
Ola, son Mónica Alonso e estou a realizar un proxecto para a exposición Olladas de muller

sobre a Guía Postal de Lugo de Maruja Mallo. O proxecto titúlase:

PERCEPCiÓN DAS CORES DE INVERNO E AS CORES DE VERÁN NA CIDADE DE

LUGO

Maruja Mallo realizou en 1929, cando tiña 27 anos, o cadro: Guía Postal de Lugo no que a

través de postais nos presenta a cidade de Lugo.

As postais das cidades acostuman a representalas o mais fermosas posible, sendo as máis

comúns postais que presentan unha cidade luminosa en verán.

Maruja Mallo presentounos a súa imaxe da cidade de Lugo, na que a través das cores

empregadas nos fala dela.

Para afondar no coñecemento e interpretación do cadro deseñei un cuestionario no que

che pregunto sobre as distintas cores de Lugo en verán e inverno. Con esta información

poderemos interpretar as cores empregadas por Maruja Mallo e saber así algo máis sobre

a nosa cidade.

Se tes entre 20 e 30 anos podes responder a o cuestionario. Elixín esta franxa de idade

porque se aproxima á que Maruja tiña cando pintou o cadro, e tu volves a ver o que ela viu.

O cuestionario está formado por dúas parte: unha primeira na que tes que elixir cores, e

unha segunda (parte e atrás do cuestionario) na que che pido opines sobre o que che

transmiten as cores.

Moitas grazas pola túa colaboración. O resultado do proxecto o podes ver na Sala de

Exposicións da Deputación, Pazo San Marcos, a partir do 7 de marzo.
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