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Este foro de debate estivo dedicado a falar sobre a arte e os mecanismos que con-
dicionan na actualidade a creación artística.
O encontro, realizado os días 18 e 19 de setembro de 2008, serviu como foro

para poder abordar, concretamente, as relacións que existen no presente entre a
experiencia artística ou o acto creativo en si e todos aqueles rexistros que o ro-
dean, o vehiculan e o difunden. O que se vén chamando a «industria da cultu-
ra» e que máis exactamente debería denominarse a «aculturización industriali-
zada». Estes axentes configuran o sistema artístico na actualidade, un sistema
cada vez máis afastado das cuestións propiamente artísticas ou investigadoras e,
pola contra, máis preto de determinados sistemas de márketing ou da produción
de determinadas industrias como a da moda ou a do espectáculo. 
Nun marco determinado pola democracia capitalista, as prácticas da arte son

actualmente un campo en expansión, unha actividade que vive unha crecente
profesionalización, cada vez máis influída pola comercialización e mais a espec-
tacularización, e que forma parte, como toda a cultura, dun sistema dominado
polos fenómenos da cultura de masas e a industria cultural. Nas últimas déca-
das, asistimos a un auxe de profesionais e arquitectos especializados en conver-
ter os museos en poderosas marcas empresariais que se supón que teñen a obri-
ga de proporcionar un entretemento de masas, xerar turismo e solucionar
problemas sociais.
No ano 2005, a revista londiniense Frieze fíxolles unha enquisa a unha serie

de artistas, críticos, comisarios, galeristas, etc., sobre como lles afectaron os cam-
bios sociais, políticos, científicos e tecnolóxicos á cultura e, máis concretamen-
te, á arte. As respostas foron moi variadas pero case todas coincidían en que hai
máis xente, cartos, medios, museos e, ao cabo, máis espectáculo.
Co cambio de milenio, esvaeceuse aquel sentido de política revolucionaria e

de cultura de vangarda que definira as prácticas artísticas anteriores e posterio-
res á Segunda Guerra Mundial. Agora os valores e criterios que marcaron a auto-
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nomía relativa do campo artístico ata os anos sesenta foron suplantados por cri-
terios cuantitativos, instrumentalizados tanto polo poder do mercado como
polo dos intereses institucionais e políticos. Un proceso que levou a cultura des-
de aquela autonomía da vangarda ata a dependencia da industria cultural,
desde o privado ao público, desde o íntimo ata o espectacular, desde o espec-
tador burgués ata un público máis amplo.
Fenómenos como a globalización influíron nos tremendos cambios que sufri-

ron as artes visuais, que son a resposta ás propias transformacións do contexto
económico, social e político, así como os avances tecnolóxicos que hoxe se expe-
rimentan e que están a incidir nunha banalización de contidos, nuns compor-
tamentos que, cada vez máis, tenden a confundir a arte co espectáculo.
Quixemos abordar estes temas desde unha mirada plural, considerando tres

aspectos fundamentais nos contidos: a musealización, a industria cultural e o
espectáculo; o traballo dos artistas e as institucións; e a arte e a cultura nos
medios de comunicación. 
Para isto contamos coa intervención de artistas, críticos, comisarios, xorna-

listas, conservadores e directores de museos. Todos e cada un deles, desde o seu
punto de vista, tratarán de ofrecer a máis completa análise desa relación que
existe entre a produción artística e a maquinaria cultural que constitúe a nova
realidade do mundo da arte. 
Xunto co patrimonio artístico, a arte contemporánea estase a converter nun

importante sector económico e de investimento público, tamén nun factor
determinante no planeamento urbano e no turismo. Esta é, ao cabo, unha rea-
lidade, controvertida ou non, pero que, en todo caso, non debería quedar uni-
camente nas mans dos políticos, porque disto depende que se produza unha ver-
dadeira democratización da cultura ou ben, pola contra, a súa definitiva
transformación nun espectáculo banal, non moi distinto do de calquera parque
temático. 




