Mulleres artistas
No cartel proposto este curso pola Asesoría de
Bibliotecas escolares vemos referencias á música, a
arquitectura, a escultura, a pintura, ilustración, cine,
danza, fotografía, banda deseñada (cómic) e literatura.
Vencellado a este lema queremos visibilizar a mulleres
adicadas a esas facetas artísticas, que non sempre
atopan formas de mostrar a súa obra. A primeira
exposición individual dunha muller pintora no Museo
do Prado tivo lugar en outubro de 2016 (200 anos
despois de abrir
as súas portas!). Ese mesmo
museo ten obra de 5000 artistas homes fronte a 53
mulleres. A falta de representación feminina débese a
que moitas creadoras non asinaban as súas obras;
outras fixérono baixo seudónimos masculinos, e outras
escribían o que a súa parella publicaba como propio…
Ao longo de varios días completaremos unha
exposición sobre 17 mulleres; logo podes participar
nunha proba concurso.
No mes de marzo, María Lopo charlará con nós sobre a
figura de María Casares. Entérate de quen era esa
muller antes de que veña a nosa investigadora, e gaña o
concurso .

Mulleres artistas
Orixe da data do 8 de marzo
O 28 de febreiro de 1909 celebrouse por primeira vez en Estados
Unidos o Día de das mulleres socialistas.
A Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas reunida en
Copenhague en agosto do 1910 proclamou o Día Internacional da
Muller Traballadora, a proposta de Luise Zietz e Clara Zetkin. O seu
obxectivo era promover a igualdade de dereitos, entre eles o sufraxio
para as mulleres.
Como consecuencia da decisión adoptada en Copenhague, o Día
Internacional da Muller Traballadora celebrouse por primera vez o 19
de marzo en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suiza. Aos mitins asistiron
máis dun milleiro de persoas, que esixiron para as mulleres o dereito
de voto e o de ocuparen cargos públicos, ademais do dereito ao
traballo, á formación profesional e á non discriminación laboral.
A celebración desta data ampliouse despois do incendio na fábrica
téxtil Triangle Shirwaist, ubicada no barrio de Manhattan (Nova
Iorque) o 25 de marzo de 1911. O incendio comezou ás 16:40 horas da
tarde: 146 mulleres morreron e 71 resultaron feridas. A maioría das
traballadoras eran mulleres entre 16 e 23 anos, emigrantes da Europa
do Leste, Italia ou de orixe xudea.

RITA FERNÁNDEZ QUEIMADELOS
Rita Eugenia Benedicta Fernández
Queimadelos naceu o 12 de abril do ano
1911, e faleceu o 26 de setembro do ano
2008. Foi unha arquitecta galega, das
primeiras en obter o título en España.
As súas actuacións mais importantes foron
o proxecto para a reconstrución do refuxio
da Nosa Señora do Pilar, antigo Patronato
Real no ano 1944; a ampliación da Colonia
Tercio e Terol, conxunto de vivendas
unifamiliares en Carabanchel Baixo no ano
1946; ou a reconstrución do antigo
concello de Fuenlabrada no ano 1946, na
actualidade centro xuvenil.
Tamén realizou traballos en solitario.

ROSALÍA GÓMEZ LASHERAS
Naceu no 1994, e empezou a súa instrución
como pianista aos cinco anos. Tomou
relevancia no ano 2011 ao recibir o premio
Extraordinario do Conservatorio de Santiago,
e, grazas a unha beca, continuar estudos na
cidade de Utrecht (Holanda).
Dende ese momento recibiu gran cantidade de
premios, como El Alto Minho no 2010
(Portugal) ou o Dona Infanta no 2012. Tamén
participou en varios eventos internacionais
como a Summer Academy Mozarteum
Salzsburgo, e destacou no Moscow Meets
Friends e no Young Pianist Foundation en
Amsterdam, ambos no 2013.
Ten gran experiencia como solista en xiras por
Holanda, no Palau da música Catalana ou no
Cairo Symphony Orchestra. No 2015 o xornal O
Correo Galego otorgoulle o título de Galega do
Ano. Hoxe en día estuda e reside en Suíza.

MABEL RIVERA
María Isabel Rivera Torres naceu o 20 de xuño de 1952 en
Ferrol, A Coruña. Esta actriz gañou o premio Goya á
mellor interpretación feminina de reparto pola película
Mar adentro en 2004. Estudou no colexio Sagrado
Corazón de Jesús en Ferrol, licenciouse en Filoloxía
Inglesa en Santiago de Compostela e graduouse en Arte
Dramático. Fala galego, español, inglés e francés.
Traballou ademais como presentadora,
axudante de dirección e actriz de dobraxe.

tradutora,

En teatro traballou no Centro Dramático Galego en
Agasallos de sombras ou Os vellos non deben namorarse,
e na compañía Teatro do Malbarate.
Na televisión participou en series famosas como Familia,
dirixida por Victor García León e Max Lemcke para
Telecinco, ou Cuéntame como pasó, dirixida por Agustín
Crespí na TVE.
Frecuentemente colabora en películas, como Inevitable
de Jorge Algora ou 7 pasos y medio de Lalo García.

ELENA COLMEIRO
Elena Colmeiro é escultora. Naceu en
Silleda, Pontevedra, no ano 1932. Estudou
na escola nacional de cerámica en Bos
Aires, e traballou en Arxentina, China,
Italia, Holanda ou Estados Unidos.
O seu primeiro recoñecemento artístico
veu no ano 1952. A súa evolución na
cerámica no 1954 supúxolle volver a
España em 1955 a expoñer en Vigo. Desde
ese ano fixo xiras por toda Europa e
América.

http://www.elenacolmeiro.com/

No 1966 gañou o premio Bienal de
Uruguai, grazas ao punto abstracto no seu
traballo. Hoxe en día traballa unindo
madeira e cerámica, creando un novo
estilo de cerámica e isto en parte foi grazas
ao seu viaxe á China no 2008.

DORES ANDRÉ
A viguesa Dores André naceu no 1987.
Comezou as clases de ballet aos 11
anos na escola de Esperanza Arrondo,
en Vigo, onde creceu; cando tiña 13
anos mudouse a Zaragoza.
Na actualidade é a primeira bailarina
do Ballet de San Francisco, onde
entrou no 2004 tras enviar un video e
pasar unhas probas pertinentes.
Participou en Don Quixote, Giselle,
Onegin, Cascanoces, O lago dos cisnes
e Romeo e Xulieta.

ROSA ANEIROS
A coruñesa Rosa Aneiros naceu no 1976; é
licenciada en Ciencias da Comunicación,
traballa no Consello da Cultura Galega e
adícase tamén ao xornalismo.
Foi a guionista da curtometraxe O señor do
telexornal, elaborada por Álex Sampaio. Pero
sobre todo é novelista: no 2002 gañou o
premio San Clemente á mellor novela en
galego por Resistencia; no 2009 recibiu o
Premio Xerais á mellor novela con Sol de
inverno; no 2013 obtivo o Premio Irmandade
do libro da Federación de Librarías de Galicia á
mellor obra infantil e xuvenil do 2013, pola
triloxía Ámote Leo A. Escribiu ademais Ás de
bolboreta, Ao pé do abismo, Eu de maior quero
ser, Corazóns amolecidos en salitre…

EMMA RÍOS
Emma Ríos nace en 1976 en Vilagarcía da Arousa.
Aínda pequena empezou a ler mangas como Akira de
Katsuhiro Ōtomo, que fixeron xurdir a súa vocación.

Formouse en arquitectura na Universidade da Coruña,
o que lle proporcionou un gran coñecemento do
espazo, coas súas perspectivas e cambios de punto de
vista. Sen deixar de traballar como arquitecta, uniuse
ao colectivo de debuxantes Polaqia.
Foi invitada ao salón de Angulema en 2006.
Actualmente traballa en Marvel Comics. Tamén ilustra,
como fixo no caso do Amadís de Gaula.
Recentemente publicou o segundo tomo de Bella
muerte, un superventas do cómic no mercado
estadounidense.

MARUXA MALLO
Ana María Gómez González

Foi unha pintora surrealista nada en Viveiro o 5
de xaneiro de 1902. Faleceu en Madrid o 6 de
febreiro de 1995.
Aos vinte anos entrou na Academia de Belas
Artes de San Fernando. Alí trabou amizade con
Dalí, Lorca, Buñuel, María Zambrano, Alberti…
Realizou moitas das portadas da Revista de
Occidente. No 1932 marcha a París, onde
coñece a Magritte, De Chirico, Miró, Ernst,
Breton, Eluard…
Cunha exposición monográfica da súa obra
inaugurouse o Centro Galego de Arte
Contemporánea de Santiago de Compostela,
en 1993.

ROSA CEDRÓN
Violoncelista e cantante
nacida en 1972 en Monforte
de Lemos. A súa formación
musical percorre dende a
música clásica ate o folk.
Na actualidade actúa en
solitario ou formando parte
do dúo Soas, pero colaborou
con Mike Oldfield, a Barbería
do Sur e con Luar na Lubre,
grupo do que foi vocalista
durante nove anos.

BERTA DÁVILA
Berta Dávila naceu en Santiago de
Compostela o 31 de decembro do
1987.
É unha escritora galega que publicou
os libros de poemas Corpo baleiro,
Dentro e Raíz da Fenda; este poemario
obtivo o Premio Nacional da Crítica
española en 2013.
Recibiu os Premio de Narrativa Breve
Repsol 2013 e Premio Guillermo de
Baskerville 2015 pola novela O
derradeiro libro de Emma Olsen.

ICÍAR BOLLAÍN
Actriz e directora de cine. Naceu en Madrid no
1967. Debutou como actriz en 1983 na película El
sur, dirixida por Víctor Erice.
É membro da Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. No 2006 fundou
xunto con outras cineastas CIMA (Asociación de
mulleres cineastas e de medios audiovisuais).
A súa ópera prima como directora foi Flores de
otro mundo, e no 2003 recibiu o Goya á Mellor
Película por Te doy mis ojos. Os seus últimos
traballos son Y también la lluvia (2010), Katmandú,
un espejo en el cielo (2011), En tierra extraña
(2014) e El olivo (2016).

OUKA LEELE
Ouka Leele é o nome artístico de Bárbara
Allende Gil de Biedma: escolleu ese
pseudónimo a partir dunha obra do
pintor El Hortelano, na que aparecía unha
estrela chamada Ouka Leele.
Esta artista polifacética (Madrid, 1957)
adícase á pintura, á poesía e, sobre todo,
á fotografía, onde destaca con fotografías
feitas en branco e negro e pintadas a man
con acuarelas.
A súa obra figura en museos de Madrid,
Barcelona e París.
En 2005 recibiu o Premio Nacional de
Fotografía.

MARÍA LEJÁRRAGA
María de la O Lejárraga, tamén coñecida como María Martínez
Sierra, naceu o 28 de xullo de 1874 en San Millán de la Cogolla
(La Rioja) e morreu en Bos Aires o 28 de xuño de 1974. Cando
era nena, a súa familia trasladouse a Madrid, onde cursou
estudos para ser mestra; alí coñeceu o que despois sería o seu
marido, Gregorio Martínez Sierra, un escritor pouco coñecido.
María comezou a escribir as súas obras (sobre todo de teatro),
que eran publicadas baixo a autoría do seu home e que
acadaron éxitos importantes.
Tras o divorcio, ela seguiu escribindo as obras que Gregorio
publicaba como propias tal e como se comproba nas cartas que
se intercambiaron.
María Lejárraga foi Deputada a Cortes polo Partido Socialista
Obrero Español en 1923 e pertenceu ao Comité de mulleres
contra a guerra e o fascismo.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-maria-lejarraga/838011/

MERCEDES ZAVALA
Mercedes Zavala Gironés (Madrid, 1963) é unha
compositora de música española. Do 2007 ao 2010
foi presidenta da Asociación Mujeres en la Música.
Na súa obra ten preferencia por pequenas
formacións de música de cámara, e acostuma
inspirarse en temas literarios e orientais. Explorou
sobre percusión africana e aspectos visuais e xestuais
dos espectáculos.
En 1997 licenciouse en Filosofía na UNED, onde
realizou estudos de doutoramento na especialidade
de Estética.
En 2000 ingresa no Consejo del Instituto de
Investigaciones Feministas de la UCM de Madrid. É
autora de numerosas publicacións, e imparte
conferencias e cursos sobre compositoras,
Algunhas das súas obras musicales son Jardines lejanos, El libro de la almohada e Haikus de la luna.

AVELINA VALLADARES
Avelina Valladares Núñez naceu en Vilancosta (A
Estrada) en 1825, e morreu no mesmo lugar en 1902.
Dedicouse profusamente á escrita durante dous

períodos da súa vida: a década de 1840 a 1850, e os
anos de 1864 a 1879.
Como poeta, as súas composicións tratan temas
relixiosos, amicais, de costumes...
As súas obras máis notabeis son El ochavo milagroso
(onde critica as supersticións populares) e Diálogo
entre un peregrino que se dirige a Compostela y un
labriego (obra bilingüe dramática).
Na súa memoria creouse o “Premio de poesía Avelina
Valladares”, convocado anualmente polo concello da
Estrada dende o 2000.

SÉS
María Xosé Silvar, coñecida artisticamente como Sés,
naceu na Coruña no 1983. É mestra licenciada en
filoloxía e antropoloxía social, cantante, traballadora
social, compositora, profesora de baile e de pandeireta.
No 2007 creou xunto con tres amigos o grupo Xis!, un
dos grupos revelación daquel ano e un dos gañadores de

“A Coruña Son”.
Despois de case tres anos e 100 concertos de Sés por
toda Galicia e parte do estranxeiro (a maioría deles no
formato acústico), é sen dúbida unha figura carismática e

consolidada, e todo un referente de creatividade e
independencia artística na música galega. A Sés non lle
gusta falar só da música, e é escéptica e crítica co escaso
papel dos interpretes actuais.

LUZ CASAL
• María Luz Casal Paz
(Boimorto, 1958)

BERTA ÁLVAREZ CÁCCAMO
A pintora galega Berta Álvarez Cáccamo nace
en Vigo o 1 de Setembro de 1963.
Gaña unha identidade artística propia a partir
da depuración espacial e sígnica, de vaciar o
cadro para incrementar o grao de lirismo e
melancolía, a costa de perder expresividade,
tornándoo máis libre.
A súa obra é abstractiva e conceptual, e está
presente no Centro Galego de Arte
Contemporánea de Santiago de Compostela,
no Museo de Pontevedra e en coleccións
particulares como a de Unión Fenosa da
Coruña.

MELANIA CRUZ
Melania Pérez Cruz nace en Lugo o 25 de xullo de 1983.
Esta actriz galega é licenciada pola Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia.
Participou en diferentes longametraxes como A Esmorga
(Ignacio vilar, 2014) ou Sicixia (Ignacio Vilar, 2016), ou en

curtametraxes como Ao terceiro día (Vicente Pedreira,
2015) e Papá llevaba peluca (Chema Montero, 2016).
Na televisión ten traballado en series como Serramoura
(TVG, tempada 3, no papel de Micaela Morais) e Fontealba

(TVG, no papel de Marisa).
Tamén é habitual no teatro, no que ten actuado nas obras
Xardín Suspenso (Cándido Pazó, 2015), Perplexo (Tito
Asorey, 2014), Inventarios (Cristina Domínguez, 2013) e Los
que no pudieron huir (Javier Hernández-Simón, 2013).

INMA LÓPEZ SILVA
Inmaculada López Silva é unha escritora galega nada en

Santiago de Compostela o 3 de maio de 1978. Licenciouse
en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago.
Foi crítica de teatro, e actualmente é profesora na Escola

de Arte Dramático de Vigo.
Entre as súas novelas figuran Rosas, corvos e cancións
(2000), Memoria de cidades sen luz (2008) ou Tinta (2012).
Tamén é autora de obras de ensaio como Maternosofía ou

O embarazo da escritora primípara (2014) Resistir no
escenario: cara a unha historia institucional do teatro
galego (2015). Recibiu varios premios, entre eles o de
‘Creación literaria’ da Fundación Ínsua dos Poetas 2016.

PATRICIA FERREIRA
Patricia Ferreira naceu en Madrid en 1951.
Licenciouse en Ciencias da Imaxe e Son na
Universidade Complutense de Madrid, e alí deu

os seus primeiros pasos no mundo audiovisual
como critica de cine na TVE.
No 1999 introdúcese no mundo do cine co seu
filme Sé quién eres, que recibiu moi boas
criticas. Desde aquela estreou outras catro
películas,

pero

a

que

lle

deu

máis

recoñecemento foi El alquimista impaciente,

gañadora de varios Goya. Actualmente está
rodando unha comedia titulada Thi Mai.

CRISTINA PATO
Cristina Pato naceu en Ourense o 17 de
agosto de 1980. É unha recoñecida gaiteira,
compositora e pianista.
Foi a primeira muller galega en gravar un
disco en solitario como gaiteira, ao rexistrar
o seu primeiro álbum Tolemia en 1999.
En 2001 lanzou o seu segundo disco co
título de Xilento, que significa ‘ambicioso’.
No ano 2005 mudouse a Nova Iorque para
facer estudos de posgrao en música e piano
na Universidade Rutgers, e doutorouse en
2008. Incorporouse ao grupo Silk Road
Ensemble e obtivo un Grammy no 2010.

PODES CONTINUAR…

Fai visibles as
mulleres

A Wikipedia fomenta a
ampliación de contidos sobre
mulleres. Se queres participar,
recorda que tes até o 9 de abril.
Consulta o enlace:

http://www.vanguardia.com.mx
/articulo/wikipedia-mejora-suinformacion-sobre-mujerescon-concurso

