A EDUCACIÓN MUSICAL DAS MULLERES
NA ANTIGÜIDADE
Na música como en todas as artes a muller estivo condenada a un segundo plano. As
testemuñas máis antigas falan de coros de mulleres exipcias, gregas ou romanas, pero
posiblemente realizando un tipo de música máis popular que clásica e case sempre
exercendo culto nalgún templo adicado en honor a algunha deusa.
As nenas aprendían a hilar e a tecer, así como algo de música e danza. As fillas dos
cidadáns só aprendían a tocar a lira, pois o aulós non se consideraba un instrumento
apropiado para unha muller decente polo esforzo físico que requería.
Polo xeral, as mulleres non continuaban a súa formación unha vez que contraeran
matrimonio. É por isto polo que temos poucos nomes de recoñecidas figuras femininas
neste período.
Desde entón e case ata agora predominou unha cultura machista que destinou
á muller a función case única de dedicarse a ser nais, esposas, fillas ou cando
mais inspiradoras ou musas.
IDADE MEDIA
En 1686 o Papa Inocencio IX declarou: “A música é totalmente dañina para a modestia
que corresponde ao sexo feminino, porque se distraen das funcións e as ocupacións que lle
corresponden...Ningunha muller con ningún pretexto debe aprender música ou tocar
ningún instrumento musical”. Este edicto foi renovado en 1703 por Clemente XI.
O certo non é que as mulleres non tocasen música, senón que o facían nas súas propias
casa ou monasterios. De feito, nesta época destaca unha das primeiras mulleres
compositoras das que se teñen referencias: Hildegarda de Bingen.
Os claustros e conventos foron lugares onde as mulleres, anónimas na súa maioría, e lonxe
da dominación masculina, acharon o espazo ideal para facer música. Un exemplo é o
Códice das Folgas do século XIV.
Nesta época tamén se datan casos illados de mulleres trovadoras, aínda que é certo que
realizaban polo xeral un tipo de música popular máis que culta.

RENACIMIENTO
A condición principal que debía satisfacer a muller para poder exercer a música era
principalmente a de nacer no seo dunha familia nobre ou aristócrata, aínda que
debemos dicir en honor á verdade que neste caso para os homes e por motivos económicos
e de subsistencia era case igual. Durante esta época non se atopa tan mal visto que as
mulleres practiquen música, mentres a practiquen na súa propia casa.
As muleres aprendían doutrina cristiá, a ler e escribir, costura e, ás veces, música na súa
casa, con profesores particulares ou a través das ensinanzas dalgún dos seus proxenitores.
Máis adiante, accederon á formación en internados femininos e conventos.
Desta época pódense ver representacións pictóricas do anteriormente expresado mentres
tocaban instrumentos musicais, principalmente o arpa ou o clavecín.

ÉPOCA CLÁSICA
Estaba de moda nesta época que as mozas aristócratas aprendesen a arte da música, ou a
tocar un instrumento, pero soamente como coñecemento dunha arte mais, nunca con
vistas a unha dedicación profesión.
A música na figura feminina limitábase a formar parte do adorno familiar.
Tomaban clases de piano ou canto e deleitaban coa súa interpretación nalgunhas reunións
familiares. A súa dedicación e virtuosismo quedaba reducido ás catro paredes dos seus
fogares.
Aínda estaba mal visto neste periodo que as mulleres tocasen o violín, xa que non estaba
considerado un instrumento feminino polo seu pouse ao ser tocado.
O caso máis destacado deste periodo é o de Nannerl Mozart, que sen ningunha dúbida
debeu posuír as mesmas facultades para a música que o seu irmán, tivo a desgraza de ser
muller, e conforme foise facendo maior foi relegada a un segundo plano en favor do seu
irmán Amadeus, circunstancia esta que ao parecer afectouna moito emocionalmente.
Neste periodo destaca ou sobresale Maria Teresa von Paradis, gran pianista cega que
viaxou por toda Europa dando concertos e que foi moi prolífica na composición, con
sonatas, tríos, concertos e dous operas. Invento o musicógrafo, aparello que permite ler a
notación musical en relevo.
ROMANTICISMO
Esta é quizais a época da historia onde se atopa o máis apaixonante en canto á muller
refírese. Neste periodo apréciase xa unha maior presenza de mulleres na nosa arte, aínda
que sen chegar aínda á profesionalización, destacan Clara Wieck Schumann, Alma Mahler,
ou o caso de Fanny Mendelssohn, irmá de Felix Mendelssohn, moi boa pianista e
compositora que quedou eclipsada á sombra do seu irmán.
SÉCULOS XIX E XX
Durante este século prodúcese o seu acceso aos Conservatorios, o seu ensino estaba
limitada. As clases de harmonía eran distintas para homes e mulleres. Só a finais de século
foron admitidas nas clases de composición.
Malia verse limitadas, valéronse de diferentes recursos para poder continuar co seu labor
na composición e ejecución.
Moitas delas usaron seudónimos masculinos para non ser marxinadas e poder así
publicar as súas obras, posto que esta práctica -moi común no pasado- era o único recurso
posible para que a súa música escoitásese e circulase. Tal foi o caso, alá polo Século XIX, da
compositora norteamericana Carrie William Krogmann, á que se lle atribúen máis de 1000
obras diferentes baixo distintos seudónimos. E ésto é só por citar un exemplo. Outro caso
insólito é o ocorrido á compositora e estudiosa da música norteamericana Edith Borroff,
quen recibiu o expreso pedido de usar un seudónimo masculino para gravar os seus temas.
Jeanine Baganier, a compositora francesa que recibiu o primeiro Premio de Piano do
Conservatorio de Parides usaba o seudónimo de Freddy Anoka. A universidade de Oxford,
no seu momento, tamén preferiu aos homes: Adelaide Louise Thomas, unha pianista
inglesa, aprobou todos os seus exames para obter o seu título de Bachiller en Música, pero
non o puido recibir por ser unha muller. Iso ocorreu no ano 1893.
É a partir do primeiro cuarto do século XX cando as mulleres compositoras empezaron a
ser consideradas como tales. Como instrumentistas, pedagogas e directoras de orquestas e
conservatorios

MULLERES NA MÚSICA
Os poucos nomes de muller que aparecen en Enciclopedias e
Tratados de Historia da Música, fano por ser irmás, fillas ou
esposas de afamados compositores. Outras son mencionadas por ser
personaxes da nobreza que no seu día e pola súa condición, tiveron
fácil acceso a un ensino musical de calidade. Con todo, son
moitísimos os casos de mulleres non incluídas nestes grupos que se
converteron nas grandes esquecidas destes tratados.
Pese a este oscurantismo que tivo a muller na historia,
investigacións recentes sacaron á luz o nome de máis de 4000
mulleres compositoras catalogadas desde os tempos medievais ata
os nosos días. A fundación Mulleres na Música, posúe nos seus
arquivos máis de 32000 partituras de música de mulleres.
O labor fundamental non está só en rescatar os seus
nomes do esquecemento senón tamén as súas obras, posto que a
música se non se interpreta é coma se non existise; malia que a
maior parte da creación destas mulleres anónimas quede para
sempre silenciada dadas as dificultades que atoparon para que as
súas obras trascenderan das catro paredes dos seus fogares.
“¿Y por qué sólo mujeres? Pues por esa sensación (...) de abrir las aguas
quietas y extraer de allí abajo un montón de sorprendentes criaturas abisales.
Además leyendo biografías y diarios de mujeres, una descubre perspectivas
sociales insopechadas, como si la vida real, la vida de cada día compuesta por
hombres y mujeres de carne y hueso, hubiera ido por derroteros distintos de la vida
oficial, recogida con todos los prejuicios de los anales.
(...) Porque hay una historia que no está en la historia y que sólo se
puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres.”
Rosa Montero
Historias de mujeres, 2007
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LESBOS

A primeira compositora que menciona a historia é
Safo, que naceu en Eresó, unha das cinco cidades
principais da illa de Lesbos, no mar Exeo, no 600 a.C.
Safo provén de familia nobre, o seu pai era un
próspero
comerciante
de
viños.
Considérase a mellor poetisa da Antigüidade;
literariamente é a primeira figura histórica feminina e os seus valores poéticos
foron recoñecidos polos seus propios contemporáneos. Platón e Aristóteles; este
último escribiu “….Os de Quíos enaltecen a Homero, que non era cidadán, e
os habitantes de Mitilene honran a Safo, aínda sendo como era unha
muller".
Cualificada por Sócrates como “fermosa”, contando entre os seus atributos “o
encanto do delicado, do exquisito e refinado e unha lúcida intelixencia á que a
cultura non falseara ata o punto de encubrir e disimular a tenrura da súa alma”.
Crese que aos once anos foi separada dos seus pais e os seus tres irmáns
menores para ser consagrada como sacerdotisa de Artemisa, en cuxo templo
desempeñou durante varios anos as funcións do seu rango.
Escribiu nun dialecto grego, o eólico. O seu nome, Safo, o dialecto no cal se
expresaba, significa “transparente”.
As composicións líricas dos antigos gregos non só eran lidas, senón tamén
cantadas e acompañadas por flauta, lira ou cítara. Quen creaba o poema
compoñía a música e, no caso de Safo, tamén os pasos de danza.
Por motivos políticos é desterrada por Pitaco, e parte a Siracusa, Sicilia. O exilio
permitiulle viaxar máis aló do Exeo e ilustrarse co contacto doutras culturas.
Durante seis anos, converteuse no centro do movemento cultural e artístico en
Siracusa, organizando certames literarios-musicais, recitais e espectáculos de
danza. Posteriormente, fundou a primeira universidade do mundo para mulleres.
Esa universidade foi pensada para a educación da súa filla, pero ao contratar ás
mellores instrutoras de diferentes ramas -arte, técnica, canto, danza e
literatura- formou unha escola sistemática á que bautizou como primeira
universidade.
Kérkilos, o seu marido ancián, morreu, legando a Safo unha fortuna que ela
converteu en institucións culturais. Erixiu unha casona señorial á que chamou
Museo, é dicir, o lugar das musas. Ao longo da súa vida, foi centro de varios
escándalos. O seu nome, unido ao do seu lugar de orixe, Lesbos, é sinónimo de
lesbianismo, pois con toda naturalidade exerceu esa práctica que entre os
antigos gregos era aceptable, tanto en homes como en mulleres, divulgándoa
mediante a súa espléndida lírica.
Safo escribiu nove libros de odas, cancións nupciais, elixías e himnos, pero
apenas se conservan algúns fragmentos de todos eles. Destaca a Oda a Afrodita.
Durante o século XX descubriuse un papiro con seis fragmentos dos seus poemas
e a Oda ás Nereidas. Dos seus nove libros de poemas, moi soados na antigüidade,
só se conservan algúns fragmentos.

KASSIA
BIZANCIO (IX)

No século IX, no seo dunha familia
aristocrática de Constantinopla, no Imperio
Bizantino, naceu Kassia, tamén chamada
Kassiane, Kassiani, Casia, Santa Casiana (810c.867).
Poetisa
musical
obras,
músicos

Venecia en 1601.

e compositora, da súa produción
consérvanse preto de cincuenta
moitas delas interpretadas por
e investigadores musicais modernos.

Escribiu máis de trinta himnos, executados
aínda na liturgia ortodoxa oriental; corenta e
sete breves himnos de oración entre outras
obras. Son as únicas escritas por unha
muller e incluídas no Triodion impreso en

Ao redor de 843 fundou un convento, e converteuse na súa primeira abadesa.
A súa mocidade viuse afectada por unha controversia que comezou séculos antes
do seu nacemento. A principios do século VIII, comezou a tendencia iconoclasta,
que quería evitar o culto ás imaxes sagradas, evitando a confusión de dirixir o
culto a elas e non ás persoas que representaban. No ano 726 o emperador do
Imperio Romano de Oriente ordenou a destrución de todas as imaxes, co que se
iniciou unha disputa doutrinaria entre as Igrexas de Roma e Contantinopla e na
sociedade bizantina.
A controversia minguara a fins do século VIII, pero despuntou novamente cando
Kassia estaba na súa adolescencia. A tradición narra que Kassia foi nun momento
exiliada por axudar a monxes e crentes partidarios de manter o culto ás imaxes.

ALMA MAHLER
AUSTRIA (1879 – 1964)

Con só 10 anos empezou a estudar
composición e piano, e con 22 anos xa
escribira
cen
libros.
Alma posuía unha forte personalidade
e
un
gran
atractivo
persoal.
Cando era pequena, o seu pai díxolle
algo que foi presaxio da súa vida:
“Actúa para seducir aos deuses”. Alma
mantívose fiel a esas palabras e
converteuse en musa inspiradora de
xenios
inmortais.
Casouse con Mahler, con Walter
Gropius, co poeta Franz Werfel e tivo
amores con Kokoschka e Gustav Klimt
Gran improvisadora ao piano, estudou
contrapunto e composición con Zemlinsky (compositor e profesor de
Schönberg), escribiu cancións para voz e piano, e ata se iniciou na
aventura de compoñer unha ópera.

Aínda que o Mahler solteiro sempre se sentiu interesado polas inquietudes
musicais de Alma, pouco antes de casar envioulle unha carta na que lle
deixaba moi claro que “o rol de compositor, o mundo do traballo,
correspondíalle a el, mentres que a ela lle tocaba facer o papel de
compañeira amante e parella comprensiva”.

No seu último piso, en Manhattan, dedicou dúas habitacións ás paixóns da
súa vida. A súa alcoba bautizouna como O Poder da Música e encheu o
salón de libros e pinturas e denominouno O Poder das Palabras

BÁRBARA STROZZI
ITALIA (1619 – 1677)
Nacida en Venecia, filla dunha simple
serventa, foi adoptada polo prestixioso
poeta Giulio Strozzi -do que quizá fose
froito ilexítimo- e, grazas ás inquietudes
artísticas que este lle insuflou, acadou
grande sona como cantante e compositora.
Giulio incorporouna nas súas series de
grupos de discusión, particularmente a
"Academia dos unísonos", onde ela foi
invitada a cantar e tamén a participar nos
grupos de discusión.
Estudou co compositor Francesco Cavalli.
Tivo importantes mecenas, a quen dedicou
varias das súas obras, entre eles Fernando
II de Austria e Sofía, duquesa de Brunswick e Luneberg.

A súa obra:
Bárbara publica en 1644 o seu primeiro Libro de Madrigais, adicado a Vittoria
della Rovere, gran duquesa de Toscana, con textos de Giulio Strozzi.
En 1651 segue un segundo volume de Cantate, arie et duette, adicado a
Fernando II de Austria e Eleonora de Mantua con ocasión das súas vodas. O
volume 3, Once Cantate, ariete a unha, due e tre voce, publícase en 1652. O
volume 5 é unha colección de música sacra, Sacri musicali affetti (1653), que
contén catorce composicións para voz soa e continuo dedicadas a Ana de
Austria. Só un destes concertos sacros é de carácter litúrxico, Salve Regina.
Os volumes 6 (1657) e 7 (1659) son coleccións de cantatas e arias a voce soa.
O oitavo e último titúlase sobriamente Arie. E o volume 4 que é mencionado
por Fetis baixo o título Cantate a voce soa, perdeuse e a súa existencia real
non está probada. Outras composicións súas están integradas en antoloxías
publicadas
durante
a
segunda
metade
do
século
XVII.
A súa obra céntrase na música profana -madrigais, arias e cantatas,
fundamentalmente- e nela evidéncianse os parámetros estéticos entre os que
se move: o Manierismo e o primeiro Barroco, entendendo este último como
resposta á artificiosidade extrema daquel.
Bárbara faleceu en Papua no ano 1677.

CLARA WIECK SCHUMANN
ALEMAÑA (1819-1896)

Foi sen dúbida a pianista máis importante do
século XIX. Estivo casada con Robert
Schumann. Con Johannes Brahms cultivou unha
amizade que durou ata a morte. Ademais de ser
pianista, escribiu a súa propia música e editou
moitas obras do seu esposo.
Escribiu música para piano só, cancións para voz
e piano, música de cámara e obras orquestrais.
As razóns polas que non se dedicou en maior
grado á composición, malia o seu talento
evidente, foron, entre elas, a súa carreira de
concertista, os seus oito fillos, a devoción polo
seu esposo e o papel da muller no século XIX.
Clara tivo unha formación musical privilexiada, o
que xunto coa súa comprensión musical e
habilidade lle permitía abordar exitosamente a composición.
Tivo unha gran fortaleza espiritual que lle permitiu soportar unha vida dura como
artista e chea de traxedias no ámbito persoal, como a separación dos seus pais,
a morte prematura de varios dos seus fillos e o intento de suicidio e a posterior
morte do seu esposo. Tiña algunhas inseguridades. Como compositora dubidaba
do seu talento, sen importar que fose evidente.
Foi unha muller fóra de serie en moitos aspectos. A carreira de Clara continuou
nos máis altos niveis profesionais ata poucos anos antes da súa morte. Realizou
ao redor de corenta xiras de concertos polo continente europeo e en todos
lados era recibida cos máis altos honores. Foi unha profesional no sentido
económico tamén: cobraba dignamente, igual que os outros virtuosos da época,
pois foi por moito tempo o único soporte da familia.

FANNY MENDELSOHN
ALEMAÑA (1805 – 1847)

Irmá do compositor Felix Mendelssohn,
posuidora dun enorme talento musical
que, con todo, pasou inadvertido ata os
nosos días. Catro anos maior que o seu
irmán, Fanny naceu en Hamburgo. Tanto
Fanny como Felix recibiron unha
esmeradísima educación que incluía
ciencias, cultura clásica e técnicas
artísticas.
Aos trece anos, Fanny tocaba O clave
ben temperado de memoria. Con todo,
malia a súa inclinación musical, na súa
época non era adecuado que a filla dunha
familia da alta sociedade alemá se
dedicase profesionalmente á música: iso
implicaba subir aos escenarios por
diñeiro, algo inaceptable para unha Mendelssohn. Felix fíxose mundialmente
famoso, mentres que Fanny, que axudou toda a súa vida a Felix na edición da súa
música, permaneceu sempre á sombra do seu irmán.
Con todo, e aínda que a resistencia foi grande, Fanny conseguiu producir máis de
400 partituras. Seis das cancións de Fanny foron publicadas co nome do seu
irmán, pero o groso da súa produción foi ignorado ata 1988.

Obra:
Compuxo cadernos de cancións Cancións sen palabras, obras para piano, o
oratorio Escenas da Biblia, e un Trío para piano, violín e violonchelo, a súa obra
máis importante.

FRANCESCA CACCINI
ITALIA (1587- 1640)
Francesca Caccini (18 de setembro de 1587),
compositora, cantante, profesora de música e
poeta italiana de comezos do Barroco.
Filla do compositor e cantante Giulio Caccini.
Foi a primeira muller en compoñer unha ópera.
A súa primeira actuación en público como
cantante foi na voda de Enrique IV de Francia e
de María de Médicis en 1600. O rei Enrique IV
quedou impresionado coa súa actuación e
propúxolle que
quedase
na súa corte. Os
funcionarios florentinos opuxéronse, e ela
regresou a Italia.
Pouco tempo despois, atraeu a atención de
Claudio Monteverdi, impresionado polo seu canto.
Máis adiante formou grupo coa súa irmá
Settimia e o instrumentista romano Vittoria

Archilei.
Durante este tempo empezou a desenvolver a súa habilidade como compositora e tamén
empezou a transcribir á partitura as recentemente estreadas óperas.
En 1625, obtivo un dos seus maiores éxitos coa ópera A liberazione dei Ruggiero dall'isola
d'Alcina, ópera que foi interpretada así mesmo en Varsovia en 1628, sendo esta a
primeira
ópera
italiana
representada
fóra
das
súas
fronteiras.
Ao contrario que as outras compositoras, Francesca foi bastante recoñecida no seu
tempo, e gozaba dunha fama tal que estaba considerada como "a Monteverdi de
Florencia". Morreu en 1640.

A súa obra
Francesca escribiu cinco óperas, catro das cales se perderon (soamente sobreviviu
A liberazione di Ruggiero). Igualmente compuxo obras relixiosas, seculares, vocais e
instrumentais. A única colección que perdura é unha publicación de 1618, Il primo libro
delle musiche. Ela escribía claramente para a súa propia voz e as súas capacidades.

HILDEGARD VON BINGEN
ALEMAÑA (1098 – 1179)
Naceu en Alemaña dentro dunha familia da
nobreza. Foi abadesa, líder monástica, mística,
profetisa, médica, compositora e escritora.
Coñecedora das teorías musicais de Guido de
Arezzo (coñecido por dar o nome ás notas tal e
como as coñecemos hoxe) e de Boecio, asombra
pola utilización de formas musicais que non eran
comúns
no
seu
tempo.
Tivo unha profunda aprendizaxe en latín, grego,
liturxia, música, oración, ciencias naturais (escribiu
un libro de medicina) e ademais unha disciplina
ascética. Malia que se chamaba a si mesma “pobre mulleriña”, non houbo campo
da
ciencia
ou
da
arte
que
non
tocara
con
mestría.
En 1136 converteuse en abadesa. Durante a súa vida experimentou visións que
interpretou como unha iluminación divina. Tamén tivo episodios de éxtase
mística.
Foi admirada e respectada por monarcas, papas, nobres cabaleiros e doctos
frades,
algo
inaudito
para
unha
muller
da
Idade
Media.
A súa música é considerada un apéndice das súas visións e escritos relixiosos.
Consideraba que o seu talento representaba a voz de Deus que falaba a través
dela.
Hildegard non foi a única muller da súa época en escribir música pero foi a única
que logrou manter a autoría de todas as súas obras, grazas a que supervisou
persoalmente a copia dos manuscritos.

Obras:

Compuxo setenta e oito obras musicais, agrupadas en Symphonia armonie
celestium revelationum: 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2
sinfonías (co significado propio do século XII), 1 aleluia, 1 kyrie, 1 peza libre e 1
oratorio (fascinante, pois o oratorio inventouse no século XVII). Ademais,
compuxo un auto sacramental musicalizado chamado Ordo Virtutum ("Orde das
virtudes", en latín), sobre as virtudes.

NANNERL MOZART
AUSTRIA (1751 – 1829)
Ós 7 anos de idade, o seu pai
comezou a ensinarlle a tocar
instrumentos
de
teclado
e
inicialmente
semellou
ser
unha
potencial nena prodixio. Leopold
levouna xunto co seu irmán en viaxes a
moitas cidades, tales como Viena e
París, para explotar os seus talentos.
Nos seus comezos destacouse como
excelente intérprete en clave e piano.
De calquera xeito, dada a opinión dos
seus pais, frecuente na sociedade da
súa época, facíase imposible que
continuara a súa carreira. Durante os
anos 1770, mentres Wolfgang triunfaba artisticamente en Italia
xunto co seu pai, Marianne debía permanecer na súa casa xunto a súa
nai. Igualmente tivo que quedar na casa co seu pai mentres Wolfgang
visitaba París e outras cidades (1777-1779) coa súa nai.
Existen evidencias de que Marianne escribiu composicións musicais,
como se deduce das cartas de Wolfgang gabando o seu traballo,
pero a voluminosa correspondencia de Leopold xamais menciona
ningunha das súas composicións, e tampouco sobreviviu ata hoxe
ningunha delas.
Amadeus estaba moi unido á súa irmá e escribiu varias obras no seu
honor: a Sonata en Re Maior K.251 de 1776, o Capricio K.395 de
1778, o Preludio e Fuga K.394 e quizais algunha outra.
Dise, mesmo, que o irmán pequeno chegou a interpretar en público
algunha das obras compostas pola súa irmá.

PILAR CASTILLO SÁNCHEZ
A CORUÑA (1895 – 1942)

Sabemos apenas nada desta pianista de proxección
internacional no comezo do século XX. Foi
profesora de piano e autora de dúas composicións
breves, Durme, unha nana para voz e piano, e
Maruxiña, unha muiñeira en que musica o poema de
Pondal do mesmo nome.
Máis son os interrogantes que se abren na vida
desta muller que as respostas que nós temos.
Porén, presentala así, mesmo con datos
fragmentarios, pode servir de estímulo para a
busca e preferimos isto que deixala durmir no
anonimato.
Nace na Coruña en 1895 e morre en 1952. Non temos constancia do lugar da súa
morte. Foi alumna de Canuto Berea e de Pilar F. de la Mora.
Desde moi nova dedícase a actividade concertística: en 1911, con dezaseis anos,
acompaña ao violonchelista Van Isterdael. En 1912 actúa en París, no Ateneo de
Madrid e en Niza. O 29 e 31 de xaneiro de 1919 acompaña a soprano Jenny
Dufau nun concerto organizado pola Sociedade Filharmónica de Bilbao
alternando lieder con obras de envergadura para piano só, de Debussy e de
Liszt.
Segundo María Luisa Ozaita (1995) o gran Rubinstein amosou interese por ela e
deulle consellos e apoio na súa carreira.
Outros comentarios dannos conta do seu talento como instrumentista.
En 1912 o crítico musical de Le Monde escribe sobre o concerto de Pilar Castillo
en París: “Acabamos de escoitar a unha moza de talento pianístico

extraordinario: o de mademoiselle Pilar Castillo, unha española de dezasete anos.
Son raras a esa idade tal forza, virtuosismo, técnica e musicalidade [...] Cando se
escoita, non se ten a impresión dun prodixio, xa que o seu xeito de tocar é fondo
e razoado”.

ROSARIO MARCIANO
VENEZUELA (1944 – 1988)

Foi pianista clásica, musicóloga e mestra. Rosario
deu o seu primeiro concerto en solitario coa idade
de seis anos e o seu primeiro concerto con
orquestra, aos nove.
Foi unha das primeiras pianistas en realizar
gravacións con pianos históricos (pianofortes) e
gravou un recital de música de Schubert en 1970.
A súa extensa discografía inclúe
gravacións de
obras compostas por mulleres e interpretadas por
ela; entre outras: Cécile Chaminade’s Concertstück
para piano e orquestra, ou obras de Teresa Carreño ou Clara Schumann.
Tamén se dedicou á música dos seus compatriotas e fundou un museo en
Caracas ca súa colección de pianos e instrumentos históricos. Ademais
dominaba cinco idiomas.
Recibiu o galardón Theodor Körner. Entre os anos 1994 e 1998 impartiu
clases na Universidade de Música e Artes Escénicas de Viena.
Na súa memoria instituíuse o Premio Rosario Marciano, outorgado pola
Asociación Internacional de Pianistas de
Viena en colaboración con VenKultur, a
Asociación de Cultura de Venezuela en
Austria.
O Museo do Teclado iniciou o Concurso
Nacional Rosario Marciano, dirixido a todos
os estudantes de piano ou pianistas
independentes.

AS MULLERES QUE PUXERON COR NO
MUNDO
IES ALEXANDRE BÓVEDA

1. Antigüidade.
Plinio o Vello na súa Historia Natural, recolle o
mito sobre a invención da pintura que atribúe
a unha muller chamada Kora, filla do oleiro
Butades Sicyonius, que trazou sobre un muro a
contorna da sombra do rostro do seu amado
cando partía para afastadas terras e así poder
recordalo poder recordalo.

2.

Idade Media.

ENDE
Primeira pintora española coñecida. Nada se sabe sobre ela; a única
referencia ao seu nome figura nas últimas páxinas de “El Beato de
Gerona”: Ende, pintora e serva do Señor”. “El Beato de Gerona”,
encargado para o abade Domingo no ano 975, foi escrito por Emeterio e
ilustrado por unha mller: Ende, pintrix.

A arte de Ende é moi diferente á dos outros beatos. Predominan nela os
trazos finos do pincel sobre a masa da cor dunha gran suavidade
expresiva e caracterizada por sinalar a conformación rectangular dos
rostros e o movemento das roupas de pliegues finos, delicados e
regulares. Representa escenas da vida de Cristo e sobre todo utiliza a
paixón que era moi inusual na súa época.
Fuentes: www.mujereshoy.com

Victor Rodríguez Costas 4ºB Nº21

3.

Renacemento.

Lavinia Fontana

(1552-1614)

Lavinia Fontana (1552-1614)
Nació en Boloña, Italia. Pintora de
retrato de personajes y cuadros para
iglesia en estilo Barroco. Hija de un
pintor bien reconocido en esa época,
Lavinia recibió desde pequeña la
instrucción de su padre. Al mismo
tiempo frecuentaba el círculo de
pintores más afamados, cosa que le
permitió desarrollar con seguridad las
dotes de artista. Sus trabajos más
requeridos consistían en retratar a
damas de la alta sociedad de su
ciudad.
Fontana fue reconocida en toda Italia. Emigró a Roma donde fue
contratada por Clemente VIII quién la designó como artista
oficial, durante un período de su papado.

Biografía: http://mujerespintoras.blogspot.com/2007/12/lavinia-fontana1552-1614.html

(Cremona, 1531 - Palermo, 1626)
Sofonisba Anguissola. Pintora renacentista da época
manierista.
Era unha das seis fillas dun nobre de Cremona:
Amilcare Anguissola. As súas irmás Elena, Europa,
Anna Maria, e Lucía tamén eran pintoras. Sofonisba
tivo unha carreira longa e distinguida. Ela era a
pintora designada na corte do Rei Felipe II de
España. Non lles permitiron estudar anatomía nen
debuxar da realidade, por iso a maior parte dos seus
cadros son delas mesmas e das persoas do seu
entorno.
O historiador da arte Giorgio Vasari escribiulle a seu
pai: "amosa gran aplicación e mostra máis gracia que cualquera outra muller
da súa idade nos seus esforzos por debuxar. . . [e] creou pinturas raras e moi
bonitas."

Retrato de muller nova
Valois
1565
cm
Óleo sobre lenzo
lenzo
Prado

O xogo de xadrez

Isabel de

1555

1565
205 x 123

Óleo sobre lenzo

Óleo sobre

M. Navrodwe. Polonia

Museo del

www.wikipedia.com

www.ciorraga.com/mujeresartistas

4.

Barroco.

LOUISE MOILLON
Francia (1610-1696)

Unha importante pintora dentro do xénero do
bodegón en Francia foi Louise Moillon. Nacida en
París, no ano 1610, foi filla dun pintor de paisaxes e
retratos, que se dedicaba tamén ó comercio de
cadros na feria de “Saint-Germain-des-Prés” , a cal
contaba tamén cun gremio de pintores onde acudían
artistas holandeses.
Os bodegons de Louise Moillon non son tan
sotisficados como os que realizaban os artistas
holandeses, os dela presentan unha estética máis
sosegada e silenciosa. Nas súas composicions
desplega froitas e hortalizassobre unha mesa,
dispostas sobre canastas ou recipientes de
porcelana, con gran precision no detalle. Os
elementos están tomados desde un punto de vista
elevado, As suas obras presentan notorios cambios
no transcurso do seu desenvolvemento. O comezo as composicions eran simétricas e sencillas, cos
obxetos separados e cunha iluminación uniforme. Nos seus traballos de 1637 os elementos están
colocados de forma superpuesta de maneira máis natural, a riqueza do colorido e maior, sobre todo
nas tonalidades verdes, e a luz é máis focalizada. Os seus últimos traballos presentan unha
disminución na destreza e sensibilidade estética.

Bodegón con frutas
1635-1640
Óleo sobre lienzo
87,5 x 112 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
La vendedora de frutas y legumbres
1630
Óleo sobre lienzo

www.mujerespintoras.blogspot.com www.ciorraga.com

Italia(1675-1757)
Muller artista, nacida en Venecia. É unha pintora de
retratos no estilo Rococó, escola superior ao movemento
barroco. Converteuse nunha especialista do retrato ao
pastel (execútase con xiz de consistencia pastosa
caracterizadas pola palidez da súa coloración). A súa
habilidade nun xénero que estaba moi en boga en toda
Europa serviulle a fama de gran artista, con esta técnica
retratou a un sen número de clientes adiñeirados. As
súas obras presentan unha caracterización que realizan
os personaxes o mesmo tempo exhibe suavidade debido
a gran sutileza con a que reproduce os detalles.
En 1721 visitou París, dous anos despois en Módena foi hóspede de Rinaldo de Este
e no 1730 estivo na corte de Carlos VI en Viena.
Nos últimos anos da súa vida sufriu unha perdida de visión polo que tivo que
renunciar a pintura o pastel.
Polo refinamento e aparente superficialidade dos seus retratos, Rosalba Carriera
converterase nunha das maiores interpretes do gusto dos costumes europeos na
vixilia do fin da hexemonía das clases aristocráticas na análise aguda da personaxe
do ambiente no que se move.
Entre as súas obras están:

A moza

Verán: a moza suxeitando
pexegos

http://www.artehistoria.jcyl.es
http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl

Moza lendo

5.

Neoclasicismo.

Angélica Kauffmann
Coire, Grisones, 1741 - Roma, 1807
Pintora suiza, Angélica Kauffmann fue un prodigio del niña, que se inició en el
arte junto a su padre, el pintor Joseph Johann Kauffmann . Después de la
muerte de su madre, ella viajó a través de Austria y Italia con él y le ayudaba
a pintar en los fondos de sus trabajos, pero pronto consiguió una reputación
sólida como artista. Estuvo influida por Correggio y Carracci y copió los
trabajos de estos pintores como parte de su entrenamiento artístico.
Después su estilo reflejó un sabor neoclásico influenciado por Benjamín West
y Sr. Joshua Reynolds.
En 1766 Kauffmann viajó a Londres. Ella produjo muchos retratos (lo mejor
de su obra) y pintura decorativa, pero prefirió los cuadros de historia que
eran considerados el género artístico más alto. Un testimonio del éxito de
Kauffmann es que fue uno de los miembros fundadores de la Academia Real
británica en 1768.

Esta en:

Titulo:
Dimensiones:
Año:
Tècnica:

6.

Século XIX.

Mary Cassatt (1844-1926)
Pintora estadounidense nacida en Pittsburgh (Pennsylvania) en
1844.
Inicia sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania
(1861-1865), a pesar de no contar con el apoyo de su familia. En
1866 decide estudiar por sí sola y se muda a París. Regresa a
Estados Unidos al comienzo de la guerra.
Conforme estudia a los maestros y debido a las indicaciones de su
maestro Camille Pisarro su estilo va evolucionando. Hasta que en
1874 la invitan a exhibir su trabajo con los impresionistas, por lo
que participa en varias exposiciones impresionistas.
Deja el impresionismo y sus obras se vuelven más realistas, experimentando con diversas
técnicas.
La mayoría de sus obras muestran escenas domesticas y retratos de madres e hijos.
Fuentes: wikipedia, epdlp, ciorraga, imágenes google.

OBRAS
“Dama en la mesa del té”(1884) M.O.M.A, Nueva York.

“El paseo en barca”(1893-1894) Galería Nacional de Arte,
Washington.

“La carta”(1891) Galería Nacional de Arte, Washington.

“Caricia

maternal”(1891)

M.E.T,

Nueva

York.

Eva Gonzalès
Francia (1849-1843)
Eva Gonzalés, nace en París el 19 de abril de
1849, morre o 5 de maio do 1883 na mesma cidade.
Filla do escritor español Emmanuel Gonzalés,
comeza a estudar pintura aos 16 anos. Máis tarde
será discípula de Manet, en cuxo taller será modelo
e alumna. Por aquel entón tamén era profesor de
Berthe Morisot.
Esta amizade con Manet permitiulle unha relación
moi próxima cos impresionistas clásicos como
Pissarro e Monet.
A influencia de Manet na súa pintura é visible ata
1872, despois o seu estilo vólvese máis persoal e
abandona a cor intensa e comeza a utilizar pasteis.
En 1879 cásase cun dos irmáns del gravador Henri Guerard, nacendo
desta relación a súa filla Julie. Falece a causa dunha embolia orixinada
nun parto, 5 días despois da morte do seu mestre Manet.

Obras

O Aseo (1879)
Óleo sobre lenzo
Colección privada

Zapatillas brancas (1879-1880)
Óleo sobre lenzo
23x32cm

Lendo no bosque(1880)
Óleo sobre lenzo

Musée du Petit Palais

Megan Alonso González

(Francia, 1864-1943)
En 1864 nace en Villeneuve. Mentres o seu pai comprende
o seu interese pola arte a súa nai oponse a esta opinión,
xa que non estaba ben visto nas clases burguesas da
época, polo tanto o seu único e gran apoio será o seu
irmán Paul. Cando a familia se traslada a París, ela
inscríbese na Académie Colarossi e mantén un estudo
xunto a tres amigas inglesas. Coñece ao escultor Auguste
Rodin e chegarán a ter unha relación amorosa aínda que
el está unido sentimentalmente a outra muller á que non ten intención de
deixar para casarse con Camille. Malia iso ela pousará para o escultor e
colaborará con el en moitos actos artísticos e culturais, por exemplo a
colaboración na realización dalgunhas figuras de Porte de l'enfer. Unha
vez rota a súa relación co escultor, entra na súa vida Claude Debussy
pero, tamén el está unido a outra muller. Mentres, as súas obras
alcanzan certo éxito e aparecen con frecuencia artigos sobre ela nas
revistas de arte. Algo inestable emocionalmente, as súas crises nerviosas
empezan a ser cada vez máis frecuentes chegando, nalgunhas delas, a
destruír parte da súa obra. Non atopa apoio na súa familia pois a súa nai
e a súa irmá seguen sendo hostís á súa forma de vida e o seu irmán Paul
está lonxe. Á morte do seu pai en 1913 é recluída nun sanatorio
psiquiátrico do que xa non sairá pese á súa recuperación e aos
desgarrados rogos que dirixe ao seu irmán. En1943 morre.
Obra

Título: L'Âge Mûr (segunda versión)
Data: 1899-1913
Técnica: escultura de bronce.
Dimensións: 114cm x 163cm x 72cm
Museo: Art Renewal Center, Estados Unidos

Título: El vals
Data: 1905
Técnica: escultura de bronce
Dimensións:
Museo: Musée de Poitiers

Bibliografía:
www.wikipedia.org
www.google.es/imagenes
www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Claudel.htm
Freitas
www.ciorraga.com/mujeresartist

Lorena Domínguez

7.

Século XX

Frida Kahlo
(Collocan, Ciudad de México, 1907-1954)

Aínda que Frida tiña un estilo moi persoal,
destaca por unha síntese de elementos surrealistas e
expresionistas cunha temática moi popular e
autobiográfica. A pesares de ter nacido no ano 1907,
ela situaba a súa data de nacemento no 1910, ano do
inicio da revolución Mexicana, xa que quería que a súa
vida comezara co México moderno. Este tipo de detalles
mostran a súa singular personalidade marcada dende a
súa infancia por un sentido da independencia e da
rebeldía contra los hábitos sociais e morais.
Tamén estivo marcada polo sufrimento físico, e así
quedou reflectido na súa obra. Contrae a poliomielite en
1913, que lle deixou a secuela permanente de ter a
perna dereita moito máis delgada que a esquerda.
Continuou con diversas operacións, enfermidades e lesións.
En 1922 entrou na Escola Nacional Preparatoria de Cidade de México, a máis
prestixiosa institución educativa de México que empezaba a admitir a chicas
como alumnas. En setembro de 1925 un accidente de tranvía ocasionoulle
lesións permanentes debido a que a súa columna vertebral quedou fracturada,
así como diversas costelas, colo e a pelve, dislocou o pé dereito, quedando
machacado, o seu ombro descoiuntouse e un pasamáns atravesoulle o ventre,
introducíndoselle polo costado esquerdo. A medicina do seu tempo torturouna
con operacións cirúrxicas (32 ao longo de toda a súa vida), corsés de distintos
tipos e diversos mecanismos de "estiramento". Debido a isto e ao tempo que
debía de estar en repouso empezou a pintar e en 1926 pintou o seu primeiro
autorretrato. O primeiro dunha longa serie na que expresará os eventos da súa
vida e as súas reaccións emocionais. A maioría das súas pinturas as realizará
estirada na cama e no baño cun espello no teito. Porén gran forza e enerxía por
vivir permitíronlle unha importante recuperación.

Las dos Fridas (1939)

Museo de Arte Moderno de México
172 x 172 cm.
Óleo sobre lienzo

Bibliografía: Wikipedia, la enciclopedia libre.
Cordón

Gloria Almeida

Alemaña (1887 - 1962)
Foi unha pintora e fotógrafa alemá do
expresionismo, que é un movemento artístico
xurdido no seu país a comezos do século XX, en
concordancia co fauvismo francés (un estilo
pictórico que se caracteriza polo emprego de cores
intensas e o cromatismo antinatural, e que desexa
plasmar os sentimentos do artista).
En 1897 asistiu a unha escola de arte para mulleres.
Münter ve os cadros de Matisse e outros fauvistas, o
que cambia o seu estilo a longo prazo.
Münter comeza a desenvolver un estilo abstracto
propio, con brillantes cores sen mesturar, formas
fortes, todo delineado por escuras liñas de
separación. Convértese en membro fundadora da
“Nova Unión de Artistas do Blaue Reiter”.
Debido a unha constante depresión, practicamente
deixa de pintar. Durante un período de residencia
en Berlín, 1925, produce reducidos retratos de
mulleres feitos a lapis. Tras unha longa estancia en
París a súa actividade creativa colle un novo impulso.
Durante a Segunda Guerra Mundial escondeu máis de 80 obras de Kandinsky e outros
membros do Blaue Reiter, ademais das súas propias, salvándoas da destrución.

A SÚA OBRA:

Título: Almorzo dos paxaros
mit Raureif
Ano: 1934
Dimensións: 18 x 21’75 cm
cm
Técnica: óleo
Onde está?: NMWA
Von der Heydt

Título: Staffelsee en outono.

Título: Landschaft

Ano: 1923
Dimensións: 13’75 x 19’25 cm

Ano: 1911
Dimensións: 52 x 71

Técnica: óleo
Onde está?: NMWA

Técnica: óleo
Onde está?: Museo

www.wikipedia.com

www.ciorraga.com/mujeresartistas

Estados Unidos (1848-1933)
Biografía:
Lilla Cabot Perry (13 de enero de 1848—28 de febrero de 1933)
fue una artista estadounidense que trabajó dentro del
impresionismo, con retratos y paisajes en la manera libre de su
mentor, Claude Monet Perry comenzó su carrera como una
artista sin formación – no empezó su educación formal hasta
los 36 años. Aunque provenía de una familia con dinero, Perry
se basó en sus pinturas a lo largo de toda su vida para
proporcionar a su familia el sustento con el que sobrevivir.
Su vida le proporcionó innumerables experiencias que
formaron grandemente su estilo y la temática de su obra.
Desde sus primeras influencias por parte de la filosofía de
Ralph Waldo Emerson y su amistad con Camille Pissarro a su
formación posterior con artistas del impresionismo, realismo,
simbolismo y el movimiento realista social alemán - las influencias de Perry tenían muchas
facetas. El resultado de esta mezcla de movimientos artísticos y estilos es una obra que está
marcada por una elegante presentación del color, la luz y la vida.

Obras:

The Pearl, 1913,
Garden,
collection Eleanor
Grew),
and Irv Welling.
Moffat

Child in Kimono

Child in a Walled

(Alice Perry), 1898,

Giverny (Lilla Cabot

Collection Mrs. Lilla

1909, Collection Sara

Cabot Levitt.

Srebro.

Información:
- http://es.wikipedia.org/wiki/Lilla_Cabot_Perry
- http://pintura.aut.org

CINDY SHERMAN
(Nueva Jersey 1954)
Biografía:
Artista estadounidense.
En 1977 se traslada a
Nueva York, donde
rueda sus primeras
secuencias de cine, a las
que no pone titulo. En
1980 realiza fotografías
en color con
proyecciones en el
reverso de la pantalla.
Realiza diversas
exposiciones. En en
1983 recibe la beca
Guggenheim. La
mayoría de las
fotografías de Cindy
Sherman, son
fotografías de sí misma,
transformadas e integradas en estilos e imágenes típicas en
medios de comunicación.

Algunas de sus fotografías:

(1978)

(1978)

(1978)

(1979)
Saqué la información de ésta página:
http://www.ciorraga.com/Mujeresartistas/inicial/index
.htm

Gisèle Freund (Berlín, 1912 París, 2000)

Gisèle Freund hizo de su cámara un arma cargada de
futuro. Fotógrafa peculiar y socióloga de la fotografía y
las gentes, luchó no sólo por la dignidad de la mujer,
sino por la de los seres humanos. Retrato a escritores y
artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo entre otros.
También fue considerada la retratista oficial del ya
fallecido presidente de la República francesa François
Miterrand.
Fue una amante entregada y sincera de la disciplina artística que cultivaba, aunque al
final de su vida, dominada por un cierto y desolador escepticismo, sentenciara: “La
fotografía es la total falsificación de la realidad”.
Nació el 19 de Noviembre de 1908 en Schöneberg. Acabo su bachillerato y por ese
motivo su padre le regaló una cámara.
Sus primeras fotografías impactantes datan de 1932. Las realizó durante las
manifestaciones de los demócratas contra el incipiente nazismo alemán. Estudiaba
Sociología y estaba comprometida políticamente con los defensores de la
democracia. En el año 33, Hitler tomó el poder. Cuando iba a ser detenida, alguien la
avisó y huyó a París.
En 1935, conoció a Adrienne Monnier, quien le ayudó en su carrera y le presentó a la
mayoria de los escritores que atrapó con su objetivo.
Sus retratos de James Joyce adquirieron una gran fama. Uno de ellos fue portada de
la revista Life, con motivo de la publicación de El despertar de Finnegan. Sin
embargo, nuevos tambores de guerra volvieron a atormentar su espíritu pacífico y
pacifista. Las tropas alemanas se encontraban cerca de París, y su nombre,
subrayado en la lista de perseguidos por la Gestapo. Se refugió en un pueblecito
francés del Lot llamado Saint Sozy. Su frenética actividad fotográfica se tomó un
descanso y sólo captó algunas instantáneas de los miembros de la familia que la
acogió.
Así, en 1942 decidió viajar a Argentina invitada por Victoria Ocampo, conocida y
reconocida intelectual y fundadora de la revista y editorial Sur. Comienza así su
segundo exilio. Allí permanecerá hasta poco después de finalizar la guerra.
Regresó a Francia para, posteriormente, viajar a Estados Unidos. En 1947, se integró
en la conocida agencia fotográfica Magnum. De esa época destaca su reportaje sobre
Eva Perón que, en 1950, publicó Life y que adquirió una enorme trascendencia.
Ese mismo año fue invitada a pronunciar varias conferencias en México. Viajó con la
intención de permanecer allí durante dos semanas pero el país y sus gentes
ejercieron tal magnetismo sobre ella que su estancia se prolongó hasta 1952.
Conoció y trató a artistas de la talla de Diego Rivera, Orozco y Siqueiros y, por
supuesto, a Frida Kahlo. Sus fotos de Rivera son ensalzadas por su magnífico
colorido y su calidad; en ellas, la imagen del pintor se funde con las figuras y las
formas de una de sus pinturas en México ciudad.
De vuelta a Estados Unidos habría de sufrir una brutal decepción. Su nombre había
aparecido en las listas negras de intelectuales, artistas y actores considerados
comunistas por el senador estadounidense McCarthy. Fue el episodio que se conoció
como la caza de brujas, localizado fundamentalmente en los estudios
cinematográficos de Hollywood. Robert Capa, ante tal circunstancia, y
comportándose igual que muchos de los reaccionarios e insolidarios productores y
dueños de los grandes estudios, despidió a la fotógrafa.
Pero Gisèle no se arredró y siguió trabajando. Hizo fotos, publicó libros, pronunció
conferencias y llegó a ser la autora del retrato oficial del presidente francés Miterrand
en 1981. Recibió premios y galardones; fue admirada y ensalzada. Sus controvertidas
opiniones sobre el mundo de la fotografía comenzaban a ser conocidas a través de
sus libros y suscitaban críticas, en muchos casos nada benévolas, entre sus colegas.

Freund se mostraba escéptica, como dice Honnef, ante la reivindicación de la
categoría de arte por parte de la fotografía.
Murió el 31 de marzo del año 2000; con ella desapareció un concepto ético de la
imagen. Sin ella, la historia de la fotografía no hubiera sido como es.

Obras

Retrato de Virginia Woolf
Retrato de Eva Perón
Retrato de Henry Matisse
http://bibliotecaignoria.blogspot.com/2008/05/fotografas-de-gisle-freund.html

Eva Rubinstein
Argentina (1933-)

Eva Rubinstein nace en Buenos Aires (Argentina),
en 1933. Vive esencialmente en París hasta el
inicio de la guerra y más tarde en Estados
Unidos. Aprende desde niña la danza, y es por
eso que desarrolla tal faceta profesional en
Broadway y en diversas giras internacionales.
También hace teatro, con especial repercusión
en la representación de El diario de Anna Frank,
en el año 1955.
Su carrera fotográfica empieza en 1967,
auxiliada por Sean Kernan. Sus trabajos,
especializados en retratos, desnudos e interiores,
han aparecido en revistas y publicaciones
internacionales. También ha llevado a cabo numerosas exposiciones en
todo el mundo.
Durante un tiempo, lleva a cabo encargos para empresas comerciales
(fotos de prensa, documentales, balances anuales de empresas), pero se
dedica cada vez más a sus objetivos personales. Dirige talleres de
perfeccionamiento fotográfico en Estados Unidos y Europa. También ha
publicado dos monografías (en 1974 y 1983) y un álbum titulado Lodz, breves
encuentros (1998).

Título: La jaula
Año: 1970
Técnica: ¿
Dimensión: ¿
Lugar dónde está
expuesto: ¿
Fuentes:
www.ciorraga.com
Enciclopedia Larousse
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Georgia O’Keeffe
Wisconsin 1887 – Nuevo México 1986
Naceu en Sun Prairie, nunha familia de granxeiros.
Estudou pintura en Chicago e Nova York. Foi
profesora en Amarillo, Texas en 1914, e en 1916 en
Carolina do Sur. Non abandoou Estados Unidos ata
que foi vella, por iso se lle considera a primeira
artista puramente estadounidense.
En Carolina do Sur, mostroulle o seu traballo a
Alfred Stieglitz, fotógrafo posuidor dunha galería de
arte. A este impresionoulle o seu traballo, e
O’Keeffe autorizou a Stieglitz que o exhibira. Viviron
xuntos un tempo en Nova York, pero O’Keeffe quixo viaxar ao Oeste. Na súa
estancia en Nova York, coñeceu aos grandes modernistas americanos: Charles
Demuth, Arthur Dove, Marsden Hartley, John Marin, Paul Strand e Edward
Steichen.
O’Keeffe pasou moito tempo en Novo México, e estableceuse alí despois de
falecer Stieglitz no 1946, ata o día da súa morte no 1986 aos 98 anos.
É coñecida polas súas pinturas da natureza, plantas, paisaxes, flores do
deserto…
Os seus cadros se interpretan coma Yónicos, e as súas
pinturas e os seus bordes difuminados evocan imaxes
abstractas.
Nome: El arbol de Gerald I
Ano: 1937
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensións: 101.6 x 76.2 cm
Localización: The Georgia O’Keeffe Foundation, Abiquiu (New
Mexico)
Fontes: www.wikipedia.com
http://pintura.aut.org/SearchAutor?Autnum=11.341

Pintora e ilustradora portuguesa. Naceu en Lisboa dentro dunha familia adiñeirada
durante os años do réxime de Salazar. Enviada a
estudiar ao St Julian's School en Portugal antes de
ingresar no Slade School of art onde conoció ao
tambén artista Victor Willing, con quen se casou.
Émbolos dous dividiron o seu tempo entre
Portugal e Inglaterra ata 1975, cando se
trasladaron definitivamente ás illas británicas. En
1988 Willing morre despois de sufrir durante
anos de esclerose múltiple. Os seus primeiros
traballos datan das décadas de 1960 e 1970,
neodadaista ou estilo informal. Mestura
diferentes técnicas con pintura e colaxe, xoga con imaxes infantís, fetichistas e
traumáticas. Todo isto convírtese en fundamental en no seu estilo de madurez.

DANCING OSTRICHES 1995
1994
Pastel sobre papel

Pastel sobre lenzo

162 x 155 cm

120x160 cm

Saatchi Gallery

Saatchi Gallery

Información sacada de:
http://www.mcu.es/novedades/novedadesPaulaRego.html
imágenes Google
enciclopedia el país
http://www.museoreinasofia.es/s-exposiciones/PaulaRego/panorama01.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/25/cultura/1190731241.html

Muller can

Naceu en Varsovia, Polonia en 1898. Destacou pola beleza
dos seus retratos ó óleo en estilo Art. Deco, do que foi a mellor
expoñente. O seu primero meste foi o artista francés Maurice
Denis.
Dicían dela que era unha nena autoritaria e con carácter. Coa
idade de 12 anos pinta o seu primeiro traballo, o retrato da súa
irmá. Pero non é ata 1911 cando descubre a súa paixón pola arte
nuha viaxe que fai coa súa avoa a Italia.
En 1916 cásase en San Petesburgo co avogado polaco Tadeusz
Lempicki do cal obtén o seu pseudónimo.
O seu marido foi apresado por culpa da Revolución de outubro,
ela sacouno do presidio e trasladáronse a Copenhague, máistarde trasladouse a París onde
naceu a súa filla Kizette.
En 1925 tivo lugar a primeira exposición Art. Deco de París, onde se fixo un nome
como artista, dous anos despois gañou grazas a Kizett no balcón o primero premio na
Exposición Internacional de Burdeos. Divorciouse do seu marido e coñeceu ao barón Raoul
Kuffner, co que máis tarde se casa, pese a súa orientación bisexual. En 1960, Tamara cambia
o seu estilo, pasándose o abstracción
O 18 de marzo de 1989 morreu en Cuernavaca (México)

Tamara in the Green Bugatti (1925)
Óleo sobre táboa
Colección privada

Información obtida en es.wikipedia.org y de www.ciorraga.com

