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EXPOSICIÓNS
O programa expositivo do 2016 contará con mostras individuais
e colectivas de distinta natureza. Durante o primeiro semestre
presentará o centro acollerá a retrospectiva Antoni Socias. Teoría
e práctica do deserto (31 de marzo - 26 de xuño, comisario:
Santiago Olmo); Marisa González. Rexistros domesticados (15
de abril - 19 de xuño; comisaria: Rocío de la Villa) e Agrupar_
Desagrupar: rupturas da representación (22 de abril - 3 de xullo;
comisarios: Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre), coa
participación de seis artistas galegos: Jorge Barbi, Carme
Nogueira, Simón Pacheco, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente e
María Ruido.

A segunda parte do ano estará protagonizada por unha
ambiciosa mostra con fondos de coleccións publicas e privadas
de ámbito estatal (15 de xullo - outubro; comisario: Santiago
Olmo), así como o universo creativo de dúas artistas: a austríaca
Eva Lootz (28 de outubro - 12 de febreiro 2017; comisaria:
Alicia Murría) e a galega Berta Cáccamo (4 de novembro - 15
de xaneiro de 2017; comisarios: David Barro e Santiago Olmo).

ANTONI SOCIAS.
TEORÍA E PRÁCTICA DO DESERTO
DATAS: 31 de marzo - 26 de xuño
COMISARIO: Santiago Olmo
ARTISTA: Antoni Socias

A exposición Teoría e práctica do deserto, expón un percorrido
polos procesos que atravesan o traballo de Antoni Socias,
vinculando desde a fricción fotografía e pintura, obxecto,
instalación e vídeo.

Nos seus traballos aparece unha predilección polos paradoxos e
tamén polo absurdo que sutilmente se converte nunha larvada
crítica social e política desde as pequenas cousas, subliñando a
importancia das actitudes no cotián.

Neste sentido moitos dos seus traballos, mesmo os pictóricos,
teñen algo de performance. En ocasións, a performance aparece
na radical importancia que asumen na súa obra os procesos e as
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metodoloxías de traballo, outras veces nunha dinámica de
escenificación seriada na que a presenza do artista é un
autorretrato autocrítico que permite establecer unha crítica social
desde os resortes dun absurdo rigoroso (non hai nada arbitrario
ou casual) que ilumina a realidade doutro xeito.

MARISA GONZÁLEZ. 
REXISTROS DOMESTICADOS
DATAS: 15 de abril - 15 de xuño
COMISARIA: Rocío de la Villa
ARTISTA: Marisa González

Rexistros domesticados é un proxecto que pretende mostrar a
unidade de fondo nas motivacións temáticas, técnicas e formais,
ao longo de corenta e cinto anos de traxectoria da artista.
Organizada pola Subdirección Xeral de Promoción de Belas Artes
do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a exposición foi
presentada no espazo Tabacalera Promoción del Arte en Madrid
a comezos de 2015. 

A mostra presenta o desenvolvemento coherente das motivacións
de Marisa González e a súa procura de solucións para responder

a problemas das sociedades actuais en diálogo coa reflexión
permanente sobre o que é a arte e sobre o papel que pode
desempeñar no mundo contemporáneo.

A mostra reúne unha serie de traballos colaborativos, inéditos até
agora en España e realizados durante a etapa formativa de
Marisa González en Estados Unidos, canda outros que abordan
o recordo autobiográfico como un xeito de reivindicar a memoria
colectiva dos procesos laborais e de produción fabril, ou a
cuestión das desigualdades políticas, económicas, produtivas e
laborais que se testemuñan nos rexistros da vida cotiá no
emerxente sueste asiático.

Na revisión realizada nas salas do CGAC será capital o bloque
denominado Sistemas generativos (1971-1973) e outros
traballos asociados xa dentro da década dos noventa. Nesta
parte do proxecto exhíbense obras de diversos soportes en
estreita vinculación coa copy-art, a fotografía, as estratexias
conceptuais ou o feminismo. Outro bloque destacado,
Arqueología industrial, abrangue traballos como Fábrica
(2000) e Nuclear Lemoniz (2003-2006), que inclúen
instalacións obxetuais e vídeos. A exposición contará, ademais,
coa instalación Estación Fax (1993) e un dos seus últimos
traballos videográficos Ellas filipinas (2010-2014), sobre as
emigrantes filipinas en Hong-Kong.

AGRUPAR_DESAGRUPAR: 
RUPTURAS DA REPRESENTACIÓN
DATAS: 22 de  abril - 3 de xullo
COMISARIOS: Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre
ARTISTAS: Jorge Barbi, Carme Nogueira, Simón Pacheco, Pamen
Pereira, Isaac Pérez Vicente e María Ruido

Entre o despuntar de Atlántica e o xurdir da Facultade de Belas
Artes de Pontevedra desenvólvese en Galicia o traballo dunha
importante nómina de artistas de moi diferente procedencia
académica e cos máis diversos horizontes estéticos e conceptuais.
Nesa paréntese fecunda loitarán por ampliar a visibilidade da súa
obra en condicións adversas nunhas terras de ninguén nas que
sempre será dificultoso encontrar sinais de orientación e referencia.
Arranca entón unha apaixonante diversidade de propostas e de
nomes (por fin abundantes nomes de muller) tamén moi crecente en
número se a comparamos coa xeración anterior. Esa apaixonante
diferenza tivo un constituínte común que non era outro que a
autoconciencia do feito artístico e da incontrolable contaminación
de linguaxes. Foron as súas, rupturas da representación.

A relación de artistas que perfectamente poderían encaixar nesta
proposta é bastante longa. Con todo, para este primeiro estudo
que arranca en AGRUPAR_DESAGRUPAR a escolla quedouMarisa González: Fax Station, 1993



definida nas obras e nos nomes de Jorge Barbi, Carme Nogueira,
Simón Pacheco, Pamen Pereira, Isaac Pérez Vicente e María
Ruido. O resultado será tan heteroxéneo e multifacético como o
son as súas propias formulacións estéticas.

Unha versatilidade de linguaxes que quedará afirmada pola
sedución das anotacións individuais e polo incremento sensible
que provoca: o adelgazamento dos códigos e o crecer da
dúbida, as incorporacións flagrantes do obxectual e do
audiovisual, do discurso de xénero e da historia natural. Trátase
de artistas que viñeron dun extravío, dun extravío que este tempo
breve volveu significante.

COLECCIÓNS PÚBLICAS E PRIVADAS
DATAS:15 xullo - 2 outubro  
ARTISTAS: Varios
COMISARIO: Santiago Olmo

Con esta exposición o centro levará a cabo unha revisión dos
fondos da Colección CGAC trazando liñas de problemáticas
actuais en diálogo con obras doutras coleccións institucionais e
privadas, como a Colección Fundación RAC.

Dentro deste programa expositivo presentarase o conxunto de
obras de Louise Bourgeois pertencente ao CAAC de Sevilla. Toda
a produción desta artista trata das emocións provocadas polos
recordos da súa infancia, por iso se sitúa en espazos domésticos
cheos de obxectos que son ao mesmo tempo realidade e metáfora
daquilo que non se pode dicir. Bourgeois fala de sí mesma, da
súa identidade, da relación cos outros, dos roles masculino e
feminino, dun xeito en que o espectador pode ver reflectidas as
súas propias dúbidas, os seus medos e os seus conflitos. 

EVA LOOTZ
DATAS: 20 de outubro de 2016 - 12 de febreiro de 2017
ARTISTA: Eva Lootz
COMISARIA: Alicia Murría

O CGAC producirá unha mostra retrospectiva centrada na obra
dos anos setenta e oitenta da austríaca Eva Lootz, co propósito de
amosar, mediante a reconstrución dalgunhas instalacións
emblemáticas desa etapa, uns traballos que tiveron un grande
impacto nunha xeración de artistas españois que comezaban a
despuntar naquel momento. 

Pamen Pereira: Sen título, 2004 Mona Hatoum: La Grande broyeusse, 1999



O traballo de Eva Lootz caracterizouse sempre pola utilización de
elementos da natureza. A utilización de materiais diversos como
a area, a parafina e, en ocasións, mesmo o mercurio, é
característica dunha obra que pode situarse entre o artefacto, o
obxecto e as reflexións de carácter conceptual. 

BERTA CÁCCAMO
DATAS: 7 de outubro de 2016 - 15 de xaneiro de 2017
COMISARIOS: David Barro e Santiago Olmo
ARTISTA: Berta Cáccamo

A exposición de Berta Cáccamo levarase a cabo no marco dunha
estreita colaboración plurianual entre o CGAC e a Fundación Luís
Seoane da Coruña; un proxecto mediante o cal as dúas
institucións galegas centrarán a atención, de forma anual, na
obra dunha artista galega de media carreira. Os comisarios
destas mostras serán os directores de ambos os centros: David
Barro e Santiago Olmo. 

A selección de obra de Cáccamo exhibida no CGAC responderá
a certa lóxica de retrospectiva, e complementarase coa proposta
de obra máis recente e/ou intervención do espazo da sede
coruñesa. Berta Cáccamo, que xa expuxo na sala do Dobre
Espazo do CGAC no ano 1996, é un exemplo da irrupción de
mulleres artistas no panorama artístico galego dentro dun fértil
contexto xeracional (abordado tamén, desde unha perspectiva
colectiva, na mostra Agrupar_Desagrupar). 

Eva Lootz: Tu y Yo I, 1997

Besta Caccámo: Sen título, 2006



ACTIVIDADES

VISITAS GUIADAS
DATAS: xaneiro-decembro de 2016
O servizo de visitas guiadas ás exposicións do CGAC para todos
os públicos (adultos, escolares, familias, etc) ten como obxectivo
achegarlle ao público as diversas linguaxes artísticas
contemporáneas e contextualizar os traballos dos artistas
presentes nas salas de exposición en cada momento. As visitas
escolares van acompañadas de obradoiros nos que se
desenvolven de xeito creativo conceptos claves de cada mostra a
través de diversas técnicas artísticas.

TALLERES
VISITAS-TALLER
DATAS: xaneiro-decembro de 2016
Programa dirixido aos centros escolares.  Trátase de visitas ás
exposicións en curso con talleres didácticos complementarios.
Primeiro faise un percorrido polas exposicións  e a continuación
nos obradoiros desenvólvense de xeito creativo os conceptos
claves de cada mostra á vez que os nenos experimentan coas
diversas técnicas artísticas.

TALLERES DE LECER E NADAL
DATAS: xullo-agosto de 2016 e 
decembro de 2016 - xaneiro de 2017
Programa dirixido a todas as idades e impartido por artistas e
outros profesionais do mundo da cultura. Os talleres preséntanse,
durante o verán e o nadal, como unha alternativa lúdica, onde os
asistentes poden experimentar e explorar a arte contemporánea.

TALLERES DE FIN DE SEMANA
DATAS: febreiro-xuño 2016
Talleres de arquitectura contemporánea para nenos de 6 a 11
anos. O arquitecto Fermín Blanco, a través do equipo didáctico

de Sistema Lupo, propón unha serie de talleres de arquitectura
dirixidos ao público infantil. O obxectivo é proporcionarlles aos
nenos e nenas as claves necesarias para interpretar a arquitectura
contemporánea mediante o legado das figuras máis relevantes do
noso tempo neste eido. 

TALLERES DE ARTISTA
Talleres dirixidos a un público especializado e impartidos por
artistas como Claudio Zulian, Antoni Socias ou Eva Lootz, estes
dous últimos concidindo coa presenza da súa obra nas salas do
CGAC. Nestes talleres os artistas comparten cos asistentes os
propios procesos creativos, a metodoloxía, a técnica, os discursos
e a linguaxe mediante o desenvolvemento dun proxecto artístico. 

SEMINARIOS/XORNADAS
NON HAI MUSEO SEN DEBATE 
DATAS: 7-18 de marzo de 2016
Ao longo de dúas xornadas, críticos, artistas e representantes de
institucións galegas e nacionais analizarán o panorama artístico
actual galego e nacional e debaterán sobre él. O 22 de setembro,
coicidindo coa exposición Coleccións públicas e privadas, terá
lugar nas salas do CGAC a terceira xornada de debate dedicada
ao coleccionismo.

ENCONTRO DE FOTÓGRAFAS IRÁN/ESPAÑA 
DATAS: marzo de 2016
Fotógrafas iranianas e españolas porán en común os seus
traballos desde unha perspectiva cultural e artística. 



CURSO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA NOS SÉCULOS XX-XXI 
Ao longo do curso farase un percorrido polas diversas tendencias
artísticas en Galicia desde principios do século XX ate a
actualidade.

CICLO DE CINE E DOCUMENTAIS
CICLO DE CINE CINECLUBE 
O Cineclube Compostela programará un ciclo de cine con
confencias de artistas e filmes sobre artistas contemporáneos. 

CINE DE VERÁN 
DATAS: xullo de 2016
Completará a programación estival un ciclo de cine ao aire libre
no parque de Bonaval. Un contexto inigualable para gozar do
cine en versión orixinal e da contorna, vendo caer a noite sobre
a pantalla no espazo situado entre os edificios emblemáticos do
CGAC e o Museo do Pobo Galego. Trátase de abrir o CGAC á
rúa, de abrir ás súas portas ao parque a través do cine.

CICLOS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
CICLO MÚSICA E ARTE: CORRESPONDENCIAS SONORAS
DATAS: maio-decembro de 2016
Convertido nun referente da creación musical contemporánea
internacional, conta coa participación de compositores de todo o
mundo e con máis de corenta estreas absolutas ao longo de seis
edicións no Centro Galego de Arte Contemporánea. 

Nestes encontros entre música e arte teñen cabida as expresións
creativas máis actuais. O seu obxectivo é pór de relevo as
propostas escénicas e musicais máis vangardistas do momento.
Vertixe Sonora propónlle á actual xeración de compositores,
novas creacións sonoras cunha premisa: a de transitar polas
encrucilladas formuladas polos artistas que expoñen no CGAC. 

XORNADAS SOBRE EDUCACIÓN E MUSEOS
DATAS: abril de 2016
En colaboración co Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), o Museo
de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) e a Facultade de Belas
Artes de Pontevedra.  As xornadas desenvolveranse no MARCO, na
Facultade de Belas Artes e no CGAC e abordarán o papel do
museo como educador e complemento da educación académica.

CURSOS
ITINERARIOS DA FICCIÓN TELEVISIVA 
DATAS: outubro-novembro de 2016
Neste curso analizarase a natureza do texto televisivo e os
códigos específicos da súa linguaxe. Para iso revisaranse
algunhas das propostas máis arriscadas desenvolvidas ao longo
da historia, entendendo a televisión como medio de evasión e
ocio, pero sen esquecer a vertente de coñecemento, pois moitos
dos seus produtos son un espello do tempo no que foron creados.

A ORIXE DO SÉCULO XXI. TRANSFORMACIÓN DA IMAXE E DO
CINEMA CONTEMPORÁNEO (1990-2010) 
DATAS: outubro de 2015 - maio de 2016
O curso propón un amplo percorrido polo cambiante mundo da
imaxe e do cinema das dúas últimas décadas e as súas
transformacións estéticas, narrativas, tecnolóxicas ou políticas. 



XORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
CICLO: outubro de 2016
O CGAC participa na quinta edición das Xornadas de Música
Contemporánea que, desde os anos noventa, teñen lugar na
cidade de Santiago de Compostela co obxectivo de fomentar e
difundir as últimas tendencias e a innovación no ámbito musical.
A actividade, interrompida durante algúns anos, recuperouse en
2012, froito da iniciativa e coordinación do Concello de
Santiago, a Universidade de Santiago e o CGAC, co mesmo
espírito de traballo e colaboración institucional que caracterizara
o proxecto no seu inicio. Desde 2013, as Xornadas de Música
Contemporánea de Santiago contan ademais co apoio da
Fundación Cidade da Cultura e coa colaboración do Centro
Nacional de Difusión Musical (CNDM) e do Instituto Nacional das
Artes Escénicas e a Música (INAEM).

As xornadas inclúen unha sección titulada aDesTempo, cun
programa de concertos e encontros dirixidos ao público infantil,
xuvenil e familiar. 

FILOCAFÉ
O primeiro domingo de cada mes ás 18:30 h o CGAC organiza
un filocafé na súa cantina. Os filocafés son conversas públicas
enfocadas desde un punto de vista filosófico nas que poden
participar todas as persoas interesadas en intercambiar
inquietudes ou puntos de vista desde calquera disciplina ou nivel
de coñecemento. 

As sesións estarán dirixidas por Celso Fernández Sanmartín
(filósofo, poeta e contador de historias) e terán como punto de
partida unha obra da Colección CGAC. Unha vez ao mes, unha
obra de arte sairá dos almacéns do museo para acompañarnos
no debate e dialogar coma un contertulio máis mentres
degustamos un café. 

A peza elixida empregarase como punto de partida para a
conversa. Pero non imos falar de arte, ou non só de arte, senón
de calquera tema que suxira a obra nun nivel conceptual, formal
ou anecdótico. Podemos falar de ciencia, gastronomía, política,
música, filosofía, cine, estética, actualidade... cousas mundanas
ou elevadas, de xeito que todas as persoas que o desexen poidan
opinar e achegar as súas reflexións sobre os temas que vaian
xurdindo de xeito espontáneo. 

DÍA DOS MUSEOS
DATA: maio de 2016
Ao longo dunha semana organizaranse diversas actividades
arredor do tema proposto polo ICOM, que este ano será Museos
e paisaxes culturais. Hai xa cinco anos que varios museos da
cidade vimos celebrando conxuntamente o Día Internacional dos
Museos. O CGAC, o Museo do Pobo Galego, a Fundación
Granell, o Museo da Catedral, o MUPEGA, o Museo de Historia
Natural e o Museo das Peregrinacións e de Santiago
coordinamos as actividades e programamos unha acción
conxunta que se leva a cabo en todos os centros citados seguindo
o lema que o ICOM propón para cada ano.



COLABORACIÓNS
O CGAC colabora ao longo do ano en actividades de diversa
índole con intitucións como a USC (Universidade de Santiago de
Compostela), o Concello de Santiago, o Auditorio de Galicia, a
Universidade de Vigo, o IAC (Instituto de Arte Contemporáneo),
a Fundación Luís Seoane, o MARCO de Vigo, o Museo do Pobo
Galego, o Museo das Peregrinacións e de Santiago, o MUPEGA
(Museo Pedagóxico de Galicia), Museo da Catredral de
Santiago, a Fundación Granell, o Cineclube de Compostela e
CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical).

CURTOCIRCUÍTO 
DATAS: outubro de 2016
Festival internacional de cinema que naceu en Santiago de
Compostela no ano 2003 como unha iniciativa do Concello da
cidade, coa intención de potenciar a creación cinematográfica no
ámbito da curtametraxe. Trece anos despois, Curtocircuíto é un
festival destacado no panorama estatal, que traballa en contacto
directo con outros festivais europeos. Na súa sección oficial
compiten curtametraxes de todo o mundo e  nas seccións
paralelas ofrécese unha ampla variedade de duracións e
formatos, tendo sempre a contemporaneidade e o risco como
referentes. Este é un festival comprometido co seu tempo, que
apoia os creadores e creadoras, a formación e a participación
da cidadanía. Máis aló de ser un festival de cinema, coas súas
actividades paralelas e concertos, Curtocircuíto quere converterse
un punto de encontro lúdico e cultural.

CINEUROPA
DATAS: novembro de 2016
Este festival internacional de cinema organizado pola Concellaría
de Cultura de Santiago de Compostela, que este ano chega á súa
trixésima edición, desenvolverase ao longo do mes de novembro
cunha programación que inclúe proxeccións cinematográficas no
Teatro Principal, Salón Teatro, CGAC e Afundación Abanca,
ademais de concertos e diversas actividades complementarias.

NERD NITES
Xornadas de difusión científica e cultural en colaboración coa USC.
As nerd nites son un concepto que naceu en Boston para tentar
levar a ciencia a ambientes diferentes do académico. Coa idea de
que os temas científicos do momento poden ser discutidos á vez
que se toma un café ou unha cervexa, conseguiron estender o seu
proxecto a case todo o mundo e tamén a Santiago de Compostela.

WOSINC 
DATAS: 8-11 de setembro de 2016
WOSINC é un encontro de carácter anual que defende unha
visión ampla da cultura alternativa e de vangarda. Coa música
como motor principal pero cunha clara vocación multidisciplinar,
promove, a partir dun contexto íntimo, a búsqueda e a difusión
de novas propostas culturais. Música, artes visuais, cine, artes
escénicas, coloquios, conferencias e gastronomía terán lugar en
setembro en espazos emblemáticos de Santiago de Compostela.
WOSINC é unha iniciativa da produtora compostelana Work on
Sunday, en colaboración con diferentes axentes culturais galegos.



CGAC
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

DEPARTAMENTO DE PRENSA E COMUNICACIÓN
Rúa Ramón del Valle Inclán 2
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 602 / Fax: 981 546 625
cgac.prensa@xunta.es
www.cgac.org

CGAC
PROGRAMACIÓN 2016


