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EXPOSICIÓ “NO TINC AMO!” 

 
 
 
 

Fitxa tècnica 
 
 
 
Autora: Diana Raznovich  
 
N. d'obres: 31 
 
 
Grandària: 
- 31 obres de 50 x 70 cm  
 
Pes: El conjunt de les 31 obres té un pes aproximat de 25 Kg. 
 
 
Característiques: Impressió sobre paper encapsulat mat d'alta resolució. Emmarcades en alumini 
 
Explicació de l'exposició: La violència de gènere constitueix una manifestació de relacions de 
poder històricament desiguals entre homes i dones, que han conduït a la dominació de la dona i a 
la discriminació en contra seva per part de l'home i impedit el seu avanç ple en tots els àmbits. 
La violència de gènere és universal. No hi ha cap regió del món, cap país i cap cultura en què 
s'haja aconseguit que les dones estiguen lliures de violència. Les manifestacions de la violència de 
gènere poden ser moltes (tracta de dones, agressions sexuals, mutilació genital…) i poden tenir 
lloc en escenaris molt variats: en la família, en la societat, en l'Estat… 
 
 

Propietat de l'exposició: Centre d'Estudis sobre la Dona, Universitat d'Alacant  
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SOL·LICITUD RESERVA EXPOSICIÓ “NO TINC AMO!” 

 
Entitat:  
 
Persona de contacte: 

En qualitat de: 

 
Domicili social: 
 
Telèfon de contacte: 
 
Correu electrònic: 
 
Data sol·licitada (de dia de recollida a dia de lliurament en el I.U. d’Investigació d’Estudis de 
Gènere): 
 
Motius pels quals sol·licita la exposició: 
 
¿Sol·licita materials de difusió addicionals a l’exposició? 
 
Segell de la entitat / Signat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviament de sol·licituds: Remetre la sol·licitud emplenada, per qualsevol dels següents mitjans:  
 
Correu postal: Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere, Universitat d’Alacant,     
Aulari II, 1a planta, Campus de San Vicent del Raspeig, Apartat de Correus 99, E-03080 Alacant 

 
Correu electrònic: iuieg@ua.es 
 
Informació: Telèfons.: 965 90 96 58 / 965 90 94 15 
                    http://web.ua.es/va/cem/ 
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