
DO CONTIDO AO CONTEXTO, DA OBSERVACIÓN Á ACCIÓN 
CANLES E ALGUNHAS CLAVES PARA ACHEGARSE Á 
PRODUCIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA 

Chiu Longina 

NON SOMOS artistas, tampouco, por suposto, «críticos». Somos produtores, xente que produce.  
Tampouco somos autores, pensamos que calquera idea de autoría quedou desbordada pola lóxica 
de circulación das ideas nas sociedades contemporáneas. Incluso cando nos autodescribimos como  
produtores sentimos a necesidade de facer unha puntualización: somos produtores, si, pero tamén  
somos produtos1.

Con  esta  contundente  declaración  encabeza  este  grupo  de  artistas  o  seu  manifestó 
Redefinición das prácticas artísticas, s. 21, do que me servirei neste texto para ofrecer algunhas 
claves  que axuden a entrever  aspectos da produción artística  contemporánea,  quizáis  (e  por 
moitos motivos que máis adiante veremos) pouco visibles. 

Un achegamento á concepción da realidade actual na produción artística debe incluir, polo 
menos,  un  repaso  dos  aspectos  que  lle  afectan  tratando  de  entender  a  produción  como un 
elemento máis dun  todo que chamarei «producin cultural significante» (saíndo intencionadamente 
dos límites do mundo da arte).  Para lograr esta visión en perspectiva, tratarei  de relacionar e 
«facer falar», por un lado, feitos observados na miña condición de artista en activo, e por outro 
(como profesional do social), describindo analiticamente algúns textos e ensaios de autores que, 
na  miña  opinión,  sintonizan  con  este  tempo.  Todo  iso  coa  intención  de  aproximarme  á 
comprensión do funcionamentó da produción artística na actualidade.  Fareino traballando con 
ideas que xa están circulando no espazo cultural; como diría Nicolás Bourriaud, «xa informadas 
por outros». Non vou crear nada orixinal a partir da nada, senón que exercerei dunha sorte de dj 
de ideas para presentar unha análise cargada de ideoloxía e herdeira dunha experiencia persoal 
co mundo da arte. 

Contido da miña maleta de ideas 

Autores: Pedro Jiménez,  Clemente Padín,  José Luis de Vicente,  La Société Anonyme, Nicolás 
Bourriaud, Janet Wolff, Néstor García Canclini, Gianfranco Bettetini, Francesco Poli, Bea Espejo, 
Arturo/Fito Rodríguez Bornaetxea,  Natxo Rodríguez,  María Ruido,  Jaron Rowan, Rosa Olivares, 
José  Luis  Brea,  Feliz  Fanés,  Patricia  Molins,  Andrea  Giunta,  Eduardo  Subirats,  Brian  Holmes, 
Tilomas Mann, Laura Baigorri, Karla Brunet, Kim Cascone, David Casacuberta, Jorge Cortell, Adolfo 
Estalella, Lourdes Méndez, Jacques Maquet, Marshall McLuhan, Bruce R. Powers, Joan Mayans i 
Planells, Jesús Carrillo, Manuel Castells, John Perry Barlow, Berio Molina, Jean Baudrillard, Llorenç 
Barber, Roy Ascott, Traficantes de Sueños, Claudia Giannetti, Lola Dopico, Jürgen Habermas, José 
Luis Marzo, Pedro Garhel, Richard Stallman, David G. Torres, Santiago Alba Rico, Lawrence Lessig, 
Paolo Virno, Fierre Bourdieu, Michel Foucault, Clifford Geertz, Lev Manovich, Carlos Scolari, Paul 
Ricoeur. 
Nube de tags:  ruidos, pluralidade, tempo real,  novos medios, procesos, hacktivismo, hipertexto, 
asociacionismo,  mediateca  dixital,  libre  información,  espazo  de  discusión,  capital  social, 
experimentación, copyleft, cultura libre, software libre, web semántica 2.0, licenzas altentativas ao 
copyright,  redes  sociais,  comunidades  abertas,  estudos  culturáis,  estudos  visuais,  vida  dixital, 
democracia, liberdade, escáner cultural, esfera pública, ciencia social, novos modelos de sociedade, 
modos  de  produción  e  reprodución  social,  construción  cultural  democrática,  opinión  pública, 
paradoxos  culturáis,  cultura  popular,  democrática,  opinión  pública,  paradoxos  culturáis,  cultura 
popular, nodos sociais, evento social, on-line e on-site, artivismo, contra-modelos historiográficos, 
relativismo e diversidade, reconstrución da historia, dominantes e dominados, intelixencia colectiva, 
rede-finición do económico, o negocio: novos modelos, tecnoloxías de control social, información e 

1 LSA (La Société Anonyme), «Manifesto Redefinición das prácticas artísticas, s. 21», en http://aleph-arts.org/. 
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poder, violencia e poder simbólico, xogo político, soportes e non-soportes, carencia de substrato 
material, formatos non propietarios, propiedade intelectual, paradigmas estéticos, dereitos de autor, 
recreación  popular,  participación  aberta,  o  usuario-creador,  subversión  das  xerarquías  do 
coñecemento, resistencia, presión popular, apropiacionismo. 

PASOS NECESARIOS 

Aínda sendo a obxectividade un imposible,  si  que podemos achegarnos á produción artística 
contemporánea como obxecto, incorporando algunhas estratexias propias das ciencias sociais, 
desde unha «moi» concreta posición ontolóxica. Será necesaria unha distancia metodolóxica con 
este obxecto,  un  estrañamento e  descolocación cara a el,  unha certa  falencia que obrigue a 
observar os feitos desde os ollos dun estraño, dun intruso, dun diletante. Unha actitude (esta) que 
fai visible e diáfano o «sentido» (a natureza) dos acontecementos, pero que é incompleta sen a 
incorporación da dimensión histórica, e que neste caso dou por incorporada ao ser este un texto 
para iniciados. 

Descubrir as fisuras do aparencial, das substitucións, abrirse paso por zonas intersticiais, coñecer 
as «miradas» dos que viven e participan nos feitos e penetrar, no posible, a súa esencia require 
abrir un abano de miradas que indúan, cando menos: unha localización da arte na estrutura social 
(analizando elementos como a estrutura xeral da sociedade e a súa localización, o lugar asignado 
á arte no conxunto da estrutura social e as súas relacións coas demais partes) e unha analise da 
estrutura do eido artístico e a súa organización material (medios de produción, a súa evolución e 
relacións sociais de produción). Con estes dous elementos (que xa inclúen todo o relativo aos 
procesos ideolóxicos), presentados en seis módulos/capítulos breves pero densos (Cultura, Arte, 
Artistas, Institucións, Produción/Obra e o Contexto galego), abrirei unha porta que, para algúns, 
non volverá pecharse. Pecho o texto cunha breve panorámica da problemática á que se enfronta 
o artista no contexto galego. 

CULTURA 

19.-  A  transformación  das  novas  sociedades  sitúa  en  primeiro  plano  o  traballo  inmaterial,  a  
produción de sentido e afectividade, o traballo intelectual e pasional. O desafío máis importante a  
que  se  enfrontan  as  prácticas  artísticas  contemporáneas  apunta  a  redefinir  o  seu  papel  
antropolóxico con relación a este gran desprazamento2.

Dicía Roy Ascott hai uns anos que o que difería ou dividía unha xeración á que chamaba 
antiga  dunha  que  consideraba  actual  era  que  a  antiga  representaba  mentres  que  a  actual 
construía, que se pasaba do plano figurativo ao pattern, da perspectiva á inmersión, do obxecto 
ao  proceso,  do  coñudo  ao  contexto  e  da  recepción  á  negociación3.  Tamén  dicía  que  había 
traslados da iconicidade á bionicidade, da natureza á vida artificial, da observación á acción e do 
automatismo cerebral  á mente distribuidora.  Facíao a principios do sáculo XXI vaticinando un 
cambio de paradigma social que non so se instalou na cultura contemporánea, senón que foi 
evolucionando  vertixinosamente  como  veremos  nas  seguintes  liñas.  Pero  antes  fagamos  un 
traveling, tamén condensado e sintético, da man de Manuel Castells4, para achegarnos a estes 
cambios culturáis que salpican e afectan á cultura contemporánea.

Segundo este autor, nas últimas décadas o patriarcado debilitouse transformando a familia, 
a sexualidade e a personalidade. Tamén se xeraron novas relacións economía-Estado-sociedade 
que afectaron ao mesmo capitalismo: xestión flexible, descentralización, interconexión, aumento 
do poder do capital fronte ao traballo, declive do sindicalismo, individualización e diversificación 
laboral, integración de mercafinanceiros, etc. Como consecuencia destes cambios confórmanse 

2 Ibidem.
3 ALCALÁ, José Ramón: «Web/net.art (o el net.art contra la web.art)», en http:// www.uclm.es/mide/alcalanetart.pdf, 

2003. 
4 CASTELLS, Manuel: La era de la información, vol. 1: La sociedad red, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
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sociedades estruturadas en torno á oposición entre a rede e o eu; as persoas organizan os seus 
significados  non  polo  que  fan,  senón  polo  que  son  ou  eren  que  son.  A identidade  persoal 
convértese na principal ou na única fonte de significado e os fundamentalismos deveñen na forza 
que da seguridade social e que favorece a mobilización colectiva. Obviamente as redes conectan 
e desconectan individuos, grupos, rexións, países (un exemplo é que se prescinde dos pobos 
excluidos desta rede); con iso fortalécese un etnocentrismo do que pecou a primeira antropoloxía 
e que volve converterse agora nun problema por resolver. Para Castells, a creación, o tratamento 
e a transmisión de información convértense nas principáis fontes de produtividade e poder. Se 
podemos tirar algunha conclusión do seu texto (que xira arredor dos efectos da incorporación das 
novas tecnoloxías á sociedade), diríamos que renace o nihilismo intelectual, o escepticismo social 
e, como non, un cinismo político certamente preocupante. 

En relación a estes cambios sociais transformadores da cultura, tamén Marshall McLuhan 
e Edward T. Hall facían referencia á influencia dos medios electrónicos no cambio da percepción 
cultural do espazo5.  Non so compartían este interese polo espazo, por como se percibe e por 
como se transforma; ambos entendían que toda tecnoloxía é unha extensión do corpo ou da 
mente do ser humano, que na análise da comunicación humana debe terse en conta que os 
medios  tecnolóxicos entendidos como ambientes en si  mesmos son ambientes que tenden a 
transformar a propia percepción humana e, en consecuencia, a cultura. Esta tecnoloxía creada 
polo ser humano non so é unha extensión do organismo, do seu corpo; tamén se converte ao 
mesmo tempo en amputacións sobre este corpo. Cada vez que o ser humano sofre un cambio, 
particularmente un cambio adaptativo como consecuencia da creación dunha nova tecnoloxía ou 
medio, ocorre, din, unha experiencia dolorosa no organismo. 

McLuhan foi, sen dúbida, un visionario ao definir con precisión o impacto que os procesos 
tecnolóxicos teñan en todos os ámbitos do social, desde a definición psíquica do individuo até a 
cultura, a economía e a política universais. Jesús Carrillo explícao moi ben cando comenta que 
«era precisamente a disolución da distancia entre o doméstico e o global que se derivaba da 
expansión dos medios  de comunicación o camino prioritario  que ía tomar  a nova cultura»,  e 
aclara: «na actualidade (...) estamos ante un cambio de paradigma cultural caracterizado polo 
papel  central  que  teñen  a  información  e  a  comunicación  en  todos  os  procesos  sociais:  a 
economía, a política, a cultura e na articulación de todo discurso e de toda acción individual ou 
colectiva»6. É evidente esta transformación en curso, esta revolución das ordes de relación. O 
tempo «ten hoxe outra adscrición e outra pertenza, que é o capital e os poderes que van a rastro, 
e as veces con violenta irritación, dos procesos de innovación social, das concas de cooperación 
que toman como materia prima as interconexións neuronais da sociedade rede e que xa foron 
rebautizadas segundo a intuición de Marx como general intellect»7. Certo: xa non é a escaseza a 
que acompaña os coñecementos e os bens culturáis; é, ao contrario, a abundancia. Entramos 
nunha economía baseada na produción, distribución e utilización de servizos e bens inmateriais 
non considerados até agora. Eles poñen en tea de xuízo o conxunto das categorías da economía 
capitalista, sobre todo as nocións de produtividade e propiedade. Di José Luis Brea: «A enerxía 
simbólica que mobiliza a cultura está empezando a deixar de ter  un carácter primordialmente 
rememorante, recuperador, para derivarse a unha dirección produtiva, relacional»8. Continúa: «a 
cultura  mira  agora  menos  cara  ao  pasado  (para  asegurar  a  súa  recuperabilidade,  a  súa 
transmisión)  e  máis  cara  ao  presente  e  o  seu  procasamento.  Menos  cara  á  conservación 
garantida dos patrimonios e os saberes acumulados ao longo do tempo, da historia, e máis cara á 
xestión heurística de novo coñecemento (...)». Brea defende que a cultura deixou de exercer a 
función de ferramenta de almacenamento e consignación patrimonial, arquivística; xa non opera 

5 McLuHAN, Marshall e Bruce R. POWERS: La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios de 
comunicación mundiales en el siglo XXI, Barcelona, Gedisa , 1996. 

6 CARRILLO, Jesús: Arte en la red, Madrid, Ediciones Cátedra, 2004. 
7 RODRÍGUEZ, Emmanuel e Raúl SÁNCHEZ: «Prólogo», en W. AA.: Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual  

y creación colectiva, Madrid, Traficantes de Sueños, 2006. 
8 BREA, José Luis: Cultura_RAM, Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica, Barcelona, 

Gedisa Editorial, 2007. 
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con arquivos, senón con «memoriais acumulados (...) Nodos, redes de redes, portos multiplicados 
polos que todo entra e sae a grandes velocidades, fluxo (...)  dinámica, proceso e arquitectura 
relacional, ferramenta de interacción e principio da acción comunicativa», e termina defendendo 
unha idea de cultura na «(...) que deixen de falarnos os antepasados (cansamente empeñados en 
instruirnos  sobre  como  habitar  o  mundo  para  lograr  parecemos  a  eles).  Para  en  cambio 
converterse nesa ferramenta mediante a que inteliximos o mundo colectivamente ou nese estraño 
fondo de cunca no que residuos sedimentados dunha actividade calquera nos traen a voz coa que 
nos fala precisamente aquilo que se dirixe a nos para lograr que o deixemos chegar, vir a ser». 

PROCESADOR DE EFECTOS 
CANAL R: Os vosos conceptos relativos á propiedade, á expresión, á identidade, ao movemento e 
ao contexto non nos concirnen. Están fundados sobre a materia. E aquí non hai materia.9

CANAL L: Cando todo é político, chégase á fin da política como destino, ao comezo da política 
como cultura e á miseria inmediata desta cultura política. Cando todo se fai cultural, chégase á fin 
da cultura como destino, ao principio da cultura como política e á miseria inmediata desta política 
cultural.10

ARTE 

18.-  A  arte  deixou  de  pertencer  á  orde  dunha  economía  simbólica  presidida  polas  figuras 
antropolóxicas do estrago, da sobreprodución. O artista contemporáneo non pode aceptar seguir  
oficiando como bruxo da tribo, de liberado nas novas formas do potlach contemporáneo. Nas novas  
economías da falsa opulencia sostida, o artista non pode aceptar que a súa práctica se inscriba de 
ningunha maneira nos rexistros de forma actualizada ningunha do luxo.11

Unha vez máis parece necesario atacar a noción mítica e romántica da arte como produto 
do «xenio» á marxe do contorno, da sociedade e do tempo. A arte, como calquera outro aspecto 
da cultura, é unha actividade de natureza social que depende dunha complexa trama de factores 
históricos e reais, tanto na súa produción e distribución como na súa recepción; esquezamos a 
divina  inspiración  de  seres  dotados  dun  xenio  innato  e  vexamos  esta  actividade  humana 
históricamente situada e producida. Non lle outorguemos certa clase de estatus epistemolóxico nin 
calidades transcendentais non continxentes (ou accesos superiores á realidade). Non a vexamos 
como un  fenómeno espiritual  alleo  as  condicións  sociohistóricas  nin  a  rodeemos  cunha  aura 
relixiosa, mística e transcendente (so a necesaria para facela atractiva ao olio do coleccionista, do 
comprador, do receptor, como un ingrediente máis da mercadotecnia dése produto chamado «arte 
contemperánea»). Como a literatura, o cine ou a música, a arte é un depositario de significado 
cultural, un sistema de significación, pero tamén un traballo como calquera outro. O resultado da 
súa actividade práctica, incluíndo a creativa e innovadora de calquera axente, orixínase do mesmo 
xeito  que  noutros  eidos  da  vida  persoal,  social  ou  profesional.  Son  os  condicionamentos 
socioeconómicos os que inflúen directamente nos procesos artísticos. Hai unha clara correlación 
das estruturas artísticas coas estruturas sociais. 

Foi esta visión pragmática e materialista da arte (filosóficamente falando) a que permitiu un 
novo enfoque sobre a actividade artística. Críticos, xestores, difusores, artistas e outros actores 
tomaron conciencia da necesidade de estender  a  comunicación da arte a outros sectores da 
sociedade  e  ideas  como produción,  distribución  e  difusión  «aparecen  integradas  no  proxecto 
contemporáneo e son as interrelacións e as interferencias que se dan entre estes tres conceptos 
as que determinan a súa verdadeira proxección na sociedade, no mundo da arte e naquilo que os 
une»12.

9 PERRY BARLOW, John: Declaración de independencia del Ciberespacio, Davos, 1996. 
10 BAUDRILLARD, Jean: Las estrategias fatales, Barcelona, Anagrama, 2000. 
11 LSA (La Société Anonyme), Manifesto Redefinición..., op.cit.
12 RODRÍGUEZ BORNAETXEA, Arturo/Fito: «El making of como material de trabajo (Sobre producción, 

distribución y difusión)», Zehar, n.° 59, 2006. 
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Neste tempo todo apunta a que a arte se vai separando do obxecto artístico e se achega 
as prácticas sociais, ten en conta no seu proceso a presenza da microcomunidade que o recibirá. 
Desmaterialízase e o artista actúa como xestor cultural, organizando eventos sociais. Deixa de 
representar, de autocompracerse e solta o lastre do simbólico para encarnarse no corpo mesmo 
do artista. Abandónase o seu territorio e imponse a ideoloxía do artista; transfórmanse os temas 
da cidadanía en temas de arte. Nace un novo formato de exposición que se concreta en talleres, 
proxectos abertos, conexións temperáis, laboratorios públicos, hackLABs, dorkbots, etc. Nestes 
eventos (palabra que se adapta mellor que exposición), o traballo con tecnoloxía produce novas 
formas  de  expresión  e  metodoloxías  que  transcenden  a  concepción  tradicional  de  obxecto 
artístico (aquel terminado e cerrado). A obra transforma o seu significado e convértese nun espazo 
aberto de experimentación, a través da «participación directa dos espectadores, agora usuarios, e 
coa busca en común (artistas e público) dun obxectivo determinado»13. Son modelos de traballo 
colaborativos desde onde se xeran investigacións,  reflexións,  formulacións teóricas,  accións e 
prácticas artísticas ou culturáis que traballan desde o encontró da arte e a ciencia a través da 
tecnoloxía e a súa necesaria relación coa sociedade. Son tamén formas de creación que se erixen 
como prototipo  dunha nova forma de vida  dentro dunha nova forma de corpo.  Esta creación 
colectiva convértese nun acto ético e militante, aspira a «deformar ese cadrado perfecto e facer 
que o ángulo onde está o público pese moito máis, evitando tanto a 'arte elitista' como a cultura 
como  mera  escusa  para  montar  negocios»14;  non  acepta  que  aquilo  que  non  se  pode 
comercializar está destinado a desaparecer. Nicolás Bourriaud de novo acería cando se pregunta 
(en relación á problemática actual da arte): «E aínda posible xerar relacións co mundo, nun campo 
práctico  -a  historia  da  arte-  tradicionalmente  abocada  á  súa  'representación'?».  E  el  mesmo 
contéstase: «A arte tina que preparar ou anunciar un un mundo futuro: hoxe modela universos 
posibles, (...) toma como horizonte teórico a esfera das interaccións humanas e o seu contexto 
social, máis que a afirmación dun espazo simbólico autónomo e privado da conta dun cambio 
radical  dos  obxectivos  estéticos,  culturáis  e  políticos  postos  en  xogo,  (...)  xa  non  busca 
representar  utopías,  senón  construir  espazos  concretos,  (...)  non  presenta  o  resultado  dun 
trabalio, é o traballo en si, ou o traballo por vir»15. 

PROCESADOR DE EFECTOS 
CANAL R:  (...)  Facendo esa analoxía  diferencial  entre  o que podería  ser  a  función do museo 
actualmente a partir de dúas formas de memoria electrónica: por un lado un sistema de memoria 
arquivista, de abasto, de almacenamente -o que poderla equipararse ao disco duro do PC-, e o 
outro tipo de memoria que dinamiza, que pon en circulación, que é máis volátil e que traballa sobre 
conexións -memoria RAM-. E esta idea última xa asociada ao que chamas museo RAM, é dicir, o 
museo esencialmente como xerador de conectividade, paréceme francamente precisa e pertinente. 
E sobre todo se pensamos no noso momento global  contemporáneo, pero tamén me pregunto: 
como aplicar un modelo dése tipo nun espazo coma o noso, onde a propia institucionalidade non ten 
aínda sequera memoria histórica suficiente -e estou pensando tanto a nivel de discursos como de 
obras-.16

CANAL L: (...) A arte como actividade romántica e o copyright máis neoliberal van xuntos da man. 
Unha contradición en si, pero as consecuencias deste modelo, aparentemente asumidas por todo o 
mundo, son darás. O mito do artista bohemio perdura. As obras son un produto escaso e de luxo, 
mentres que o acceso segué a ser restrinxido, incluso cando se trata de investigación, crítica ou 
educación; non digamos cando se trata do público en xeral.  Foméntase a cultura do permiso e 
desaparece calquera intento de liberar a circulación do coñecemento e contribuir ao acceso libre á 
cultura.17

13 BRAVO, José Luis: http://homepage.mac.com/jlbravo/colectiv01/colectiv01.html. 
14 CASACUBERTA, David: «Cada hombre, un artista», en W. AA.: Creación e inteligencia colectiva, el libro. 

Colectivo Zemos98, Sevilla, 2005. 
http://www.zemos98.org/festivales/zemos987/pack/creacioneinteligenciacolectiva.pdf. 

15 BOURRIAUD, Nicolás: Estética relacional, Bos  Aires, Adriana Hidalgo, 2006. 
16 LÓPEZ, Miguel: Crítica desde fuera del campo. Una conversación con José Luis Brea, 2006. 

http://esferapublica.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2. 
17 RODRÍGUEZ, Natxo: «Arte y copyleft», en W. AA.: Copyleft. Manual de uso, Madrid, Traficantes de Sueños, 

2006. 
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CONTEDORES, INSTITUCIÓNS, MUSEOS 

11.-  Interésanos  investigar  a  inadecuación  crecente  dos  antigos  dispositivos  espacializados  de 
articulación da recepción social das prácticas artísticas (museos, galerías de arte). Pero non porque 
sexa o noso interese manternos instalados na lóxica antitética entre arte e institución-arte;  esa  
lóxica resultarlos manida até o fastío e baleirada de calquera potencial efectivo: os que insisten en 
definirse con respecto a ella caen de inmediato no polo do exhaustivamente institucionalizado, pois 
este xustamente se escribe baixo a figura desta lóxica. Non entón por tal razón, senón máis ben 
porque,  na exacerbación dése momento de inadecuación crecente,  tanto as prácticas artísticas 
como a institución que regula a súa inscrición social vense obligadas a evolucionar.18

Non podemos negar que o que a sociedade incorporou ao imaxinario común é que, no seu 
conxunto, un museo ou un centro de arte actúa como un dicionario de valores artísticos: o que 
non está presente neles non é arte, ou non o é oficialmente. Eles encárganse de verificar e validar 
unha selección dos que serán presentados en sociedade como «artistas», lexitiman e consagran 
oficialmente  os  valores  artísticos  (e  os  valores  económicos  ligados  ás  obras),  constrúen 
imaxinarios  compartidos,  actúan  como  mediadores  ou  pontes  cara  ao  enfrontamento  coa 
outridade,  crean  efectos  históricos,  secularizan  rituais,  van  da  man  do  poder  en  nome  do 
coñecemento  e da cultura e,  en xeral,  aspiran a servir  como dispositivos de visualización da 
cultura contemporanea.  Desde hai uns anos,  esta mesma sociedade que describe dése xeito 
estes espazos tamén lies pide que actúen como instrumentos de integración social, que conecten 
os seus discursos coa historia social e cultural, que ofrezan os seus espazos como sedes para a 
contestación cultural e que operen como centros cívicos. Pero... responden eles a este desexo 
social? 

No noso país, en xeral, a divulgación cultural destes espazos (aínda querendo aparentar 
outra cousa) aínda resulta pasiva. Máis que organismos didácticos, abertos e educativos, dirixidos 
ao  gran  público,  son  na  práctica  únicamente  instrumentos  de  consulta  para  os  que  xa  son 
coñecedores  da  linguaxe  artística.  Actúan  como  dispositivos  de  vixilancia  e  disciplina,  como 
instrumentos de control exercido a partir do seu carácter cerimonial e os seus rituais excluíntes. 
Sitúanse nese espazo «liminar» (illados da vida cotia) e non conectan con esa realidade social 
que  redama traballo  de  base,  programas culturáis  que  sensibilicen acerca da  importancia  da 
cultura como arma de desenvolvemento social e que sirvan para xerar unha demanda real de 
consumo cultural. Pídeselles que sexan produtivos socialmente e non políticamente. Que os seus 
xestores se impliquen na vida intelectual do país. Tamén se reclaman accións de política cultural 
que posibiliten e xeren necesidades como a creación ou conversión das institucións de arte en 
espazos  de  participación  aberta  nos  que  a  propia  sociedade  poida  tomar  parte  mediante  a 
recreación constante das obras,  participando deste xeito na cultura da remestura que víamos 
antes con Bourriaud e que xa é unha realidade en moitos países. 

Haberá que analizar se é o museo ou centro de arte o responsable deste problema ou se 
se trata dun compromiso que concirne as políticas de Estado. O que si parece claro é que se 
presenta como un conflito que non lie afecta únicamente ao noso país: tamén empapa o resto do 
Estado e a Europa (con algunhas excepcións). 

ExitBook, no seu volume 4, analiza este problema cunha profundidade e perspectiva moi 
interesantes e clarificadoras. O artigo asinado por Patricia Molins titulado «¿Para qué sirven los 
museos?» indaga na recente historia destes espazos abrindo debates sobre modelos como os 
«museos  sen  arquivo»  (evolución  do  museo-memoria  humanista),  onde  os  espectadores  se 
converten  en  consumidores,19 dos  que  fala   José  Luis  Brea.  Analiza  certos  mecanismos 
discriminatorios do museo fronte á audiencia,  falando da renuncia á aura da obra actual  e  o 
traslado desta aura ao propio museo (continente). Ou, en base ao modelo holandés, como coa 

18 LSA (La Société Anonyme), Manifestó Redefinición das..., op. Cit. 
19 MOLINS, Patricia: «¿Para qué sirven los museos?», ExitBook, vol. 4, 2005. 
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privatización destes espazos é posible un efecto socializador, a incorporación de capacidade de 
debate crítico e transparencia, así como o establecemento como función primordial da atención á 
diversidade e a operatividade como instrumentos de integración social; todo isto apostando polos 
artistas  máis  novos  e  polas  novas  expresións  artísticas.  Ese  modelo,  que  segundo  a  autora 
suscitou moitas envexas,  soluciona parcialmente o problema da perda de autoridade e poder 
destas  institucións  por  incorporarse  ao  mercado  (por  falta  de  financiamento  público)  ou  por 
converterse, como desexa a sociedade, en centros cívicos. Non esquezamos, despois do que 
vimos até agora, que a condición de inmutabilidade e inmobilidade da cultura salta polos aires coa 
emerxencia do universo dixital. 

MESA DE EFECTOS 
CANAL R: [...] Como construir unha narración propia, pero colectiva e estable, non bascada no 
gusto persoal e efémero dun novo «arbitro» nin na presión do mercado? A ese dilema enfróntanse 
os  novos  museos  españois,  que  teñen  que  se  construir  desde  a  historia  e  desde  o  presente 
carecendo como carecen de pasado.20

CANAL L:  A conclusión  é  que  os  intermediarios  do  proceso  (encargados  até  o  de  agora  da 
promoción, produción e distribución das obras, o cal lies daba un enorme poder e lies permitía unha 
capacidade de manipulación e concentración perigosas para os creadores e para o «mercado») son 
cada vez menos necesarios, que as tecnoloxías cambiaron as regras do xogo, que os modelos de 
negocio son moi diversos (pero hai que adaptarse a eles) e que todos (principalmente os creadores, 
pero tamén o resto da humanidade) sainamos ganando se non permitasemos que aqueles que ven 
perigar os seus desfasados e anacrónicos modelos de negocio (por falta de miras, imaxinación e 
ganas de adaptación) manipulen a opinión pública e presionen lexisladores, forzas de orde pública e 
xuíces para que adopten medidas cada vez máis restritivas dos dereitos dos cidadáns.21

ARTISTAS 

2.- A figura do artista vive en tempo prestado. Nutrida por fantasías e imaxinacións pertencentes a 
outros ordenamentos antropolóxicos, o conxunto de distanciamentos e inclusións que prefiguran o  
seu lugar social,  asignándolle unha certa cota restante de poder totémico, xa non vén ao caso.  
Quen  queira  que  se  sitúe  hoxe  por  hoxe  baixo  advocacións  semeliantes  cae  de  cheo  ou  na  
inxenuidade máis culpable ou no cinismo máis hipócrita.22 

Unha vez desacralizada aquela idea do artista como ser apuntado polo dedo divino, será 
necesario agora profundar nos condicionamentos históricos que favoreceron esta imaxe mental 
que  a  sociedade,  efectivamente,  lies  atribúe.  Esta  ideoloxía  social  ten  causas sociohistóricas 
precisas, entre ellas, por exemplo, aquel debilitamento do poder relbáoso e cortesán que deu 
lugar  á  aparición  dun  mercado  específico  para  a  arte.  Nel,  os  artistas  gozarían  dunha 
independencia na elección de temas e formas, «xerando a ilusión de que o campo estético é 
indiferente as presións sociais, que as obras transcenden os cambios histórieos e están sempre 
disponibles para ser gozadas, como unha linguaxe sen fronteiras, por homes de calquera época, 
nación ou clase social»23. Outro fito histórico sería o paso do mecenas ao marchante, que deixaría 
o artista nunha situación precaria no mercado (na que continúa) relegado a un segundo plano e 
situado nun espazo social non regulado, con escasas opcións para incorporarse a un sistema no 
que a obediencia é ingrediente fundamental para a escalada social. Outro aspecto destacable 
relacionado coa actividade propia do artista (deixando xa atrás a historia)  é  ese exercicio  de 
estrañamento necesario que forma parte da súa metodoloxía e que Thomas Mann definía con 
precisión  a  mediados  do  sáculo  pasado:  «O  artista  debe  ser  inhumano,  extrahumano;  debe 
manter unha curiosa relación de distancia coa nosa humanidade; so estando nesa posición verase 

20 Ibidem. 
21 CORTELL, Jorge: «La remuneración del creador», en W. AA.: Creación e inteligencia..., op. cit. 
22 LSA (La Société Anonyme), Manifesto Redefinnición das..., op. cit. 
23 GARCÍA CANCLINI, Néstor: La producción simbólica, teoría y método en sociología del arte, México, Siglo XXI, 

1979. 
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tentado a represéntala, a preséntala, a describila do mellor xeito posible. O don do estilo de forma 
e expresión non é máis que esa fría e enfastiada actitude cara á humanidade (...)»24. Esta figura 
idealizada e sacralizada fomentou o mito do artista solitario, situou en sendas opostas a persoa e 
o seu contexto social e construíu unha idea que serviría ao propio mercado da arte, pero que 
puido afectar negativamente ao propio artista. O que si porta un fondo de verdade é que a nosa 
sociedade marxinou os artistas e eles, reaccionando, tenderon a alienarse e illarse. Esta mesma 
sociedade considerounos con certo respecto contemplando as súas obras dun xeito distinto aos 
outros produtos, sen arriscarse a comprender a xénese e o seu significado profundo. 

O feito  de que os  artistas se  encentren dalgunha maneira marxinados pola  sociedade 
dalles certa posición vantaxosa para describir  a  dita  sociedade,  pero precisamente aí  é onde 
compre un grande esforzo por parte dos artistas para non caer en actitudes perigosas, como 
xulgar o mundo como se estivesen fóra del, sen ningunha participación. Non existe ningún lugar 
onde  o  artista  poida  excluirse  do  mundo  que  representa,  todos  somos  sombras  (as  veces 
inexactas) das estruturas que nos preceden. 

Pero pensó que os artistas actuáis, que xa coñecen estas trampas, aprenderon a habitar o 
mundo en lugar de querer construílo. Convertéronse en «inquilinos da cultura» e desfixéronse do 
lastre  representacional  e  simbólico.  Deixaron  atrás  a  autorreferencia  e  a  autopracencia. 
Esfórzanse en coñecer  como operan os condicionamentos económicos  sobre  a produción do 
imaxinario,  en  que  medida  poden  ser  modificados  e  como  funcionan  estes  procesos  de 
transferencia de imaxinario. Tamén incorporan á dimensión estética a histórica e a social, e son 
conscientes  de  que  é  conveniente  producir  obra  que  inclúa  intrínsecamente  criticismo  e 
ferramentas para a súa interpretación. Son máis que nunca conscientes do seu compromiso social 
á hora de facer conscientes aspectos inconscientes da realidade, de que non existen propiedades 
inalterables  nos  fenómenos  simbólicos,  nin  facultades  permanentes  dunha  suposta  natureza 
humana.  Saben  que  o  campo  simbólico  se  forma  no  sistema  de  relacións  de  produción, 
distribución e consumo da sociedade que habitan, e operan nesas coordenadas. Agora so queda 
que,  no caso do noso país,  se comprometan coa constitución  da memoria  colectiva da nosa 
cultura, que sexan conscientes da necesidade de facer país, aínda perdendo algo do propio no 
proceso. Que traballen colectivamente. 

MESA DE EFECTOS 
CANAL R: Neste mundo do prefabricado, onde o concepto de orixinalidade está obsoleto, o artista 
xa non considera o seu campo como un museo que hai  que superar,  senón como un enorme 
depósito con ferramentas e información que deben utilizarse e manipularse. «Non hai que buscar o 
sentido senón no uso», dicía Wittgenstein. Xa non serve lamentarse de que «todo foi feito», senón 
que hai que inventar protocolos para o uso de todos os modos de representación e as estruturas 
formáis existentes. Trátase de captar os códigos da cultura, as formas da vida cotia, as obras do 
patrimonio global, e facelas funcionar.25

CANAL  L:  [...]  Gustaríame  deixar  o  mundo  físico  de  creación  e  non  bótalo  de  menos,  para 
somerxerme  de  cheo  no  mundo  virtual.  Abandonar  a  lentitude,  a  podremia,  a  densidade  e  o 
esgotamento do mundo físico  para poder  fluir  en axialidade,  novidade,  lixeireza e  infinitude  no 
mundo virtual. Construir un mundo que se está creando, en lugar de intentar levantar un mundo que 
cae.26

24 MANN, Thomas: La muerte en Venecia, Barcelona, Edhasa, 1971. 
25 BOURRIAUD, Nicolás: Postproducríón, Bos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. 
26 Entrevista de Xosé Manuel Lens a Berio Molina Quiroga, membro de Escoitar.org e Alg-a.org. 

Http://www.culturagalega.org/colaboracion_bumerang.php?id=l&aid=422.  
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PRODUCIÓN, OBRA 

10.- Nas sociedades do século XXI, a arte non se expoñerá. Producirase e difundirase.27

A creación colectiva é, a todas luces, o novo paradigma estético para entender a actual 
produción artística. É tamén un novo paradigma de tintura ética que reconfigura a función do 
creador  en relación á  sociedade,  todo desde unha nova forma de enfrontarse ao económico 
(reformulando  todo  o  concernente  á  xestión  da  autoría  e  dos  dereitos  xerados  polas  obras. 
Véxase  copyleft).  Un número significativo  de  obras  xérase a  partir  do  traballo  multidisciplinar 
(artistas  e  non  artistas),  o  cal  permite  realizar  obras  de  alto  nivel  tecnolóxico  e  conceptual. 
Traballos que teñen en común a interactividade, a súa composición horizontal e desxerarquizada, 
o  seu  carácter  inmaterial,  a  súa  dimensión  escritural  e  especialmente  a  súa  propensión  á 
colectivización.  Producións  sustentadas  nunha  formulación  crítica  da  realidade,  en  ocasións 
intimamente ligada ao fenómeno social, accións que parten das principáis preocupacións da nosa 
época:  problemáticas  sociais,  politicas,  económicas,  culturáis,  consecuencias  do  avance 
tecnolóxico... Case todas ellas nacen coa necesidade de inserir o espectador na creación da obra 
xerando novos tipos de relación, co que ve transformado o seu rol tradicional de espectador no de 
usuario  e  coautor.  Novos  formatos  de  exposición  que  se  concretan  en  talleres,  seminarios, 
formatos  efémeros  e  inmateriais,  proxectos  en  constante  evolución;  un  tipo  de  arte  aberto, 
procesual,  efémera,  próximo  ao  tempo  real.  Obras  que  transforman  o  seu  significado  e  se 
converten  nun  espazo  aberto  de  experimentación,  a  través  da  participación  directa  dos 
espectadores,  agora  usuarios,  e  coa  busca  en  común  (artistas  e  público)  dun  obxectivo 
determinado, creando espazos abertos de interacción onde as experiencias dos artistas e dos 
usuarios  se  mesturan  e  conforman  o  acto  creativo.  Modelos  de  traballo  onde  se  xeran 
investigacións,  formulacións  teóricas,  prácticas  artísticas  e  culturáis  que  traballan  desde  o 
entrecruzamento  da  arte  e  da  ciencia  a  través  da  tecnoloxía  e  a  súa  estreita  relación  coa 
sociedade. 

Por  outro  lado,  a  internet  convértese  nunha  canle  de  comunicación  e  de  tránsito  de 
información onde o receptor  actúa como interactor  e parte  integrante do sistema,  convértese 
tamén  en  superficie  de  resistencia.  Desaparecen  os  xéneros  como  disciplinas  separadas. 
Actitudes que desvelan estruturas invisibles do proceso creativo e que deconstrúen sistemas de 
representación instaurados. Transformacións e traslados dos formatos expositivos tradicionais a 
outros máis próximos aos arquivos de información. Comunidades en rede aberta cuxo principio 
fundamental é a liberdade (fronte ao máximo beneficio) e que contribúen á xeración de novos 
modelos  de  sociedade  adaptados  as  condicións  sociais  actuáis.  Saben  que  a  innovación  se 
fortalece se se comparte (e que todo o que non se da pérdese). Reflexionan sobre en que medida 
o espirito open source empeza a chegar aos componentes esenciais do poder; en que medida a 
mobilización de recursos, fóra e dentro das institucións do Estado, contribúen a diluir o poder das 
corporacións  e  cuestionan  a  teoría  económica  do  valor.  Son,  na  súa  maioría,  proxectos  que 
subiron ao barco da dinamización social situándose en contra das posicións neutrais e, ao mesmo 
tempo, reflexionando sobre os perigos do fundamentalismo tecnolóxico. Actúan como escáneres 
ou radares culturáis recollendo sistemáticamente as informacións que circulan pola cultura. Fano 
con  ferramentas  de  produción  propias  (ou  do  pro-común),  sométenas  á  opinión  pública,  á 
discusión e, en definitiva, aspiran a crear cultura. 

Tamén son, en moitos casos, investigacións colectivas afastadas dos principáis centros de 
produción que xeran obras que non queren ser mercancías, xestos que non queren ser obras. 
Crean  curtocircuítos  culturáis  capaces  de  activar  as  contradicións  sociais,  de  reelaborar 
criticamente o real e os seus códigos de representación. Saben que conectar co gran público non 
ten por que empobrecer o pracer estético, por iso non fan ascos as enxeñarías do espectáculo 
sempre  que  este  opere  en  favor  da  cultura  (as  estruturas  sociais  non  poden  cambiarse 

27 LSA (La Société Anonyme), Manifesto Redefinición das..., op. Cit. 
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unicamente con actitudes persoais, con impugnacións simbólicas): se a práctica artística aspira a 
ser innovadora, necesita inserirse na acción transformadora das masas. Non se refuxian na alta 
cultura como forma de liberación. Non ofrecen respostas, senón oportunidades para o debate. 
Desexan traballar fóra dos límites da súa propia disciplina.

Pero  todas  estas  novas  tipoloxías  enfróntanse  ao  estancamento  cultural  pretendendo 
resignificar unha idea de cultura que eso anos se afastou do seu valor primordial, que é o traballo 
en e para a sociedade. Saben que a arte pode contribuir (con outras disciplinas) ao coñecemento 
da sociedade, por iso aspiran a deconstruír ese aparato conceptual concibido dentro do horizonte 
semántico do século XIX e que funciona como un cárcere para estas novas actitudes. A pregunta 
artística xa non é: «que é o novo que se pode facer?», senón máis ben: «que se pode facer 
con?».  Vale dicir:  como producir  a singularidade, como elaborar o sentido a partir  desa masa 
caótica de obxectos, nomes propios e referencias que constitúe o noso ámbito cotián? De xeito 
que  os  artistas  actuáis  programan  formas  antes  que  compoñelas;  máis  que  transfigurar  un 
elemento en bruto (a tea branca, a arxila, etc.), utilizan o dado»28.

O gran problema do inmaterial. Ou o que é o mesmo: a produción cultural que non 
se percibe como traballo 

Trátase dun tema que lles preocupa aos novos produtores polo dobre esforzó que supon, 
por un lado, xerar obra (como víamos, inmaterial) e, por outro, enfrontarse a unha xeración (que 
xestiona e administra o diñeiro público) que non coñece os traslados que sufriu a tradicional idea 
de  valor.  Desafortunadamente  estas  barreiras  tradicionais  que  definían  o  traballo  afectaron 
negativamente aos procesos de valorización da produción cultural. A orixe pode estar na carencia 
de representación do novo traballo cultural (a carencia de imaxes tradúcese habitualmente en 
carencia de poder e valor). María Ruido e Jaron Rowan dan boa conta deste problema no seu 
texto «In the Mood for Work», no que utilizan unha definición estupenda e aterradora de Terranova 
sobre o concepto de traballo gratuito: «o momento en que este consumo con coñecemento da 
cultura se traduce en actividades de carácter produtivo acollidas con pracer, mentres que de forma 
paralela son explotadas sen ningún remordemento»29. E aquí temos unha das claves do problema 
que tamén lle afecta ao mundo da música (e non á fontanaría, por exemplo). O italiano Maurizio 
Lazzarato é un autor de referencia para entender todo o relacionado co traballo inmaterial e a 
problemática que xera. Faino profundando en paradigmas como o posfordismo, postobreirismo e 
postoperaísmo, todo isto desde unha perspectiva marxista. Este é o principal problema ao que se 
enfronta a produción artística actual, sen dúbida. 

MESA DE EFECTOS 
CANAL R: (…)  Como unes o  independente,  o  alternativo  e  as  subvencións institucionais? Hai 
demasiado  progre preocupado pola honestidade de todo […] non sei por que ten que ser pouco 
ético recorrer á institución, que é quen manexa a miña propia pasta. A independencia ten moito que 
ver co diñeiro […] pero para que iso non sexa un problema, hai que pensar o diñeiro «en global», 
non cerradamente respecto ao público, ao privado, ao mixto, etc. O ataque as institucións públicas 
modifica a súa estratexia: «A xente empezou, desde o 92 máis ou menos, a esixir en vez de pedir 
submisamente […] pero sen ser hippys isto é capital»30.
CANAL L: (…) Así, o «alternativo» constitúese «paralelo» e o discurso traslada o seu «ir contra o 
sistema» por un «valerse do sistema» utilizando os seus propios símbolos. «Meternos nas fracturas 
do establecido, non enfróntalos nin negar o sistema, intentar socavar os seus cimentes.31

AMBOS os CANÁIS: Nestes difíciles caminos da autoxestión, o colectivo ZEMOS98 tivo sempre 
claro que o diñeiro público, o das institucións, lle pertence, e se hai orzamentos para cultura deben 

28 BOURRIAUD, Nicolás: Postproducción..., op. Cit. 
29 RUIDO, María e Jaron ROWAN: «In the Mood for Work. ¿Puede la representación alterar los procesos de 

valorización del trabajo cultural?», en Producta50: Una introdución a algunas de las relaciones que se dan entre la  
cultura y la economía, Barcelona, CASMdoc, Yproductions, 2007. 

30 MARZO, Jorge Luis: «Arqueologías, agri-culturas y disensión», en Encuentros de arte actual, red arte y colectivos 
independientes en el Estado español, Vitoria-Gasteiz, Transforma, 1997. 

31 ) GARHEL, Pedro: «P de Polivalente», en Encuentros de arte actual..., op. Cit. 
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ser repartídos, deben ser utilizados para os proxectos emerxentes, e así o esiximos a concellos, 
deputacións, consellarías e ministerios.32

O NOSO CONTEXTO: DIFICULTADES, OBSTÁCULOS E MODELOS DE PRODUCIÓN 
DESEXABLES PARA GALICIA 

Despois desta lista de aspiracións e de propostas desde o ideal, que no noso contorno 
opera como manifesto de desexos máis que como descritivo da realidade (falo da galega e a 
española;  noutras  xeografías  son  realidades),  será  necesario  volver  agora  a  vista  cara  aos 
obstáculos e dificultades aos que nos enfrontamos os artistas á hora de producir obra en Galicia. 
Propoñerei  tamén  de  forma  velada  un  esbozo  de  modélo  de,  irnos  chamarlle,  «centro  de 
produción», ese lugar tan desexado pola comunidade artística galega, que está en boca de todos 
e no que, desde a idea de cultura e os seus satélites que vimos até agora, poderían xestarse 
obras e actitudes diversas propias dun tempo que soltou lastre representacional enfrontándose á 
produción cultural desde un novo punto de vista. 

Algúns problemas en Galicia 

Terei  en  conta neste capítulo final  a  fertilidade,  emerxencia  e enorme potencial  que a 
intersección e confluencia arte-ciencia e tecnoloxía nos ofrece nestes momentos (creo que se 
intuía  nos  anteriores  capítulos).  O  contorno  da  arte  é  agora  atravesado  por  informáticos, 
arquitectos,  activistas,  deseñadores,  comunicólogos,  profesionais  do  social...  Unha  dimensión 
multidisciplinar que propiciou, efectivamente, a reformulación do produto cultural como era visto 
até agora.  Por exemplo, posibilita que os artistas se incorporen activamente á construción de 
imaxinarios comúns (do que xa se crían protagonistas), abre novos mercados, non so ampliando o 
rango  e  potencial  de  influencia  da  actividade  artística  na  sociedade,  senón  o  potencial  de 
distribución  ao  tecido  social  (ao  ser  na  súa  maioría  propostas  inmateriais  con  facilidade  de 
distribución por canles dixitais). Iso si, na actualidade (nas sociedades máis avanzadas), este tipo 
de actitudes supoñen únicamente un 10% da produción artística, pero o seu crecemento é, a 
todas  luces,  exponencial.  O  encontró  arte-ciencia-tecnoloxía  axudou  a  romper  a  fractura 
epistemolóxica  existente  entre  a  cultura  científica  e  a  humanística,  incluíndo  de  forma nativa 
instrumentos de potenciación da esfera pública e procesos de democratización das sociedades 
actuáis. Está aquí para ficar. 

En Galicia (exceptuando contadísimas excepcións), a estrutura académica non contempla 
este tipo de permeabilidades entre disciplinas. Apenas existe comunicación entre departamentos 
de  facultades  que  pederíamos  considerar  como  complementarias,  sinérxicas.  É  o  caso  de 
Comunicación Audiovisual e Belas Artes, ou Telecomunicacións e Belas Artes. Neste momento 
non se ofertan másteres ou programas de doutoramento para artistas nos que se imparta unha 
formación plural  desde diferentes puntos  de vista da produción cultural  (un  caso concreto:  a. 
narrativa dixital e o documental son formatos que domina o comunicólogo, por formación, e que 
utiliza o artista neste tempo con, as veces, pouca ou escasa efectividade; narrar necesita de oficio 
e  é  Comunicación  Audiovisual  quen  pode  ofrecer  esa  experiencia.  O  mesmo  ocorre  coas 
enxeñarías e outras ciencias do tanxible.  Un bo número de artistas,  á hora de producir  obra, 
inspírase en achados da ciencia ou investigan creativamente en campos tecno-científicos, así que 
nada mellor que poder compartir as súas habilidades directamente con este tipo de profesionais 
cuxa visión pragmática é case sempre prioritaria á estética, pero cuxa suma ofrece un potencial 
claro). Proxectos de produción e de investigación son agora sinónimos. Non existe esta conexión 
académica que, insisto, é moi fértil neutros contextos, e tampouco se da entre museos ou centros 
de arte e departamentos técnicos de universidades galegas unha relación que abriría un abano de 
posibilidades e de ferramentas moi útiles ao artista á hora de enfrontarse á predución dunha obra. 
Claro que neste caso xa estarían actuando como centros de produción, e non é esa a súa función. 

32 JIMÉNEZ, Pedro: «La creación, la inteligencia, lo colectivo, ZEMOS98», en Producta50: Una introducción..., op. 
Cit. 
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Un  caso  paradigmático  e  próximo  desta  actitude  cara  á  intersección  de  realidades  é 
Disonancias  (antes  Divergentes),  un  proxecto  auspiciado  polo  Departamento  de  Industria, 
Comercio  e Turismo do gobernó vasco no que colaboran espazos como Arteleku,  medios  de 
comunicación como El Diario Vasco ou o propio Ministerio de Cultura. Trátase dunha «plataforma 
de mediación e impulso  das  relacións  entre empresas,  centros de investigación ou entidades 
públicas,  e  artistas,  para  estimular  a  innovación  en  todas  as  súas  vertentes,  e  transmitir  á 
sociedade a importancia de desenvolver contornos creativos». Entre os seus obxectivos: a busca 
de interaccións dos artistas fóra do seu ámbito tradicional ou entender a innovación non como un 
fin en si mesmo, senón como unha ferramenta para cambiar formas de actuar, actitudes e valores. 
Galicia é un país rico en industria e un programa deste tipo (abocado sen dúbida a enfrontarse a 
unha  problemática  que  necesita  solución:  a  dificultade  dos  artistas  para  traballar  en  equipo) 
poderá servir como motor para conectar dúas realidades separadas neste momento. Parece claro 
que a investigación científica pode obter beneficios na colaboración con artistas e viceversa, e 
este sería un terreo para experimentar no noso contexto. 

En relación ao papel e implicación das institucións á hora de fomentar a produción, son 
moitos  os  problemas de base aos  que nos  enfrontamos os  artistas.  Aínda tendo en conta  o 
fenómeno de domesticación da produción como unha realidade palpable (a maioría das obras 
poden producirse nun contorno doméstico, a través de ferramentas como ordenadores persoais e 
gadgets de todo tipo), este feito non é máis que un ingrediente que sumarlle a toda unha rede de 
circunstancias necesarías que posibilitarán ese «fluir» na produción. Refírome a toda unha serie 
de políticas e infraestruturas cuxa función sería estimular e provocar que isto suceda e das que 
falarei  á  hora  de  esbozar  un  modelo  de  produción  que  pedería  adaptarse  moi  ben  ao  noso 
contexto.

Antes convén falar doutra problemática de base, dése conflito fundamental que ten que ver 
coa incapacidade histórica que os artistas tivemos á hora de organizar e regular a nosa profesión, 
un aspecto do noso exercicio que tivo consecuencias preocupantes. Por exemplo, en Galicia moi 
poucas institucións de arte contemplan o concepto de «honorarios de artista» á hora de producir 
obras (afecta do mesmo modo a departamentos de cultura dos concellos ou a galerías de arte), é 
dicir, páganse os gastos de produción e, nos mellores casos, as dietas, pero moi poucas veces as 
horas de traballo ou as ideas; moito menos a produción de sentido (un esbozo deste problema, 
que necesitaría un ensaio á parte, viámolo hai un anaco cando falaba do problema do inmaterial). 
Este detalle, unido á política de subvencións públicas, centrada fundamentalmente en proxectos 
audiovisuais ou editoriais (as subvencións para producir obra artística cóntanse eso dedos dunha 
man), xera unha picaresca que únicamente alimenta a eterna precariedade á que se enfronta un 
artista na súa vida laboral (e falar de «vida laboral» aquí é un eufemismo). O artista, para poder 
cobrar polo que fai, debe engañar o produtor/pagador, debe lidar con técnicos de cultura e outros 
actores  cuxa  actitude,  en  moitas  ocasións  condescendente  e  patriarcal,  pon  en  cuestión 
constantemente  o  seu  traballo,  e  esa  é  unha  situación  esquizofrénica  que  repercute,  como 
mínimo,  na súa autoestima.  Non é  doado enfrontarse a estes problemas,  sobre  todo porque 
requiren case sempre un dobre esforzó e gasto enerxético: por un lado convencer o político ou o 
xestor e por outro producir a obra lidando con estes obstáculos. 

Neste territorio complicado é onde unha asociación de artistas eficíente poderá realmente 
prestar unha serie de servizos básicos á hora de enfrontarse ao mundo laboral.  O modelo da 
madrileña AVAM encaixaría perfectamente no noso contexto; eles ofrecen, entre outros servizos: 
ferramentas para garantir seguridade xurídica nas relacións que se establecen entre artistas e 
espazos  (galerías  e  institucións),  consellos  para  enfrontarse  a  estas  prácticas  profesionais, 
mediación e interlocución entre as administracións públicas ou a propia sociedade, análises ou 
informes  sobre  a  retribución  e  as  condicións  de  traballo  dos  artistas,  e  un  longo  etcétera 
relacionado  co  xurídico,  o  fiscal,  o  educativo,  a  difusión  ou  a  defensa  da  profesión.  Sería 
necesario, en primeiro termo, sacar a flote problemáticas que adoitan permanecer no subsolo, 
circulando de boca en boca pero raramente explicitadas, publicadas. Unha análise en formato 
«memoria/informe» da situación actual  en que se encontra o artista á hora de se enfrontar  á 
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produción de obra  sería  moi  útil,  e  esta  mesma publicación que estás lendo xa  ofrece unha 
aproximación  a  este  asunto.  Unha  vez  analizada  esta  situación,  como  se  fai  aquí,  insisto, 
estaremos en condicións de abordar ese obxectivo tan importante entre nos que é a dignificación 
do estatus profesional do artista, o seu achegamento á sociedade. Se houbo intentos disto en 
Galicia neste sentido, que os houbo (e non funcionaron), é posible que sexa necesario tentalo 
desde o público, é dicir, xestionando diñeiro público. 

Tratarei  agora  de  concretar  máis  inconvenientes.  Fareino  en  positivo,  esbozando  moi 
brevemente o que na miña opinión sería un modelo  de centro de produción para o contexto 
galego, esas políticas e infraestruturas que anunciaba antes. Enumerando desexos, como fixen 
até o de agora, situarei en primeiro plano as faltas.

O desexado centro de produción 

Desde o ideal, o modelo perfecto para o noso contexto sería o resultado da suma de ideas 
e funcións de lugares como Medialab-Prado (Madrid),  Hangar (Barcelona),  Kunstler  Bethanien 
(Berlín) ou a Cité des Arts (París). A estas actitudes engadiría ese compoñente de laboratorio de 
investigación  científico/cultural/artístico/comercial  dos  americanos  Caltech,  MIT  ou  RIT,  e  á 
mestura final,  como toque mestre,  engadiría o modelo político holandés de achegamento aos 
artistas novos (desde a Administración pública), a protección ao artista da francesa La Maison des 
Artistes  e,  como guinda,  o  esquecemento  da ideoloxía  do cubo branco.  Pero...  por  que esta 
mestura? 

En Galicia temos moitos espazos expositivos (e algúns máis que están en construción); 
porén,  non  temos  ningún  de  produción.  Esta  falta  provoca  que  moitos  colectivos  se  vexan 
obrigados a desprazarse as periferias (atrincheirados)  ou,  nunha minoría de casos,  opten por 
emigrar a un centro de produción estranxeiro mediante unha bolsa. Ambas as actitudes poden 
lerse desde varios puntos de vista,  un optimista e outro pesimista,  pero esa lectura déixoa á 
reflexión de cada un. O que si é certo é que existe unha preocupante pasividade administrativa en 
relación á produción de arte local: apenas existen programas de axudas institucionais (como así 
ocorre  no  audiovisual),  e  non  preocupa  o  fomento  da  investigación,  a  experimentación  e  a 
creación artística en xeral. E por iso que non se poñen ao servizo dos artistas esas ferramentas 
necesarias para sacar adiante o seu traballo (o centro de produción). 

Algunhas funcións 

Como mínimo debería prestar atención á heteroxeneidade das prácticas artísticas fronte as 
estéticas oficiáis, procurando vehículos para a interacción destas co tecido social. Un centro de 
produción,  penso,  debería  ser  un  lugar  significativo  por  si  mesmo,  incluso  debería  aspirar  a 
remover conceptos: «(...) o modelo de produción implementado ou por implementar condiciona a 
propia arte. A cultura é un efecto do propio réxime da produción cultural»33. Operaría como xerador 
de  dinámicas  de encontro  e  contactos  que non  adoitan  darse nos  ámbitos  académicos  (que 
víamos antes) e moito menos nos espazos expositivos. Aspiraría a coidar a creatividade como 
parte da esencia humana, imbricándose no tecido da sociedade, apostando pola produción de 
coñecemento en vez da produción de obxectos, implementando estratexias que permitan coñecer 
as necesidades dos artistas e en base a elas configurar un mapa de servizos. Xeraría ideas e 
iniciativas  que  van  máis  alá  do  propio  ámbito  da  produción,  todo  iso  cun  acceso  público  e 
democrático, ben facilitando ferramentas e espazos de produción (o modelo Hangar), ou apoiando 
e construíndo proxectos específicos de artistas a través de seminarios de traballo  con outros 
artistas e especialistas (o modelo Medialab-Prado). 

Este mesmo centro podería operar como lugar de reunión, como provocador de reflexións 
e debates,  como conector  de comunidades,  como espazo educativo  (módulos de inglés para 

33 OLVEIRA, Manuel: «Per una producció capital», en Cuesta, Amanda (de.): Capital!, Barcelona, Centre d'Art Santa 
Mónica/Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2006. 
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artistas, por exemplo), sempre desde unha actitude aberta ao que está pasando, sen a presión de 
cerrar programación cun ou dous anos de antelación, atento as carencias concretas da produción, 
tecendo redes de profesionais que asistan as producións (listados de artesáns e profesionais que 
axuden á produción), garantindo o acceso con boas infraestruturas á rede, creando circuitos de 
difusión  rizomáticos,  promovendo  ou  incluso  comercializando  obra  (o  modelo  HAMACA). 
Reflexionaría  continuamente  sobre  o  significado  da  produción  e  as  novas  necesidades  dos 
artistas,  converténdose  nese  «museo  sen  arquivo»  que  comentaba  José  Luis  Brea,  creando 
servidores  onde  os  artistas  poidan  depositar  as  súas  obras  dixitais  (como  fai  agora  Espazo 
Documental),  apuntando  á  investigación,  á  produción  e  ao  traballo  contextual,  tratando  de 
negociar co Goberno para implementarlles as publicacións licenzas alternativas ao copyright que 
permitan maior difusión e alonguen a vida dos produtos (os estatutos de Galicia non contemplan 
aínda este tipo de licenzas, así que a maioría das publicacións están abocadas a morrer o mesmo 
día que son publicadas).  

Tamén poderían administrar algún tipo de circuito similar ao que o IGAEM creou para os 
músicos, no que as obras dos artistas poidan xirar por varios espazos expositivos. E outro aspecto 
importante: desprexuizarse á hora de facer públicas as súas actividades, é dicir, utilizar todas as 
canles posibles para empaparse en sociedade (canles de vídeo en Youtube, espazo en Flickr, en 
Myspace,  Facebook,  Google-maps,  Twitter,  etc.).  En definitiva,  dar  servizos  á comunidade de 
artistas e facilitarlles ferramentas que lles permitan producir e ser producidos. 
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