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Luis, un avogado, ensaia 
nun traxe de captura de 
movemento © Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Experiencia inmersiva de realidade virtual

Museo Centro Gaiás | 1º andar 
Do 1 de xullo ao 18 de setembro de 2022 
#carneyarenaontour

CARNE Y 
ARENA 

DOSSIER DE 
PRENSA

UNHA INSTALACIÓN 
DE ALEJANDRO G. 
IÑÁRRITU
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Unha 
vangardista 
experiencia de 
realidade virtual

Un proxecto que 
explora a condición 
humana das 
persoas migrantes 
e refuxiadas 

Baseada nos relatos 
reais de persoas 
que atravesaron 
a fronteira entre 
México e os Estados 
Unidos

Galardoada en 2017 
cun premio Oscar 
especial

Enmarcado no 
Xacobeo 21-22 e na 
programación do 
10º aniversario do 
Museo Centro Gaiás

Por vez primeira na 
Península Ibérica

Innovadora e 
de inmersión 
completa

Dirixida polo 
cineasta mexicano 
Alejandro G. Iñárritu, 
gañador de catro 
premios Oscar

Alejandro G. Iñárritu 
dirixindo a rodaxe de 
captura de movemento 
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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COMO DEFINIU CARNE 
Y ARENA A PRENSA 
INTERNACIONAL?

“Unha rompedora mestura 
de exhibición artística, 
realidade virtual, simulación 
e recreación histórica”  
THE NEW YORK TIMES

“O emprego da tecnoloxía 
—unido á area baixo os 
teus pés— converten a 
experiencia en realmente 
evocadora”  
THE NEW YORK TIMES

“Emerxín de CARNE y ARENA 
a tremer, conmocionado e 
profundamente conmovido” 
WASHINGTON POST

“Unha das primeiras obras 
mestras de realidade virtual” 
FORBES

“Rómpeche o corazón 
(…) A visión de Iñárritu 
funciona tan ben que saín 
da instalación chorando e 
emocionalmente esgotado” 
VANITY FAIR

“Unha xenialidade (…) 
Brillante (…)”  
“É seguramente unha das 
experiencias artísticas máis 
intensas que vivín nunca”  
THE DENVER POST

“Alucinante”  
303 MAGAZINE

“Hai que vela” 
LA PRESSE

“CARNE y ARENA é unha 
experiencia abraiante, difícil 
de superar, e que te deixará 
totalmente conmocionado” 
OBSERVER
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A experiencia 
CARNE y ARENA 

profundidade un fragmento das viaxes 
das persoas refuxiadas. Deseñada como 
unha travesía para unha persoa, xira 
arredor dunha secuencia de realidade 
virtual experimentada por tres visitantes 
simultáneos en salas separadas, con 
tecnoloxía inmersiva de vangarda para 
crear un espazo multinarrativo de luz con 
personaxes humanas.

En colaboración con e producida por 
Legendary Entertainment, Emerson 
Collective, Fondazione Prada e PHI Studio, 
chega a Santiago de Compostela da man 
da Xunta de Galicia, a través da Fundación 
Cidade da Cultura de Galicia e en 
colaboración coa plataforma de produción 
cultural 90_20.

CARNE y ARENA estreouse en 2017 no 
70º Festival de Cine de Cannes como o 
primeiro proxecto de realidade virtual 
na historia do festival. Ese mesmo ano, 
Iñárritu recibiu un Oscar® especial por 
CARNE y ARENA, e a curtametraxe foi 
recoñecida pola Academia como unha 
experiencia narrativa excepcional.

Foi exhibida anteriormente en cidades 
como Los Ángeles, Washington D.C., 
Dallas, Montreal, Cidade de México, 
Amsterdam, Milán ou Cannes. 

Baseada en relatos reais, as liñas 
superficiais entre suxeito e espectador 
esvaecen ata mesturarse, permitindo 
a quen participa na experiencia pasear 
por un vasto espazo e experimentar en 

Un usuario na 
experiencia 
© Legendary
Foto: Chachi 
Ramirez

Por primeira vez na Península Ibérica, 
chega a Santiago de Compostela 
CARNE y ARENA (Virtualmente 
presente, Fisicamente invisible), unha 
vangardista experiencia inmersiva de 
realidade virtual dirixida polo cineasta 
Alejandro G. Iñárritu que explora 
a condición humana das persoas 
migrantes e refuxiadas.



Alegandro G. Iñárritu e un panadeiro 
de El Salvador na rodaxe de captura 
de movemento para Carne y Arena
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Alejandro G. Iñárritu 
sobre CARNE y ARENA

"Durante o 
desenvolvemento deste 
proxecto, tiven o privilexio 
de coñecer e entrevistar 
a moitos inmigrantes e 
refuxiados mexicanos e 
centroamericanos", conta 
Iñárritu. "As súas historias 
de vida perseguíanme, así 
que convidei a algúns deles 
a colaborar comigo no 
proxecto. A miña intención 
era experimentar coa 
tecnoloxía de realidade 
virtual para explorar a 
condición humana nun 
intento por romper coa 
ditadura do encadre, 
dentro do que as cousas só 
se observan, e reclamar o 
espazo para permitir así ao 
visitante unha experiencia 
directa, camiñando nos pés 
do inmigrante, por debaixo 
da súa pel, e dentro do seu 
corazón".

“Aquí non hai actores. 
Estas son historias reais 
representadas polas 
persoas que as viviron. 
Ata algunhas das roupas 
que levan son pezas que 
empregaron ao cruzar a 
fronteira”. 

"Asumín algúns riscos 
creativos, camiñei por 
capas nunca antes visitadas 
e aprendín moitas leccións. 
Malia que os dous son 
audiovisuais, a realidade 
virtual é todo o que o 
cine non é, e viceversa; 
o encadre desaparece 
e os límites das dúas 
dimensións esvaécense… 
Durante esta experiencia, 
realista e irreal a un 
tempo, o noso cerebro e a 
maioría dos nosos sentidos 
póñense a proba. Ningunha 
experiencia en CARNE y 
ARENA é a mesma que para 
outro visitante”.

Lina e Serena, nai e filla, 
ensaiando con traxes de 
captura de movemento
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez

Selena, unha nai de Guatemala, 
no proceso de recreación dixital 
da súa imaxe
© Legendary
Foto: Chachi Ramirez
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Sobre Alejandro 
González Iñárritu

Recibiu os seguintes 
©Premios Óscar: 

• Mellor película: 2014 
Birdman

• Mellor director: 2014 
Birdman, 2015 The Revenant

• Mellor guión orixinal: 
2014 Birdman

• Mellor director 2017 
Oscar© especial por 
proxecto de RV CARNE y 
ARENA

Con base en Montreal, 
PHI Studio centra as súas 
actividades na produción 
de traballos inmersivos 
en realidade virtual (VR), 
realidade aumentada (AR), 
e realidade estendida (XR). 
Pioneira en experiencias 
interactivas, PHI Studio 
recibiu recoñecemento 
internacional pola súa 
produción innovadora, 
experiencia técnica e 
logros ao servizo de novas 
formas de narración.

Emerson Collective 
emprega unha ampla 
gama de ferramentas, 
desde o investimento de 
impacto ata a filantropía 
e a promoción, na procura 
duns Estados Unidos 
máis equitativos e xustos. 
Céntranse en crear un 
cambio sistémico na 
educación, a inmigración, 
o clima e a investigación e 
o tratamento do cancro.

Legendary 
Entertainment é unha 
empresa de medios de 
comunicación destacada 
que conta con operacións 
de cine (Legendary 
Pictures), televisión 
e dixital (Legendary 
Television e Digital 
Media) e banda deseñada 
(Legendary Comics) 
que posúen, producen e 
distribúen contido para 
audiencias internacionais.

90_20 é unha plataforma 
de produción cultural 
que conecta ambos lados 
do Atlántico mediante 
a colaboración con 
artistas internacionais 
para crear experiencias 
sensibles que impactan na 
comunidade e enriquecen 
o gusto pola creación 
artística, destacando a 
capacidade que ten a 
arte contemporánea para 
servir como ferramenta 
de transformación, 
integración e innovación.

Alejandro G. Iñárritu é un 
oscarizado director, guionista, 
locutor e compositor mexicano. É 
un dos cineastas máis aclamados 
e recoñecidos a nivel mundial, 
nomeadamente por contar historias 
conmovedoras e internacionais sobre a 
condición humana. Dirixiu filmes como 
Amores perros (2000), 21 gramos (2003), 
Babel (2006), Biutiful (2010), Birdman 
(2014) ou The Revenant (2015).
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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA DA 
INSTALACIÓN

Lugar: 
Andar 1 do Museo Centro Gaiás (Cidade da 
Cultura).

Datas de exhibición: 
Do 1 de xullo ao 18 de setembro de 2022.

Horario: 
De martes a domingo. De 10:20 a 14:40 
horas // De 16:00 a 20:00 horas. 

Público: 
Maior de 14 anos. Non poderá acceder 
público menor desa idade.

Advertencias: 
A experiencia non se recomenda a persoas 
con claustrofobia, problemas cardíacos, 
problemas lumbares, antecedentes de 
convulsións, epilepsia ou sensibilidade 
ás luces intermitentes. A actividade só 
pode realizarse descalzo e as condicións 
de temperatura e humidade da sala serán 
as acaídas para que a experiencia sexa 
propicia, podendo ser algo extremas en 
comparación coas habituais das salas 
expositivas.

Prégase confirmar as condicións concretas 
do acceso antes de efectuar a compra da 
entrada.

Entradas: 
9€ + gastos de xestión (cos descontos 
habituais). A través de Ataquilla.com

Prazas moi limitadas: 
A actividade realízase de xeito individual, 
con tres participantes simultáneos, 
en salas separadas, en quendas cada 
20 minutos. Só poderán participar na 
experiencia 5.000 persoas durante a súa 
estancia en Santiago de Compostela.
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INSTALACIÓN
Andar 1 do Museo Centro Gaiás
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Gaiás, Cidade 
da Cultura 
A Cidade da Cultura preséntase como 
un motor para impulsar proxectos 
innovadores no campo da cultura, 
o emprendemento e a tecnoloxía e 
un punto de conexión de Galicia co 
resto do mundo. Construída no cumio 
do Gaiás, un dos montes que rodean 
Santiago de Compostela, esta cidade 
que parece xurdir da terra eríxese 
como unha icona arquitectónica 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: 

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. 

O Edificio Fontán. Converte 
a Cidade da Cultura de Galicia 
nunha referencia en investigación 
e colaboración internuniversitaria 
e en estudos do patrimonio, 
acollendo o Centro Europeo 
de Investigación en Paisaxes 
Culturais, o Instituto de Ciencias 
do Patrimonio (dependente do 

CSIC) e servizos que dan apoio ás 
tres universidades galegas.

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 saudable 
a través da súa rede de sendas e 
admirar novas caras da cidade de 
Compostela.
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