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A guía que tes entre as túas mans enmárcase nas 
accións de sensibilización impulsadas polo Centro 
de Información á Muller (CIM) de Teo con motivo do 
8 de marzo de 2021. O seu obxectivo é trazar un 
camiño que nos achegue á arte urbana feminista e 
contexual a partir das pezas murais con perspectiva 
de xénero que habitan o noso concello. 

Así, nas seguintes páxinas abordaremos algunhas 
cuestións clave para analizar os significados e ca-
pacidades de expresións artísticas contemporáneas 
como o muralismo e a súa utilización como ferra-
mentas a prol da igualdade, a reivindicación do 
rural como espazo vivo ou a (re)construción de vín-
culos comunitarios. 

Idade Contemporánea

Anos 20: muralismo 
latinoamericano

Anos 60: graffiti tradicional Anos 90: postgraffiti Anos 2000:
arte urbana contextual
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Que é a arte urbana contextual? 

A arte urbana é un medio de expresión artística conformado por un conxunto heteroxéneo de disciplinas e 
linguaxes nas que a liberdade creativa e a intervención non permanente no espazo público son o denominador 
común. 

Malia popularizarse nas últimas décadas, as súas orixes poden situarse 10.000 anos a.C, cando se ten noticia 
das primeiras pinturas rupestres. De feito, a escritura informal nas paredes foi unha práctica cotiá de todos os 
estratos sociais na maioría de épocas e lugares como forma de plasmar a propia existencia. 

Con todo, adoita considerarse que é na década de 1960 cando a primeira manifestación da arte urbana 
actual emerxe con forza: o graffiti contemporáneo comeza a configurase como movemento contracultural 
protagonizado pola xuventude das periferias de cidades estadounidense que realizaban marcas gráficas e/ou 
textuais anónimas e ilegais no espazo público (paredes, vagóns de metro, etc.) a través dun código pechado e 
inicialmente só comprensible por integrantes de certos grupos.

Desde entón, e de forma paralela ás transformacións históricas e aos cambios xerados polas contribucións da arte 
contemporánea, a evolución das súas formas e mensaxes deu lugar a novas variantes. O chamado “postgraffiti”, 
ás veces empregado como sinónimo de arte urbana, é o termo que aglutina todas aquelas manifestacións 
artísticas non comerciais no espazo público (como os adhesivos, o póster art, os estarcidos ou o muralismo) que, 
a diferenza do graffiti, se dirixen ao púbico en xeral e cunha clara vontade artística.

Sabías que... O termo “graffiti” foi acuñado en 1853 polo historiador italiano Raffaele 
Garrucci para denominar as inscricións realizadas por persoas escravizadas en Pompeia.
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A arte urbana contextual considérase a última fase da súa evolución. Prodúcese cando as intervencións artísticas 
procuran relacionarse coa historia dos lugares nos que se realizan, co momento no que se fan, coa situación ou 
conflito que as motivan, coas persoas que colaboran nos procesos e, por suposto, co propio espazo físico que 
as acollerá e formará parte delas. 

Desta forma, as obras realizadas baixo este enfoque estabecen un diálogo creativo co contexto temporal e es-
pacial no que se insiren, o que as dota dun enorme poder simbólico, xa sexa como vehículos de comunicación 
colectiva ou como ferramenta de cohesión social.

Caixa de ferramentas

Writer ou escritor/a: termo inglés co que nos anos 70 se autodenomi-
naban as persoas de Nova Iorque que practicaban graffiti, ao que se 
referían como “escritura” (writing).

TAG ou sinatura: nome escrito a base de liñas e/ou números. É o ele-
mento orixinario e básico do graffiti, a partir do que se xeraron todos os 
seus aspectos gráficos e metodolóxicos. 

Adhesivos ou stickers: anacos de papel ou vinilo autoadhesivo, popu-
larizados nos anos 80 a través da cultura skate e os grupos de punk, 
que nunha das súas caras amosan unha imaxe, xa sexa orixinal ou 
reproducido en serie.

Póster art: técnica baseada na creación de carteis, orixinais ou en se-
rie, que se pegan no espazo público con cola de empapelar.

Stencil: técnica consistente en elaborar un modelo ou padrón gráfico 
(letra, número ou debuxo) sobre o que se aplica spray. Pódese usar en 
diferentes superficies e permite crear a mesma obra múltiples veces.
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O feminismo: unha revolución en movemento 

O feminismo é unha teoría política, un movemento social e unha forma de vida que loita contra todas as formas 
de opresión co fin de lograr unha sociedade xusta que recoñeza e garanta a igualdade plena e efectiva de 
todos os seres humanos. 

Trátase dunha corrente de pensamento e acción emancipadora e en permanente evolución. Baixo a súa defini-
ción caben múltiples discursos e posturas que, malia a súa heteroxeneidade, se caracterizan por ofrecer ferra-
mentas críticas para analizar e comprender a realidade coa finalidade de combater as desigualdes sobre as que 
se constrúen as sociedades patriarcais. 

Desde as súas incipientes pegadas no século XVIII, cando nos inicios da modernidade se producen as primeiras 
tomas de conciencia das mulleres como colectivo oprimido e explotado, a loita feminista conquistou en diferentes 
“ondas” ou etapas históricas dereitos e liberdades como ningún outro proxecto transformador. 

Desde o dereito ao sufraxio, á educación, ao traballo remunerado, á posesión de bens, ao aborto ou ao divor-
cio até a visibilización e organización colectiva contra as violencias machistas ou a reivindicación dos coidados 
como sostén do benestar común, o feminismo abre camiños e debates, axita conciencias e libera mentes.

Con todo, dado que pretende unha transformación radical das relacións sociais, a súa é, de momento, unha 
revolución en marcha e sen data de caducidade. O patriarcado é aínda unha estrutura sólida e xeralizada e as 
conquistas acadadas no seu seo non son nin irreversibles nin universais. Factores como a clase social, a orienta-
ción sexual, a identidade de xénero, a relixión, as capacidades, a racialización ou categoría étnica atribuída, 
etc., de cada muller impoñen retos particulares. 
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Glosario de uso urxente: 

• Androcentrismo: manifestación do sexismo consistente en asumir ao home como prototipo do 
humano e a súa perspectiva como a visión da humanidade, lexitimando o patriarcado como orga-
nización social natural, universal e inamovible.

• Igualdade: dereito e principio democrático, ético e político polo que todos os seres humanos 
deben ter as mesmas oportunidades, recibir o mesmo trato e gozar das mesmas condicións sen 
discriminación de ningún tipo.

• Machismo: conxunto de ideas, actitudes, leis e prácticas sociais que buscan, explícita ou implici-
tamente, producir e manter a opresión e sumisión da muller en todos os niveis. 

• Patriarcado: sistema sociopolítico, económico e cultural imperante en todas as sociedades co-
ñecidas no que a totalidade das relacións baséanse no poder dos homes sobres as mulleres. Se, 
ademais, o xénero masculino e a heterosexualidade teñen supremacía sobre outras identidades de 
xénero e orientacións sexuais denomínase “heteropatriarcado”.

• Perspectiva de xénero: marco de referencia para interpretar a realidade social baseado na 
análise das causas e efectos das desigualdades existentes entre mulleres e homes.

• Sexismo: tipo de discriminación baseada no sexo ou xénero que pode darse en diferentes niveis 
da organización social, individual e institucional e que inclúe prácticas ou ideas que xeran prexuí-
zos de xénero e estereotipos sobre roles sociais asignados.

• Sororidade: do latín soror (“irmá”), alude á relación de apoio mutuo e unión, solidariedade e 
irmandade entre mulleres baseada na confianza e o recoñecemento recíproco da autoridade e 
valía para loitar contra as opresións, discriminacións e violencias do patriarcado.

• Xénero: construción social e cultural que asigna características psicolóxicas, roles e comporta-
mentos diferenciados a homes e mulleres, establecendo modelos de feminidade e masculinidade.

A B C
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Delas Fest: unha revisión feminista da arte urbana 
Malia a súa crecente expansión e aceptación, a arte urbana continúa a ser un territorio masculinizado atravesado 
por fortes desigualdades de xénero, tanto materiais como simbólicas. Ademais dunha presenza aínda minoritaria 
de creadoras, tanto en festivais como en citas importantes do sector, as mulleres sofren maiores dificultades ca 
os homes para acceder aos circuítos profesionalizados e para traballar en condicións laborais e salariais xustas. 

Fronte aos falsos argumentos que adoitan xustificar esta dobre discriminación negando a existencia de mulleres 
na disciplina e/ou subestimando a calidade da súas obras, en 2019 7H Cooperativa Cultural lanzou xunto cos 
concellos de Ames, Brión, Santiago e Teo, o Delas Fest, festival feminista de arte urbana e contextual. Convertido 
no primeiro con perspectiva de xénero de Europa, procura democratizar a expresión artística na rúa e contribuír 
ao combate das desigualdades que sofren as mulleres que crean no espazo público. 

Cun cartel composto integramente por nomes femininos e a través dun programa de actividades no que se com-
binan intervencións artísticas, obradoiros formativo-experimentais de muralismo e graffiti e xornadas de debate, o 
Delas Fest aspira a xerar espazos de análise, diálogo e intercambio de experiencias que favorezan a igualdade 
no sector.



FEMINISMOS NOS MUROS

7

Ademais, o festival impulsa encontros entre artistas e veciñas para que estas exerzan como anfitrioas e acheguen 
ás creadoras a identidade do espazo a intervir. Así, a peza resultante non é allea nin á poboación nin ao con-
texto do territorio no que se insire. 

Caixa de ferramentas

Xunto co machismo, entrecrúzanse unha serie de factores que dificultan tanto acceso das mulleres á creación 
artística na rúa como a difusión da súa obra. Algúns dos máis comúns son: 

  1. A nocturnidade e a ilegalidade como condicións nas que se adoita comezar a practicar 
algúns tipos de arte urbana, como o graffiti, xera perigos adicionais á seguridade das 
mozas. En xeral, o feito de ter que expoñerse no espazo público para crear, aínda que 
sexa á luz do día e con permiso, non presenta os mesmos riscos para homes e mulleres.

   2. A competitividade e o individualismo presente en moitas prácticas artísticas, xunto coa au-
sencia de educación formal en arte urbana, dificultan en moitas ocasións o simple acceso 
das mulleres á disciplina. Contar con espazos inclusivos e seguros é fundamental para 
alcanzar a participación igualitaria.  

  3. Os estereotipos de xénero, os pseudónimos cos que se asinan moitas obras de arte urbana 
ou a ausencia de sinatura nas mesmas favorecen tamén que se invisibilice a presenza das 
mulleres. Por que se un mural ou un graffiti son anónimos asumimos automaticamente que o 
autor é un varón? Por que nunca pensamos que as pezas poden ser colectivas? 

Sabías que… A comezos dos 2000, nos primeiros festivais celebrados en Espa-
ña, as mulleres apenas sumaban o 10% do total de participantes. Malia os avances 
acadados desde entón, seguimos lonxe de cifras que rocen, sequera, a paridade. 
Ademais, as ocasións nas que mulleres son “cabeza de cartel” son case anecdó-
ticas e non é estraño que teñan espazos máis pequenos, menos valorados e, por 
suposto, peor pagados.
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Elas tamén pintan! 
Cantas mulleres creadoras coñeces? Delas, cantas son galegas? Poderías mencionar a algunha muralista ou 
grafiteira do noso país? Resolve este encrucillado e descubre algunhas das nosas artistas urbanas.

Vertical

1. Alias da muralista cuxa obra se centra en devolver 
á natureza espazos afectados pola intervención huma-
na a través de pezas de temática vexetal, a miúdo 
inspiradas en flora autóctona, que simbolicamente os 
reforestan.

4. Integrante da cooperativa Cestola, o seu inconfun-
dible estilo caracterízase pola combinación de trazos 
curvos e xeométricos, elementos naturais e a represen-
tación da cultura popular a través de lendas, escenas 
e/ou obxectos ligados ao contexto que acolle a peza.

Horizontal

2. Nome artístico da ilustradora e muralista compos-
telá que durante oito anos formou parte da organiza-
ción do festival Desordes Creativas xunto co colectivo 
Mutante Creativo. As súas pezas caracterízanse por 
conxugar figuras, cores e temas aparentemente infantís 
con mensaxes impactantes. 

3. Pseudónimo co que asina a graffiteira máis vetere-
na do panorama galego. En 2007 gañou o certame 
GZCrea na categoría de graffiti, converténdose na pri-
meira e, até o de agora, única muller en logralo. 

5. Nada en Baiona e con máis de dúas décadas de 
traxectoria, é unha das referentes estatais. Con obras 
en Alemaña, Bélxica, Estados Unidos, Irlanda, Italia ou 
México, un dos murais que realizou en Vigo foi elixido 
entre os mellores do mundo en 2020. 

1

3

2

4

5
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Teenses a gran formato 

A que teense dedicarías unha intervención mural? Investiga sobre as mulleres do teu municipio e recompila 
información (documentos, fotografías, lendas…) sobre as historias que atopes. Despois, debúxaa ou debúxaas.
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Xa pasaron as leiteiras

Desde decembro de 2019, cando se celebrou a edición inaugural do Delas Fest, o túnel que conecta Luou e 
Solláns é un espazo de mullerenaxe ás labregas e ás expresións culturais arraigadas na identidade do noso rural. 
O mural asinado pola parella artística Dúo Amazonas reivindica, nunha composición de marcado estilo realista, 
os oficios feminizados do mundo campesiño.

A través do retrato de cinco pandeireteiras, unha das cales simboliza a unha leiteira, a obra visibiliza o aínda 
esquecido e desprezado rol das mulleres no sostemento do rural, tanto no traballo produtivo e reprodutivo como 
na conservación dos costumes e modos de vida tradicionais.

O forte arraigo da peza ao contexto fundaméntase, en boa medida, na inspiración xurdida do encontro das 
creadoras coa Asociación Cultural A Mámoa, quen lles descubriu a historia e idiosincrasia do noso municipio a 
través da maxia estética das foliadas e dos labores tradicionalmente exercidos por mulleres.
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Coñece a… Dúo Amazonas 

Desde a concepción da creación plástica coma un exercicio de diálogo e encontro constante, a parella artística 
conformada por Nati Andreoli (Arxentina, 1992) e Lina Castellanos  (Colombia, 1990) traballan desde 2017 
no eido do muralismo, ao que consideran un espazo de reflexión feminista e de intercambio activo co espazo 
público e as súas habitantes. 

Todas as súas intervencións, espalladas por Arxentina, Uruguai, Portugal, Serbia, Kosovo, Grecia e diferentes 
cidades do Estado español, materializan a súa aposta por empregar o pincel coma ferramenta de incidencia 
política e de construción de vínculos comunitarios na rúa.

As súas propostas de deseño aliméntanse, transfórmanse e enriquécense a partir da propia estética da superficie 
a intervir e, especialmente, do contexto no que esta se insire. Así, os seus traballos entrecruzan experiencias 
contextuais con inquedanzas persoais e compartidas froito dunha formación con moitos paralelismos e comple-
mentariedades.
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Auroras e Manuelas

A memoria das mulleres represaliadas en Teo e no resto de Galicia gañou espazo e vigor na conciencia colec-
tiva grazas á peza “Auroras e Manuelas”, realizada por Lidia Cao no verán de 2020 no Pavillón de Calo. O 
título da obra e as figuras que a protagonizan lembran Aurora e Manuela Liste Forján, veciñas de Ameneiro e 
símbolo de todas as mulleres que afrontaron con ousadía as violencias indecibles do fascismo. 

Na parte esquerda da composición, de costas unha contra a outra, aparecen atadas cunha corda, metonimia 
das vexacións ás que as someteron os grupos falanxistas para forzalas a delatar o paradoiro dos seus irmáns, 
obrigados a fuxir por mor do seu compromiso republicano. A resistencia e determinación de ambas as dúas fron-
te ás inxustizas sofridas pola súa familia, materialízase nas mans de Aurora, quen suxeita as tesoiras que cortan 
a soga da opresión e na que se condensan a súa convicción e militancia comunista. Á dereita de ambas, como 
paisaxe de fondo, dúas vacas pastan diante da casa familiar, sostida durante décadas grazas ao incansable 
traballo de Manuela no campo e de Aurora como leiteira. 

Para a realización da obra, Cao contou cos relatos, experiencias e emocións compartidas pola Asociación A 
Oliveira pola Recuperación da Memoria Histórica e, especiamente, por Eduardo, sobriño das irmás Liste Forján.
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Coñece a… Lidia Cao 

Especialista en crear volume e consistencia a través do protagonismo das liñas sobre os planos de cor, as pezas 
de Lidia Cao (Santiago, 1997) adoitan rescatar a historia de mulleres esquecidas, invisibilizadas ou infravalora-
das. A expresividade nos rostros das figuras, a cotío coa carga emocional concentrada na mirada, unha gama 
cromática na que priman os tons suaves sobre as estridencias, e a sensibilidade no diálogo co contexto definen 
unha identidade estilística xa recoñecida no panorama estatal.

Desde que en 2018 dera o salto do papel ás paredes, compaxinando a súa carreira como ilustradora co traba-
llo como muralista, ten participado en festivais como o Asalto (Zaragoza); DesOrdes Creativas (Ordes); Graffitea 
Cheste (Valencia); LaBel Valette Fest (Pressigny-les-Pins); Parees Fest (Oviedo) ou Urbanidades do Eixo (Aveiro), 
entre outros.
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Roteiro feminista

As intervencións do Delas Fest non son as únicas pezas artísticas no espazo público que podemos atopar nos 
camiños e edificios do noso concello. Convidámosvos a coñecer algunhas das máis importantes a través dun 
roteiro de arte urbana feminista. Sácalles fotos e crea o teu propio álbum de coleccionista! Debido a que, a arte 
urbana é, moitas veces, unha arte efémera, a documentación das obras é fundamental para que transcendan 
no espazo e o tempo.

1. Non cales (2015)
Autoría: O Ras, Vella Escola. 
Localización: Travesía da Ramallosa, 9, 
A Ramallosa
Coordenadas: 42.7981652, -8.5485073 

2. Sen título (2016)
Autoría: Doc Toy, Vella Escola
Localización: Travesía de Cacheiras 39, 
Cacheiras
Coordenadas: 42.8231917, -8.5438225

3. En negro contra as violencias (2017)
Autoría: Pow One, Vella Escola
Localización: Travesía da Casalonga, 54, 
A Casalonga
Coordenadas: 42.8203277, -8.6133134
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4. Game Over Patriarcado (2018)
Autoría: 7H cooperativa cultural, Nana e Miss Hope
Localización: Rúa Ignacio Varela, 5, Pontevea
Coordenadas: 42.7636466, -8.5462352

5. Xa pasaron as leiteiras (2019)
Autoría: Dúo Amazonas
Localización: CP-8202, Luou
Coordenadas: 42.8114604, -8.5831276

6. La culpa no era mía (2019)
Autoría: Vegan Bunnies
Localización: CP-8202, Luou 
Coordenadas: 42.8118277, -8.5827702

7. Auroras e Manuelas (2020)
Autoría: Lidia Cao
Localización: Lugar da Igrexa, 20, Calo
Coordenadas: 42.8253943, -8.5955189
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