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Presentació de l’exposició Humanitats en femení. Grans
donesdelaculturauniversal 
Les veus d'algunes dones, l'aportació de les quals a la història de la cultura
universal és inestimable, es reivindiquen en aquesta mostra elaborada per la
Facultat d’Humanitats de la UPF, en el marc del Programa de Cultura de la
Universitat.  
El breu itinerari proposat representa els quatre eixos del coneixement
humanístic –art, pensament, literatura i història– que componen els
estudisd'humanitats,mitjançantlaparaulavivaqueha il·luminat algunesdeles
grans figures femenines. Amb aquesta exposició, la UPF vol fer visible la
contribuciódelesdonesalaculturaialconeixement. 
L’exposició, iniciativa de Tamara Djermanovic, professora del Departament
d’Humanitats de la UPF,reculldiferentscitespronunciadesper22dones
cèlebres personatgeshistòricsdelaculturauniversal,comaral’escriptora
Virginia Wolf, la filòsofa Hannah Arendt, la pintora Frida Khalo o l’activista
AngelaDavis.Lescitess’hanreproduïtenl’idiomanatiudelpersonatgehistòric
is ’hant raduïte nc atalài c astellà. 
L’acció, feta amb la col·laboració de la Fundació TMB, busca aproximar la
culturaenfemeníalaciutadaniaienriquirl'experiènciadelviatgeentransport
públic.Estaràinstal·ladaal’estacióCiutadella/VilaOlímpicadelaL4delMetro
deB
 arcelonad
 el1 2d
 ej uliola
 l3
 0d
 es etembre2
 021( prorrogable). 









Lesprotagonistesdel’exposició 
MURASAKIS
 HIKIBU( 978?-1014?),e scriptoraj aponesa 
HILDEGARDAD
 EB
 INGEN( 1098-1179),m
 ísticaa
 lemanya 
ISABELD
 EV
 ILLENA( 1430-1490),e scriptorai r eligiosav alenciana 
ARTEMISIAG
 ENTILESCHI( 1593-1654),p
 intorai taliana 
MADAMED
 ES
 TAËL( 1766-1817),e scriptorai s alonniers uïssa
LOUA
 NDREASS
 ALOMÉ( 1861-1937),e scriptorai p
 sicoanalistaa
 lemanya
d’origenr us 
VIRGINIAW
 OOLF( 1882-1941),e scriptoraa
 nglesa 
VICTORIAO
 CAMPO( 1890-1979),e scriptorai e ditoraa
 rgentina 
MARINAT
 SVETÀIEVA( 1892-1941),p
 oetar ussa 
CLAUDEC
 AHUN( 1894-1954),a
 rtistaf rancesa 
MARGUERITEY
 OURCENAR( 1903-1987),e scriptoraf rancesa 
MARÍAZ
 AMBRANO( 1904-1991),f ilòsofae spanyola 
HANNAHA
 RENDT( 1906-1975),f ilòsofaa
 lemanya 
FRIDAK
 AHLO( 1907-1954),p
 intoram
 exicana 
MERCÈR
 ODOREDA( 1908-1983),e scriptorac atalana 
INDIRAG
 ANDHI( 1917-1984),p
 olíticaí ndia 
EILEENC
 HANG張
 愛玲( 1920-1995),e scriptorax
 inesa 
CLARICEL
 ISPECTOR( 1920-1977),e scriptorab
 rasilera 
AGNESV
 ARDA( 1928-2019),c ineastaf rancesa 
FATIMAM
 ERNISSI( 1940-2015),s ociòlogai e scriptoram
 arroquina 
CESARIAE
 VORA( 1941-2011),c antantc apverdiana 
ANGELAD
 AVIS( 1944),a
 ctivistai e scriptoran
 ord-americana 











Fitxadel’exposicióHumanitatsenfemení.Gransdonesde
laculturauniversal 
Direcció 


TamaraDjermanovic,professorad’estèticailiteratureseslavesdelDepartament
d’Humanitats de la UPF i vicedegana de la Facultat d’Humanitats. És
coordinadora acadèmica del Seminari d'Estudis Eslaus de la UPF i de cicle
DiàlegsH
 umanísticsU
 PF. 


Comissària 


Mª Àngels Cabré, escriptora i especialista en feminisme cultural. Dirigeix
l’ObservatoriC
 ulturald
 eG
 ènere. 


Creativitatidissenyexpositiu: 

bpdisseny 
M.R
 osaB
 irulési A
 nnaJ
 ordà 

Espai 


Passadís de l’estació de metro Ciutadella/Vila Olímpica de la L4 del Metro de
Barcelona 
Accésl liurei g
 ratuït 

Dates 

Del1 2d
 ej uliola
 l3
 0d
 es etembred
 e2
 021( prorrogable) 

Contacte 

Facultatd
 ’Humanitatsd
 el aU
 PF–
 h
 umanitats@upf.edu 

ComunicacióU
 PF–
 c omunicacio@upf.edu- 9
 35422100 





