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"Els Gèneres Dissidents" és una formació teòrico-
pràctica inclosa dins el Mòdul 2 (Identitats
Decolonials) del projecte "Identitats en Trànsit"
impulsat per La Xixa Teatre amb el suport de
lꞋAjuntament de Barcelona. 

"Identitats en Trànsit" és un projecte dꞋEducació per
al Desenvolupament que pretén qüestionar els
sistemes de creences al voltant del Dret a Migrar,
els Gèneres Dissidents i els Prejudicis i Estereotips.
Com a societat, tendim a reproduir aquests sistemes
que estan molt arrelats entre nosaltres, provocant
discriminacions i patiment a persones del nostre
voltant. En aquest projecte, aprofundim en la
importància de fer-nos conscients en la diversitat i
així millorar la convivència entre veïns i veïnes.

La formació "Els Gèneres Dissidents" impartida per
Lukas Avendaño té com a objectiu obrir mirades
entorn al gènere i les cultures del sud, així com
qüestionar les mirades colonitzadores entorn els
gèneres dissidents. 

A través dꞌexercicis teòrics, reflexius, performatius i
artístics els i les participants tindran lꞌoportunitat
dꞌadquirir noves eines artístiques per poder posar
en qüestió la seva concepció entorn al gènere.
Sꞌenfrontaran a les seves pors al voltant dꞌaquests
qüestionaments i sꞌapoderaran a través dels cossos i
de la seva versatilitat. Tot plegat, per obrir i saber-
ne més sobre les mirades interseccionals i
decolonials. Ho faran acompañats/des dels
coneixements i experiències dꞌen Lukas Avendaño,
un artista reconegut a nivell internacional per la
seva forta relació i treball entorn els gèneres
dissidents. 

Seminari Gratuït
Online i Presencial

Formació Artística Online
7, 8, 9 Octubre (17h-21h)

Presentació Artística
10 Octubre (per determinar hora i lloc)

durada: 12h de formació
+presentació artística

inscripcions a 
 laxixateatre.org/identitatsentransit

Un projecte deCol·labora

Professionals que treballen amb grups
vulnerables
Activistes LGTBIQ+ i de diferents procedències
Educadores, treballadores socials
Artistes
Tota persona amb interès dꞌobrir mirada entorn
els gèneres i la interculturalitat

 ‘Performancero’ i antropòleg.
Potser és el més important de la
comunitat muxe Oaxaca. Aquests
zapoteques que van néixer altres
en cossos d’homes. En Lukas és
l’únic artista muxe que fa de la
performance un assaig
antropològic. A en Lukas se’l pot
pensar com a actor, ballarí,
performancero o tot al mateix
temps, perquè no es guia per les
rígides normes de les disciplines
artístiques. 

La seva obra es veu travessada
per tòpics com el gènere, la
sexualitat i la identitat ètnica.
Avendaño ha dictat conferències i
formacions a Mèxic, Canadà,
Dinamarca, Estats Units, Polònia,
República Txeca, Colòmbia, Perú,
Argentina.. 

+ informació a
 laxixateatre.org/identitatsentransit
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