir que poida
perdurar no tempo.

Artístico   : a arte será a escusa para reflexionar e chegar a conclusións
desde os sentimentos.

Constitución de un grup: buscaremos a sororidade desde o respecto á
diversidade.

OBXECTIVOS

 Comunicación

 Artístico

 Constitución dun grupo



Sororidade

A analogía resultante das ideas expostas no
proxecto poden tomarse como diagnóstico
vivencial, horizontal, favorecer a empatía e as
ganas de traballar xuntas por un obxectivo común
e promover a irmandade das mulleres do grupo a
través de mecanismos de identificación .

DIAGNÓSTICO

mecanismos de identificación .



Cada un dos proxectos artísticos que fale das
nosas vivencias, medos e experiencias terá
como resultado final unha montaxe
audiovisual. Para realizar esta montaxe
utilizaremos as técnicas que nos resulten máis
próximas: colaxe, fotos, teatrillos, pequenos
vídeos ou performances que axuden a expresar
as nosas ideas e sentimentos.

Proxecto audio-visual

collaxe fotos teatrillos pequenos
vídeos performances



CONCLUÍNDO

Difusión do proxecto a outros
grupos feministas a través das
redes sociais. 
Creación de campaña de
difusión. 
Creación dun grupo.



Contacte
connosco!

www.ber2web.com
Correo electrónico: info@ber2web.com

Garikoitz Lasa - 635 73 63 60
Amaia González - 652 75 97 94

Irmandade artística 
Un proxecto de Ber2 Xestión de proxectos

635 73 63 60
652 75 97 94

http://www.ber2web.com/
mailto:info@ber2web.com

