
EXPOSICIÓN
14.07.21 — 09.01.22

Museo Centro Gaiás
cidadedacultura.gal



Gaiás—Cidade da Cultura Exposición Galicia futura —2

Exposición
14 xullo 2021 — 
9 xaneiro 2022

Museo Centro 
Gaiás, andar 1

Entrada de 
balde

Galicia futura. 
Todo o que 
imos ser

Tomamos o pulso do presente 
para propoñer un percorrido por 
fitos e ideas innovadoras que 
xa están a marcar os vieiros do 
porvir da nosa comunidade en 
diferentes campos e explorar así 
un futuro desexado e posible, 
partindo do traballo que están 
a desenvolver a día de hoxe 
diferentes profesionais e grupos 
de vangarda.

Galicia futura afonda tamén no 
noso pasado para identificar 
comportamentos e procesos que 
constrúen o futuro, poñendo o 
acento nunha escolma de pezas 
destacadas que representaron no 
seu momento un pulo decidido 
cara ao futuro en diversos eidos.

Amosar o que se está a facer 
desde distintas áreas do 
coñecemento, facer visible como 
as conexións entre os diferentes 
campos do saber nos permiten 
comprender a súa progresión, e 
procurar as claves que están a 
configurar o porvir de Galicia son 
os obxectivos dunha mostra viva, 
que transcende as paredes do 

Museo Gaiás e impulsa procesos 
creativos propios. Por iso, 
exhíbense varias pezas artísticas 
inéditas, creadas especificamente 
para este proxecto por destacados 
nomes das artes plásticas, as 
letras, o audiovisual, a ciencia, 
a escena, o deseño ou a música 
galega.

Comisariada por Deborah 
García Bello (@deborahciencia) 
e Miguel Ángel Cajigal Vera (@
elbarroquista), Galicia futura é o 
terceiro gran proxecto expositivo 
da Xunta de Galicia na Cidade da 
Cultura con motivo do Xacobeo 
21-22 e pecha o ciclo iniciado 
con Galicia, un relato no mundo e 
Galicia, de Nós a nós.

Exposición aberta ao público de 
martes a domingo, de 10 a 20 
horas, e con visitas comentadas 
gratuítas 

Máis información en 
cidadedacultura.gal

Como imaxinas a Galicia futura? 
Esta exposición sae á procura 
de respostas a esta pregunta a 
través dun suxestivo diálogo entre 
arte e ciencia, entre tecnoloxía e 
creatividade
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En Galicia futura, as máis de 70 pezas 
expostas dialogan entre si, conectando 
o pasado co presente e o futuro, a raíz 
co sintético, a tecnoloxía co deseño e a 
arte coa ciencia ou a investigación.

Entre todas elas, seleccionamos apenas 
un feixe de imprescindibles para este 
percorrido na procura de respostas 
sobre o porvir.
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Percorrido pola 
exposición
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O matemático e xeógrafo 
Domingo Fontán creou en 
1834 o primeiro mapa físico 
realizado en España con 
medicións matemáticas: a Carta 
Xeométrica de Galicia. Esta obra, 
reinterpretada por Vítor Mejuto 
dá a benvida a Galicia futura: toda 
unha declaración de intencións. 

1. Vítor Mejuto, 
Fontán

Espazo envolvente que mestura vídeo, 
fotografía e pintura, con tres destacados 
creadores galegos como son Juan Lesta, 
Damián Ucieda e Vítor Mejuto, para 
percorrer nove exemplos de intervencións 
arquitectónicas e entender a construción da 
paisaxe futura en Galicia.

Unha escolma de obras de destacados 
creadores contemporáneos como Ángela 
de la Cruz, Álvaro Negro, Christian García 
Bello, Tamara Feijoo ou Manuel Eirís, con 
semellanzas formais e teóricas que os 
conforman como unha xeración propia.

2. Territorio que mutas

3. Os ‘antropómetras’
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O futuro está nas raíces. Nos 
anos 30, Maruja Mallo creou no 
exilio arxentino a súa serie sobre 
a “Religión del Trabajo” e puxo o 
sector primario no centro da súa 
creación. Aquí a súa obra dialoga 
entre pasado, presente e futuro 
nun videopoema inédito escrito 
por Estíbaliz Espinosa e dirixido 
por Lucía Estévez.

5. Constelación 
Maruja Mallo

A tradición é o noso principal valor diferencial. 
Costumes tan ancestrais como un dos entroidos 
máis antigos do mundo convértense en iconas pop, 
representativas do noso rico futuro, que non deixa 
de dialogar co pasado. 

6. Peliqueiros, de 
Chelo Matesanz

Un puñal prehistórico pode 
falarnos do futuro? As innovacións 
nos materiais marcan cambios de 
era: cal será o que dea nome ás 
próximas idades? Na exposición 
contamos con exemplos 
sorprendentes, como formigón 
a base de cuncha de mexillón ou 
cerámica impresa en 3D. 

4. Os materiais 
do futuro
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Peza audiovisual inédita na que 
o cineasta Oliver Laxe reflexiona 
sobre a espiritualidade, o sinxelo 
e o simbólico, sobre o solo no que 
enraíza o noso futuro. A volta ao 
sector primario é unha metáfora 
sobre como coidar a paisaxe e 
deixarnos coidar por ela.

Unha peza de mobiliario vello, 
metáfora do patrimonio e a herdanza, 
desafía a mente e a lóxica. Contén no 
seu interior os sons e a paisaxe galega, 
que voa sobre a superficie do moble e 
latexa como un ser vivo.

7. Galicia futura, 
de Oliver Laxe

8. Travesía, de 
Rubén Ramos Balsa

Un produto do noso mar, a vieira, converteuse 
nun dos “logotipos” de maior éxito da historia 
europea. En Galicia futura podes ver a cuncha 
de peregrino máis antiga que se conserva, 
datada no 1120. Nove séculos despois, a súa 
imaxe segue a marcar os Camiños que levan a 
Santiago.

9. Camiño de Santiago
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O futuro da medicina é a medicina 
personalizada: diagnósticos e tratamentos 
específicos para cada persoa e patoloxía. A 
exposición amosa exemplos en tres eidos 
nos que Galicia está a liderar importantes 
investigacións: xenómica, intelixencia artificial e 
nanociencia, desenvolvendo terapias innovadoras 
contra enfermidades desafiantes.

O UAV LUA é unha aeronave non 
tripulada, ou helicóptero autónomo, 
pioneiro na loita contra incendios 
e na atención sanitaria no Camiño 
de Santiago: exemplo de tecnoloxía 
punta desenvolvida en Galicia.

10. Medicina 
personalizada

11. LUA: 
helicóptero 
autónomo

A perovskiña é un sólido refrixerante, 
un material barocalórico de patente 
galega, que arrefría ao ser presionado. 
Podes comprobar o seu funcionamento 
cun dispositivo interactivo que amosa 
canto baixa a temperatura co peso do 
teu propio corpo. 

12. Perovskiña
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Como funcionan os algoritmos 
que traducen a nosa linguaxe 
natural á ríxida linguaxe 
computacional dun ordenador? 
Como se comunican as máquinas 
entre si? Esta instalación, 
formada por un pequeno 
conxunto de paneis e pantallas, 
amosa a investigación feita en 
Galicia neste eido e reflexiona 
sobre o futuro da ciencia e 
da tecnoloxía en relación á 
comunicación universal.

O artista e deseñador Manuel Vázquez rastrexa 
neste mural as ideas e coñecemento achegado polas 
ducias de persoas que participaron nesta exposición: 
un mapa do tesouro que resume a construción de 
Galicia futura.

13. Falando 
coas máquinas

14. O futuro como proceso

Peza artística envolvente, inédita, 
deseñada pola dramaturga 
Marta Pazos, na que reflexiona 
sobre conceptos de identidade, 
feminismo e futuro, nun espazo 
pensado para mergullar ao público 
nun poderoso imaxinario creativo.

15. Campo de 
figos, de Marta 
Pazos

Se na entrada da exposición eran 
os mozos e mozas que construirán 
o futuro quen nos presentaban as 
súas inquedanzas, na despedida 
damos voz aos nosos maiores 
para coñecer as súas arelas para o 
futuro de Galicia.

16. 360º
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Galicia futura quere ser unha 
mostra viva, abrindo procesos 
creativos e prolongándose máis 
alá do Museo. Procura os distintos 
códigos QR durante a túa visita, 
cos que poderás descargar desde 
unha playlist seleccionada pola 
compositora Wöyza, a un mapa 
conceptual da literatura galega 
contemporánea, baixo a óptica 
das redes sociais e da autoría 
de María Lado e Lucía Aldao, 
ou a tipografía ‘Galicia futura’ 
deseñada en exclusiva para a 
exposición polo estudio Costa.

Máis alá 
do Museo

Visitas comentadas á 
exposición de balde, 
con inscrición previa. 
Consulta quendas 
dispoñibles e reserva 
a través da web 
cidadedacultura.
gal ou no Punto de 
Información do Museo 
Centro Gaiás.
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