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Introducción_ 
 
 

O CGAC que non é nin 
centro nin contemporáneo 

 
 

A intervención colectiva Culture Workers presenta un informe de aproximación para a dirección do 
CGAC, un documento incompleto que destaca a necesidade imperiosa de profundizar na análise e 
identificación do corpo do sector cultural galego. 
Co concurso para a provisión dun novo director para o CGAC convocado pola actual Consellería de 
Cultura e Turismo o pasado 16 de xuño, xorde a oportunidade de revisar o estatus do sector cultural 
galego e o papel asumido polo CGAC segundo a sua configuración estatutaria e operativa. Este é o punto 
de arrinque para a intervención Culture Workers  levada a cabo por varios axentes independentes  do 
sector cultural a título colectivo. Aínda que o obxectivo inicial da intervención era a creación dunha 
proposta candidata á dirección do centro, do proceso de traballo (urxente polos seus prazos) e do de 
posta en contacto dos participantes derivou un informe en proceso de elaboración que posiciona a actual 
construcción política, social e cultural do Centro galego de Arte Contemporánea no mapa do territorio 
cultural galego. 
 

 

Identificación do corpo desmembrado 
do desexo cultural galego 

Urxencias 
 
 

O presente documento  mostra a/s urxencia/s de identificar o papel que xoga o CGAC en relación 
multidireccional co seu territorio local e global máis alá das lóxicas políticas identitaria e económica que 
buscan posicionalo, respectivamente, coma centro galego de arte contemporánea significativo no 
contexto internacional e coma instrumento de capitalización da cultura a través do turismo. A notable 
debilidade das políticas de democracia cultural e excelencia con obxectivos culturais intrínsecos que 
operen sobre o centro deixa á cidadanía, traballadores da cultura e artistas , afectados polo baleiro xerado 
por mor da estructura política e de xestión interna do CGAC. Un corpo socio-cultural de desexo vivo pero 
radicalmente desmembrado/desvinculado ante unha institución que mira cara outra parte. 
 
 
 

Contempla-lo inerte 
Un modelo arcaico. 

 
 

Un dos rasgo que definen ó CGAC de forma máis notable a traves das suas finalidades é o seu 
plantexamento implícito,  máis cercano á definición de museo (orientado á conservación e contemplación 
decimonónica) que á de centro de arte contemporánea (institución potenciadora da producción, da 
investigación e da promoción cultural e artística). Este plantexamento arcaico é o que a Xunta de Galicia 
ven depositando (con todo o seu peso) sobre o CGAC. A propia estructura de xestión, sen persoalidade 
xurídica propia e baseada nun padroado fundamentalmente composto por axentes políticos  cunha 
comisión permanente designada polos poderes casi absolutistas do pleno do podroado, fomentaron a 
carencia de profesionalización independente da xestión do centro, en contra de toda-las recomendacións 
e tendencias actuais, incluidas as rexistradas no Manual de Boas Prácticas de Museos e Centros de Arte 
do Ministerio de Cultura. Como consecuencia, o relato da realidade que o CGAC constrúe baséase en 
propostas persoalistas  sometidas ó aparato xerárquico de goberno da institución que desprové ós seus 
discursos da complexidade propia da realidade que pretende atender, construindo un imaxinario 
composto por obxectos inertes, baleiros, baixo control e alonxados do contexto social e cultural do seu 
territorio. 
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Proposta_ 
 
A situación actual do CGAC é que é un centro de arte contemporánea, aínda que contemporáneo e 
fundado co gallo de promover, difundir e dinamizar as correntes artísticas e  tendencias de creación 
contemporáneas en Galicia, constituido e regulamentado no  seu funcionamento (fins, valores e estructura 
orgánico-funcional) coma un museo na súa  versión máis clásica, conservadora e insitucional. Un 
concepto de museo, utilizado erróneamente para o CGAC, máis propio dunha época moderna pasada 
que da contemporaneidade na que vivimos, orientado hacia á conservación do patrimonio e a  
manutención da súa colección no canto de estar dirixido coma centro de arte contemporánea que é á 
producción, á investigación ó desenvolvemento e á promoción cultural contemporánea múltiple de Galicia. 
 
Un centro de arte contemporánea cun concepto de m useo decimonónico que parece, a tenor do seu 
plantexamento, non ter coñecido e dende logo non ter atravesado a crise de esa modernidade á que 
parece pertencer e o seu pensamento inxenuo-progresista xerador de políticas identitarias, 
homoxeneizadoras e hexemónicas que entendían a arte coma unha producción esteticista e formalista 
feita para a contemplación, expresión sublime da xenialidade do autor, producción desvinculada do seu 
receptor e do seu propio contexto histórico, xeopolítico, corporal e vital e que asumía a institución coma 
un aparato estatal de control e normativización das distintas construccións culturais. 
 
O CGAC debería atender á sua natureza de centro nas súas fins, valores, obxectivos e sobre todo na 
estructura interna orgánico-funcional se pretende ser algo máis que retórica abstracta para a súa cultura 
de base. 
 
A perversión xerada por este tratamento dun centro contemporáneo da arte coma un museo destas 
características é que nos enfrentamos cun claro trastorno e baleirado do propio centro que lonxe de ser 
un espazo de desenvolvemento, coñecemento, producción e fomento do corpo artístico e social 
contemporáneo galego, invisibiliza e desactiva – paradóxicamente - a realidade viva que pretende exhibir. 
 
Terá que responder, o CGAC, á definición dun centro de arte do século XXI con igualdade de 
oportunidades e mesma linguaxe, discurso e idioma-en-relación-e-traducción que os outros centros locais, 
nacionais e internacionais cos que tería que estar a dialogar, discutir, colaborar e traballar coma o CCCB 
de Barcelona, a parte de Centro que é MNCA Reina Sofía, o Centro de Arte e Desenvolvemento industrial 
a Laboral en Asturias, o CENDEAC en Murcia, o CAC en Málaga, a parte de centro que tamén ten o 
Museo-Centro Artium no país vasco, o P.S.1 Contemporary Art Center en New York ou calesquera outros 
centros de arte contemporánea europeos, latinoamericanos, australianos, dos paises do leste, do oriente, 
africanos ou dos  países árabes. 
 
Un centro orientado á comprensión, á interpretación práctica e comprometida , é dicir, ó axenciamento, á 
reflexión e debate, ó apoio, á difusión, ó densenvolvemento e á producción de traballo artístico, liñas 
discursivas, capacidade crítica, coñecemento, valor simbólico, económico, cultural, social e turístico propio 
da Galicia contemporánea (en relación coa histórica) e da súa específica posición na globalidade. 
 
Na súa falta de posicionamento contextualizado, de canles de achegamento, participaciòn e posta a 
disposición de medios , segundo as necesidades reais da contemporaneidade galega artística e social o 
CGAC, coma institución sen autonomía de decisión, convírtese nun aparato de poder da administración 
pública no seu máis pobre significado. Unha máquina institucional de control que na súa producción de 
saber secuestra e desmembra o corpo de traballo común dos seus axentes culturais (artistas, galeristas, 
cidadáns, estudantes, técnicos, etc), o seu desexo e a súa capacidade de acción para expoñer e 
coleccionar os seus anacos coma obxectos inertes e aislados .  
 
Producción de excedentes obxectuais desposeídos de toda a súa potencialidade transformadora. 
Capitalización do valor simbólico e económico do corp-o/us dos creadores , colaboradores e empregados 
da institución sen as máis mínimas condicións de transparencia para garantir a retroalimentación dese 
corpo de traballo creativo, social e cultural galego cos beneficios producidos polo seu propio esforzo.  
 
Isto está a acontecer, para escomenzar porque o CGAC, en contra do que aconsellan as boas prácticas 
do sector cultural e o que amosan os organigramas  doutros centros  máis experimentados e 
experimentais ,  non ten unha persoalidade xurídica propia que lle permita ter unha opertividade funcional 
e capacidade de decisión propia. 
 

 
 
 



 6 

PROPOSTA // WORK IN PROGRESS 

CULTURE WORKERS 
 
O CGAC depende orgánica e funcionalmente da Xunta de Galicia e a súa Dirección Xeral de Patrimonio. 
O seu órgano rector é o Padroado. Este padroado está deseñado coma un órgano de control con todo o  
poder unilateral de aprobar e definir o contido de tódalas decisións necesarias para o normal 
desenvolvemento e eficiciencia do centro. Este padroado, en pleno – que se reúne trimestralmente- está 
composto por 7 vocaís natos dos que 4 son cargos políticos e de 8 a 14 vocais designados directamente 
pola Xunta de Galicia a proposta do Conselleiro de Cultura e Turismo e, en comisión permanente – que 
se reúne cada 30 días - por 4 dos cargos políticos, o director do centro , o xerente e de 2 a 4 dos vocais 
designados  elixidos polo pleno. 
 
É habitual, necesario e recomendable que a administración pública forme parte da organización interna 
deste tipo de centros pero normalmente,  ten funcións de apoio económico e poder de decisión sobre a 
xestión funcional e administrativa do centro. Neste caso o modelo de organización interna do CGAC 
asegura á Xunta de Galicia a través da súa Consellería de Cultura e Turismo e polo tanto ós intereses do 
partido gobernante en cada lexislatura o control absoluto e o coñecemento a priori de tódalas decisións 
técnicas, de programa, de criterios expositivos, de colección, de plantexamentos teóricos, de publicación 
de contidos, de adquisicións de fondos bibliográficos e de colaboracións con axentes e comisarios  
externos, literalmente así enumeradas na disposición reguladora do centrro Decreto 326/1996 de 26 de 
xullo. 
 
A inoperancia e poca axilidade de xestión do centro parece á vista do anterior a menor das urxencias . 
 
A necesidade de informar a priori, obligación do director do centro por decreto regulador e coa garantía de 
control de que o xerente debe informar todavía antes á Consellería de Cultura das  intencións de proposta 
do director á mesma,  supón ademáis dun férreo control político do contido do centro a necesidade de 
planes fixos que voltan a necesitar da aprobación do poder político para calquera modificación posible. A 
información e transparencia ten ademáis neste caso un único recorrido, do CGAC á Xunta. Debería, 
ademáis de rebaixar a súa carga, despregarse esta necesidade de transparencia (máis que de 
información e control) revertindo tamén na cidadanía e na cultura de base galegas. 
 
Un centro coma o CGAC que adolece de non coñecer, no sentido máis bíblico, a súa realidade artística 
contextual específica, ós seus axentes e as súas necesidades e que depende por este motivo, 
exclusivamente do coñecemento do medio artístico que teña o seu director ¿cómo vai fixar plans de 
acción fixos e previos a súa labor de investigación sobre o seu propio eido? En todo caso dependerán, 
estes programas, - como dicíamos - do valor persoal do seu director que depende absolutamente a súa 
vez da confianza política depositada nel, aínda que exista – habería que ver qué condicións de existencia 
viable ten- un concurso público “internacional” previsto para a súa selección. 
 
A todas luces, e sombras, parece necesaria unha reestructuración do organigrama interno do centro. 
Unha reforma orgánica e funcional, previo estudio e debate da estructura interna do CGAC, do seus 
órganos rectores, do Padroado, a súa comisión permanente, os procedimentos  de nomeamento dos seus 
vocais e a relación destes co director e o xerente do centro e deles  dous entre sí, así como a natureza e 
tipo de decisións que cada un destes órganos debe tomar e a relación con e entre os departamentos 
internos dependentes actualmente do director do cento e a súa réxime de contratación laboral. 
 
O CGAC, debería ter unha persoalidade xurídica propia. 
 
Un modelo posible sería o de Axencia Estatal estabrecido pola Ley 28/2006, de 18 de xullo, de Axencias 
Estatais para a mellora dos servizos públicos que lles prevé personalidade xurídica pública, patrimonio 
propio, autonomía na súa xestión, mecanismos de autonomía funcional, responsabilidade pola xestión e 
control de resultados establecidos na propia Ley. Esta Axencia tería un Director e un consello rector 
formado polos diferentes  representantes territoriais da administración pública, o seu director, o secretario 
e representantes sindicais dos traballadores. 
 
Se ben unha transformación radical non fose posible outra vía de reforma é que o padroado, sen deixar 
de existir, tivera una composición máis plural e con menos carga polítca. De feito sería conveniente crear  
outro tipo de órgano para a intervención da administración pùblica como xestor administrativo, que é o 
que é. 
 
Unha participación da administración pública que englobaría a todo-los niveis territorias  implicados: ó 
municipio, ó concello, á/s provincia/s á comunidade autónoma e ó ministerio pertinente, este órgano de 
titularidade pública debería ter reservadas as decisións relativas o funcionamento administrativo así como 
as orzamentarias en relación, exclusivamente, cos  fondos públicos aportados por ela, que unha vez 
aprobados deberían ser competencia exclusiva do centro e do seu equipo interno, co debido e normal 
cumprimento do deber de información, de transparencia e seguimento público da lexislación vixente.  
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Este órgano existiría xunto con outros de composición privada e empresarial diferenciando entre grupos 
empresariais que aporten fondos privados ó centro e asociacións con aportacións de particulares . Así 
mesmo constituiríase en relación funcional con estes órganos, por exemplo, no seo dun consello onde se 
tomarían as decisións que afecten os plans, obxectivos, finalidades e programas do centro, un equipo 
directivo plural repartido por áreas e departamentos que prevea canles de participación efectiva e 
operativa dos seus traballadores. Este equipo directivo estaría suxeito a criterios públicos e técnicos na 
selección do seu persoal. 
 
Propoñemos, ademáis desta reforma interna un cambio radical de prioridades. 
 
Cambiémo-la orde de prioridades: a prioridade non é encher o CGAC dun contido externo e exterior 
aportado por un programa estrela a proposta dos candidatos á dirección do centro senon pensar nunha 
estructura interna para o CGAC que posibilite a operatividade dos seus  programas e plans de acción e 
sobre todo a súa perdurabilidade máis alá da duración do cargo de director xa que é precisamente esta 
estructuración interna do centro e a súa definición e plantexamento a que adolece e provoca as 
problemáticas que estamos a atopar, non as  políticas de acción dos seus directores pasados ou actuais, 
sen negar en cada caso as súas  responsabilidades. 
 
O CGAC necesita pensarse a sí mesmo como estructura, dispositivo expositivo, productor de 
coñecemento, emprego e valor e pensar a relación que ten cos axentes culturais que lle proporcionan 
contido e significado. 
 
Non podemos seguir a pensar que un centro como punto dentro dunha estructura calqueira está exento 
das relacións múltiples e do exercicio e luitas de poder implícitas a todo-los seus  elementos. A actual 
configuración do CGAC dí de sí mesma que así o cree pois fala dun “espazo de difusión coa función de 
dinamizar o panorama artístico contemporáneo galego”.  O uso da verba panorama leva xa implícita unha 
determinada posición de enunciación: a dun punto de vista privilexiado e externo que ten capacidade de 
visión xerárquica sobre un campo concreto. 
  
Un punto de vista neutro, externo e xerárquicamente privilexiado non é xa un lugar lexítimo de visión nin 
de análise nin de coñecemento en ningunha das facetas da nosa realidade contemporánea nin tan 
sequera na da histórica obxectividade do coñecemento científico.  
 
Na nosa realidade sabemos xa que os puntos de vista, coñecemento, producción e organización teñen 
unha natureza relacional, complexa e múltiple totalmente partícipe das relacións entre os axentes que a 
configuran. 
 
Estamos situados, se non mudamos este punto de vista e este lugar de enunciación, nun plantexamento 
e nun espacio público (o noso centro de arte contemporánea) propios, como dicíamos, de séculos 
anteriores e susceptibles de producirnos, cando menos, unha profunda esquizofrenia, unha 
inoperatividade das nosas ferramentas estéticas e un exilio (individual, colectivo, emocional e territorial) 
do noso desexo e con él do noso corpo e dos nosos afectos. 
 
Para transformar esta situación, poder realiza-la potencia real deste cambio de plantexamento e dotalo de 
materialidade é necesario estabrecer un marco concreto de acción para o CGAC. 
 
Elo supón en primeiro término debuxar un mapa do seu contexto e poñer sobre ese mapa os  calcos que 
as diferentes liñas de investigación de por exemplo, o consello da cultura galega, os diferentes 
departamentos das universidades, as asociacións, os usos  do centro dos cidadans, os investigadores, 
críticos e artistas están a producir cos seu traballo científico, técnico, estético, teórico, social, e político. 
 
Cómo: convidándoos a traballar de forma relacionada e interdisciplinar, dispoñendo para eles  espazo, 
tempo e recursos económicos para a articulación común dos seus coñecementos e produccións e 
atendendo a súas inalienables condicións básicas de traballo: remuneración e recursos. Do contrario 
estaríamos a precarizar a estes traballadores e a cooptar e capitalizar a plusvalía do seu traballo, que é o 
risco fundamental que corre o traballo creativo neste sistema de capitalismo cognitivo do que formamos 
parte. Estas condicións de traballo deberán aplicarse a tódolos axentes e persoas que aportan o seu 
traballo material, intelectual e/ou creativo ó centro. 
 
Cartografíar e limitografiar a contemporaneidade cultural que o centro pretende exhibir, dinamizar, 
promover e apoiar é un exercicio ineludible para o CGAC.  
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A súa total delegación no coñecemento que do medio artístico teña o seu futuro director tal como propón 
a Xunta nas bases da convocatoria do concurso para a provisión do seu posto é non só inaceptable e de 
raíz inoperativa senón que é un claro abuso das  súas funcións e capacidades ó depositar un traballo  
público, colectivo e de titularidade e beneficio común nos  méritos e traballo dunha soa persoa funcional e 
organicamente sometida ó control da administración pública. 
 
Propoñemos pois a creación dunha comisión interdisciplinar e plural de investigación e cartografiado da 
contemporaneidade cultural galega, capaz de deseñar procedimentos  específicos de toma de decisións 
colectivas capaces, tamén elas, de integra-los conflictos, diferentes plantexamentos e niveis de 
complexidade reais sen reduci-los a ridículas e drásticas  tomas de decisións unilaterais ou por maioría 
dun órgano co voto maioritario asegurado dada a natureza e método de selección dos seus membros. 
Esta comisión de investigación traballaría en relación non xerárquica senón de especialización funcional, 
de dependencia e autonomía xunto co equipo directivo do centro. 
 
Esta labor previa de investigación, contactos e presentacións recíprocas é a única maneira posible de que 
o centro mesmo poida encontrar a súa posición e definición propia, material, orgánica e funcionalmente 
ensamblada coa engranaxe do seu contexto nun marco xeopolítco concreto a definir segundo os 
resultados desa cartografía inicial e continua. 
 
Un precedente deste traballo, aínda que insuficiente e co problema que antes plantexábamos  de 
depender exclusivamente de decisión unilaterais, neste caso do seu comisariado, podería ser proxecto 
edición, en canto intento de pulo á producción de obra ó que lle faltaban uns criterios de selección más 
amplos, articulados e transparentes . Éste proxecto, xunto co intento de escomenzar a construir un arquivo 
das prácticas  artísticas galegas contemporáneas que foi espazo documental – ó que lle faltou unha 
primeira fase de espello do que está a acontecer en Galicia, antes de pasar á fase de mallado- cremos  
que deben integrarse no plan de acción interna do centro como principal tarefa dun departamento de 
arquivo e documentación en continua relación co departamento de investigación e de programas públicos, 
todos eles de nova creación. 
 
Polo que respecta ó programa do centro para os vindeiros cinco anos, éste debe non só atender á 
programación de “exposicións representativas da creación local, nacional e internacional”, que tamén, 
senón á articulación duns criterios expositivos e a construcción duns  discursos propios que poidan manter 
vivas, activas, desexantes e comprensibles para os sueus  diferentes públicos esas exposicións 
“representativas” así como a implementación duns  programas públicos que comprendan liñas de 
investigación (que definirán as liñas discursivas do CGAC segundo os seus puntos de interese na 
cartografía xeopolítica xerada), formación e educación (profesional, teórica e práctica segundo as 
necesidades dos diferentes  usuarios/públicos/traballadores), mediación cos seus públicos (que haberá 
que recoñecer e escoitar) producción de saber (publicacións, seminarios, workshops, conversacións e 
toda a súa documentaición e arquivos) producción de valor (social, de coñecemento, simbólico, político, 
económico e turístico) e producción de obra artística (financiamento e apoio á producción artística) 
mediante o debate, a escoita e a reflexión plural sobre/con/dende as diferentes  construccións culturais 
contemporáneas galegas, locais e globais. 
 
Porque: 
 

• ¿Cál é esa representatividade da identidade galega que o CGAC esixe dos seus programas e 
exposicións? 

• ¿É posible dar por consensuado e fixo un concepto como a identidade, de natureza cambiante e 
sen unha clara comprensión nin unha suficiente multiplicidade que recoñeza as diferencias de e 
entre todos nós? 

• ¿É sostible oxe en día –tendo en conta que o oxe dos avós/as, os labregos/urbanitas, os nenos, 
os artistas/profesionais, traballadores, técnicos e cidadans é diferente para cada un deles - 
manter un concepto neutro da representatividade e da respresentación? 

 
Toda representación está mediada pola linguaxe (material, social, económica…). Non existe unha 
expresividade/representación directa nin dun eu nin dun obxecto de investigacion nin dun obxecto/suxeito 
de representación artística. Dende o pensamento teórico e a práctica artística posterior á II Guerra 
Mundial, sabémolo. 
 
Neste punto faise necesaria a aceptación da creación dun relato múltiple , de multiplicidade de relatos, 
lonxe das dinámicas dun relato único, hexemónico e homoxéneo que parecen promover e asegurar os 
actuais obxectivos estatutarios do CGAC –que non os do seu director ou directores anteriores - ó esixir, 
por exemplo, a exposición ordeada dos seus fondos en condicións adecuadas para a súa contemplación 
e estudio e requerir da aprobación do poder político para a súa modificación. 
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O anterior, é un concepto moi pobre e perigosamente reduccionista do que pode ser a lectura que todos 
nós, usuarios do centro, poidamos facer do significado e do corpo material do contido exposto no CGAC. 
 
Unha lectura múltiple e aberta, que terá en conta a relación de diferencias internas de cada un de nós e 
dos nosos lugares e posicionamentos. Unha lectura que debera permitir e fomentar a posta en xogo do 
noso imaxinario, da nosa autorepresentación e a do noso mundo local/global, en definitiva, unha lectura 
activa total: a dos diferentes públicos segundo as súas necesidades, competencias e asunción de riscos. 
 
Porque ¿qué interese ten o poder de decisión sobre a orde do relato da nosa representación que se 
reserva o Padroado do CGAC? Só hai que acudir ás reflexións sobre a institución e as  formas de 
gobernabilidade traballadas a partires dos anos sesenta: a oportunidade de ordearnos a nós , as nosas 
ideas, o noso traballo e os nosos corpos. 
 
Polo que respecta ás relacións do CGAC cos seus público/s  a mediación é un traballo que comenza 
establecéndose como parte dos  obxectivos do centro vencellados ás politicas de democracia cultural que 
deberían rexir a institución. 
 
Ademais das liñas tradicionais de accesibilidade, posta en coñecemento, comunicación, actividades e 
difusión mediante publicacións, as estratexias que actualmente se enmarcan nas  liñas de traballo dun 
centro de arte público cunha operatividade contemporánea esixen unha adecuada segmentación dos 
públicos e un tratamento dos mesmos en calidade de usuarios  activos, no só de visitantes pasivos. De tal 
forma, os obxectivos clásicos ampliánse ó fomento da involucración participativa dos diferentes 
públicos/usuários nos distintos eidos de traballo do centro de forma bidireccional: o/s público/s entran e 
participan do centro e o centro sae, móvese o escenario social. 
 
Para establecer as estratexias adecuadas a estes obxectivos, é fundamental un traballo de estudio 
cuantitativo e cualitativo dos diferentes público/s fieis, afíns e motivables, contemplando a súas 
diverxencias socioculturais e as súas formas/necesidades/desexos de consumo e participación cultural, 
que permitan un tratamente axeitado e específico dos mesmes segundo categorías útiles e 
representativas: infantil/xuvenil/adulto, local/visitante/turista, desinteresado/interesado/profesional ou 
involucrado, etc. 
 
É importante recordar que o obxectivo máis salientable nesta mediación, ademáis da exhibición e 
transmisión de coñecemento, é a disposición e disponibilidade adecuadas para manter activa a 
capacidade transformadora da arte na experiencia do usuario. Para acadar este obxectivo fundamental, é 
necesario un traballo que desborda a mera exhibición e comunicación, abrindo non só a exposición, 
tamén o traballo de investigación e establecendo liñas  de vinculación social e cultural co/s público/s: 
programas públicos segmentados en actividades educativas, formativas, participativas e lúdicas; 
desenvolver unha adecuada tarefa de traducción “do galego ó galego” adaptando os textos, deseños 
expositivos e programas  públicos ós diferentes perfis de público/s establecendo obxectivos concretos 
para cada liña de programación; utilizando as ferramentas dixitáis de comunicación e participativas (2.0) 
non só para transmitir, emitir, editar ou reproducir, tamén para permitir a involucración e, moi importante: 
para escoitar. 
 
Estas son soamente algunhas consideración para a mediación dun centro cultural actual cos  seu/s 
público/s que segue pautas de actuación e plantexamento de obxectivos e estratexias xa desenvoltas nos 
principales centros nacionáis e internacioináis. No caso do CGAC, é necesaria unha aterrizaxe específica 
atendendo a detalles e necesidades concretas que se desprenderá do estudio imprescindible xa 
mencionado. 
 
En relación cos fondos artísticos do CGAC o seu decreto regulador, ademáis da súa composición dispón 
o seguinte: “A colección terá unha estructura dual na que a colección de arte galega permanecerá en 
diálogo constante cos fondo de arte nacional e internacional” 
 
Atopamos do todo insuficiente e inapropiada a estructura dual como criterio para expoñer, adquirir e sobre 
todo conceptualizar o posicionamento das obras de arte galega na colección. Non é cuestión menor, xa 
que esa estructura será a que indique cómo representamos, nós, o noso posicionamento no contexto 
nacional e internacional. A posta en relación local/global artéllase sobre presupostos moito máis 
complexos cos  dialécticos binarios. A multiplicidade desta realidade esixe un plantexamento técnico 
específico. 
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Do mesmo xeito, a relación co exterior non pode darse a través da alternancia dual (galego-nacional/ 
internacinal) de exposicións dispostas coma mostras zoolóxicas estáticas. A complexidade desta relación 
debería ser froito, múltiple, de intercambios profesionais , relacións, colaboracións discursivas e de 
investigación recíprocas  con outros centros, lugares e corpos artísticos e de creación contemporánea 
vivos, activos e desexantes e non só coa súa producción aislada e desvinculada de todo o seu contexto 
xeopolítico vital. Necesítanse criterios expositivos que den conta de modos accesibles para todos desta/s 
relación/s  contextuais.  
 
Esta é, percibimos, a única maneira posible e posibilitadora de representar e representarnos, é dicir, de 
comprender e capacitarnos para transformar as nosas relacións e posicionamentos no contexto, tal como 
nolo amosa o traballo de vidas enteiras adicadas á  investigación e creación de sitemas conceptuais e 
estéticos útis para a comprensión e asunción desta cuestión concreta ( M.Foucault, J. Rancière, B.H.D. 
Buchoh, G. Deleuze, G. Agamben, S. Sontag, R. Jauss, J. Austin, A. Badiou, F. Guattari, J. Derrida, J.F. 
Lyotard, P. Bourdieu, E. Jâbes, M. Montaigne, Stendhal, H. Cixous, Cezanne, A. Warhol, R. Patiño, A. 
Rimbaud, E. Ferrer, A. Artaud, X. Torres, R. Barthes, C. Oroza, M. Borja-Villel, E. Macías, Rompente…) 
de contradecilos argumentémos, polo menos. 
 
Non podemos seguir a manter por máis tempo o noso centro de arte contemporánea/o sobre un baleiro 
fantasmático cheo de afasias, negacións, indiferencias teóricas, científicas, técnicas, arquitectónicas, 
sociais, profesionais, filosóficas, imaxinarias, políticas, representacionais e artísiticas. 
 
O que está en xogo, nestas cuestións non é un reducto artísitico elitista ou de éxtito e recoñecemento 
profesional e social nin tan sequera unha peza “política” de interese nin un xerador de beneficios 
económicos a través do turismo e da súa inserción no actual capitalismo cognitivo do noso século, que 
tamén, senon que o que está en xogo é a nosa capacidade  estética como ferramenta de comprensión, 
producción, transformación, recoñecemento, vínculo, ensoñación, crítica, supervivencia e representación 
do noso propio mundo e de nós  mesmos, dos nosos procesos de subxectivación gracias ós que podemos 
recoñecer qué elementos culturais conforman as nosas propias construccións e múltiples relatos vitais, 
así como as representacións e polo tanto capacidades de comprensión e transformación dos  nosos 
traballos, do noso desexo,do noso espacio público, dos nosos pobos e cidades; do noso presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


