
“Dones per dins i per fora”

Dones...iguals i alhora diverses.

Dones àrabs i no àrabs, musulmanes, catòliques, druze, jueves, atees.

Amb mocador o sense. Tradicionals o progressistes. Polítiques o apolítiques.

Joves, grans, mares, filles, casades, solteres...

totes situades entre dos móns...el que va ser i el que ara és.

Dones que s'aixequen, que lluiten, que reivindiquen,

que clamen, que busquen un món millor.

Que ploren, que riuen, que s'espanten, que s'amaguen i que desafien.

Murs que s'aixequen i altres que s'esvaeixen.

Solidaritat, tristesa, alegria, soledat, innocència, generositat,...

Dones per dins i per fora...

Text:  Vanessa Gaibar

DONES PALESTINES



SENSE LLIBERTAT DE MOVIMENT

“Sense horitzó”
Nesreen

Mur de l'Aparheit
Jerusalem est, octubre 2007

“Sense futur”
Dona amb nens

Checkpoint de Qalandia
Jerusalem, setembre 2008

(c) patricia bobillo rodríguez



TOT ALLÒ  QUE ÉS PERSONAL
ÉS POLíTIC

“Mares que lluiten pels fills”
Marwa

Aida camp de refugiats
Betlem, setembre 2008

“Dones que lluiten pel poble”
Majeda Al-Marsi

Palestinian Federation Women’s
Action Committee  (PFWAC)

(c) patricia bobillo rodríguez



VIDA SOTA L’OCUPACIÓ

              “L’humiliació diària”
          Nenes de camí a l’escola

Barri de Telm Rumeida
Hebron, setembre 2008

“D’on prové el vel interior?”
Dona amb vel islàmic

Ciutat antiga, barri musulmà
Jerusalem, octubre 2007

(c) patricia bobillo rodríguez



LA COOPERACIÓ UN CAMÍ

“Adaptació”
Dona teixint catifes

Cooperativa de dones Lakiya
Negev, octubre 2007

“Superació”
Dona a l’escola

Cooperativa Mother School
Nablus, setembre 2008

(c) patricia bobillo rodríguez



SOMRIURES LLIURES

“Germanes de sang”
Rania amb les seves germanes

Khan al-Umdan
Akka, octubre 2007

“Les amigues poden compendre’t”
Dona amb shador

Cooperativa Mother School
Nablus, setembre 2008

(c) patricia bobillo rodríguez



DISCURSOS OPOSATS

“Resistència pacífica”
Nena sobrevivint sota l'ocupació

Barri de Telm Rumeida
Hebron, setembre 2008

“Plantant el terror, volen recollir la Pau”
Nena amb la seva mare

Ciutat antiga, barri musulmà
Jerusalem, octubre 2007

(c) patricia bobillo rodríguez



NECESSITAT DE JUSTÍCIA

“Al voltant de 1400 morts en 22 dies”
Dona amb pancarta

Manifestació "Aturem la massacre a Gaza"
Barcelona, 10 de gener 2009

“Al voltant de 5.000.000 de refugiats en 60 anys”
Manifestació en records de les

13 persones assassinades per la policia israeliana a
l'octubre 2000

Poble de Kuffr Kana a Galil
Israel, setembre 2007

(c) patricia bobillo rodríguez



Fitxa tècnica

L’exposició consta de 14 fotografies en blanc i negre, de dimensions 20x30cm., agrupades en 7 díptics,
van acompanyades de 7 peus de foto.

Itinerari: L’exposició ha estat exposada per primera i, de moment, única vegada Del  5 al 30 març al Centre
Civic de la Barceloneta, durant l'exposició col·lectiva DONES PER DINS I PER FORA del 5 de març al 30 amb
inauguració de Soledad Corna
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