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Ola, 
chámome Maxina e gústame tanto pintar que o papel que-
doume pequeno. Agora só traballo en muros e paredes! Vi-
ches algunha vez unha pintura tan grande coma unha casa? 
Non? Pois en Teo temos unha chea de exemplos! Acompáña-
me no paseo e descubrímolos xuntas! 
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Que é a arte urbana contextual? 

Ás pinturas grandes, tan grandes que poden ocupar a parede dun edificio, un muro ou unha casa, normalmente, 
chámaselles murais. Os murais son parte dunha manifestación artística coñecida como arte urbana. 

As manifestacións artísticas da arte urbana teñen unha característica en común: todas fanse na rúa. Por iso, ás 
veces, a arte urbana tamén se chama arte de rúa. É unha sorte porque calquera persoa pode gozar delas! 

Sabías que... unha manifestación artística é unha maneira de usar a imaxinación para 
contar as nosas ideas, sentimentos ou desexos? O debuxo, a fotografía e as películas son 
tamén manifestacións artísticas. Ocórrenseche outros exemplos?
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Hai moitas formas de facer unha obra de arte urbana: con pintura ou con spray, soas ou con outras compañeiras, 
con moitas cores ou só algunhas, con personaxes ou paisaxes... Podemos pintar todo o que imaxinemos!  

Se pintamos cousas que axudan a entender o contexto, é dicir, a entender o lugar no que facemos a obra, as 
persoas que viven nel e as súas historias, dise que facemos arte urbana contextual.

A que non que pintarías na parede dunha escola o mesmo ca na dun hospital? E nunha biblioteca e nun campo 
de fútbol? Pensa ideas para cada sitio.
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Imos pintar! 

Para poder traballar en superficies tan grandes é imprescindible ter o material de traballo ben organizado. Hoxe 
ando un pouco despistada e vou precisar un chisquiño de colaboración. Axúdasme? Une cada utensilio co seu 
nome para que poida preparar a miña mochila de muralista! 

Se o poño no corpo podo pintar sen 
perigo en lugares altos!

Aparello con mango e peliños que 
uso para pintar  

Debuxo de proba en papel para 
saber como pintar

Ferramenta de mango longo que 
emprego para estender a pintura

Recipiente no que gardo a pintura, 
líquida ou en spray

Arnés

Bosquexo

Bote

Brocha

Rolete
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Ademais, para poder chegar ás partes máis altas de paredes e muros, ás veces preciso usar ferramentas espe-
ciais. Escribe as letras que faltan para atopar o último que necesitamos para comezar a pintar!

       
ESC__L__IRA                             AND__M__O   GUIND__STR__
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Como son unha rapaza e me gusta facer murais, ás veces escoito comentarios que non teñen sentido. Hai xente 
que se estraña ao verme manchada, cargada de botes de pintura ou manexando un guindastre. Como se hou-
bera cousas que non puidésemos facer simplemente por ser homes ou mulleres, nenas ou nenos. Por sorte, eu 
son feminista e sei que non é certo!

Sabías que... O feminismo defende a igualdade de dereitos entre homes e mulleres, ne-
nas e nenos. É dicir, as persoas feministas cremos que todas as persoas podemos facer as 
mesmas cousas e, ademais, facelas igual de ben.
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Eu tamén podo! 

Imos demostrar que todas temos diferentes capacidades para facer as cousas que queremos e que nos gustan! 
Rodea cun círculo todas as actividades que poidas facer. Despois compara as túas respostas coas das túas 
compañeiras e compañeiros.
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Sabedes cal é a mellor forma de mudar 
ideas erradas? Poñerse mans á obra! 

É o que fixeron as rapazas de 7H Cooperativa 
Cultural, coa axuda dos concellos de Teo, 
Ames, Brión e Compostela. Para demostrar 
que as mozas pintamos marabillosos murais, 
en 2019 crearon o festival feminista de arte 
urbana e contextual Delas Fest.  

O Delas Fest chámase así porque é un fes-
tival no que todas as artistas que participan 
son mulleres. Ademais, igual ca min, son fe-
ministas! 

Ás artistas feministas interésalles moito contar 
historias doutras mulleres que admiran e que 
moita xente non sabe que existen. Desta for-
ma a arte serve para loitar contra o machis-
mo.

Ademais, como en Teo temos veciñas con 
vidas moi interesantes, as obras do Delas 
Fest  axúdannos a coñecelas mellor. 

Sabías que... O machismo é o conxunto de ideas e actitudes que consideran que as mu-
lleres e as nenas son menos importantes e capaces ca os homes e os nenos? Que parvada, 
verdade? Como imos pensar que hai persoas que poden estar por riba doutras! Pois, aínda 
que pareza mentira, ata non hai moitos anos non deixaban ir as nenas á escola e había moi-
tas profesións que estaban totalmente prohibidas para as mulleres!
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Cada ano o festival celebra unha nova edición e as súas organizadoras xa están na procura de ideas para as 
próximas obras. Botámoslles unha man?

Ti tamén podes ser artista! Imaxina e logo debuxa o mural que che gustaría facer no Delas Fest. Se precisas 
ideas, pensa nas mulleres e nenas que coñeces: a que fan cousas fantásticas que merecen ser contadas? Tamén 
podes preguntarlle ás túas avoas e a outras persoas maiores, seguro que che contan historias incribles de cando 
elas eran nenas.
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As primeiras convidadas do Delas Fest que chegaron a Teo foron Dúo Amazonas. Este é o nome que usan as 
artistas Nati Andreoli (Arxentina, 1992) e Lina Castellanos  (Colombia, 1990) cando pintan xuntas. Encántalles 
facer murais entre as dúas porque se lles ocorren mellores ideas ca cando os fan soas. Ademais traballar en 
colectivo é máis divertido!

Sabías que… Crese que as amazonas eran un pobo conformado só por mulleres 
guerreiras, expertas usando o arco e montando a cabalo. Como eran moi bravas, 
é probable que Nati e Lina escolleran o seu nome para asinar as súas obras. Ade-
mais, como son dúas, engadiron a palabra “Dúo” para que se soubera.



FEMINISMOS NOS MUROS

11

No túnel da estrada que conecta Luou con Solláns as artistas pintaron a cinco mulleres que bailan, cantan e tocan 
a pandeireta para celebrar e agradecer a importancia do traballo das leiteiras.

 

Sabías que… As foliadas son reunións nas que a xente baila, canta e toca instru-
mentos, como a pandeireta, a gaita ou o tamboril. A Dúo Amazonas gustoulle tanto 
este tipo de festa que para facer a súa obra inspiráronse en fotografías de varias 
veciñas de Luou, integrantes do grupo de baile da Asociación A Mámoa.   
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Se te fixas, entre as figuras protagonistas hai algo escrito: “Espertade, irmás, que xa pasaron as leiteiras”.  Es-
coitaras algunha vez esta expresión? Se non é así, procura o seu significado: preguntar ás máis maiores pode 
ser o mellor recurso!
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As pandeireteiras do mural de Dúo Amazonas teñen unha vestimenta moi especial: o traxe galego. Fíxate no 
nome de cada elemento e despois búscao no mural. 

Pano de pescozo: átase no 
peito e adoita ser pequeno.

Chambra: camisa ancha 
e frouxa.

Cofia: ponse na cabeza. Dengue: é como unha capa 
con puntas longas que se cru-
zan sobre o peito e se atan 
por detrás.

Mantón: colócase por 
enriba dos ombreiros e das 
costas, sen atar.
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Durante a segunda edición do Delas Fest, a artista que visitou Teo foi Lidia Cao (Santiago de Compostela, 
1997). Xa de nena lle gustaba tanto debuxar que nin sequera precisaba cores: cun bolígrafo era quen de ilustrar 
libros e libretas! Cando medrou, decidiu estudar ilustración e, con práctica e insistencia, conseguiu converter en 
profesión o seu pasatempo favorito! 

Sabías que… Lidia vive desde cativa na vila galega de Ordes. Alí medrou rodea-
da dos enormes murais que, ano ano, se realizan no Desordes Creativas, o festival 
de arte urbana máis antigo de Galicia. Non é de estrañar que esa experiencia a 
inspirase a converterse en muralista!
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No pavillón de Calo, Lidia Cao quixo lembrar a historia das irmás Aurora e Manuela Liste Forján, que coa súa 
forza e bravura foron quen de protexer a súa familia daqueles que intentaban facerlles dano polas súas ideas. 
Coñecidas como “as leiteiras de Calo”, aparecen pintadas diante da súa casa familiar en Ameneiro, onde tiñan 
vacas e traballan o campo.

Sabías que… As leiteiras eran mulleres que percorrían casa a casa as aldeas e 
vilas para vender o leite das súas vacas. Moitas levábano na cabeza e ían cami-
ñando! Imaxinas ir de Teo a Santiago a pé? Pois algunhas leiteiras do noso concello 
facíano!
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Un temporal de vento e choiva borrou as fermosas cores do mural de Lidia Cao. Axúdasme a devolverlle a vida? 
Utiliza as cores que máis che gusten!
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