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Desde a Idade Media, persoas de toda orixe 
e condición camiñan acotío cara Santiago de 
Compostela polas rutas xacobeas. Avanzan 
traéndonos a súa cultura, a súa lingua e a súa 
idiosincrasia. Deixándonos, por tanto, a súa 
pegada, pero tamén recibindo algo de nós. A 
historia xacobea en Galicia é unha historia de 
intercambio e de hospitalidade, unha historia de 
progreso, encontro intercultural e dinamización 
socioeconómica que, de xeito colectivo, 
tratamos de perfeccionar. 

A cultura debe ser diversa, atractiva, 
integradora e respectuosa, incluíndo o dereito 
á acción e participación de todas as persoas. 
A realidade é plural e cada un de nós, pola 
nosa orixe e valores, tamén o somos. Desde 
esta certeza, Galicia quere construír, a través 
do fomento de procesos participativos, un 
Xacobeo 21 que non deixe fóra a ninguén, que 
sexa a suma de todos os esforzos, persoais e 
institucionais, que conte coa Galicia moza e 
aposte pola calidade e a innovación.

O ano 2021 suporá o número 120 dos Anos 
Santos Composteláns, despois de ter pasado 11 
anos desde a celebración do último Xacobeo. 
Desde a Xunta de Galicia queremos  aproveitar 
este fito para organizar unha conmemoración 
excepcional e diferente que volva conectar coa 
ilusión e o espírito do Xacobeo. Prevese unha 
ampla programación que implicará a outras 
administracións de dentro e fóra de Galicia e 
tamén á cidadanía, que tomará protagonismo 
activo a través de iniciativas propias que 
impliquen aos máis novos. 

Neste sentido, a cidadanía, como protagonista 
e axente receptor dos visitantes, debe percibir 
esta celebración como algo propio, mentres 
que todas as administracións, dende os 
concellos ata a Administración Xeral do Estado, 
deben implicarse e sumar as súas forzas 
facendo da colaboración interadministrativa 
outro dos eixos prioritarios do Xacobeo 21. 

O Camiño de Santiago é desde 1987 o primeiro 
Itinerario Cultural Europeo, sendo un exemplo 
de historia e tradición común, dun espazo de 
encontro que achega valores positivos, que 
vertebra e une, enlazando pasado e presente e 
contribuíndo á construción europea.

Galicia e o Camiño érguense como referente 
e sinal de identidade que reforza o sentimento 
de pertenza común, e así se reflectirá na 
celebración do vindeiro Xacobeo, que será unha 
oportunidade única para xerar comunidade 
local, cohesión e sentimento de orgullo entre 
os galegos. Todo sen esquecer a importancia 
da sustentabilidade, dunha Galicia verde, pois 
recibir varios centos de milleiros de visitantes 
durante o Ano Santo debe ser compatible coa 
protección do medio, da paisaxe, das tradicións 
e dos seus valores. 

En definitiva, o vindeiro Xacobeo debe ser unha 
celebración, pero tamén unha oportunidade de 
trazar o camiño da Galicia da próxima década, 
buscando deixar a súa propia pegada e un 
legado perdurable.  

Xacobeo 
2021
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Gaiás, Cidade da 
Cultura de Galicia 

A Cidade da Cultura preséntase como un punto 
de conexión de Galicia co resto do mundo e 
un motor para impulsar proxectos culturais 
innovadores. Construída no cumio do Gaiás, un 
dos montes que rodean Santiago de Compostela, 
o arquitecto norteamericano Peter Eisenman 
deseñou esta “cidade” que semella xurdir da 
terra para erixirse como unha icona da Galicia 
contemporánea, dialogando coa Compostela 
milenaria, Patrimonio da Humanidade e destino 
do Camiño de Santiago. 

Este espazo, destinado á cultura, ao 
emprendemento e á tecnoloxía, acolle catro 
institucións culturais: 

Museo Centro Gaiás. A súa beleza e 
flexibilidade convérteno no espazo perfecto para 
acoller exposicións de gran dimensión, eventos 
culturais e espectáculos de artes escénicas. É o 
centro cultural e artístico da Cidade da Cultura.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. Preservan 
a memoria bibliográfica e documental da 
comunidade e actúan como cabeceiras da rede 
pública de bibliotecas e arquivos. 

Centro de Emprendemento Creativo. 
Acolle a Axencia Galega de Industrias Culturais 
(AGADIC), que impulsa o tecido empresarial no 
sector cultural, un espazo de coworking, un 
viveiro de empresas e unha área de empresas 
TIC.

Centro de Innovación Cultural (CINC). 
É sede da Fundación Cidade da Cultura e da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, que aglutina os servizos tecnolóxicos da 
Administración galega. 

Espazos naturais. O Bosque de Galicia, o 
Xardín Literario, o Xardín do Teatro e o Parque 
do Lago son os espazos verdes cos que conta 
o Gaiás. Lugares nos que gozar da natureza, 
descansar, practicar deporte e hábitos de vida 
saudables a través da súa rede de sendas e 
admirar novas caras da cidade de Compostela.
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Reb/veladas na 
paisaxe 2019

A Cidade da Cultura de Galicia pon en marcha 
unha segunda edición de Reb/veladas na 
paisaxe, ciclo de intervencións artísticas nos 
espazos verdes do Gaiás co que se procura 
non só a posta en valor das súas zonas 
naturais —Xardín Literario e faldra oeste do 
Bosque de Galicia, nesta nova entrega— 
senón tamén darlle visibilidade á presenza da 
muller na arte contemporánea, incorporando 
unha perspectiva de xénero que reflicta a 
diversidade no ámbito creativo. 

Para afianzar esta cerna volve convidarse 
a tres comisarias galegas —Monserrat Pis 
Marcos (Santiago de Compostela, 1983), Sara 
Donoso (Guadalaxara, 1989) e Paula Cabaleiro 
(Cangas do Morrazo, 1986)—que escolleron 
as/os artistas cos que lles apetecía consolidar 
este ciclo e elixiron a Clara Montoya (Madrid, 
1974), Pablo Barreiro (Meaño, Pontevedra, 
1982) e Alicia Framis (Barcelona, 1967), 
respectivamente.

As tres instalacións forman parte da 
programación do Xacobeo 2021, xa que a 
segunda edición de Reb/veladas na paisaxe 
2019 explora a relación do Gaiás co Camiño de 
Santiago a través da chegada da Vía da Prata 
pola calzada do Sar, que transcorre polo barrio 
compostelán de Sar, paralelo á faldra oeste do 
Bosque de Galicia.

Neste contexto, as propostas procuran o 
diálogo físico e visual co Camiño de Santiago, 

Reb/veladas  
na paisaxe

Intervencións 
artísticas nos 
espazos naturais da 
Cidade da Cultura

19 set 2019— 
5 xan 2020

a catedral e a cidade histórica de Compostela, 
como meta e destino da peregrinación.

Deste xeito, Constelacións II de Clara Montoya 
ten unha marcada carga simbólica no seu 
proxecto sonoro, vinculado coas estrelas, que 
están ligadas estreitamente coa historia de 
Compostela e as Rutas Xacobeas; o mesmo 
ocorre con (Re)producións (entre o erro e a 
verdade) de Pablo Barreiro, quen reproduce 
no Gaiás algúns dos elementos máis icónicos 
que se poden atopar no Barroco compostelán; 
mentres que en Deixa os teus medos aquí, de 
Alicia Framis, unha caixa de correos xoga coa 
idea de punto de fuga e de deixar atrás que 
tamén é unha lectura que se pode atopar ao 
redor da peregrinación.
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As tres intervencións teñen en común que 
supoñen establecer unha ruta artística que 
impulsa a descuberta e a experimentación 
dos e das camiñantes, a través da propia 
interacción coas instalación, que se localizan:

— Xardín Literario, no caso dos proxecto de 
(re)Produccións (entre o erro e a verdade) de 
Pablo Barreiro e Deposita aquí os teus medos 
de Alicia Framis

— Cola do Museo Centro Gaiás, na parte 
oeste do Bosque de Galicia, no caso de 
Constelacións II, a instalación de Clara 
Montoya.

Nova ruta natural e 
artística no Gaiás

En Reb/veladas na paisaxe os 
diferentes camiños peonís que 
existen no complexo conducen 
o/a visitante camiñante a estas 
intervencións artísticas. Desta 
forma, establécese unha nova ruta 
ao Gaiás, atractiva e cargada de 
significados culturais.

A liña argumental das propostas 
de Reb/veladas na paisaxe tanto 
na primeira como nesta segunda 
edición é a creación dun novo 
camiño/itinerario que relaciona o 
marco natural, coas dúas cidades 
(ao do Gaiás e a histórica) e 
coas rutas de peregrinación. 
Precisamente, o monte Gaiás é unha 

atalaia estratéxica entre o Camiño 
Francés e a Vía da Prata, conectada 
coa principal vía de comunicación 
galega norte-sur; a autoestrada do 
Atlántico.

Deste xeito, Reb/veladas na 
paisaxe contribúe a potenciar as 
zonas verdes da Cidade da Cultura, 
engadindo un novo valor natural e 
de lecer para a cidade compostelá 
e para toda a poboación que acolle. 
Mais, sobre todo, preténdese xa con 
esta segunda edición que sexa un 
ciclo de referencia en Galicia tanto 
na visibilidade de creadoras como de 
intervencións artísticas en espazos e 
terreos naturais.



Gaiás, Cidade da Cultura Reb/veladas na paisaxe 20198

Constelacións II
MONSERRAT PIS MARCOS / CLARA MONTOYA 

COMISARIA: 

Monserrat Pis Marcos 
(Santiago de Compostela, 1983)

Monserrat Pis Marcos é historiadora da arte e 
comisaria residente en Norwich, O Reino Unido. 
Tras finalizar os seus estudos de licenciatura 
na Universidad de Santiago de Compostela 
especializouse en Xestión de Patrimonio Cultural 
(Palazzo Spinelli, Florencia) e Comisariado de 
Exposicións (Courtauld Institute of Art, Londres). 

Ten traballado para museos e institucións culturais 
en España, Italia, Dinamarca, OS Estados Unidos y 
O Reino Unido.

Os seus proxectos expositivos más recentes son 
Masters of Japanese Photography (2016), Jesús 

Constelacións II consiste nun mapeado da 
bóveda celeste, en tempo e orientación reais,  
na que un coro asigna un son de voces humanas 
a cada estrela que atravesa o meridiano sobre o 
que se superpón a instalación.
Ao estar ubicada nun corredor que traza unha liña norte-sur, a peza 
emprega naturalmente a estrutura arquitectónica da Cidade da 
Cultura para facer audible a rotación da Terra, usando as estrelas 
como notas nunha caixa de música.

As cadeiras invitan a deterse, a escoitar e a reflexionar, ao tempo que 
actúan como mirador sobre un núcleo urbano vencellado a lendas que 
tamén falan de luces e estrelas. 

O coro de dez membros asignou a cada estrela un acorde que flutúa 
en intensidade dependendo do tamaño do astro. Deste xeito, un corpo 
celeste maior permitirá escoitar máis voces que un menor.

Madriñán. Mil noches y una noche (2019) e The 
Body Observed. Magnum Photos (2019).

Actualmente exerce como comisaria no Sainsbury 
Centre for Visual Arts de la Universidad de East 
Anglia, no Reino Unido.

ARTISTA:

Clara Montoya 
(Madrid, 1974)

Vive e traballa entre Bruxelas e Madrid. Grazas 
a unha bolsa realizou estudos de BA no Chelsea 
College Art e de MA no Royal College of Art de 
Londres, onde recibiu o galardón Thames and 
Hudson / RCA á excelencia en escultura.

Entre as bolsas e premios que lle foron outorgados 
destacan os da Fundación Botín, la Citè 

Internationale des Arts (París), The Cooper Union 
(Nueva York), a Real Academia de España en 
Roma e a Jungen Akademie der Kunste (Berlín), 
proposta por Mona Hatoum. 

Ten exposto en institucións como o ADK 
(Branderburger Tor, Berlín) e o Kunstlerhaus 
Bethanien (Berlín). As súas obras atópanse en 
destacados museos e colecciónes: Museum of 
Contemporary Art of Istanbul (Turquía), The Gfzk 
(Alemania), Coleção Madeira (Portugal), Seomi 
& Tuus Collection (Corea del Sur), Fundación 
Nirox (SA). En España, ademáis de na Colección 
Nacional de Arte Contemporáneo, a súa obra 
está presente nas coleccións de Jesús Huarte/
Marta Moriarty, Manuel Navacerrada, Fundación 
Marcelino Botín e CAAC (Málaga).
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(Re)producións  
(entre o erro e a verdade)
SARA DONOSO / PABLO BARREIRO 

COMISARIA: 

Sara Donoso 
(Guadalaxara, 1989)

Graduada en Belas Artes na Facultade de 
Pontevedra, con Mestrado en Arte, Museoloxía e 
Crítica Contemporáneas e Mestrado en Estudos 
da Literatura e da Cultura, ambos da Universidade 
de Santiago de Compostela. 

Actualmente compaxina os seus proxectos 
persoais de crítica, xestión e investigación 
artística co seu traballo para a Fundación RAC de 
Pontevedra e as súas colaboracións coa facultade 
de Belas Artes (Pontevedra).

Entre os seus proxectos recentes destacan dous 
relatorios sobre o cinema en Galicia en DIDAC, 
Santiago de Compostela, dentro do ciclo Galicia. 
Un século de creación 1916-2016. Tamén exerceu 

(Re)producións (entre o erro e a verdade) quere servir 
como punto de ligazón entre a Cidade da Cultura e a zona 
vella de Santiago, confrontando as súas arquitecturas 
para reflexionar sobre os límites da expresión 
sociocultural a partir do discurso da copia artística. 
Para iso, reproduce algúns dos elementos máis icónicos que se poden atopar no 
Barroco compostelán para posteriormente situalos, descontextualizados, no paseo 
asfaltado que se atopa entre o Xardín Literario e o Bosque de Galicia. 

Motivos das fachadas da Casa do Cabido e do convento de Santa Clara e 
diferentes ornamentos de San Martiño Pinario e da catedral son imitados a escala 
1/1 e dialogan agora, a modo de instalación, no espazo da Cidade da Cultura. 
Mentres a carga iconográfica dos elementos seleccionados lle permiten ao 
espectador recoñecer a súa orixe, a dislocación do seu lugar primario e, sobre todo, 
unha disposición diferente, xeran un choque de realidades, o que lle achega ao 
conxunto un novo valor estético/cultural. Partindo da idea de reproducir un modelo 
histórico, o feito de copiar sinala a periódica relación da arte coa súa reprodución e 
permite interpretar o pasado desde o prisma do presente.

A localización, pola súa banda, debuxa sobre o mapa unha liña invisible entre o Gaiás 
e a catedral. A instalación sitúase con relación á ladeira que mira a chegada da Vía 
da Prata pola calzada de Sar, e enlaza directamente coa idea de peregrinación. 
Trátase, neste caso, dunha peregrinación diferente, que convida os camiñantes 
a continuaren o seu traxecto ata a Cidade da Cultura para redescubrir as formas 
arquitectónicas de Santiago en clave contemporánea. 

como moderadora da sección Galicia no festival 
Intersección. Encontro internacional de Arte 
Audiovisual na Coruña, do que xorden ademais 
as publicacións A mirada incómoda. Entrevista a 
Ignacio Pardo en Fotocinema nº18 e Intersección 
2018: Sobre fronteiras e diversidades. A imaxe 
audiovisual en Galicia máis aló do cinema 
publicado na Cuarta Parede. Coordinou o ciclo 
Moda e arte. Confluencias e hibridacións para o 
MAC da Coruña, a realización de visitas guiadas 
no marco de Proxecto táctil (Deputación de 
Pontevedra / Facultade de Belas Artes Uvigo / 
ONCE). Comisariou, entre outras, exposicións O 
deseño na oficina no século XX. Da máquina de 
escribir ao computador persoal; Puntos de pintura 
ou Loureiro. Perfís de realidade, e coordinou 
mostras como o ‘23 Premio Internacional de 
Gráfica Máximo Ramos 2014’ (2014).

Como crítica, destacan as publicacións Antes, 
durante, despois. Entrevistas con ex-estudantes 

da Facultade de Belas Artes (2018); Paisaxe e 
pintura no audiovisual galego contemporáneo. 
Dous casos prácticos que se abrazan desde os 
extremos: Carla Andrade e Xisela Franco (2016). 
Colabora con revistas como DARDOmagazine, 
Fotocinema ou Obradoiro de Artesanía.
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ARTISTA:

Pablo Barreiro 
(Meaño,Pontevedra, 1982) 

Técnico Superior en Técnicas Escultóricaspola 
EASD. Escola Superior de Deseño Mestre Mateo 
en Santiago de Compostela (2004) e licenciado 
en Belas Artes pola Universidade de Salamanca 
(2010).

A súa formación tamén inclue residencias en 
espazos como Debako Arte Eskola (Guipúzcoa); 
a Residencia de Investigación Cerámica na 
Fábrica de Porcelanas Sargadelos (Laboratorio 
de Formas, 2009), que lle permitiu optar á Bolsa 
de Formación Artística da Deputación da Coruña 
para formarse na Escola de Arte e Deseño Arco, 
Lisboa (2012-2013); a Nuove_residency en 
Bassano do Grappa (Italia, 2015) e o Programa 

de Residencias Artísticas Locais do MAC. Museo 
de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa da 
Coruña (2016).

O traballo de Pablo Barreiro explora a capacidade 
dos materiais para formular métodos de 
produción transversais. Investigando, entre 
outros, os principios básicos da cerámica, ou 
cemento ou a escaiola (repetición, funcionalidade, 
multiplicación...), consegue cuestionar as súas 
limitacións históricas para moverse nun espazo de 
hibridación entre a arte e a artesanía.

A súa obra forma parte de coleccións como as 
da Xunta de Galicia, a Xunta de Castela e León, 
a Universidade de Salamanca, a Universidade de 
Lisboa e a Fondazione Veneto de Treviso, entre 
outras, e foi exposta en diferentes espazos e 
institucións nacionais e extranxeiras. Destacan, 
entre outras, a súas últimas mostras individuais 
na galería ACERVO de Lisboa (2019) e na galería 

Nordés de Santiago de Compostela (2018). Nos 
últimos anos Pablo Barreiro foi incorporando a 
docencia como parte importante do seu traballo, 
compaxinando a súa labor artística coas clases de 
cerámica en diferentes espazos como a Facultade 
de Belas Artes de Pontevedra, a Escola de Arte 
e Deseño Arco de Lisboa, a Escola Unitaria, a 
Escola de Arte ECO ou o seu propio obradoiro, 
SARcerámica, en Santiago de Compostela.
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Deixa os teus medos aquí
PAULA CABALEIRO / ALICIA FRAMIS 

COMISARIA: 

Paula Cabaleiro 
(Cangas do Morrazo, 1986)

Licenciada en Belas Artes pola UVigo, cun máster 
en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas 
pola USC e outro máster en Educación pola 
UVigo. Actualmente traballa entre Galicia e 
Cuenca, sendo comisaria do programa “Mulleres 
en Acción: Violencia Zero” de Deputación de 
Pontevedra e directora da Fundación Florencio 
de la Fuente (Huete, Cuenca). Dende 2014, forma 
parte do equipo organizativo da feira Culturgal 
(Pontevedra), sendo comisaria do Espazo de 
Arte e dende 2019, é membro da sección de 
artes plásticas do Consello da Cultura Galega. 
Coordinadora e comisaria de programas artísticos 
en espazo público como Somos rúa, facemos arte 
do Concello de Carballo (2017 e 2018), #CreaVigo 
do Concello de Vigo (2018 e 2019), do programa 
Do camiño vivido da Deputación da Coruña (2018 
e 2019) e do Huete Photowalk (2016, 2017, 2018, 

Obra baseada na interacción, na comunicación e na 
moción. No Xardín Literario onde a xente acode a 
camiñar, a meditar, a reflexionar, Alicia Framis configura 
unha escultura interactiva, pensada como peza de 
intervención e utilizando o lugar como unha parte 
ineludible da obra. Santiago —como lugar de tránsito e 
encontro de miles de persoas chegadas de todo o mundo, 
con distintos motivos na súa maleta, na súa mochila, no 
seu bolso— é o espazo idóneo para “depositar os teus 
medos”. 
A través do Camiño de Santiago, como lugar de peregrinación ao longo da historia, 
esta cidade foi un punto de fuga para aquelas persoas que cren, que desexan, que 
confían, que dan e que reciben. E é aí onde se sitúa a obra. Unha pirámide na que 
nos reflectimos e nos atopamos. Unha abertura onde reza a frase: “Deixa os teus 
medos aquí”. 

Estamos ante unha peza que pode provocar dous “usos”: que o público escriba 
nun papel ou nunha carta os seus medos e que os deposite a través da abertura na 
escultura a modo de caixa de correos ou que simplemente reflexione sobre os seus 
medos. O mero feito de pensar nos medos que temos xa activa o funcionamento da 
peza, xa que esta escultura interactiva o que espera é formar parte do pensamento 
das persoas visitantes, dos peregrinos e peregrinas ou dos transeúntes: ser unha 
caixa de correos de temores.

2019) no Museo de Fotografía de Huete, con 
Deputación de Cuenca. 

En 2019, pon en marcha o Programa de 
Residencias Artísticas MAC Florencio de la 
Fuente, financiado por Diputación de Cuenca. Foi 
codirectora da feira de arte contemporánea Cuarto 
Público (Santiago de Compostela, 2013-2016), 
coordinadora do programa de residencias artísticas 
Estudio Aberto de Rede Museística de Lugo e 
Deputación de Lugo (2013-2015), directora en 
Galicia do Festival estatal Miradas de Mujeres 2014 
e foi Fundadora e directora da galería A.dFuga 
(Santiago de Compostela, 2011-2013). Tamén 
coordina dende 2013 o Encuentro ArtistasEnRed 
(Museo Arqueológico de Cacabelos, en León) e 
o I Encuentro GestoresEnRed (Universidad de 
Valladolid, 2016). É membro da Xunta Directiva 
da Fundación Premios da Crítica de Galicia 
dende 2016. Foi membro do comité científico e 
organizador do Congreso de xénero, museos e arte 
en todas as súas edición entre 2013 e 2019 (Rede 
Museística Provincial e Deputación de Lugo). 
Ten intervenido como relatora en numerosas 

xornadas e congresos en espazos e museos como 
MediaLab Prado, Universidade Complutense 
de Madrid, Museu Romántico de Porto, Museo 
Reina Sofía de Madrid, Centro Ágora de Coruña, 
Fundación G. Torrente Ballester de Compostela, 
UVigo, USC, Consello da Cultura Galega, etc. 

Participa en proxectos de acción social implicados 
co tecido asociativo e con persoas con 
capacidades diferentes, destacando Nos+otras en 
Red en Museo Thyssen-Bornemizsa de Madrid, 
entre 2015 e 2017, culminando coa exposición 
El espacio de la memoria (febreiro-marzo 2017, 
Museo Thyssen-Bornemizsa).
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ARTISTA:

Alicia Framis 
(Barcelona, 1967)

Residente en Ámsterdam, (Países Baixos) é unha 
artista multidisciplinar cuxa práctica combina 
arquitectura, deseño, moda e performance. 
O seu traballo constitúese por proxectos 
baseados e enfocados en diferentes aspectos da 
existencia humana dentro da sociedade urbana 
contemporánea. Framis a miúdo parte de dilemas 
sociais reais para desenvolver contornas novas 
e propón solucións. Desenvolve plataformas 
para a interacción social creativa, moitas veces 
a través de colaboracións interdisciplinares con 
outros artistas e especialistas en diversos ámbitos. 
Actualmente é a directora dun programa de 
máster no Instituto Sandberg en Amsterdam, 
Países Baixos (MA program at the Sandberg 
Institute in Amsterdam, Países Baixos). 

Framis representou aos Países Baixos no Pabillón 
Holandés na 50a Bienal de Venecia (2003). Ten 
obra permanente en Nova York (obra escultórica), 
Atomium Brusels (obra arquitectónica) ou 
Shanghai (Arte e obra arquitectónica), entre outros 
lugares. O seu traballo foi presentado na 2ª Bienal 
de Berlín (2001), en Performa 09 New York (2009) 
ou na Manifesta 2 Luxemburg (1998). E a súa obra 
foi incluída en numerosas coleccións permanentes, 
como as de FRAC Lorraine (Francia), a do Museo 
Migros für Gegenwartskunst (Suíza), a do Museo 
Boijmans van Beuningen (Países Bajos), a do 
MUSAC de Castela e León León (España) ou a 
do Stedelijk Museum Amsterdam (Países Baixos), 
entre outros. 

Entre as súas últimas exposicións e proxectos 
individuais podemos destacar: Pabellón de género, 
na Sala Alcala 31 (2018); Forbidden Collections, 
en Upstream Gallery, Amsterdam, Países Baixos 
(2018); Lenguajes invisibles, na Galería Juana de 
Aizpuru, Madrid (2018) e en Kunsthalle Nürnberg, 

Alemaña (2017); Statements, en Stedelijk Museum 
Amsterdam, Países Baixos (2017); ou Land Project, 
Rirkrit Tiravanija, Chiang Mai, Thailand (2017).



Localización Reb/veladas 
na Paisaxe 2019

Sistema de 
sinalización

Reb/veladas na paisaxe contou tamén 
nesta segunda edición co estudio 
Cenlitrosmetrocadrado para levar a cabo o 
sistema de sinalización para esta nova andaina 
creativa. Este modelo caracterízase, ademais 
de pola súa incuestionable funcionalidade, 
pola súa orixinalidade, á vez que a súa 
axeitada integración no territorio, xa que 
as infraestruturas emulan a un apeiro de 
labranza, o que lle confire tamén un carácter 
pouco invasor. 

(Re)producións 
(entre o erro e a verdade) 

Deixa os teus medos aquí
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Os espazos

Xardín Literario
A Cidade da Cultura conta no 
corazón do complexo co Xardín 
Literario, un espazo verde dedicado 
aos escritores e poetas galegos. Este 
xardín, que ocupa algo máis dunha 
hectárea, desprega unha plantación 
de árbores de 14 especies diferentes 
que evocan na súa disposición as 
follas dun libro. Complétase cun 
pequeno sendeiro, o Camiño dos 
Libros, e cunha instalación artística 
xerada a través de placas con citas 
literarias de autores galegos, rodeado 
de camelias.

Tapices vexetais, recubrindo con 
plantas rubideiras as paredes de ata 
oito metros, taludes axardinados 
cunha rica variedade de especies, un 
estanque e un miradoiro configuran 
un lugar apracible para o descanso e 
para achegarse ás letras. Ao fondo 
do xardín e ao abrigo dos ventos, 
ábrese un espazo –a modo de 
auditorio ao aire libre- onde celebrar 
concertos, teatro, recitais e outro tipo 
de actividades literarias.

O proxecto xira ao redor do concepto 
paisaxístico de ‘xardín dinámico’, un 
lugar onde a vexetación está viva e 
ten capacidade de evolucionar con 
liberdade no tempo. Respectouse 

das sendas permite subir ao Gaiás 
elixindo itinerarios máis o menos 
suaves, ofrecendo alternativas para 
todos os visitantes. Un sistema de 
iluminación LED de baixo consumo 
permitirá o uso destas sendas nas 
horas sen luz natural. Ademais, no 
cumio do monte, instalouse unha 
estación fotovoltaica que contribúe 
á recuperación desta enerxía. O 
sistema instalado ofrece unha 
iluminación suave e funcional, que 
evita a contaminación lumínica.

O Bosque conta con zonas de 
descanso e un fermoso miradoiro no 
alto onde descubrir unha das vistas 
máis descoñecidas de Santiago. Nel, 
un banco orientado cara ao oeste 
ofrece unha panorámica privilexiada 
para contemplar o solpor de 
Compostela. 

Na plantación das árbores 
participaron centos de cidadáns 
e escolares, nun xesto que 
simbolicamente busca evidenciar 
que o Bosque de Galicia é o 
bosque de todos os galegos. 
Este proxecto, que parte da idea 
orixinal de Eisenman Architects, é o 
resultado da colaboración de cinco 
consellerías do Goberno galego: 
Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria; Medio Rural; Economía, 

a vexetación espontánea que 
medraba nese lugar, e botouse man 
de especies de fácil mantemento. 
Empregáronse materiais ecolóxicos 
para o axardinamento, como vigas de 
madeira ecolóxica.

O Xardín foi deseñado pola arquitecta 
Isabel Aguirre e o seu equipo da 
Escola Galega da Paisaxe, e levado a 
cabo polos traballadores da empresa 
pública TRAGSA.

Bosque de Galicia
Érguese nas ladeiras do monte Gaiás 
con once mil árbores de especies 
autóctonas (carballos, castiñeiros, 
bidueiros, espiños, pradairos, 
abeleiras, érbedos, freixos, faias…), un 
novo pulmón verde de 34 hectáreas 
que incrementa a biodiversidade 
da zona e mellora o metabolismo 
ambiental de Santiago, ao tempo 
que contribúe a integrar a Cidade da 
Cultura en Compostela, favorecendo 
que os visitantes se acheguen 
camiñando.

Unha rede de sendas peonís de máis 
de cinco quilómetros favorece o 
seu uso como lugar para o paseo, o 
contacto coa natureza e para todos 
os afeccionados ás actividades 
deportivas ao aire libre. A trama 

Emprego e Industria, Infraestrutura 
e Vivenda, e Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio. O proxecto 
contou tamén co asesoramento da 
dos técnicos da Escola Galega da 
Paisaxe da Fundación Juana de Vega 
e de xeito particular da súa directora 
Isabel Aguirre, recoñecida paisaxista 
que ten aportado a Galicia traballos 
excepcionais, como o parque de San 
Domingos de Bonaval.

A selección de especies e as tarefas 
de plantación foron levadas a cabo 
pola empresa pública de de Servizos 
Agrarios (SEAGA), coa participación 
dos membros de AMICOS, 
Asociación de Familias de Persoas 
con Discapacidade Intelectual e a 
colaboración do Proxecto Landra nas 
plantacións realizadas con escolares.

O trazado inicial das sendas 
corresponde a Perea+Euroestudios, 
o mobiliario e diversas solucións 
arquitectónicas, o deseño de 
iluminación, así como o trazado e 
solución final das sendas son de RVR 
arquitectos.
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