
Jil Sander lanzou a súa primeira colección
en 1973, mais a deseñadora alemá non
atopará cabida na moda para as súas pezas
de corte perfecto, tecidos de calidade sen
adornos e estilos difíciles de etiquetar ata
a era individualista de fin de século.

Xunto a  Helmut Lang apostará por unha moda sen
referencias, promovida con éxito por Calvin Klein en
Norteamérica. Calificada pola prensa como a papisa do
purismo, Sander será unha innovadora nunha das
últimas tendencias veraces da moda contemporánea.

Estudante de arte cunha ampla
formación artística incorporarase ao
Federal Art Project, as subvencións
do goberno a artistas que
consolidarán a xerminada arte de

vangarda norteamericana. Ademais de estudar a arte
europea con Hans Hofmann, Krasner inclinouse pola
arte abstracta como case todos os membros da escola
de Nova York. O camiño da súa carreira estará marcado
polos altibaixos da súa relación con Jackson Pollock, a
quen apoiará no seu éxito. A pesar diso, a pintora
seguirá acumulando boas críticas cunha linguaxe en
constante evolución dentro do campo da abstracción. 
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Avantaxado
feminino.

Curso de arte

Avantaxado feminino: Curso de arte impartido
por Carolina Munáiz. Pretende un percorrido polos
camiños artísticos do SXX da man de creadoras que
deixaron unha pegada significativa no seu campo de
traballo. 

O pretexto biográfico concederá unha mirilla
ao contexto histórico no que cada autora logrou
desenvolver a súa traxectoria, e aos estímulos
vangardistas claves do momento.

Baixo este marco coñeceremos os avatares
creativos de personalidades que dirixiron o seu talento
ao ámbito da fotografía, a escultura, a pintura ou a
moda. O curso fará unha aproximación á obra das
artistas para profundar tanto no plano creativo como
vital no que desenvolveron as súas traxectorias, o que
posibilita situar claros referentes femininos no
contexto social e cultural das dispares décadas do
convulso, tamén fascinante, século vinte.

Días: Dez sesións. Mes de xuño.
Mércores 1, venres 3.

Luns 6, mércores 8, venres 10.
Luns 13, mércores 15, venres 17.

Luns 20, mércores 22.
Horario: 11.30h a 13.00h
Gratuito. Aforo limitado.
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Colabora

Mércores 22 XUÑO. Jil Sander

Luns 20 XUÑO. Lee Krasner 

de reparación que a artista confesará como  propia. Nos
anos sesenta comezou a experimentar con novos
materiais como o látex ou o caucho. A súa obra, na que
o tamaño físico cobrará ás veces gran relevancia,
acabará deixando límites abertos entre escultura e
instalación, como un impedimento continuo do todo,
característico de Bourgeois, para mostrar os esquivos
sentimentos emocionais, psicolóxicos e físicos da
natureza humana. 



Tras formarse en París, trasladouse a Nova
York en 1938 onde comezou unha longa e
prolífica carreira artística, cun imaxinario
moi persoal de pezas soltas, mutilacións,
engadidos,como símbolo dunha necesidade

Aprendendo o oficio do sector da
publicidade e das revistas de moda nos
anos vinte, a súa carreira desenvolverase
mentres o seu círculo de amigos da
intelectualidade parisina crece da man do
fotógrafo Brassaï. O seu talento, mostra

dun temperamento sensible e intelixente, permitiralle
situarse na primeira liña de fogo do grupo surrealista.
Como activista de esquerdas, actuará nas súas viaxes
ao estranxeiro, como a que realizou a España en
1934, onde puxo a súa mirada en persoas sen fogar
ou desfavorecidas, temática comprometida na
fotografía da época. Maar produciu unha obra de
plena pulsión vangardista que entra no rexistro da
historia da arte do século XX.

Despois dunha estadía en Nova
York, onde coñecerá o círculo
artístico de Alfred Stieglitz, Elsa
Schiaparelli regresa a París en
1922. Experimentando e inno-
vando continuamente o téxtil,

traballando en estreita colaboración cos surrealistas,
engadindo sempre humor e provocación, a
emprendedora fará prosperar o seu negocio de alta
costura afastando a moda do concepto de status. Por
diante do pop art ou do punk, a inesgotable
imaxinación de Schiaparelli deu lugar a coleccións
emblemáticas que abriron camiños que aínda hoxe son
revisados.

María Gorska chega a París nos anos 20
fuxindo da revolución rusa. Dedicada á
pintura, asimilará a linguaxe art déco
imperante e retratará a burguesía
decadente e hedonista do seu círculo.

Coñecida como Tamara de Lempicka, plasmará o

A guerra civil española, que
sorprendeu a Maruja Mallo en
Galicia, empurrouna durante
vintecinco anos ao autoexilio en Bos
Aires e Nova York. Naquel momento,
a pintura popular e a posterior

deriva de Mallo cara ao surrealismo xa foran
recoñecidos nos círculos vangardistas de Madrid e
París. A comtinuidade da sua traxectoria será atendida
nos anos oitenta, co recoñecemento da figura liberada
e transgresora que foi, integrante das Sin Sombrero,
aquelas mulleres pioneiras en equipararse aos seus
compañeiros da Xeración do 27.

Hanna Höch, alumna da Facultade de Artes
e Oficios de Berlín, participará na primeira
exposición do grupo Dadá berlinés.  Xunto
a Raoul Hausmann, Höch será pioneira no
uso da fotomontaxe, unha técnica que
caracterizará boa parte do traballo plástico

do grupo. A ironía e a protesta de Höch centrarase
especialmente no papel da muller na sociedade e nos
estereotipos de xénero. Colaxes, fotomontaxes,
téxtiles, bonecos... a súa obra, marcada como arte
bolxevique polos nazis, recibiría o recoñecemento
como auténtica vangarda nas décadas posteriores.

Con gran agudeza, a deseñadora
Gabrielle Chanel observará ao seu
redor desde unha perspectiva
crítica e atopará as claves do
vestiario da muller moderna. Criada

nun hospicio francés, a moza Gabrielle dará conta do
seu carisma moi persoal cando consiga entrar nos
círculos da clase acomodada e ser aceptada. Chanel
invertirá os conceptos establecidos de liñas, pesos,
volumes, cores, costuras, tecidos, incluso o valor das
xoias, nunha traxectoria de deseño que continúa ata
hoxe co cualificativo moderno intacto.

S E S I Ó N S

Mércores 1 XUÑO. Ruth Matilda Anderson

Venres 3 XUÑO. Gabrielle Chanel

Luns 6 XUÑO. Tamara de Lempicka

Mércores 8 XUÑO. Maruja Mallo

Venres 10 XUÑO. Elsa Schiaparelli

Luns 13 XUÑO. Dora Maar

Mércores 15 XUÑO. Hanna Höch

A Hispanic Society of New York
financiaría traballos fotográficos
para documentar a cultura
hispánica, sendo Ruth Matilda
Anderson a encargada de viaxar a

España en varias ocasións. Entre os anos 1924 e 1926
percorrería Galicia, captando xentes e oficios nunha
sociedade de economía agraria e gandeira, baixo unha
paulatina inercia de innovación derivada da
emigración. O amplo rexistro de Anderson proporciona
o maior arquivo fotográfico sobre a Galicia do primeiro
terzo do século XX.

erotismo, a nocturnidade cosmopolita, a moda, os
deportes e a atracción pola velocidade propios da
época, nunha serie de retratos que hoxe forman parte
do imaxinario máis carismático da época de
entreguerras.

Venres 17 XUÑO. Louise Bourgeois 


