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Masculí,
antipatriarcal

Disculpe un momento, Pol Gorezje, 2012.

Desmuntant l'«home»

Horari: dimecres, 18.30–20 h
Preu: 55 € / reduït:* 40€
Idioma: català / castellà
Places limitades
* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar aquest
programa si les circumstàncies l’hi obliguen.

Montalegre 5, 08001 Barcelona
T. 93 412 21 74
info@instituthumanitats.org
www.instituthumanitats.org
Organitza

Col·laboren

Amb el suport de

Quines són les masculinitats hegemòniques avui? Com ha canviat el #MeToo la
socialització del desig i els rols de gènere? El feminisme, és femení per definició?
Ha quedat obsoleta, la categoria «home»?
En els últims anys, la crisi de la masculinitat tradicional ha passat de ser objecte
d’estudi restringit a obrir-se pas a l’esfera pública. La quarta onada feminista,
juntament amb el gir biopolític impulsat pels corrents LGTBI+ i l’auge dels men’s
studies, estan donant lloc a un debat que busca redefinir la «masculinitat».
Aquesta categoria se situa avui en un espai problemàtic en el qual les propostes
de canvi i de renovació que s’han articulat des dels anys seixanta es
complementen amb l’autocrítica de gènere i la deconstrucció dels privilegis
adquirits en virtut del binarisme heteronormatiu.
En aquest curs abordarem, des de perspectives diverses i inclusives, les noves
configuracions de gènere, i sotmetrem a debat col·lectiu les pràctiques que creen
i recreen el constructe cultural que coneixem com a «home».

04.11.20

100 % femení, 100 % masculí: el desig en l’era del feminisme viral
(conferència de Debats CCCB). Antonio J. Rodríguez

11.11.20

Llibertat contra-patriarcal. Najat El Hachmi

18.11.20

El Barri Xino com a laboratori dels gèneres. Rafael M. Mérida Jiménez

25.11.20

Masculinitats alternatives per al segle XXI. Teresa Requena

02.12.20

El Palomar: present, passat i futur.

09.12.20

Feminisme i masculinitat: tensions en les fronteres. Miriam Solá

