
 

Mulleres   en / para / por/ desde / ante  o Museo 

Mulleres na Rede Museística Provincial de Lugo  

Marzo – 2013 

Con motivo da celebración do Día da Muller traballadora, as obras dos museos da Rede Provincial servirán para contar a túa 

propia historia durante todo o mes de marzo. 

Por iso, achégate a un Museo da Rede, elixe unha das obras expostas e que teñan que ver cunha experiencia de muller que 

coñezas e mándanola a través de internet antes do 18 de marzo. Tamén pode ser unha fotografía, unha lembranza, un 

poema, un conto, etc. 

Queremos personificar as nosas coleccións coas vosas achegas.  

Homes e mulleres, rapaces e rapazas. Todo o mundo pode participar! 

mulleresnarede@hotmail.com 
www.museolugo.org      

facebook.com/redemuseisticaprovincial                               @RedeMuseística 
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Frío              Calor                          Sol                    

Aire                      Amor 

Infancia           Mocidade                    Vellez              

Xogo       Valentía                 Traballo                        

Lecer            Casa               Campo                          

Cidade               Familia            Nai 

Avoa               Irmá                        

Liberdade              Paz         Forza               

Sorrisos            Riqueza 

Suavidade                Agarimos      Tenrura 

   Proximidade                Distancia              

Que representa?  
 
Quen son as personaxes? 
 
Onde están? 
 
Que cores ten? Coidas que significa algo? 
 
Como é a mirada do personaxe? Está mirando 
algo ou alguén? 
 

Que chama a túa atención? 
 
Se as personaxes falaran, que dirían? 
 
E de que lles falarías? 
 
Engadirías algunha cousa: unha paisaxe, unha 
persoa, un xoguete, un paxaro. Inventa algo. 
 
Vendo o cadro, lémbraste dalgún momento da 
túa vida? 
 
Pensa en alguén que coñezas e que se lle 
pareza. En que se parece?  
 
Ao mellor, gustaríache ser alguén deste cadro. 
Por que? 
 

2. O Cadro 

3. Por que o elixiches? 

4. Cóntanos a túa propia historia. 

- Agora constrúe a túa propia historia coas túas 

respostas e palabras elixidas.  Escribe unha 

historia, un conto, un poema,... 

- Engade todo o que queiras, fotografías, teas, 

debuxos e todo aquilo que che suxira o cadro 

e a súa historia.  

Museo Provincial de Lugo – Pazo de Tor (Monforte) - Museo do Mar (San Cibrao) – Museo-Fortaleza San Paio de Narla (Friol) 

www.museolugo.org 

1. Sensacións 


