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 Valencia, 4 de octubre  de 2011 

Presentación del libro “Más que colores” de la pintora y 
arquitecta valenciana Matilde Alonso 

 
 

-Mañana miércoles, día 5 de octubre, en la Casa del Libro de Valencia 
 

 
 

Mañana miércoles, día 5 de octubre, tendrá lugar la presentación del libro Mas que colores, de la pintora y 
arquitecta valenciana Matilde Alonso, profesora de Urbanismo en la Universidad Politècnica de València. 
 
El libro, editado por Carena Editors, consta de 144 páginas a color, y su publicación coincide con la reciente 
exposición que bajo el titulo “Habitar el color”, se expone desde el pasado 22 de septiembre y hasta el próximo 
día 26 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV, donde Matilde Alonso imparte 
clases, una profesión que compagina con otra de sus pasiones: la pintura. 

El libro “no es un catálogo de la exposición porque en él se incluyen otros cuadros, pero guarda con ella 
algunos paralelismos como la distribución de los capítulos por colores", según explica la propia Alonso, quien 
realizó su primera exposición en 2003, fecha en la que relanza su trayectoria artística incorporando su obra a 
galerías y exposiciones de varias ciudades españolas. 

El libro comienza con la entrevista de la catedrática de Historia del Arte de la Universitat de València y 
comisaria de la exposición, Carmen Gracia, a la propia pintora Matilde Alonso ('Conversaciones con Mas'), y 
termina a modo de epílogo con un relato del periodista Tonino Guitián. Ambos estarán acompañando a Matilde 
Alonso en la presentación de esta obra, que tendrá lugar mañana jueves, a las 20.00 horas en la Casa del 
Libro en Valencia. 
�

Presentació del llibre “Més que colors” de la pintora i arquitecta 
valenciana Matilde Alonso 
 
-Demà dimecres, dia 5 d'octubre, en la Casa del Llibre a València.  
 
Demà dimecres, dia 5 d'octubre, tindrà lloc la presentació del llibre “Mes que colors”, de la pintora i arquitecta 
valenciana Matilde Alonso, professora d'Urbanisme en la Universitat Politècnica de València.�
�

�

El llibre, editat per Carena Editors, consta de 144 pàgines a color, i la seva publicació coincideix amb la recent 
exposició que sota el titulo “Habitar el color”, s'exposa des del passat 22 de setembre i fins al pròxim dia 26 
d'octubre en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPV, on Matilde Alonso imparteix classes, una 
professió que compagina amb una altra de les seves passions: la pintura.  
 
El llibre “no és un catàleg de l'exposició perquè en ell s'inclouen altres quadres, però guarda amb ella alguns 
paral·lelismes com la distribució dels capítols per colors", segons explica la pròpia Alonso, qui va realitzar la 
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seva primera exposició en 2003, data en la qual *relanza la seva trajectòria artística incorporant la seva obra a 
galeries i exposicions de diverses ciutats espanyoles.  
 
El llibre comença amb l'entrevista de la catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de València i comissària 
de l'exposició, Carmen Gracia, a la pròpia pintora Matilde Alonso ('Converses amb Mas'), i acaba a manera 
d'epíleg amb un relat del periodista *Tonino *Guitián. Ambdós estaran acompanyant a Matilde Alonso en la 
presentació d'aquesta obra, que tindrà lloc demà dijous, a les 20.00 hores en la Casa del Llibre a València. 
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