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O foro de debate Creación artística e identidades culturais, realizado no contexto
dos ciclos de conferencias titulados Crear cultura, imaxinar país. 1983-2008:
Vinte e cinco anos do Consello da Cultura Galega, chegou ás seguintes con-
clusións:

1. Malia que nunca como ata hoxe o mundo artístico contara con tantos recur-
sos e infraestruturas, e que o interese e a curiosidade por parte do público en
xeral aumentou considerablemente, dáse o paradoxo de que cada vez existe unha
maior incomprensión e distanciamento entre a sociedade civil e a arte contem-
poránea. Un dato moi revelador dun momento en que en Galicia as infraestru-
turas artísticas tiveron un crecemento próximo ao 100%.
Entre os moitos factores responsables desta situación, destacan os baremos

empregados para medir a rendibilidade destas infraestruturas, como basearse
unicamente no número de visitantes dos museos e outros espazos expositivos. A
opinión unánime foi que o museo ten que recuperar a súa vocación investi-
gadora e educativa e converterse en algo máis que un lugar onde se expoñen as
obras. Como subliñou o historiador da arte da universidade de Vancouver
(British Columbia) Serge Guilbaut, o museo debe avanzar cara á creación dun
espazo de encontro e de debate para os cidadáns.
Fronte aos modelos da cultura entendida prioritariamente como industria

cultural, espectáculo ou negocio turístico, recalcouse a necesidade de contextua-
lizar as institucións artísticas no seu contorno e de enriquecer os sistemas de
mediación destinados a unha mellor comprensión de obras que xa non son
exclusivamente visuais, senón que teñen uns contidos claramente conceptuais
ou narrativos. A dificultade para entender as obras de arte no presente esixe que
moitos artistas concentren boa parte dos seus esforzos na propia forma de
mediación e non nos contidos exclusivamente −tipoloxías expositivas, difusión
nos medios, foros de debate, etc.
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Tamén se revisou o papel preponderante da arquitectura e o seu excesivo pro-
tagonismo fronte aos contidos e os programas que se desenvolven no seu inte-
rior. Neste sentido, falouse en numerosas ocasións do efecto que a iniciativa do
Museo Guggenheim de Bilbao tivo nos ámbitos de decisión política e as
imitacións –como a da Cidade da Cultura de Galicia− ás que deu lugar. Neste
caso, sen ter sequera definidas as funcións ás que están destinadas esas arquitec-
turas antes de comezar as obras.
Foi tamén interesante, nesta liña, o renovado papel do espazo público e da

cidade, como plataforma continuadora do traballo que se fai no museo –como
aconteceu coas intervencións que se levaron a cabo en Santiago de Compostela
en 2006 dentro do proxecto A cidade interpretada. Aínda que tamén se advertiu
dos problemas que calquera intervención urbana pode levar consigo, dada a falta
de respecto dos políticos polo espazo público.

2. En segundo lugar, debateuse tamén sobre a relación dos artistas coas institu-
cións. Os artistas ven as institucións como lugares de traballo e patrocinadores
económicos dos seus proxectos, tal e como sinalou Pedro G. Romero, aínda que
tamén se fixo fincapé nas queixas sobre o seu funcionamento en numerosas
ocasións. Neste sentido, destacouse tamén a importancia de acertar na selección
das entidades coas que se traballa, tanto por parte das institucións como das
galerías. Foi ilustrativo, por exemplo, o texto de Carme Nogueira, elocuente-
mente titulado «Dúas sospeitas e catro fracasos».

3. Finalmente, os xornalistas invitados ao simposio lamentaron a dificultade da
crítica para mediar entre a obra, o artista e o público. A esixencia dunha crítica
amena impide as análises máis complexas das obras contemporáneas. Segundo
eles, o xornalista ten que limitarse a dar noticia das exposicións, sen entrar en
argumentos máis subxectivos e analíticos. Constataron que, na actualidade, a
prensa se ve abocada a unha función case exclusivamente publicitaria.
Fronte á potencia do contexto, non hai que esquecer que artistas, historia-

dores, comisarios, críticos e mesmo directores de institucións, como quedou
patente neste foro −é o caso de Guillermo Solana, que falou da ruína do
museo−, deben adoptar cada vez en maior medida unha actitude crítica e un
compromiso ético e social respecto ao mundo da arte.




