
GARGALLO EN A CORUÑA (Kiosko Alfonso)

• Para empezar, anota uns breves trazos biográficos sobre Pablo Gargallo.

• ¿Cales son os elementos característicos da obra de Gargallo, que permanecen ó 
longo da súa obra? 

• Examina os primeiros debuxos a carbonciño de Gargallo, a finais do século 
XIX. Sinala cales son os temas preferentes. Observa detidamente a obra 
“Venus”, de 1896. ¿Que modelo evoca? Descríbea

• Xa en París, ¿que obra de que escultor francés lle inflúe de maneira 
significativa?

• Analiza a seguinte obra de Gargallo. ¿Cal é o seu título? ¿En que material está 
feita? ¿Que tema representa? Compáraa coa obra “O bico”, de Rodin, que está á 
dereita e analiza semellanzas e diferenzas:

 
“O bico” (Rodin)



• Observa a obra “Os humildes”, de 1904. ¿Que técnica emprega? Describe as 
facianas dos personaxes.

Unha vez máis, compáraa coas facianas da obra de Rodin “Os burgueses de 
Calais” e extrae algunha conclusión:



• Anota o título, tema e material da seguinte obra. ¿A que época pertence? ¿Que 
trazos  destacarías  dela:  é  expresiva,  dinámica,  hierática,  serea,  reflexiva? 
Xustifica a túa desposta:

• Observa “Muller secándose” (1909). Trata un tema moi habitual na plástica de 
finais do XIX e comenzos do XX. ¿Cal é? Investiga sobre outros autores desta 
época  que  tratasen  o  mesmo  tema.  Identifica  na  exposición  obras  con  esta 
mesma temática e anótaas:

 



• Busca  esta  obra  e  anota  a  quen  representa.  ¿A  que  período  da  producción 
artística de Gargallo pertence? ¿Cales son as súas características básicas?

• ¿Que  novidades  técnicas  e  expresivas  introduce  Gargallo  na  seguinte  obra? 
Anota o seu título e o material co que está feita:



• Comenta a obra “Pastor” (1917-1918), tendo en conta o tema representado e as 
características técnicas do mesmo (¿hai clasicismo evidente na obra?, ¿existe 
unha vontade expresa de utilizar o canon ou algunhas das propostas da estatuaria 
clásica grega?

• Na década de 1920, Gargallo combina a innovación coa volta á tradición. ¿A 
que apartado pertencería esta obra que che presentamos para que a compares 
coas  “Dúas  mulleres  correndo  pola  praia”  de  Picasso?  Extrae  posibles 
similitudes da comparación.



• Infórmate  sobre  quen  era  Kiki  de  Montparnasse,  á  que  Gargallo  retrata  na 
seguinte obra. Describe a técnica e a obra en si. ¿A que época pertence?

 
• Describe agora ó “Gran profeta”, realizado en 1933. Fíxate ben na súa faciana e 

describe a súa expresión.  ¿Que técnica emprega? Busca información sobre a 
obra e explícaa no contexto da produción de Gargallo.

•



• ¿A quen homenaxea  Gargallo  na  seguinte  obra?  Busca  información  sobre  o 
personaxe e sinala que trazos che parecen máis significativos da obra:

• ¿Que tema bíblico se representa na seguinte obra? Busca outros exemplos de 
figuras relacionadas coa música ou a danza na exposición e anótaas.



• Infórmate  sobre  o  personaxe  mitolóxico  de  Urano,  a  quen  representa  aquí 
Gargallo:

Describe que partes da escultura están reflectindo o baleiro e cales o cheo. 
¿Hai herdanzas clásicas? ¿Cales?

• Para  rematar,  realiza  un  cadro-resumo  coas  principais  etapas,  características 
formais e exemplos de obras da produción de Gargallo.

• Resume  tamén  as  diversas  temáticas  da  produción  do  escultor,  poniendo 
exemplos de todas elas.


