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GAIÁS 
cidade da cultura 
A Cidade da Cultura preséntase como un punto de 
conexión de Galicia con 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 nor-
teamericano 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 novo espazo, destinado á creatividade e ao 
coñecemento, acolle catro institucións culturais: 

Museo Centro Gaiás. A súa beleza e flexibi-
lidade convérteno no espazo perfecto para acoller 
exposicións de gran dimensión, eventos culturais 

internacionais e espectáculos de artes escénicas. 
BiBlioteCa e arquivo de GaliCia. Preservan 
a memoria bibliográfica e documental da comuni-
dade 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, e o espazo de coworking “Emprende 
Cultura Gaiás”.

Centro de innovaCión Cultural (CinC). 
Sede da Fundación Cidade da Cultura e da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que 
aglutina os servizos tecnolóxicos da Administración 
galega. 
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Xerar unha memoria e unha narración alternati-
vas para desvelar a complexidade arquitectónica 
e conceptual das Torres Hejduk. Con esta liña 
discursiva común, os artistas Juan Cañamero, 
Iago Eireos, Miguel Ángel Moreno Carretero, 
Ana Esteve Reig, Alejandro Ramírez Ariza e Pablo 
Martínez Muñiz comisariados por Carlos Delgado 
Mayordomo presentan nas Torres Hejduk cinco 
intervencións que buscan sacar á luz dimensións 
evocadoras que suxiran múltiples sentidos do 
lugar e que sirvan para iluminar diversos aspectos 
da complexidade conceptual do edificio.

En ningún lugar organízase desde a dualidade das 
propias torres. Na transparente, os artistas traba-

llan desde a especificidade da linguaxe arquitec-
tónica para levar a cabo un cuestionamento das 
relacións entre o público e o privado, o interior e 
exterior, o visible e o oculto. Na opaca conviven 
dous proxectos que cuestionan a linealidade histó-
rica das narracións hexemónicas.

En ningún lugar. Unha memoria alternativa das 
Torres Hejduk resultou o proxecto gañador da I 
Convocatoria de Intervención nas Torres Hejduk 
Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’ 
realizada entre os setenta creadores emerxentes 
que participaron na terceira edición do Encontro, 
celebrada no pasado mes de setembro na Cidade 
da Cultura.
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Ritual recrea un dos múltiples debuxos de John 
Hejduk: a Capela do Anxo Morto, a medio camiño 
entre a arquitectura fantástica e funcional. Caña-
mero formula a súa reconstrución tridimensional 
nun dos cilindros anexos á torre transparente e 
reactiva a súa funcionalidade orixinal a través da 
figura desmembrada dun anxo. O artista recupera 
así o sentido ritual e místico que para o imaxinario 
de Hejduk tiña a arquitectura e a súa capacidade 
para contar historias que nos fagan reflexionar 
sobre a condición humana.

Con Máscara nómada, Eireos conecta a Cidade da 
Cultura co centro de Compostela a través dunha 
instalación efémera no Parque de Belvís –destino 
orixinal das Torres Hejduk- e a súa posterior docu-
mentación no Gaiás. En Belvís recrearase a planta 
das torres a escala 1:1 por medio de lonas ancladas 
ao chan, nas que se amosará un tramado de liñas, 
ilustracións e estruturas arquitectónicas que se 
funden sen amosar un significado concreto. Unha 
recreación que se trasladará ás Hejduk en forma 
de estudos e apuntes técnicos.

Miguel Ángel Moreno Carretero introduce nas 
Hejduk unha terceira torre, a que non se ve, unha 
torre invertida que podemos percibir na silueta en 
negativo que xera o perfil das outras dúas. Tráta-
se da reformulación tridimensional dun espazo 
latente, suxerido e intanxible que evoca á arqui-
tectura oculta das torres habitables, recreando es-
cenas curiosas que se agochan no subsolo, escenas 
ficticias protagonizadas por operarios e persoal 
de mantemento que transitan espazos ocultos á 
visión do paseante.

ritual. 
juan cañamero (madrid, 1981) 

máscara Nómada. 
iago eireos (lugo, 1980) 

torre3. 
miguel ángel moreno carretero (córdoba, 1980) 

ProXectos
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Slide ofrécese ao espectador en forma de vídeo 
monocanal que reflexiona sobre o fracaso da 
utopía como proxección idealizada do devir da 
historia. Partindo da complexa interacción entre 
a Cidade da Cultura e un grupo social como o 
dos skaters, Slide pon o acento na necesidade de 
crear novas utopías que non procedan de soños 
privados, senón de desexos colectivos. Institución 
e periferia unidos nunha ficción rodada no propio 
Gaiás que reflexiona sobre a incertidume como 
único modo de xestionar o avance cara ao futuro.

A obra componse de catro caixas de luz onde o 
artista integra constelacións de arquitecturas que 
fotografou ao longo da súa vida. Un corpus visual 
propio que divide en catro tipoloxías (xentrifica-
ción, ruina, natureza invertida e espazos de poder) 
e que ofrece, na súa inesgotable capacidade de 
interaccion, a apertura de múltiples camiños de re-
flexión. A este arquivo aberto e evolutivo, o artista 
engádelle imaxes das Torres Hejduk e doutros 
espazos asociados a súa memoria para inscribilos 
nunha xenealoxía propia.

slide. 
ana esteve reig (agres, alicante, 1986) y  

alejandro ramírez ariza (Zaragoza, 1981). 

arcHivo de esPacios, 
volÚmeNes y Piedras.
 Pablo martínez muñiz (santander, 1978).
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PatroNos FuNdacióN Gaiás
As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar activa-
mente a Cidade da Cultura de Galicia, demostrando o seu firme compromiso con 
Galicia e coa cultura.

Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fun-
dación Gaiás comparten cos responsables e os xestores da Cidade da Cultura de 
Galicia a idea de apostaren decididamente pola cultura en Galicia, tanto polo seu 
valor como eixe de cohesión social, como pola súa capacidade para fomentar o 
progreso sostible da sociedade galega.




