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Las Horas
María del Carmen Díez Muñoz

el projecte de gravat contemporani Las Horas inclou diversos processos creatius gràfics que 
conjuminen en la crítica a la simbologia proposada pel nostre imaginari visual patriarcal. el 
títol escollit recupera el nom d’aquestes divinitats mitològiques que fomentaven la fertilitat i 
encarnaven el pas del temps per a l’home. cada gravat d’aquesta sèrie forma part d’una hora 
concreta que simbolitza el pas del temps d’aquests estereotips tan danyosos que se’ns han 
llegat tant pel mitjà visual com per les seves contínues referències i al·legories de la dona com 
a ens natural. 

cada obra recupera una postura femenina inspirada pels gravats dels segles de major 
representació de la tècnica al burí i contrafibra, recreats en el seu cas amb models femenins 
actuals. Aquestes imatges són tractades amb ordinador i impreses per mitjà d’una impressió 
giclée sobre un paper japonès, les quals al seu torn són retallades per a la seva posterior 
introducció al gravat fent servir la tècnica chine collé.

el procediment següent és la talla al burí sobre una matriu a la qual introduirem trets 
allunyats de la feminitat establerta i afegirem caps de bèsties, imperfeccions i pèls als cossos 
anteriorment mencionats.

per acabar les composicions, es fan diversos gofrats prèviament tallats sobre linòleum, en els 
quals es representen diverses vegetacions que enclouen i oprimeixen les figures femenines, i 
creen, d’aquesta manera, un entorn latent i enigmàtic.

Las Horas pretén suscitar una conscienciació amb la desigualtat existent, incidint en la 
importància que té la pràctica artística a l’hora d’actuar i educar la nostra mirada a través 
de les imatges, i generar, d’aquesta manera, una anàlisi sobre els codis socials i culturals que 
afecten el nostre dia a dia.

Las horas



María del carmen Díez Muñoz (1989). Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de 
Salamanca, especialitzada en obra gràfica tant a la carrera com en el Màster oficial en 
producció Artística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat politècnica de València. Ha 
obtingut diverses beques, entre les quals la de realització del Máster en Medios de Impresión 
gráfica, Ilustración y Acuñación Artística de la Real casa de la Moneda de Madrid. en la seva 
especialitat ha rebut diversos premis i ha fet exposicions nacionals i internacionals. 

La seva obra aborda aspectes referents al gènere, en concret l’esdevenir de la dona i la seva 
representació normalitzada per l’herència patriarcal. Se centra en els estereotips nocius que es 
repeteixen al llarg dels segles, els quals mantenen una posició negativa envers la dona.

Les seves obres de caràcter clàssic generen diverses representacions alternatives al cos híbrid 
de les dones i realitza diverses composicions que reivindiquen la importància de qüestionar el 
paper femení en el nostre imaginari visual.


