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EX AEQUO
Cimadevila

E X P O S I C I Ó N
16 de xullo ao 30 de agosto
AQUARIUM FINISTERRAE
Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 34. 15002 A Coruña

CIENCIA EX AEQUO
o longo da Historia as mulleres que traballaron no campo da Ciencia tiveron que superar todo tipo de obstáculos e inconvenientes para poder
estudar e investigar, na maior parte dos casos nunhas condicións lamentables, ademais de recibir un salario ridículo ou inexistente. Sempre
nos preguntaremos onde terían chegado se as súas condicións laborais tivesen sido outras?

A

Ciencia EX AEQUO réndelles homenaxe ás mulleres científicas que, a pesar de realizaren un magnífico labor e mereceren recoñecemento polo
seu traballo, foron ignoradas, esquecidas ou relegadas a un segundo plano a favor dous seus superiores, colegas, competidores... que en moitos
casos non tiveron reparo en atribuírse os seus traballos
Previamente ao traballo artístico, realizouse unha investigación sobre persoas que sufriron esa discriminación e, dado o número de casos encontrados, decidiuse facer unha selección centrada no século pasado e nos campos da física, química, bioloxía, matemáticas e astronomía, que
se concretou en doce científicas.
A fonte de inspiración da autora foi o feito científico sobre o que esas mulleres traballaron, o que fai que, aínda que todos os cadros tratan de Ciencia, toquen temáticas tan diferentes como poden ser a fusión nuclear, o ADN ou os púlsares, que quedan plasmadas en doce lenzos acompañados dunha breve explicación.
A exposición quere recordar tamén aquelas mulleres ás que lles foi negado o estudo pero que se ocuparon de achandar o camiño para que outras chegasen á universidade. Unha mostra diso é o prestixioso grupo de investigadoras galegas que hoxe traballan en todo o mundo, ao que se
lle deu recoñecemento nun libro que fixo xerminar na mente da pintora a idea deste traballo, presentandoo no marco incomparable do Aquarium
Finisterrae da Coruña.

FISIÓN NUCLEAR RENIO ESTRELAS CLASES ESPECTRAIS ESTRELA DE HIDRÓXENO E HELIO NON
CONSERVACIÓN DA PARIDADE FRANCIO TEOREMA DE NOETHER ADN PÚLSARES CROMOSOMAS E SEXO PERÍODO/LUMINOSIDADE EN ESTRELAS VARIABLES NÚCLEO INTERNO DA TERRA

