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Resumo – Nesta comunicación realízase unha breve diagnose da situación de 
desigualdade  das  artistas  no  campo  da  arte,  trasladando  algúns  datos 
significativos respecto da súa escasa presenza nas instancias de lexitimación 
artística  e  atendendo  especificamente  ao  contexto  galego.  Expóñense  os 
obxectivos,  o  desenvolvemento  e  os  resultados  acadados  no  Proxecto  de 
visibilización  das  obras  artísticas  das  alumnas  da  Universidade  de  Vigo.  Un 
proxecto concibido en resposta a dita situación, baseado na nosa experiencia na 
docencia en Belas Artes e que emprega formatos novidosos para facer visibles 
as achegas das artistas formadas na nosa universidade.

1. – Introdución

En  todas  as  ordes  da  sociedade,  aínda  que  as  condicións  sexan  formalmente 
neutras respecto ao sexo, resultan na práctica desfavorables para  as mulleres.  O 
ámbito artístico non é unha excepción, o sexo feminino continúa actuando como un 
coeficiente simbólico negativo. En igualdade de circunstancias as mulleres non se 
incorporan, permanecen e acadan no campo da arte o recoñecemento no mesmo 
grao ca os homes. 

Nos  anos  70,  Linda  Nochlin  [1],  á  hora  de  reescribir  unha  historia  da  arte  que 
incluíse  ás  mulleres,  preguntábase  Por  que  non  ten  habido  grandes  mulleres  
artistas? Entre as condicións sociais que limitaran ou imposibilitaran o exercicio da 
práctica artística e a consecución do éxito,  pesaba o menor acceso á ensinanza 
artística que, en determinados períodos históricos e sociedades, estivo vetada ás 
mulleres.  Neste  aspecto  a  situación  ten  mudado  sensiblemente  -actualmente,  o 
alumnado das  facultades  de  Belas  Artes  está  integrado  maioritariamente  por 
mulleres- pero a pregunta non deixa de ter vixencia.

Os recentes informes elaborados por MAV (Mujeres en la Artes Visuales) revelan 
que a igualdade efectiva aínda está moi lonxe: entre 1999 e 2009 a media de artistas 
españolas  que  expuxeron  individualmente  en  centros  e  museos  de  arte 
contemporánea  foi  de  9’4%;  a  presenza  de  artistas  españolas  nas  coleccións 
representativas da arte do século XXI de centros e museos de arte de titularidade 
pública é do 13%. 
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Figura 1: Informe 5 MAV, xaneiro 2011 [2]

Figura 2:  Figura Informe 7 MAV, maio 2011 [3]

E isto,  a  pesar  de  que  o  traballo  desenvolvido  polas  artistas  das  últimas  catro 
décadas  introduciu  importantes  novidades  nas  artes  visuais,  contribuíndo  a 
enriquecer e ampliar a noción de arte, así como mudando a percepción que se tiña 
respecto da produción artística das mulleres, sexa polo uso de disciplinas, técnicas, 
materiais, soportes ou formatos até entón escasamente utilizados polas mulleres, 
sexa polo desenvolvemento de proxectos de gran complexidade e escala. Tanto as 
prácticas feministas como toda produción artística non deliberadamente feminista ou 
etiquetable como tal teñen achegado novas temáticas, preocupacións ou intereses, 
distintas formas de representar ao suxeito muller e aos espazos que habita.
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2. – Aproximación á situación no contexto galego

No contexto galego, o espazo onde xeralmente inicia a súa traxectoria artística o 
alumnado de Galicia, as cifras debuxan un escenario similar. 

Na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, desde que inicia a súa andaina en 
1990, a porcentaxe de alumnas sempre estivo por enriba do 50% e, na actualidade, 
acada o 70%. Este dato faría supoñer que a súa incorporación no campo da arte -a 
súa  participación  en  exposicións,  en  galerías,  museos  e  centros  de  arte,  a  súa 
presenza en coleccións de prestixio, feiras de arte, poxas, dicionarios de artistas, 
premios, bolsas, etc.- iría escalando de xeito proporcional a esta porcentaxe ou, polo 
menos, achegándose á paridade. 

Pero  calquera  aspecto  que  sexa  cuantificado,  revela  a  situación  inversa.  Por 
exemplo, se examinamos as cifras de dous dos principais premios e bolsas que se 
conceden en Galicia a artistas emerxentes: 

Ano 1º Premio Accésits

Homes Mulleres Homes Mulleres

2001 1 0 2 2

2002 0 1 3 1

2003 1 0 3 1

2005 1 0 3 1

2007 1 0 2 2

2009 0 1 3 2

2011 1 0 4 0

TOTAL 5 (71%) 2 (29%) 20 (69%) 9 (31%)

Total recoñecementos (1º premios + accésits)

Homes 25 (69%)

Mulleres 11 (31%)

Figura 3: Premio Auditorio de Galicia para novos artistas [4]

Ano Homes Mulleres

2005 2 3

2006 4 1

2007 4 2

2008 3 3

2009 5 1

2010 5 1

2011 3 3

TOTAL 26 (65%) 14 (35%)

Figura 4: Bolsas do Certame Novos Valores, Deputación de Pontevedra [5]
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A situación das artistas semella estancada. As porcentaxes practicamente non difiren 
se son contrastadas coas das bolsas Unión Fenosa, orientadas a artistas galegos e 
galegas con máis traxectoria e abranguendo a anterior década:

Ano Homes Mulleres

1991 3 1

1993 2 0

1995 2 1

1997 3 0

1999 1 2

2001 2 1

2003 2 1

2005 2 1

2007 2 1

2009 3 0

2011 1 2

TOTAL 23 (70%) 10 (30%)

Figura 5: Bolsas de creación artística no estranxeiro Unión Fenosa [6]

A adquisición de obra de mulleres polo CGAC, a colección de arte contemporánea 
máis importante do noso contexto, é substancialmente menor que a de homes. Pero, 
ademais, as cifras son máis desfavorables para as artistas galegas en comparación 
coas do resto do estado español ou do estranxeiro.  

Procedencia xeográfica Homes Mulleres

nº % nº %

Galicia 68 83% 14 17%

Resto do estado español 47 64% 26 36%

Estranxeiro 165 73% 62 27%

TOTAL 280 73% 102 27%

Figura 6: Artistas con obra na colección do CGAC [7]

A presenza de mulleres en xeral nas galerías galegas, medio para a inserción da 
obra no mercado da arte e a promoción do artista, está moi por debaixo da paridade.

Galería Nº total artistas Nº mulleres Porcentaxe
Espacio 48 11 0 0%

Clérigos 38 4 10%

PM8 7 1 14%

Bacelos 12 2 17%

Marisa Marimón 42 7 17%

Metro 31 6 19%

Vilaseco Hauser 9 2 22%

Trinta 26 6 23%
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SCQ 24 6 25%

Borrón4 19 5 26%

Moret Art 20 6 30%

Adhoc 37 11 30%

Dua2 30 10 33%

Sargadelos Ferrol 10 4 40%

Paloma Pintos 7 4 57%

A.dfuga 14 8 57%

9the13 12 7 58%

About Art 12 8 67%

TOTAL 361 97 27%

Figura 7: Mulleres artistas nas galerías galegas [8]

Só en 4 galerías as artistas superan o 50%. As tres últimas do listado, son galerías  
de recente creación, pero este dato non nos permite falar dun cambio da  tendencia 
respecto  das  artistas  galegas  se,  por  outra  banda,  temos  en  conta  exposicións 
colectivas recentes cuxo obxectivo era visibilizar e impulsar ás novas xeracións de 
artistas  do  noso  contexto  (Situación e  Urbanitas)  ou  cartografar  a  arte   galega 
contemporánea (Sen xeración e Coordenadas na Arte Contemporánea Galega).

Exposición Ano Institución Comisario/a Artistas

SITUACIÓN
2008 CGAC Manuel Segade 6 homes 86%

1 muller 14%

COORDENADAS NA ARTE 
CONTEMPORÁ-NEA 
GALEGA 

2012 Centro Social 
Novacaixagalicia

Selección da colección 42 homes 84%

8 mulleres 16%

SEN XERACIÓN 2006
Auditorio de Galicia, 

Santiago
David Barro 10 homes 83%

2 mulleres 17%

URBANITAS 2006 Marco, Vigo
Iñaki Martínez Antelo e 
Carlota Álvarez Basso

24 homes 80%

6 mulleres 20%

TOTAL
82 homes 83%

17 mulleres 17%

Figura 8: Exposicións colectivas de artistas do contexto galego [8]

Estes datos sinalan negativamente á programación nas nosas institucións e a súa 
escasa  atención  ás  mulleres  artistas.  Demostran  que  existen  factores  sociais, 
culturais  e  institucionais  que  dificultan  e  mesmo  disuaden  as  mulleres  con 
inquedanzas artísticas de encamiñar a súa carreira profesional cara ao mundo da 
arte.

Ao  abeiro  das  cifras  pódese  afirmar  que  existe  un  gran  desequilibrio  entre  as 
mulleres que se forman como creadoras e as que participan no eido profesional, que 
a súa presenza nas aulas é inversa á que acadan nese espazo practicamente desde 
os primeiros recoñecementos outorgados e que aínda diminúe segundo o grao de 
recoñecemento é maior ou a  participación implica unha maior lexitimación artística.
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Artistas mulleres Artistas homes

Figura 9: Gráfico resumo das porcentaxes anteriores

Pero non  podemos  deixar  de  citar  aquelas  accións  e  estratexias  que  se  teñen 
desenvolvido en Galicia para apoiar e difundir o traballo das mulleres artistas:

Desde  finais  dos  80,  véñense  realizando  mostras  para  visibilizar  o  seu traballo: 
desde as Bienais de artistas galegas -promovidas por Alecrín- até as exposicións do 
Auditorio de Galicia -A arte inexistente. As artistas galegas do século XX e Marxes e 
Mapas. A creación de xénero en Galicia.

Son salientables as iniciativas emprendidas desde a Facultade de Belas Artes para 
promover  o  traballo  de  alumnas  e  investigadoras  organizadas  pola  Catedrática 
Yolanda Herranz. Ou a creación do  Álbum de Mulleres  polo Consello de Cultura 
Galega  [9],  centro  de  documentación  dixital  para  divulgar  e  investigar  as 
contribucións das mulleres á sociedade e á cultura galega. 

Contando con esta rica herdanza de antecedentes positivos e demasiados datos 
negativos,  tentamos  aportar  algo  novo  para  responder  a  esta  situación  de 
desigualdade, así nace o proxecto de visibilización das obras artísticas de alumnas 
da Universidade de Vigo.

3.  –  Proxecto  de  visibilización  das  obras  artísticas  de 
alumnas da Universidade de Vigo

Desde a nosa experiencia como docentes en Belas Artes en Pontevedra, víñamos 
observado que a situación descrita contrastaba non só coa maior presenza feminina 
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nas  aulas,  senón  tamén  cos  feitos  de  que  as  alumnas  acadaban  moi  bos 
expedientes e de que os seus traballos artísticos, sen dúbida, deberían atopar un 
espazo no campo da arte contemporánea, pola súa calidade, polo seu interese e 
polas súas formulacións.

Propuxemos iniciar,  co apoio da Unidade de Igualdade da Universidade de  Vigo, 
unha acción continuada que impulsase o traballo das creadoras que rematan os 
seus estudos. Un proxecto destinado a apoiar ás alumnas que desexan comezar a 
súa andaina no campo da arte; facilitando a súa incorporación ao espazo artístico 
profesional, buscando novas redes de difusión, promovendo e visibillizando os seus 
traballos. 

3.1 – Obxectivos do proxecto

- Obxectivos xerais:

- Emprender accións positivas encamiñadas á igualdade de oportunidades e 
que compensen a discriminación resultante de prácticas ou sistemas sociais.

- Aproveitar a creatividade, cualificación e capacidades artísticas das mulleres 
e a súa contribución á renovación do mundo da arte.

- Demostrar que as mulleres contribúen coa súa creatividade e cualificación á 
excelencia artística.

- Obxectivos específicos:

- Impulsar e divulgar o traballo artístico das alumnas da Universidade de Vigo 
para facilitar a súa incorporación ao espazo artístico profesional.

- Buscar  novas  formas  de  difusión  para  dar  visibilidade  aos  seus  traballos 
artísticos. 

- Dar a coñecer a toda a comunidade Universitaria os traballos de mulleres 
artistas que xorden dos estudos de grao e posgrao.

- Establecer unha canle de comunicación para facilitar  que a súa obra sexa 
coñecida e recoñecida polas persoas responsables de institucións e demais 
axentes artísticos.

3.2– Participación e orientación

Realizamos unha convocatoria aberta co fin de seleccionar 26 traballos artísticos. A 
primeira edición dirixíase ás alumnas da Facultade de Belas Artes de Pontevedra 
que remataran 4º de grao ou o Máster en Investigación e Creación. 

Tralo éxito do proxecto,  e en resposta ao interese xurdido noutras titulacións, na 
segunda edición a convocatoria ampliouse á Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación  de  Pontevedra.  Foi  dirixida  a  alumnas  dos  seguintes  graos  e 
posgraos:
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• 4º de grao en Belas Artes

• Máster en Investigación e Creación

• Máster en Libro Ilustrado e Animación

• 4º de Grao en Publicidade e Relacións Públicas

• 4º de Grao de Comunicación Audiovisual

• Máster en Dirección de Arte Publicitaria

• Máster en Creación, Desenvolvemento e Comercialización de Contidos 
Audiovisuais

As  alumnas  de  Belas  Artes  e  de  Ciencias  Sociais  e  da  Comunicación  teñen  a 
vantaxe de desenvolver un traballo que, polo seu carácter visual, é moitísimo máis 
fácil  de divulgar  que a actividade desenvolvida noutras titulacións. Pero tamén é 
certo  que  o  traballo  que  se  fai  nestas  facultades  de  Pontevedra  é  bastante 
descoñecido nos outros campus da Universidade de Vigo e que atopa unha barreira 
co  público  debido  á  frecuente  falta  de  familiarización  coas  prácticas  artísticas 
contemporáneas. 

3.3– Novos formatos de difusión

A primeira fase do proxecto consistiu nunha exposición e nunha edición de postais 
dirixidas á comunidade universitaria. A segunda fase consistiu nunha publicación 
dirixida a institucións e profesionais do sector da arte e da cultura.

- Exposición

Os  espazos  escollidos  para  a  exposición  son  instalacións  da  Universidade  moi 
transitadas e non destinadas a expoñer obras de arte. Na primeira edición tivo lugar 
no interior  da área comercial  do Campus de Vigo,  un espazo de lecer  onde se 
localizan as terrazas dos locais de restauración. Nesta segunda edición, escolleuse 
o exterior  do edificio  da Biblioteca central  do Campus de Ourense e a cafetería 
adxacente.
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Figuras 10 e 11: (esq.) 1ª edición do proxecto, Área Comercial do Campus de Vigo, 
2011. (der.) Simulación da montaxe da 2ª edición, Biblioteca Central do Campus de 

Ourense, 2012

As exposicións non son de formato convencional non só polos espazos onde se 
sitúan, senón tamén porque as imaxes son reproducións das obras -e non as obras 
orixinais-  o  soporte  é  lona  -habitualmente  utilizado  en  publicidade-  e  o  tamaño 
axústase a escala do espazo. 

Cada exposición está integrada por 6 reproducións dixitais a gran formato situadas 
nas cristaleiras dos espazos mencionados. A sobre-dimensión das imaxes busca un 
maior diálogo co lugar de exposición, á vez que da maior presenza e visibilidade ás 
obras das artistas. 

Na primeira edición, a exposición permaneceu entre outubro de 2011 e febreiro de 
2012, acadando un alto índice de impacto. Foi visitada potencialmente por unhas 
7.000 persoas ao ser o espazo de paso e de convivencia do campus de Vigo, o lugar 
onde  se  atopan  restaurantes  e  cafeterías  visitadas  por  toda  a  comunidade 
universitaria. Esperamos unha divulgación similar na segunda edición. 

Figura 12: Vista de 3 lonas, Área Comercial do Campus de Vigo, 2011

Figuras 13 e 14:  Montaxe simulada con vista de 5 lonas, Campus de Ourense, 
2012. (esq.) Biblioteca Central. (der.) Cafetería 

- Edición de postais

A segunda vía de difusión do proxecto é unha ampla edición de postais na que se 
reproducen as obras de vinte artistas. As postais, concibidas para ser levadas de 
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balde, colócanse en expositores situados nos vestíbulos de todos os centros dos 
tres campus da Universidade de Vigo.

Figura 15: Postaleiro, 1º Proxecto de visibilización, 2011

A  colección  de  postais  tivo  unha  grande  acollida  entre  toda  a  comunidade 
universitaria e público en xeral, polo que á primeira tirada de 36.600 unidades houbo 
que engadirlle unha segunda de 2.600. Podemos afirmar que estas imaxes pasaron 
polas mans de moitísimas persoas: as que as levaron e as que, a súa vez, foron 
enviadas a outras persoas. Este ano ampliouse a edición de postais a a case 57.000 
unidades.

- Publicación

A publicación do 1º proxecto tampouco ten o formato convencional dun catálogo. 
Coas  lonas  impresas  que  formaron  parte  da  exposición  confeccionáronse 
artesanalmente 300 estoxos. Reutilizar o material da exposición significou, ademais 
da reciclaxe, a creación dun obxecto con carácter de peza única. Os estoxos están 
feitos a man, non hai un igual a outro.

Cada estoxo leva dentro a colección de 26 postais coas obras das alumnas e mais 
un despregable con textos explicativos e imaxes que documentan a execución do 
proxecto.

Figuras 16 e 17: Estoxos e postais, 1º Proxecto de Visibilización, 2011 
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Nesta última vía procúrase unha difusión do proxecto alén do ámbito universitario 
galego, achegando este conxunto de imaxes a axentes e institucións artísticas e 
culturais de referencia do Estado español.

A boa acollida da publicación foi determinante na decisión de manter no segundo 
proxecto de visibilidade (2012) o mesmo formato da primeira edición, introducindo 
algunha novidade no deseño.

En  todas  as  fases  de  desenvolvemento  deste  proxecto  –deseño,  confección, 
transporte, fotografía, etc.- contouse coa participación de mulleres.

4. – Conclusión 

Co desenvolvemento deste proxecto conseguiuse difundir e poñer en valor a obra 
artística das alumnas formadas na Universidade de Vigo visibilizando o seu traballo. 
O recoñecemento da súa obra contribúe a súa incorporación no espazo artístico 
profesional e empodera ás mulleres para competir en igualdade de condicións cos 
seus compañeiros homes.

O  proxecto  acadou  unha  gran  difusión  grazas  ás  tres  formas  de  divulgación 
(exposición, postais, publicación).

A exposición e a edición de postais permitiron achegar as obras das alumnas a un 
público amplo, ás veces pouco familiarizado co mundo da arte. 

Facer chegar a publicación a institucións culturais e relevantes axentes culturais do 
ámbito do comisariado, da crítica de arte ou da dirección de institucións artísticas, 
permitiu divulgar a súas obras no eido profesional da arte. 

O  proxecto  tivo  unha  gran divulgación  a  través  de  páxinas  webs  e  blogs  de 
institucións e asociacións así como nos medios de comunicación: prensa escrita e 
dixital, ademais de ser parte dos contidos do programa ZigZag Diario da TVG [10].

Recoñecemento

Este proxecto é impulsado pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. 
Quixéramos agradecer o apoio e implicación da súa directora, Anabel Penín. 
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