
 
 



 

 

 

ciclo  

da arte feminina á arte feminista 
arte&reflexión&xestión&literatura&performance 

 

 
 

 

A.dFuga, unha nova galería de arte conteporánea, situada no corazón de Compostela, 

presenta este ciclo donde confluen distintas disciplinas creativas, para analizar, cuestionar e 

debater as novas extratexias feministas presentes na arte, literatura e industrias culturais na 

actualidade.  

 

Este proxecto de reflexión/acción/creación/colaboración xurde no marco da exposición 

temporal TIC, TAC... de Laura Piñeiro, comisariada por Paula Cabaleiro, que se desenrola entre o 

20 de Abril e o 3 de Xuño do 2012, na mesma galería. 

 

A continuación, a propia comisaria preséntanos a mostra, que compartirá espazo coas 

actividades que constitúen este ciclo. 

 

 

 

                          
                                                                                                                                 
                                                                                                                                        Sen Título :: Laura Piñeiro 



Tic, tac… 
 

[entre]os pespuntos 

Tecer historias. 

Suturar vellas feridas. 

Enfiar a agulla  e romper o silenzo. 

Remendar aqueles rotos que baleiraron parte da nosa herdanza, permitindo o esvaecemento de 

moitos faces de luz. 

Tic, tac, tic, tac...  

O fío do tempo vai vencellando estratos, tecidos, imaxes e recordos.  

Vai pronunciando verbas. Tamén fai afogando sons. 

 

 

 

Laura Piñeiro enfía nesta mostra a agulla anacrónica da historia, para chamar a atención sobre 

as marxes, sobre ese espazo do entre, entre os pespuntes. Porque é alí onde residiu sometida a 

actividade artística de moitas mulleres ó longo da historia.  



E ó mesmo tempo, ese trazar de círculos concéntricos, que discorren da man de Chronos, recolle 

a estela de moitas artistas, que transformaron esas ferramentas opresivas, propias das tarefas 

“femininas” dende una clave historicista, en “puntadas” de subversión, nun novo camiño ó 

relacionar o acto de coser coa historia social das mulleres. Mediante este qué facer, reflexiona as 

cambiantes ideas de feminidade e os papeis adscritos ás mulleres. 

 

 

 

A través da peza Ambliopías da historia,  

ese nomes esvaídos, pousados no 

esquecemento, son pronunciados un a 

un, ritmicamente, amosando unha 

cadencia adormecida, a modo de 

arquivo, que reescribe un discurso 

sepultado durante séculos.  A ausencia 

fálanos desas capas da historia que se 

foron urdindo baixo a ollada  

coercitiva de aqueles que tiñan o 

poder. O poder de non pronunciar. O 

poder de non recoñecer. 

 

A modo case dunha orfebre téxtil, as súas puntadas delicadas, nunha sorte de precisión 

quirúrxica, remexen no mundo da costura para por de relevo e reividicar a expresividade 

estética da mesma, cos materiais que suxiren un mundo de sensacións táctiles e visuais 

relacionadas case con experiencias corporais. Un corpo feminino que se presente tecendo 

infatigablemente unha historia, o seu propio relato, que sempre foi contado dende ollos alleos.  

 

 
 
A través do Canto de Filomela, esas voces fuxen da escuridade, trocando a penumbra por un 

halo de esperanza.  



A figura de Filomela, nunha tentativa de visibilidade e supervivencia, utiliza o fío para materializar 

a súa voz reducida á nada, aniquilada, como vehiculización encuberta da súas mensaxes de 

esperanza. Nesta obra atisvo certas reminicencias conceptuais coa obra de Louise Bourgeois, na 

súa reflexión sobre a dor, o silenzo e a denuncia da violencia cara a muller, dende un plano no 

que a mitoloxía e as teorías feministas se solapan. 

 
 

Unha sorte de fíos que discorren enredando historias autobiográficas a través das 

correspondencias transferidas tamén confire a instalación Cartografías de aqueles mares. Os 

pequenos lenzos son engarzados pola artista como paraxes transitorios, soporte temporal, lugar 

de paso ou demora das verbas, onde Laura realiza as súas labores de agulla: a partir dunha 

reconstrución analóxica do legado da súa familia, transfórmase en testemuño vivencial dunha 

realidade social doutros tempos, que a pesares das palpables diferenzas en canto ós medios, 

paradóxicamente non difire moito da actualidade en certos aspectos referentes á liberdade.  

 

Agullas, fíos, febras, alfinetes... as armas da loita repousan sobre o chan da batalla; o sabor da 

vitoria non semella doce; son certamente vestixios de amargor e a quimera do triunfo disípase 

con feitos.  

Pero os fíos aflúen nunha rede que xa se comezou a coser.  

É o propósito de entretecer as vergas do tempo, restituíndo vellas conversas coa memoria, xa 

nomea aquelas voces afogadas nas augas privativas da historia. 

 

As voces volven resoar...   

Tic, tac, tic, tac...            

 

                                                                                                   Paula Cabaleiro 

                                                                                                              comisaria 



 

Organigrama do ciclo 
  

 

 

O programa do ciclo, coordinado por Paula Cabaleiro, que a continuación se detalla e 

presenta, comprende tres bloques temáticos, que se van sucedendo ó longo de tres semanas.  

 

O primeiro deles, analizará o feminismo no panorama da arte, comezando coa conferencia de 

Amabel González, que percorrerá a historia da arte dos séculos XX e XXI a través da agulla e o 

fío, como nexo. A segunda xornada deste bloque, debate o papel fundamental da performance 

como xénero predilecto das artistas para traballar as cuestións de xénero, pola súa 

confrontación directa con el público, a través dunha mesa redonda, na que intervirán artistas 

performers da relevancia de Yolanda Herranz ou Ana Gesto, e a crítica e comisaria Mónica 

Maneiro. E posteriormente, una performance, que implicará a participación do público asistente, 

a cargo de Ana Gesto, Sabela Pernas e Ana Seijo porá peche á sesión. Ó día seguinte, tres 

artistas plásticas, Renata Otero, Yolanda Dorda a Lara Pintos, falarán do feminismo dende a 

pintura, ese xénero donde o dominio masculino foi máis manifesto. Trala mesa de debate, a 

propia Renata levará a cabo un “autorretrato colectivo” nunha performance colaborativa, e 

Sonia Tourón levará a cabo una Acción como picto-escultura (feminista). 

 

O seguinte bloque, adicarase á palabra, iniciando dito análise Xulia Santiso a través da figura da 

escritora e feminista Emilia Pardo Bazán, e proseguindo coas voces e videocreacións de sete 

poetas que reflexionan acerca do xénero, nun recital poético: Yolanda Castaño, As Candongas 

do Quirombo, María Rosendo, Cristina Ferreiro, Teófila Noemí, Ruíz, Susana Sánchez Arins e Nair 

García Abelleira. E o poder das verbas, expándese ó longo dunha xornada máis, ésta  baixo as 

premisas do xornalismo con perspectiva de xénero de Píkara Magazine (que estará 



representada por Bárbara G.Vilariño), os 30 anos de Andaina (a revista de pensamento feminista 

galego) e un novo proxecto cultural, artístico e educativo chamado Lila de Lilith, Libraría de 

Mulleres. Yolanda Herranz botará o peche a sesión coa performance (el) ARTE es ARTE, 

conformada por 28.848 términos do diccionario da RAE. 

 

O último treito do ciclo, versa sobre a xestión cultural e o tándem crítica-comisariado. A primeira 

será analizada dende por tres poñentes procendentes de distintos sectores e contextos como a 

museoloxía, a coordinación cultural e a docencia e investigación: Encarna Lago, Mercedes 

Rosón e Aurora Marco. Trala mesa redonda, Sonia Tourón amosaranos a súa video-performance 

A voltas coa peana, do seu proxecto Des_adaptándome: a voltas coa Arte. 

Como clausura do ciclo, tres comisarias independentes que coordinaron proxectos acerca do 

xénero, Anxela Caramés, Chus Martínez e Amabel González, dialogan do eido das exposicións e 

a crítica de arte, estudando a crecente presenza da muller comisaria e crítica. E as 

performances Penumbras, de Ana Gil, e Sen título, de Rita Rodríguez, concluen este pequeño, 

pero completo, encontro de creadoras do contexto galego. 

 
 

BLOQUE I 

MULLER E ARTE: NOVAS ESTRATEXIAS FEMINISTAS 
 
 

 
 

                                                                                                                                                    Ana Gesto :: performance  
  

24_ABRIL.martes 

 

        13.00h :: ROLDA DE PRENSA 

                      Presentación do ciclo por parte da coordinadora PAULA CABALEIRO  

                     (codirectora da galería A.dFuga, xestora cultural e comisaria) e coa presencia             

                      dunha das participantes, ANA GESTO (artista performer e investigadora) 



25_ABRIL.mércores 

 

        19.30h :: conferencia 

                      A presenza da costura femenina nas mulleres artistas do s. XX / XXI.                      

                      AMABEL GONZÁLEZ (comisaria independente, educadora e investigadora) 

 

26_ABRIL.xoves 

        

        19.30h :: mesa redonda MULLER,ARTE E PERFORMANCE  

                      

                      interveñen: 

                      YOLANDA HERRANZ (artista e performer,profesora da UVIGO e investigadora) 

                      ANA GESTO (artista visual, performer e investigadora) 

                      MÓNICA MANEIRO (comisaria independente e crítica de arte)  

                        

        20.30h :: Performance:  Happening para performer de xénero neutro, 

                      a cargo de ANA GESTO (artista visual e performer), SABELA PERNAS (realizadora         

                      audiovisual)e  ANA SEIJO (psicóloga e musicoterapeuta) 

  

27_ABRIL.venres 

 

 
 

                                                                                       Yolanda Dorda :: óleo 

 

        19.30h :: mesa redonda FEMINISMO DENDE A PINTURA   

 

                      interveñen: 

                      YOLANDA DORDA (artista plástica, pintora) 

                      RENATA OTERO (artista plástica e performer)  

                      LARA PINTOS (artista plástica: debuxo, ilustración e pintura) 

 

        20.30h :: Performance, Autorretrato colectivo: Por mín e polas miñas compañeiras... 

                       a cargo de RENATA OTERO  

                       Performance, Acción como picto-escultura (feminista),  

                       do proxecto Des_adaptándome: a voltas coa Arte, 

                       a cargo de SONIA TOURÓN 



 

BLOQUE II 

MULLER E LITERATURA: LOITAS A TRAVÉS DA PALABRA   
 

 
  

2_MAIO.mércores  

        

        19.30h :: conferencia 

 

                 Emilia Pardo Bazán, a forxa da identidade 

                 XULIA SANTISO ROLÁN_directora Casa Museo Emilia Pardo Bazán   

  

        20.30h :: RECITAL POÉTICO  

 

                 SUSANA SÁNCHEZ ARINS_Feminino Plural 

                 NAIR GARCÍA ABELLEIRA_poemas  

                 AS CANDONGAS DO QUIROMBO_Videopoemas  

                 YOLANDA CASTAÑO_ Poéticas con marca de xénero 

                 MARIA ROSENDO PRIEGO_poemas  

                 CRISTINA FERREIRO_ videopoemas Madame e Dorothy  

                 TEÓFILA NOEMÍ RUÍZ_poemas  

 

  

3_MAIO.xoves 

  

       19.30h :: conferencias  

 

                   Xornalismo e xénero: Pikara Magazine 

                   BÁRBARA G. VILARIÑO (xornalista de Píkara Magazine) 

                   Libraría de mulleres: espazo cultural, artístico e educativo 

                   LLERENA PEROZO PORTEIRO (colaboradora da Libraríade Mulleres Lila de Lilith) 

                   30 anos de Andaina 

                   ZÉLIA GARCÍA e ANA ARELLANO   

                  (do Consello de redacción da Revista Andaina_revista galega de pensamento    

                   feminista)  

 



        20.30h :: Performance, (el) ARTE es ARTE, 

                                                a cargo de YOLANDA HERRANZ  

 

 
 

Yolanda Herranz :: texto para performance 

 

BLOQUE III 

MULLER, XESTIÓN CULTURAL E CRÍTICA  

 

 
 

  

9/10_MAIO. martes/mércores 

  

        19.30h :: mesa redonda MULLER E XESTIÓN CULTURAL      

              

                      interveñen: 

                      ENCARNA LAGO (xerente da Rede Museística de Lugo) 

                      AURORA MARCO (docente da USC, investigadora)  

                      MERCEDES ROSÓN FERREIRO (subdirectora de Cultura da USC)  

                      XULIA SANTISO ROLÁN (Directora Casa Museo Emilia Pardo Bazán)  



 

       20.30h :: Video-Performance:  A voltas coa peana,  

                                                           do proxecto Des_adaptándome: a voltas coa Arte, 

                                                           de SONIA TOURÓN 

 

 
 

 

  

11_MAIO. xoves 

  

        19.30h :: mesa redonda MULLER, CRÍTICA E COMISARIADO                   

                    

                    interveñen:             

                    ANXELA CARAMÉS (comisaria independente e crítica de arte) 

                    CHUS MARTÍNEZ DOMINGUEZ (comisaria independente de exposicións e crítica  

                    de arte)  

                    AMABEL GONZÁLEZ (comisaria independente, educadora e investigadora) 

 

       20.30h :: Performances: Penumbras, a cargo de ANA GIL  

                                                Sen título, a cargo de RITA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

COORDINACIÓN: PAULA CABALEIRO                     

 

INSCRIPCIÓN 

· todo o ciclo (con certificado de asistencia)_40 euros 

· xornadas soltas_7 euros/día 

En paulacabaleiro@apuntodfuga.com ou no 667823112. 

 

 

                                                                                                                             
 

                                                                                     galería A.dFuga_ rúa do Preguntoiro 28_Santiago 

                                                                                                                                 www.apuntodfuga.com 

mailto:paulacabaleiro@apuntodfuga.com
http://www.apuntodfuga.com/

