


MANUELA BALLESTER VILASECA

(València, 17 de novembre de 1908-Berlín,7 de novembre de 1994)

Artista pertanyent a la generació valenciana dels anys trenta del segle XX. Fou molt coneguda per les seues facetes

de pintora, il·lustradora, cartellista, escriptora, dissenyadora, editora i poeta. En esclatar la guerra civil, Manuela es

va posicionar en el bàndol republicà, desenvolupant un important paper en l'Agrupació de Dones Antifeixistes de

València i col·laborant amb l'Exèrcit Popular. En 1962 va fer el cartell de la Segona Setmana Fallera organitzada

per la Casa Regional de València a Mèxic,  ciutat en la qual residia i que va ser refugi d'intel·lectuals i artistes en

l'exili  després de la guerra.  En este cartell, Manuela Ballester agermana la iconografia i simbolisme de València i

Mèxic a través de les banderes i edificis emblemàtics de cada lloc, destacant la flama central com a evocació de

l’esperit faller. 

Es recomana consultar:

http://www.ahmagazine.es/manuela-ballester/ 

on apareix un interessant article d’Irene Calvo sobre esta artista que va trencar motles amb la seua vida i el seu art. 



Més informació sobre esta autora i la seua obra en l'enllaç següent:

https://mjtornero.artelista.com/

Autora del cartell oficial de les Falles

de 1976

Fou la primera dona a aconseguir el

primer premi en el concurs per a la

realització del cartell oficial de les

Falles. Amb formació en Disseny

Gràfic en l’Escola d’Arts i Oficis, va

cursar els estudis de Belles Arts i ha

sigut catedràtica de Dibuix. Al llarg

de la seua trajectòria ha realitzat

diverses exposicions de pintura. En

este cartell destaca l’atrevida figura

en blanc de la valenciana sobre un

fons negre envaït per unes flames de 

 ressonàncies cubistes.

MARÍA JOSÉ TORNERO GIMÉNEZ 



CAROLINA BARTESAGHI 

Autora del cartell oficial de les

Falles de 1986.

Cartellista que amb tintes planes,

va realitzar un impactant treball,

amb negre sobre un totalitzant

fons roig i composició en

diagonal, dibuixant una màscara

de la que emergixen unes esteles

flamígeres. Durant els anys

noranta fou una important

referència del cartellisme de les

principals agències de publicitat. 



MARISA LLONGO CALABUIG 

Autora del cartell oficial de les Falles  

de 1995.

Amb una càlida gamma de grocs,

taronges i rojos, l’artista dissenya dos

simplificats bustos de llaurador i

hortolana, amb evocacions de l’art

déco, ús de la tècnica de l’aerògraf i

una estètica molt pròpia del

cartellisme dels anys noranta.

Llicenciada en Belles Arts, Marisa

Llongo va aconseguir diversos

primers premis de cartells per a les

Fogueres d’Alacant, la Fira

d’Albacete i Gran Fira de València. A

més, compta amb nombroses

exposicions de pintura, disseny i

expressió gràfica.



MÓNICA GUALLART FAUS 

Autora del cartell oficial

de les Falles de 2005.

En esta obra  predominen  

diverses gammes de

marró i terra, tot i que

destaca la flama que naix

de la mà oberta de la jove

abillada a la manera

tradicional, evocant la

figura d'una fallera.



MARÍA VALERO PÉREZ

(Almenara, 1937-2014)

Artista Fallera creadora dels ninots indultats infantils de 2006 i 2007 per a la falla A. Cadarso-Comte

d’Altea. És la única dona que té ninots indultats per votació popular en el Museu Faller de València. 

María Valero es va especialitzar en la construcció de falles infantils, retratant personatges simpàtics,

divertits i imaginatius en unes falles que intentaven transmetre al públic infantil els valors de les

festes tradicionals, l'amistat, l'ecologia, l'educació, l'esport, la solidaritat i les il·lusions comunes que

es recullen en els somnis de menors i majors per igual.

Una mostra de les falles creades per esta artista es poden vore en el següent enllaç:

http://bdfallas.com/artista/maria-valero-perez/230/



SONIA MONTALT SALINAS

Autora del cartell oficial de les Falles de 2009.

 Esta dissenyadora gràfica va realitzar un cartell amb predomini cromàtic dels ocres i daurats, en el qual

destaca la parella estilitzada de llauradors valencians, al costat d'unes flames que s’eleven

voluptuosament. També en 2009 va aconseguir la menció d’honor en el concurs de cartells d’Expojove

convocat per l’Ajuntament de València amb el cartell presentat davall el lema “Un món d’activitats”.

En 2015 Sonia Montalt guanyà el concurs convocat per la Generalitat Valenciana per a realitzar el

cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Dóna amb el titol "Dóna del món".



YINSEN STUDIO

Autores de la imatge gràfica de les Falles de 2018,

María Pradera i Lorena Sayavera formen l'equip de

Yinsen Studio.

La sèrie de cartells fallers d'este any es compon de

tres cartells diferents en els quals destaquen els

colors càlids i la seua creativitat, amb un procés de

composició artesanal connectat amb la labor de

l'artesania lligada a les Falles.

Dos dones molt creatives, que han destacat en

diversos camps del grafisme tant a Espanya com a

l'estranger, amb una llista interminable de projectes

realitzats i premis i reconeixements rebuts en els

últims anys. 

Tot això es pot consultar en les seues xarxes socials i web professional.

https://www.facebook.com/yinsenstudio   

https://www.instagram.com/yinsen_studio/ 

https://yinsenstudio.com



MARINA PUCHE FABUEL

Es pot consultar més informació sobre esta artista en la página web www.manitasdeplata.es i en les següents enllaços

https://www.instagram.com/marinapucheart/

https://www.instagram.com/trespuches/

https://www.instagram.com/manitasdeplata

Artista polifacètica que destaca en la pintura, el

grafisme, l'escultura i el modelatge de les seues

obres. Part de les seues creacions van formar part

de l'exposició temporal "Els Puche, Arrels de

Falles", que va tindre lloc en l'Espai Josep Alarte

del Museu Faller de València. Hereua d'una nisaga

d'artistes fallers, Marina ha desenvolupat la seua

carrera creativa com a artista fallera, pintora de

retrats figuratius i dissenyadora. La seua obra

atrapa emocions i sentiments entre senzilles línies i

suaus colors destacant per l'associació entre falla i

gràfica, entre escultura i il·lustració. El seu estil

combina el vintage amb el circ, les marionetes, el

patchwork i l'evocació emotiva.



LUZ AVELLANEDA MARTÍN

Fotògrafa, autora de l'exposició “La

corona sonora”, sobre els tocs de

campanes que acompanyen la festivitat

del Corpus, que es va instal·lar a la Sala

dels Cavallets del Museu del Corpus-

Casa de les Roques. 

Ha sigut fotògrafa en importants mitjans

de comunicació, com ara The Guardian,

Newsweek, New York Times i El País,

entre altres. També va treballar amb 

 agències internacionals, com ara Getty

Images i Celebrity Pictures. En 2007

publicà Campanas vivas, amb text de

Francesc Llop i Bayo, llibre editat per

l'Ajuntament de València, reeditat en

2018 en anglés i valencià. També és

autora de diverses exposicions

fotogràfiques sobre la cultura festiva

valenciana.

http://campaners.com/php/fotos_fonedor.php?numer=1553



LOURDES HERNÁNDEZ PEÑA

Nascuda a Sevilla, des d'una edat 

 primerenca mostra una gran admiració

per la Setmana Santa de la seua ciutat

natal. Este interés la porta, una vegada

acabats els seus estudis de secundària, a

ingressar en la facultat de Belles Arts de

Sevilla.

Dins de la facultat i d'acord amb la seua

vocació, s'inclina per les especialitats

d'escultura i restauració, les quals li

proporcionaren una base tècnica i històrica

important per a la realització d'obres

religioses tant d'estil barroc sevillà com

d'altres escoles (castellana, granadina,

etc.), però sempre guardant una empremta

característica en totes les seues obres.

És autora dels passos processionals de la

Confraria de l'Oració en l'Hort i la

Germandat del Sant  Calze del Sopar, que

s'exposen en el Museu de la Setmana

Santa Marinera Salvador Caurín.

Per a aprofundir en la labor d’esta imatgera sevillana es pot visitar la pàgina següent:
http://www.imagineralourdeshernandez.com/
En este enllaç al llibre oficial de la Setmana Santa Marinera de 2020, a més d’una entrevista realitzada per
María José Fabián a esta artista, es poden llegir altres interessants col·laboracions sobre el paper de les dones
en esta festa:
https://www.semanasantamarinera.org/wp-content/uploads/2020_LibroOficial_web.pdf


