
Duae és un col·lectiu, i al mateix temps és una família. Som artistes visuals i mares a temps 
complet. YES, OF COURSE, WE ARE MOTHERS és una plataforma que vol servir de suport i 
proposar una discussió sobre el tema de la maternitat i paternitat respecte al món de l’art.

Volem crear una xarxa de pares i mares artistes i ajudar-los a desenvolupar la seva pràctica, i 
també encoratjar institucions artístiques, festivals, galeries i museus a fer del món de l’art un 
lloc més inclusiu per als artistes que tenen fills. 

En la vida de qualsevol persona, ser pare o mare és un canvi meravellós, però també radical. 
Igual que els passa a tots els pares i mares el primer cop, el naixement de la Victoria i el Noah 
n’ha portat molts, de canvis, a les nostres vides. El més important és la manera com nosaltres i 
els altres veuen les nostres carreres artístiques. En la nostra societat, fer de mare i treballadora 
alhora és molt difícil.

I al nostre sector encara ho és més, de difícil. Hem observat que molts àmbits del món artístic 
professional estan vetats als artistes amb famílies, i especialment a dones amb família, i 
nosaltres som dues dones artistes i dues mares.

Ser mares i artistes professionals a temps complet no són rols que s’excloguin mútuament. Ens 
agrada pensar que les dues funcions no rivalitzen sinó que es reforcen l’una a l’altra.

Des que van néixer la Victoria i el Noah que hem decidit viure plenament com a artistes i unir 
art i maternitat en aquesta experiència. Volem explorar a fons la nostra nova condició. Volem 
ser mares i dirigir la nostra feina, i no simplement intentar treballar.

Manifestem la nostra capacitat per ser mares i bones artistes, perquè la maternitat no ens ha 
canviat la nostra identitat ni ens ha limitat les nostres ambicions: més aviat ens les ha 
reforçades.

Amb aquest manifest volem fixar una sèrie de qüestions i temes a partir dels quals crear 
itineraris estructurats i un programa de residències per a dones artistes, a més d’una xarxa de 
col·laboració amb institucions, festivals, galeries, museus i fundacions destinada a l’elaboració 
de polítiques i pràctiques de treball per a la família.
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