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A Cidade da Cultura  presenta unha
programación que pon toda a potencia e beleza
arquitectónica deste proxecto ao servizo da
cultura, unha programación dirixida a que todos
os públicos se sintan representados e a que
cada persoa atope a súa razón para achegarse
ao Gaiás. Con ela, este espazo énchese de vida,
convidando os cidadáns a explorar os diferentes
campos da arte e do coñecemento.
obxectivo

Apostamos por unha programación aberta,
plural e multidisciplinar, atenta ás novas
linguaxes e tendencias creativas, pero que
asume a función de pór en valor o patrimonio
cultural galego, traballando pola súa proxección
no espazo, para chegar a novos territorios, e
tamén no tempo, buscando formatos
imaxinativos e actuais para seducir as novas
xeracións.

O Gaiás quere converterse nunha “factoría de
proxectos” que dinamice o noso tecido de
industrias culturais, unha plataforma que lle
dea visibilidade ao mellor das nosas expresións
artísticas e un punto para o intercambio de
ideas e experiencias, conectando Galicia ás
redes nacionais e internacionais de creatividade
e coñecemento.

Esta programación aposta polos creadores, e
de xeito moi especial, polos artistas máis novos.
Os talentos emerxentes atoparán no Gaiás novas
vías  para  ampl iar  a  súa  formación,
oportunidades para coñecer as realidades
culturais doutros países e espazos para entrar
en contacto con talentos xa consolidados,
recursos todos eles dirixidos a pór as bases dunha cidadanía máis creativa.

Cómpre destacar o apoio e a confianza a esta programación do padroado da Fundación Gaiás, o
seu pulo e a confianza  no proxecto resulta esencial para poñelo en marcha, convertendo a Cidade
da Cultura no verdadeiro factor de dinamización social e cultural para Galicia.

Para acadar os obxectivos desta programación, agrupamos as súas actividades en seis apartados:

Visitar: a cidade ábrese a novos públicos, ampliando as posibilidades para coñecela, e facendo delas
experiencias participativas e enriquecedoras.
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Explorar: presentamos un amplo mapa de itinerarios para aventurarse polos camiños máis clásicos
ou máis contemporáneos dos territorios da música, das artes escénicas, da escultura, da literatura,
do pensamento ou de calquera outra disciplina artística.

Crear: promovendo novos proxectos artísticos e todas cantas iniciativas pemitan impulsar novos
procesos creativos.

Aprender: accións formativas dirixidas a potenciar a formación dos novos artistas e xestores
culturais non só a través da adquisición de coñecementos en novas habilidades, senón da experiencia
compartida e da apertura a novas realidades.

Intercambiar: creación de espazos para o intercambio de coñecementos e experiencias, favorecen
a interconexión con outros centros e institucións nacionais e internacionais.

Sumar: sendo “socios activos”, complementando, artellando e vertebrando outras iniciativas
culturais.

Seis categorías que marcan os vieiros dun novo e vibrante territorio cultural, para que cada quen
elixa como participar nese amplo abano de exposicións, espectáculos, encontros, programas de
formación, debates; en definitiva, opcións todas elas para vivir ese proxecto colectivo que é a
Cidade da Cultura.



O Programa de Visitas Guiadas permitiralles aos visitantes
coñecer da man dun guía profesional, especialmente
formado pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia,  a
complexidade e beleza dun dos proxectos arquitectónicos
mais ambiciosos en marcha en Europa. Todos os días,
excepto os luns, ás 12 e ás 18 horas sairán visitas guiadas
dende o Punto de Información, situado no Espazo ON,
fronte a Biblioteca de Galicia. As visitas son de balde e
non é preciso reservar praza. Abonda con presentarse alí
a hora programada.

Os guías explicaranlles aos participantes a historia do
proxecto, visitando a exposición “Peter Eisenman. A
Cidade”, onde a través de instalacións audiovisuais de
gran formato, maquetas e otros recursos explícanse as
ideas que inspiraron a Peter Eisenman, a lóxica seguida
polo arquitecto e  os protagonista do equipo que o está
a levar a cabo. A visita levaraos a percorrer o interior da
Biblioteca e o Arquivo de Galicia, e os exteriores da Cidade
da Cultura, coñecendo a historia das Torres Hedjuk e
visitando a praza central, dende a que se observa a
espectacular silueta dos dous edificios que serán
inaugurados este ano: o Museo de Galicia e o edificio de
Servizos Centrais.

O Programa de Visitas Guiadas inclúe a posibilidade de
concertar visitas para grupos. As visitas de grupos
pódense concertar en inglés, francés, portugués e alemán.

A Cidade da Cultura ofrécese como un
novo destino para os amantes do
sendeirismo. Este verán recuperarase
unha actividade que obtivo unha
acollida excelente o ano pasado:
“Roteiro ao monte Gaiás”. Organizada
en colaboración coa Fundación USC
Deport iva ,  da  Univers idade  de
Santiago,  trátase de presentarlles aos
visitantes novas rutas para achegarse
a pé ao complexo deseñado por Peter
Eisenman, pondo en valor os seus
fermosos arredores, tanto dende o
punto de vista da natureza como dende
a difusión do patrimonio histórico
permitindo descubrir algunhas das
“ x o i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s ”  d e
Compostela.

Acompañados por monitores da
F u n d a c i ó n  U S C D e p o r t i va ,  o s
participantes concentraranse no centro
histórico de Santiago e subirán a pé
ata Cidade da Cultura. Unha vez alí,
serán recibidos por un dos guías da
Fundación Cidade da Cultura de
Gal ic ia ,  que  completará  o  seu
percorrido cunha visita guiada ao
exterior e interior do complexo.

Rutas, datas e reservas anunciaranse
p r o x i m a m e n t e  e n
w w w . c i d a d e d a c u l t u r a . o r g /
p r o g r a m a c u l t u r a l

A Cidade da Cultura amplía e especializa a súa oferta de visitas guiadas.  O obxectivo:  abrirse a novos públicos e converter
o seu percorrido nunha experiencia sorprendente, enriquecedora e divertida. Este verán ofreceranse rutas que combinan
o sendeirismo co goce da arquitectura de Peter Eisenman,  que mesturan as observacións astronómicas no Gaiás con paseos
nocturnos pola Cidade ou que empregan espectáculos de maxia e ilusionismo para adentrar os máis pequenos nos “segredos”
da Biblioteca e o Arquivo de Galicia e dos exteriores deste complexo.
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A Cidade da Cultura ofrece un escenario
idóneo para explorar o “ceo e Compostela”
durante as noites de verán. Como se fixo o
ano pasado cunha resposta moi positiva do
público, o Gaiás acollerá de novo as sesión
de observacións astronómicas. Coas zonas
exteriores xa rematadas, especialmente a
praza, aumentan as posibilidades de gozar
das estrelas e da arquitectura ao mesmo

Os máis novos contarán co seu espazo neste
abano de posibil idades para coñecer a
Cidade da Cultura: “As Visitas Máxicas ao
Gaiás”. Ilusionistas e magos descubriranlles
aos rapaces os segredos que se agochan na
Biblioteca, no Arquivo e nos exteriores,
guiándoos nunha aventura na que os trucos
de maxia e os espectáculos de ilusionismo
transformarán a súa visita nunha viaxe de
exploradores ao mundo do coñecemento e
da arte.

t e m p o .  A  t r a v é s  d e  t e l e s c o p i o s ,
prismáticos e planisferios, seguindo as
explicacións técnicas dos monitores, os
participantes observarán planetas como
Xúpiter  e  Mercur io  ou fenómenos tan
cur iosos como o das estre las  dobres.
Ademais, organizaranse sesión especiais,
como “A noite das Perseidas”, para gozar
en  agosto  da  cho iva  de  estre las  “As
lágrimas de San Lourenzo”. Estas visitas
nocturnas ofreceranlles aos visitantes a
posibi l idade de coñecer quizáis a cara
menos coñecida e máis miteriosa da Cidade
da Cultura.

VISITAS MÁXICAS
AO GAIÁS

ASTRONOMÍA: UN NOVO LUGAR
PARA MIRAR AO CEO
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A Cidade da Cultura ofrece un heteroxéneo abano de actividades expositivas, musicais, literarias, filosóficas
e familiares destinadas a converter os seus espazos en lugares de encontro, diálogo e  enriquecemento,
abertos a toda á cidadanía. O obxectivo é contribuír ao coñecemento e goce das artes, as ciencias, as
humanidades e a filosofía, nun complexo arquitectónico símbolo da Galicia do século XXI: aberta, plural
e moderna.

EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA



A exposición homenaxea a revolución que supuxo a máquina de escribir
no mundo das comunicacións, do comercio ou da administración e
mesmo o que representou como elemento que abriu as portas á
incorporación da muller ao mundo laboral, como dactilógrafa.

As pezas que se exhibirán proceden da Colección Sirvent, con 3.500
máquinas de escribir. Para esta exposición seleccionáronse 120
unidades, entre as que se atopan exemplares tan valiosos como a
Sholes & Glidden (1873), primeira máquina producida comercialmente,
que traballaba unicamente con maiúsculas;  a Crandall-New Modell
(1884) con decoracións en ouro e nácara e que emprega un cilindro
impresor en vertical; a Thürey (1909), que se asemella a un instrumento
musical e da que só se coñecen cinco en todo o mundo; ou a Brooks
(1887), que imprime de atrás cara adiante.

O visitante atopará máquinas de escritura en código para espías,
máquinas con símbolos das S.S, de escribir música ou de escritura
en braille. En definitiva, unha mostra que vai más alá dun simple
percorrido cronolóxico e que permitirá entender, ilustrar e
contextualizar historicamente a evolución do procedemento mecánico
da escritura, partindo de que a máquina de escribir lles outorgou un
carácter máis oficial e rigoroso aos escritos.

A exposición complétase coa intervención de catro artistas
contemporáneos: tres españois, Misha Bies Golas, Jorge
Peiranes e Ignacio Uriarte, e o portugués José Lourenço.

Coñecer as últimas tendencias da arte, recuperar os autores que abriron camiños, pór en  valor o patrimonio
serán a coordenadas nas que se inscriben as propostas expositivas desta programación. Guiándose polos
principios de pluralidade de xéneros e apertura, a oferta busca a integración do local e o global: conectando
Galicia co mundo e o mundo con Galicia. As relacións do ser humano co seu contorno, a evolución da
tecnoloxía, o diálogo entre as diferentes disciplinas artistas serán algúns dos factores que tratarán as
propostas que se anuncian.

Confeccionada con fondos
adquiridos pola Biblioteca da
Cidade da Cultura, “Cartografía
antiga de Galicia” presenta un
percorrido polos mapas e cartas
náuticas que se debuxaron
dende finais do século XVI ao
XIX. Na mostra atópanse xoias
como un exemplar do mapa
elaborado polo matemático
Domingo Fontán, quen dedicou
dezaoito anos da súa vida a
percorrer Galicia dacabalo e a
pé para confeccionar a que é
considerada hoxe a obra máis
importante da cartografía
galega. A exposición tamén
mostra o primeiro mapa de
Galicia, o que elaborou o
dominico Hernando Ojea no
1603.

Outra peza de enorme valor
incluída nesta exposición son as
cartas náuticas do holandés
Lucas Jans Waghenaer, que a
finais do século XVI foi o primeiro
en recompilar información e
construír cartas náuticas da
costa atlántica europea, dende
Escandinavia ata Xibraltar. Das
vinte e tres que se incluíron no
"Sphiegel der Zeevaert" (O
Espello da Navegación), tres
corresponden a Galicia; unha
delas está nesta exposición.

EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA

CARTOGRAFÍA ANTIGA
DE GALICIA
Biblioteca de Galicia

TYPEWRITER - A HISTORIA
ESCRITA Á MÁQUINA

Arquivo
de Galicia 24
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Miquel Navarro celebra en 2012 unha traxectoria de corenta anos que o consagrou como un dos
grandes referentes da arte contemporánea española. Coincidindo con este aniversario, o artista
valenciano presenta “Figuras para la batalla”: 24 esculturas en aluminio mariñado macizo mecanizado,
de tres metros e medio de altura, que se instalarán nos exteriores da Cidade da Cultura.

Fabricadas especificamente para o Gaiás, os “guerreiros” articularán un emocionante diálogo entre
arquitectura e escultura. A composición deixará patente, unha vez máis, o interese de Navarro en
ligar esteticamente a súa obra co espazo no que se sitúa, neste caso coa arquitectura de Peter
Eisenman. Este interese contextual, unha constante na obra de Navarro, dálle continuidade á integración
que se produce a un nivel anterior entre a propia Cidade da Cultura e a paisaxe sobre a que se asenta.

Se hai algo que fai singular a estas figuras é o contraste entre o aire impersoal do aluminio e o
individualismo das pezas, cada unha lixeiramente distinta. A obra lembra os guerreiros de terracota
de Xi’an, considerados a oitava marabilla do mundo. Se o artista valenciano experimenta con series
urbanas compostas por figuras aliñadas, creando tramas arquitectónicas, o conxunto de Xi’an
recórdanos a intemporalidade desas mesmas formas artísticas, anteriores en máis de vinte séculos,
que orbitan sobre os eixos civilizadores fundamentais da cidade, do grupo e do individuo.

EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA

MIQUEL NAVARRO: FIGURAS PARA
A BATALLA

Espazos Exteriores 01
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Clásica ou contemporánea, experimental ou didáctica, a Música e unha das protagonistas da programación
cultural do segundo semestre. Nunha diversidade de xéneros, estilos e formatos, aliada co humor, coa
gastronomía máis vangardista, con espectáculos infantís, a Cidade da Cultura oferta un amplo abano de
posibilidades neste Ano da Música, co obxectivo de que cada visitante encontre o seu ritmo.

A Biblioteca o Arquivo de Galicia e
os exteriores acollerán ao longo de
todo o día unha ducia de propostas
sonoras, audiovisuais, espectáculos
de danza ou performances
baseados na improvisación libre, un
estilo artístico baseado
na interacción entre os participantes,
 a espontaneidade,  a apertura e o
azar.

O festival, de entrada libre, traerá a
algúns dos nomes máis
consolidades neste campo, como
Llorenç Barber, que presentará
“C a m p a n a d a s  y  ot ra s
Barberidades”, unha proposta
baseada no son das campás e
doutros metais.

Outra das actuacións a destacar é
a “cita a cegas” entre Paolo Angeli
e Germán Díaz, que tocarán xuntos
por vez primeira. Angeli fará soar a
súa guitarra sarda, un instrumento
con 18 cordas que incorpora
martelos, pedais e hélices. Onda el
estará a zanfona de Germán Díaz,
un virtuoso deste instrumento.

O peche correrá a cargo de
O.M.E.Ga, a Orquestra de Música
Espontánea de Galicia, un proxecto
 de vinte músicos galegos de diversa
procedencia que traballa no eido da
música improvisada baixo a
condución xestual. O director emite
unha linguaxe de sinais prefixada
que os músicos deben interpretar
en tempo real.

Rostropovich definiuno como un dos talentos máis extraordinarios da nova
xeración de violonchelistas, pola súa combinación de poesía, delicadeza
exquisita, temperamento e técnica brillante. Virtudes das que os amantes da
música clásica poderán gozar durante os dous concertos que Mischa Maisky
ofrecerá na Cidade da Cultura –no marco das celebracións do 800 aniversario
da Catedral-.

Neles, Maisky interpretará as seis suites de J. S. Bach para violonchelo. Se
a música é a súa relixión, Maisky ten asegurado que a súa Biblia é Johann
Sebastian Bach. No 2000, o intérprete letón de orixe xudía realizou unha xira
internacional dedicada ao compositor xermano que incluíu máis de cen
concertos.

Herdeiro artístico de Mstislav Rostropovich e Gregor Piatigorsky, Mischa
Maisky colaborou con directores da talla de Herbert von Karajan, Leonard
Bernstein ou Zubin Mehta e é artista en exclusiva de Deustche Grammophon.
Gañou, entre outros, os prestixiosos premios Grand Prix du Disque e o Record
Academy Prize.

EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA

II FESTIVAL
VIBRACIONAL
TPS

Varios
Espazos 04
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GALICIA CLASSICS:
CONCERTO DE
MISCHA MAISKY
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Na nosa aposta decidida por explorar as novas
formas de expresión artística, presentamos este
ciclo dedicado á Arte Sonora, unha disciplina
relativamente nova e un dos campos plásticos
máis descoñecidos, pero á vez unha das
manifestacións máis populares dos nosos días.

Como campo amorfo, indefinido e propicio para
interactuar con outras disciplinas plásticas, a
Arte Sonora ofrece enormes posibilidades

Música contemporánea, humor e gastronomía
son os ingredientes da proposta do Taller
Atlántico Contemporáneo (TAC) para a Cidade
da Cultura neste Ano da Música.

Os Seráns do TAC toman como argumento a
festas tradicionais organizadas polos veciños
de aldeas e parroquias ao lusco-fusco, cando
se reúnen para tocar, bailar e comer nos días
nos que non hai celebracións oficiais.

expresivas e  preséntase como un dos terreos
máis propicios para a experimentación artística
e para a investigación nas relacións do ser humano
co seu contorno. Así, as tipoloxías da Arte Sonora
poden sucederse de forma autónoma ou ben
ligadas a outros soportes: desde instalacións a
esculturas sonoras, pasando polos ready-mades
ou as performances, ata a radio, o vídeo, a poesía
e, por suposto, a música. 

“Ruído de Fondo” é un espazo aberto á arte, e ao
lecer, á educación e á industria. Un espazo vivo,
aberto, interdisciplinar, experimental, onde o son,
nas súas máis variadas expresións e combinacións,
se presenta como elemento distintivo.

Dende unha óptica contemporánea, o TAC
reinterpretará estes elementos das festas
populares. O resultado serán cinco concertos
nun formato nada convencional, presentados
polos actores Quico Cadaval e Carlos Blanco,
e o músico Julián Hernández (Siniestro Total),
que introducirán en clave de humor os músicos
galegos, solistas invitados e directores de sona
internacional que participan.

Inspiradas nos elementos da programación
musical, representantes da nova cociña galega
aderezan o serán coas creativas tapas. O
programa complétase con outras actividades,
como un obradoiro didáctico para nenos e nenas
de 5 a 15 anos, na segunda xornada de Os Seráns
do TAC.

RUÍDO DE
FONDO

Varios
Espazos

OS SERÁNS DO TAC -
TALLER ATLÁNTICO
CONTEMPORÁNEO
Va r i o s  Es p a zo s
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DEC
XULLO-

21
XUÑ

18
DEC-



A praza da Cidade da Cultura converterase no
escenario perfecto para gozar dos atarcederes de
verán dende o monte Gaiás mentres se escoita un
concerto de música clásica, unha sesión de música
electrónica  ou un concerto de jazz. Toda  unha
combinación de sensacións que creará unha
atmosfera hipnótica no momento máxico do lusco-
fusco.

Despois do éxito desta actividade o ano pasado,
os “Atardecerás de verán” volven este ano,
abríndose a novos estilos musicais e coa novidade
de que as zonas exteriores rematadas contribuirán
a que se poida gozar máis dos eventos.  Así, a
rampa da Biblioteca, na praza exterior,
acondicionada para cada sesión, ofrecerá o lugar
perfecto para esta actividade.

En  todo  movemento  art í s t ico  xorden
i n d i v i d u a l i d a d e s  q u e  s e  a r re d a n  d o s
mandatos do gusto de cada época para
exper imentar  con novas  pos ib i l idades
c r e a t i v a s ,  e s t é t i c a s ,  e x p r e s i v a s ,
comunicativas.  Na música son moitos os
e x e m p l o s  d e  c re a d o re s  c u x a s  v i d a s
singulares e  proxectos xenuínos foron
referentes para os seus colegas de vocación,
á vez que se converteron en artistas de culto
para o público. A eses autores que abriron
n ovo s  c a m i ñ o s,  a o s  q u e  p e rc o r re ro n
sendeiros incertos e arriscados, aos artistas
que iniciaron novas sagas sonoras das que
beben as músicas de hoxe, está dedicado
este ciclo musical.

Autores galegos e foráneos manteñen aquí
un diálogo e un xogo interactivo en seis
sesións artísticas distintas, cada unha das
ca les  x i ra  ao  redor  dun  dos  art i s tas
c o n v i d a d o s  e  d u n h a  te m á t i c a .  S e i s
exhibicións onde se conxugan concertos
exc l u s i vo s ,  p a l a b ra  e  d i á l o g o,  p ez a s
audiovisuais, materiais gráficos…  Cada
sesión, cunha s ingular idade, desde un
formato distinto en función da personalidade
de cada artista. E todo para manter un
encontro participativo, creativo e exclusivo
entre o músico e os asistentes onde abordar
os grandes temas musicais do século XX e
os retos para o XXI.

A s  re l a c i ó n s  c o n  o u t ra s  d i s c i p l i n a s
art íst icas, o  uso e proveito das novas
tecnoloxías, as relacións da música co
contexto cultural, os estilos de vida, os
vínculos co pensamento de cada época ou a
intervención  da música como ferramenta
para o cambio social son algúns dos aspectos
relevantes que se abordan nestas xornadas
de música e diálogo.

DIARIOS SONOROS -
RETRATOS MUSICAIS
DO S.XX

Auditorio da
Biblioteca
de Galicia

ATARDECERES
NO GAIÁS

Praza
Exterior
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A segunda edición do LITVI, Encontro
Internacional de Literatura de Viaxes, trae á
Cidade da Cultura a Antonio Gala.  A súa
conferencia -martes 14 de xuño ás 20 h.-  abrirá
un encontro que se celebrará en diversas
localizacións de Santiago ata o día 22.

LITVI reúne os afeccionados á literatura de viaxes
(usuarios de guías, lectores de novelas ou
amantes dos audiovisuais de viaxes e aventuras),
facilita os intercambios entre lectores e autores
e presenta as novidades editoriais da temporada.

Dramaturgo, novelista, poeta e ensaísta, Gala
conxuga o recoñecemento do público e da crítica,
con galardóns como o Premio Nacional de
Literatura, o que o converte nun dos grandes das
letras españolas. “Unha viaxe literaria: o poema
de Tobías desangelado” é o título do relatorio de
Gala na Cidade da Cultura.

Como espazo de reflexión e debate, a Cidade da Cultura organizará mesas redondas, conferencias,
seminarios e obradoiros  en torno á Literatura e o Pensamento. Autores e intelectuais galegos, do resto
de España e do estranxeiro atoparán no Gaiás un punto de encontro para as análises e para explorar as
novas liñas creativas.

O ciclo literario da Biblioteca de Galicia encarará
a súa recta final coas dúas últimas sesións
dedicadas a Eduardo Blanco Amor e a Jorge Luis
Borges, para as que xa se cubriron todas as prazas.

O peche de ouro desta actividade, que dende o
mes de xaneiro converteu a Cidade da Cultura
nun lugar para celebrar os grandes mestres da
Literatura galega, será a presenza da viúva de
Jorge Luis Borges, María Kodama, o 25 de xuño.
Nesa sesión, que despedirá o “Galicia, ceo das
letras”, actuarán Mónica Monasterio e Horacio
Lovecchio, intérpretes arxentinos de música
tradicional sefardí e contemporánea xudeo-
española, con especial atención á poesía.

Antes será o turno da homenaxe a Eduardo Blanco
Amor (11 de xuño) coa estrea dunha proxección
audiovisual  da Asociación de Escritores en Lingua
Galega sobre o universo literario de Blanco Amor.

GALICIA CEO
DAS LETRAS

A u d i t o r i o  d a
B i b l i o t e c a  d e
Galicia

LITVI. CONFERENCIA
INAUGURAL
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EXPOSICIÓNS
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LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA
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EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA

Os Diá logos  L i terar ios  da  Fundac ión
Casares múdanse á Cidade da Cultura tras
sete anos no Pazo de Mariñán (Bergondo).
Organizada pola Fundación Carlos Casares
e o Centro PEN de Galicia, estas xornadas
reúnen a autores, críticos e profesores cun
grupo de colegas de ámbito internacional
para reflexionar sobre o proceso literario.
O escritor chileno Jorge Edwards, que
ofrecerá unha conferencia, a poetisa e
novelista catalá Ana María Moix, a escritora
vasca Miren Agur Meabe, a cordobesa Elena
Medel ou o literato galego Marcos Calveiro
serán algúns dos nomes desta edición.

DIÁLOGOS
LITERARIOS
DO GAIÁS

Aula 2 e Auditorio
da  Biblioteca
de Galicia

1-3
XUÑO

Coa idea de crear unha nova ágora como
espazo público para o pensamento breve,
nace esta aula experimental de debate e
coloquio.

Estes encontros, dirixidos por expertos,
xiran ao redor dunha selección de autores
de  pr ime i ro  n ive l  sobre  cuxa  obra  e
pensamento se debate en distintas sesións
co obxectivo de alcanzar novos aforismos e
sentenzas acordes co momento presente e
con proxección cara ao futuro.

A dinámica deste laboratorio inspírase nas
fórmulas máis populares e atractivas do
pensamento, aquelas que se condensan nos
pequenos formatos, na necesidade do básico
e nuclear nun mundo complexo. Así, este
encontro busca debullar o pensamento de
autores que frecuentaron os aforismos, as
greguerías, os haikus ou os microensaios,
como Friedrich Nietzsche, Lao Tse, Walter
Benjamin, Emile Cioran, Fernando Pessoa
ou Peter Handke, entre outros. Pensadores
cuxas fórmulas se acomodarían á perfección
á nosa sociedade actual, na que se estende
a literatura mínima, de urxencia, favorecida
polos novos soportes de comunicación (sms,

LABORATORIO
DE PENSAMENTO
BREVE

OUTUBROAuditorio da
Biblioteca
de Galicia



A Cidade da Cultura convida as familias a participar de xeito activo nas súas actividades de ocio e cultura.
Teatro infantil, concertos didácticos, espectáculos de maxia, posibilidades todas elas que converterán
os máis novos e os seus maiores en “exploradores” nunha viaxe que os levará a gozar do Gaiás ao tempo
que se aventuran nos universos da arte e do coñecemento. Unha oferta de entretemento para pasar un
tempo de calidade en familia.

A Cidade Máxica, A Cidade da Música, A Cidade das Artes Escénicas
ou A Cidade da Creación Dixital. A programación incluirá unha
oferta transversal de festivais monográficos dedicados a diferentes
disciplinas creativas, cunha diversidade de formatos e xéneros e
que encherán de vida as rúas e as prazas do Gaiás, “colándose”
en ocasións no interior dos edificios.

O festivais organizaranse entre xuño e decembro, e desplegarán
actuacións en directo, talleres e outras actividades para públicos
de todas as idades.

“Gaiás, cidade creativa” busca achegar os cidadáns á arte, á
cultura e á creatividade, involucrar as industrias culturais e
creativas de Galicia no seu desenvolvemento e crear espazos de
relación entre artistas e creadores locales e doutras procedencias.

Organizado pola compañía galega Galitoon, os espectáculos de Titemá
combinan o uso de muppets clásicos, do tipo dos que aparecen en programas
tan populares como “Barrio Sésamo” ou en producións como o  “O Cristal
Oscuro”, con técnicas máis novidosas, como  monicreques luminosos, creando
unha plasticidade que atrapa a atención dos pequenos.

As historias de Titemá familiarizarán os rapaces co mundo do jazz, da pintura
ou da linguaxe, ao mesmo tempo que difunden valores como a tolerancia, a
creatividade ou o achegamento da cultura galega aos mais novos. Os
espectáculos terán lugar no Auditorio da Biblioteca de Galicia os domingos
e haberá dous pases, ás 12 horas e ás 17 horas. Todos  serán gratuítos.

“Os limóns, chiquitos pero matóns” (5 de xuño) levará os pequenos ao
universo de Luís Seoane. Esta peza teatral, que conta a historia de tres limóns
obstinados en facerse mariñeiros, utiliza os cadros do xenial pintor galego
como viñetas para esta historia infantil. O ciclo rematará coa historia de
“Rosalía, a pulga que escribía” (12 de xuño), espectáculo que emprega a
técnica dos monicreques sobre mesa e que vai dirixido a rapaces a partir dos
dous anos.

TITEMÁ Auditorio da
Biblioteca
de Galicia

22
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EXPOSICIÓNS
MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO
EN FAMILIA

Pequeclassics busca achegarlles
aos máis pequenos a paixón pola
música clásica a través de
imaxinativos xogos. Entre
s e t e m b ro  e  d e c e m b ro
organizaranse concertos
didácticos, acompañados de
espectáculos infantís, co obxectivo
de que os rapaces exploren o
mundo da música clásica dun xeito
espontáneo e intuitivo.

O obxectivo desta actividade é
amosar como a música clásica
pode converterse nunha
alternativa de ocio de calidade, na
que os nenos traballarán a súa
parte sensorial.

PEQUE
CLASSICS

SET
DEC
-GAIÁS,

CIDADE CREATIVA



Apoiar a formación de talentos emerxentes, darlles visibilidade aos creadores, abrir espazos para favorecer
o contacto entre os artistas consolidados e os máis novos, impulsar a mobilidade internacional, obxectivos
todos eles que se sitúan no “corazón” dunha programación cultural que ten na aprendizaxe un dos seus
eixes.

A Cidade da Cultura ábrelles as súas
portas aos creadores novos nacionais
e internacionais para manter un diálogo
sobre a arte contemporánea. Do 4 ao
9 de setembro, acollerá o “I Encontro
de Artistas Novos”, converténdose
nun espazo de convivencia e
intercambio de experiencias, onde os
participantes entrarán en contacto con
artistas consolidados, directores de
museos ou comisarios de exposicións
e coñecerán as infraestruturas
culturais galegas dedicadas á creación
contemporánea.
En total ofértanse 100 prazas. A
organización correrá cos gastos de
inscrición, aloxamento -en réxime de
pensión completa no Monte do Gozo-
, transporte diario entre o Monte do
Gozo e o Gaiás, e viaxes para visitar
outros  centros  cu l tura is .  A
convocatoria ábrese a artistas de 18
a 35 anos, galegos, do resto de España
e do estranxeiro (consultar as bases
en www.cidadedacultura.org/
programacultural).

Os seleccionados participarán en
conferencias, talleres e visitas a
centros culturais como o CGAC ou o
Marco de Vigo. Organizarase, ademais,
“Foro Aberto”, unha iniciativa na que
30 creadores terán a oportunidade de
expoñer os seus proxectos.

Dirixido por Rafael Doctor Roncero, ex
director do Musac e comisario
independente, o encontro contará con
artistas como Pierre Gonnord, Cristina
Lucas, Ana Soler, Antonio Ballester, Carles Congost, Daniel Canogar, Victoria Diehl, Ruben Ramos
Balsa, Fernando Sánchez Castillo, José Luis Serzo e Suso Fandiño. Xunta a eles, estarán directores
de museos, como Miguel von Haffe, responsable do CGAC, ou Iñaki Martínez Antelo, do MARCO de
Vigo.

4-9
SETEMBRO

I ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS
CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Varios
Espazos



BOLSAS INTERNACIONAIS
PARA XESTORES CULTURAIS

5 BOLSAS PARA
XESTORES CULTURAIS

A Cidade da Cultura de Galicia convocará
cinco bolsas destinadas novos xestores
culturais.  Os seleccionados integraranse
en diferentes departamentos da Fundación
Cidade da Cultura,  involucrándose na
planificación da programación cultural que
se está a levar a cabo e coñecendo  o
funcionamiento dun centro cultural  de
referencia. A convocatoria farase pública
p róx i m a m e nte  e  a s  b a s e s  e s ta rá n  a
d i s p o s i c i ó n  d o s  i nte re s a d o s  n a  we b
www.cidadedacultura.org. Estas bolsas
c o n e c t a n  c o  o b x e c t i v o  d e  a p o i a r  a
formación, especialmente das xeracións
máis novas, constituíndo o Gaiás nun espazo
de referencia para a aprendizaxe dos futuros
profesionais no campo da xestión cultural.

No seu obxectivo de apoiar a formación, a
Cidade da Cultura de Galicia convocará unha
liña de bolsas dirixidas a novos xestores
cu l tura is  que  desexen  ampl iar  a  súa
formación con estandías profesionais en
institucións culturais do estranxeiro.  Os
seleccionados coñecerán a organización e
modelos de traballo de centros que xa son
unha refencia noutros países, incorporando
unha exper ienc ia  internac iona l  á  súa
formación. Coa promoción das estadías
profesionais en novos países, a Cidade da
Cultura busca non só un obxectivo de apoio
á formación, senón tamén avanzar na súa
estratexia de apertura e conectividade con
outros centros culturais.

BOLSAS INTERNACIONAIS
PARA ARTISTAS

M e rg u l l a r s e  e n  n o v a s  e x p e r i e n c i a s
creativas, explorar realidades diferentes ou
conectarse coas correntes e tendencias
máis experimentais, obxectivos todos eles
da liña de bolsas dirixidas a artistas novos
para gozar de estancias en institucións
culturais  do estranxeiro. A Cidade da
Cultura quere apoiar os novos talentos
emerxentes facil itando a súa formación
internacional ,  convencidos de que na
apertura cultural se atópa unha das chaves
para estimular o talento dos artistas máis
novos.



A Cidade da Cultura fomenta o “activismo artístico e cultural” a través do seu apoio aos procesos creativos e o seu
compromiso co lanzamento de novos proxectos.  O Gaiás fíxase como obxetivo constituírse nun espazo xerador de
ideas e accións culturais, así como nunha infraestructura  que pon os seus recursos ao servizo da materialización
destes proxectos. Nesta dirección, nos próximos meses daranse a coñecer convocatorias, concursos e proxectos
comisariados, sempre coa meta de promover unha cidadanía máis creativa.

A Cidade da Cultura propúxolles un reto a
catro artistas contemporáneos, Marlon de
Azambuja, Pamen Pereira, Alicia Martín e
Damián Ucieda: sen arredarse do eixe
discursivo de cadanseu traballo, orixinar
un diálogo cun espazo arquitectónico tan
singular como o do monte Gaiás. Este é o
desafío que presenta “Inside”, un proxecto
comisariado por Rafael Doctor, ex director
do MUSAC e da Fundación Santander, e que
busca achegar este espazo para a creación

e  a  r e f l e x i ó n  a  d i v e r s o s  a r t i s t a s
contemporáneos, co obxectivo de converter
a Cidade da Cultura en protagonista dos seus
traballos.

As obras serán intervencións realizadas ex
profeso para áreas concretas do espazo
común deste proxecto, de tal forma que a
relación co espectador que visite o lugar sexa
directa e artellada no espazo.

As propostas  se  presentaranse nunha
exposición que se abrirá con motivo da
apertura ao público do Museo de Galicia, o
11 do 11 de 2011.

INSIDE 11
NOV

Edificios da Biblioteca e
Arquivo de Galicia



O I Foro Internacional de Espazos para a Cultura,
que leva por título “Infraestruturas e Espazos
Culturais: Sustentabilidade e Retos de Futuro”,
congregará unha serie de profesionais e
representantes de institucións nacionais e
internacionais que reflexionarán sobre a cultura
como factor de desenvolvemento e da súa
utilidade como variable instrumental para
conseguir obxectivos que transcenden os
culturais.

Cada vez con maior  frecuencia, as
infraestruturas culturais forman parte de
estratexias máis amplas de desenvolvemento
económico nas que se considera que a cultura
é un factor de influencia na localización de
proxectos empresariais e de estímulo de
actividades relacionadas co turismo cultural ou
de negocios, ou co sector terciario en xeral.

Este foro analizará os novos  retos aos que se
enfrontan as infraestruturas culturais, retos
ligados ao vello debate sobre a función social
que desempeña a cultura e, xa que logo, sobre
a pertinencia da intervención pública no
financiamento de actividades culturais, cun novo
argumento: a cultura non só merece o apoio
público polos seus propios méritos como factor
de estímulo da creatividade, medio de expresión
artística ou desenvolvemento de identidade
colectiva, senón que pode utilizarse como
variable instrumental para conseguir obxectivos
ligados a políticas de desenvolvemento
económico ou de revitalización urbanística.

FORO INTERNACIONAL
DE ESPAZOS PARA
A CULTURA

Auditorio
da Biblioteca
de Galicia

09 - 10
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A Cidade da Cultura abrirá espazos de encontro  nos que creadores e profesionais galegos entrarán en
contacto con expertos doutros países convertendo o Gaiás nun novo e dinámico nó nas redes internacionais
de coñecemento e creatividade.  Congresos, seminarios e foros favorecerán a reflexión colectiva, o fluxo
de ideas e o intercambio de experiencias.



Co principio de operar en rede como filosofía de traballo, a Cidade da Cultura  apoia a través de patrocinios e outras
fórmulas de colaboración proxectos  promovidos por outras institucións e axentes culturais, apostando sempre por un
“modus operandi” baseado en sumar, vertebrar e enriquecer. As liñas de acción do Gaiás buscarán sempre conectar
iniciativas, artellar equipos e construír alianzas, complementando os recursos  existentes e potenciando todo canto
de bo se poña en marcha.

O Cirque du Soleil estará de novo en Santiago este
ano, entre o 7 e o 11 de decembro, presentando no
Multiusos Fontes do Sar o seu novo espectáculo
"Alegría", patrocinado pola Fundación Cidade da
Cultura de Galicia. Santiago será deste xeito unha
das cinco cidades de España onde actuará a compañía
con base en Montreal, xunto a Málaga, Zaragoza,
Granada e Bilbao. O seu regreso inscríbese dentro
da intención da Consellería de Cultura e Turismo de
dar continuidade a algúns dos eventos máis
recoñecidos do Xacobeo, como os festivais Sonar ou
Vigo Transforma.

O espectáculo "Alegría" é un dos "clásicos" do
repertorio desta compañía. En total será un elenco
de 55 artistas e músicos, procedentes de 17 países
diferentes, os que saltarán en Santiago. Trapecistas
columpiándose a máis de doce metros de altura,
coreografías con sistemas de trampolíns ocultos que
xogan coa fantasía do espectador, barras rusas e
barras de equilibrio onde os artistas brincan polo aire
dando xiros imposibles; estes serán algúns dos
números que se poderán ver en "Alegría", un
espectáculo aplaudido xa por máis de dez millóns de
persoas en todo o mundo.

As entradas para os sete pases que ofrecerán en
Santiago poderán adquirirse en www.livenation.es,
Red Ticketmaster, Red Servicaixa e a rede oficial de
"El Corte Inglés”. Os prezos van dos 30 aos 60 euros,
con descontos para os nenos de menos de 12 anos.

O ano pasado foron mais de 30.000 persoas as que
gozaron das funcións do Cirque du Soleil en Santiago,
nesa ocasión co seu espectáculo "Saltimbanco", unha
mestura de música, luz e acrobacias que a compañía
levou con éxito por 75 cidades de todo o mundo. A
actuación do Cirque du Soleil enmarcouse dentro da
programación cultural do Xacobeo. O seu éxito fixo
que fose un dos eventos nos que a Xunta da Galicia
traballou para darlle continuidade durante este ano.

O CIRQUE
DU SOLEIL

Multiusos
Fontes
do Sar

07 - 11
DEC



O Centro Dramático Galego actualizará o
clásico de Bertolt Brecht e Kurt Well “A
Ópera dos 3  Reás”, ba ixo a  d irección
escénica de Quico Cadaval e a dirección
musical de Diego García Rodríguez.  Luis
Tosar  encabeza o  e lenco deste drama
musical do que tamén forman parte César
Goldi, Alba Messa, Monica de Nut, Marta
Pazos, Francisco Pérez “Narf, Marcos Orsi,
Muriel Sánchez, Begoña Santalices e Sergio
Zearreta.

Patrocinada pola Cidade da Cultura, pola
Consellería de Cultura e Turismo e por
Novacaixagalicia, a peza está baseada na
obra do dramaturgo inglés John Gay “A
ópera do mendigo” (1728) e foi  o éxito
teatral  máis importante de Brecht. As
formulacións escénicas do dramaturgo
alemán únense a unha fascinante partitura
composta por Kurt Weill, na que incorpora
cabaret, jazz e música culta, aínda que
satirizada e na que moitos dos seus temas
alcazaron éxito por si mesmos, como “A
balada de Mackie o Navalla” ou “Jenny a dos
piratas”.

Bretch sitúa a súa ópera na Alemaña dos
anos 30, un mundo de delincuencia, crise,
prostitución, miseria e abusos. A acción
transcorre nunha cidade onde fumega a
a m b i c i ó n ,  o s  s o n o s ,  a  t r a i z ó n ,  a
mesquindade, o desexo, a tortura e a beleza,
o bandido Mackie Messer –Mackie o Navalle,
interpretado por Luis Tosar, compórtase
como se ninguén o puidese deter na súa
carreira de éxitos delituosos, ata que se lle
antoxa casar con Polli Peachum, a filla do
“rei dos mendigos”. É o principio do fin,
pero antes léganos unha frase memorable:
“Qué é asaltar un banco comparado con
fundar un banco?”.

LUZ CASAL Praza da
QuintanaA ÓPERA DOS

3 REÁS
Centro
Dramático
Galego

23 - 26
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Con motivo do Ano da Música, a cantante Luz
Casal actuará na Praza da Quintana, con motivo
das Festas do Apóstolo, o 22 de xullo, concerto
que contará co patrocinio da Cidade da Cultura.
Ao día seguinte, 23 de xullo,  será o turno de
Pontevedra, no marco do novo Festival
Internacional das Rías Baixas de Música, Danza e
Teatro.

A cantante Luz Casal, natural de Boimorto (A
Coruña), mostrou sempre unha vocación
inquebrantable de querer dedicarse á música.
Dende a publicación en 1982 de “Luz”, o seu
primeiro disco, o público e a crítica recoñeceron
a súa profesionalidade e a calidade do seu traballo
que, tras éxitos en 1989 con temas como “Loca”,
“Te dejé marchar” ou “No me importa nada”,
convertérona na solista española por excelencia.
Con “Tacones Lejanos” de Pedro Almodóvar e a
interpretación de Luz Casal de “Piensa en mí” e
“Un año de amor” márcase un punto de inflexión
na carreira dunha artista que abarca todas as
facetas e rexistros posibles. A partir deste
momento, a cantante galega alcanza altos niveis
de composición producindo 4 discos entre os que
destaca “Como la flor prometida” (1995) e o single
“Entre mis recuerdos”, chegando a acadar un Goya
pola banda sonora de ‘El Bosque animado’.

En 2007, Luz publica “Vida tóxica” como resultado
da súa loita contra o cancro e, en 2009, chega o
seu duodécimo disco “La Pasión”. Neste traballo,
Luz Casal achega ao seu público unha homenaxe
ao bolero latinoamericano na expresión máis
enraizada da súa orixinalidade. O álbum é unha
viaxe ao pasado, onde a artista interpreta os
boleros desde a súa orixe, volvendo ao seu afán
de pureza.

Entre as distincións ao seu traballo e á súa
traxectoria vital, Luz Casal recibiu en 2010 a
Medalla Castelao, o título de filla predilecta de
Boimorto e a Medalla de Ouro das cidades de
Madrid e París. En novembro de 2009 foille
outorgada a Medalla das Artes e das Letras de
Francia.
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As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar activamente a Cidade da
Cultura de Galicia, demostrando o seu firme compromiso con Galicia e a cultura.
 
Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fundación Gaiás comparten
cos responsables e xestores da Cidade da Cultura a aposta decidida pola cultura de Galicia, tanto polo
seu valor como eixo de cohesión social como pola súa capacidade de fomentar o progreso sostible da
sociedade galega.



Gabinete de Comunicación da
Consellería de Cultura e Turismo
981 544806/ 545820
prensa.cultura.turismo@xunta.es


