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Emoción-ARTE 

é un proxecto dirixido a acompañar ás
mulleres, dentro dun grupo, no achegamento
ao autocoñecemento, á conexión co seu
corpo e coas súas emocións utilizando a
expresión artística como medio. 



Os obradoiros foron nunha viaxe que vai de
dentro a fóra e de fóra a dentro, pulsando entre
a introspección e a expresión emocional a través
de catro áreas artísticas: 
 

Expresión 
musical

Expresión 
escrita

Expresión 
corporal

Expresión 
plástica



MANS QUE CREAN DENDE O SENTIR

Un espazo e un tempo para escoitarnos,
vernos e recoñecernos. Dende esa escoita
abrimos as portas á creación artística sen
barreiras utilizando diferentes materiais
como pintura, modelado ou tecidos.

























CORPO E EMOCIÓNS EN MOVEMENTO 

A través da expresión corporal, teatral e a
danza as mulleres puideron  conectar co
seu corpo, escoitalo o vivenciar a
capacidade comunicadora que este ten. 



A muller silenciada



A liberación da muller



A opresión social contra a muller



HISTORIAS CONTADAS E VERSOS VIVIDOS

Adentramonos no noso interior a través de
exercicios de creatividade oral, de escritura
creativa e terapéutica e da inspiración en
textos e versos creados por outras
mulleres.



Muller coraxe
sementando abrazos de alegría

 
baila a rabia no lume 

do seu xardín.
 



Muller valiosa 
acariña a dor do aire 

no inverno
 

Vive, sente
a poderosa

incertidume
 



Muller sementa
rabia no xardín

 
loita a incertidume

da alegría ambiciosa
 



Muller nai
bica coqueta

ao sol do outono
 

e sementa alegría
 ata arder

 



Muller aire
no bosque da dor
 ama a semente

 
abraza o mar
da súa praia

 



Muller ambiciosa
a que baila coa raiba na praza

 
queréndose ardente 

como o lume da lareira
 



VOCES PROPIAS E RITMOS COMÚNS

Fixemos resonar todo o corpo para
conectar co noso son máis auténtico,
deixando sair as voces caladas, cantando e
tocando xuntas como facían as nosas
antergas.



Empezamos este curso 
timidas e asustadas

soltamónos como tolas
que pena que xa se acaba.

 
Aquí estamos todas, pasándonolo ben
cantando e bailando, e rindo tamén.

E rindo tamén, e rindo tamén, 
aquí estamos todas, pasándonolo ben.

 
Parecía complicado

isto de emocionarme
pero unha vez expresado
xa podo empoderarme.

 
 

Aquí estamos todas, pasándonolo ben
cantando e bailando, e rindo tamén.

E rindo tamén, e rindo tamén, 
aquí estamos todas, pasándonolo ben.

 
Frida, Rosalía ou Carmen
todas somos creadoras,
cadros, libros, esculturas
estas son as nosas obras.

 
Aquí estamos todas, pasándonolo ben
cantando e bailando, e rindo tamén.

E rindo tamén, e rindo tamén, 
aquí estamos todas, pasándonolo ben.



GraciñasGraciñasGraciñas




