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1. S')' M$,*+*p') !% B',+% !" E-p'ñ'

J$', !" Z'v')' L'f%r' " J34 Y'r,%z L'rr3', 'rq$*&"+&% !% pr5"+&% %r6*,')

O proxecto orixinal, datado en agosto de 1928, foi realizado polos arquitectos Juan de Zavala Lafora e 
José Yarnoz Larrosa. Zabala foi un dos convidados por Le Corbusier en La Sarraz (Suiza) para a fundación 

da CIRPAC (Comité Internacional para a Resolución dos problemas da Arquitectura Contemporánea), en 
xuño de 1928 e José Yarnoz Larrosa que co seu traballo con Modesto López Otero no proxecto da 

Exposición Universal de Madrid, acadou a Medalla de Ouro de Belas Artes. Ademáis en 1927, deseña 

xunto a Luis Menéndez Pidal a ampliación da sede central del Banco de España en Madrid, así como en 
colaboración con outros arquitectos, numerosas sedes provinciais da institución. En 1944 ingresou en la 

Academia de Belas Artes de San Fernando en Madrid.

O pr5"+&% !" r"7'b*)*&'+*0,

O novo proxecto de rehabilitación, realizado polos arquitectos Alfredo Freixedo e Pedro Diéguez, en 
agosto de 2010, tenta por en servizo un colector con protección patrimonial, adaptándoo a un novo uso. 

Mentras que orixinalmente, as plantas baixa e sótano e as vivendas das plantas superiores tiñan un uso 

administrativo, agora a planta baixa e o soto empréganse cun uso multidisciplinar,  e as vivendas das 
plantas superiores manteñen o uso administrativo, sendo ocupadas pola Xerencia Territorial de Catastro. 

A p)',&' b'6', "1pr"/',!% ' ",&r'!' pr*,+*p') !% "!*8+*%, !"-&9,'-" ' -')' 1$)&*$-3 !% C%,+"))% !" O$r",-". Os 

dous usos son independentes, habilitando un novo acceso para as oficinas de Catastro pola rúa 
Concordia. 

A %br' !" r"7'b*)*&'+*0, +%,-*-&*$ ,% v'+*'!% *,&"r*%r !% "!*8+*%, 
r"-p"&',!% ' &*p%)59' !% pr5"+&% %r6*,') " 3 "-p:3 q$" &"ñ", 
"-p"+*') *,&"r"-" p'&r*1%,*'). Polo tanto, consérvase a pel exterior, 

incluídas as carpinterías da planta baixa e a configuración 

espacial da planta nobre, reconvertindo o despacho do director 
do banco nunha sala de prensa e mantendo as decoracións e 

materiais orixinais. Un acordo entre os materiais nobres 
tradicionais e as novas solucións constructivas, que se adecúan 

aos novos usos, poñendo gran énfase na iluminación, a acústica 
e a supresión de barreiras arquitectónicas.

O máis destacado é % p'&*% +",&r') !% "!*8+*%, q$" r"+$p"r' '- -('- 
!*1",-*0,- %r6*,'*-, " q$" -" +%br" ", +$b"r&' +$,7' +(p$)' r"&*+$)'!' !" 

v*!r%. A planta baixa pecha o patio na súa parte superior coa 

elegante vidrieira orixinal, que aporta luz natural ao espazo. En 

plantas altas, este patio cuberto serve de colchón térmico ao 

interior do edificio e de referencia visual e desafogo para tódolos 
usuarios e usuarias.

S')' M$,*+*p') !% B',+% !" E-p'ñ'.
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Estado orixinal do inmoble do Banco de España

Interiores orixinais do Banco de España

Escadas e sala secundaria

Cuberta
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I!",&*!'!" " A$-",+*'
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2. I!",&*!'!" " A$-",+*'. ./$r'+*0,- +%,v$)-'- ,' C%)"++*0, !" Ar&" C%,&"1p%r2,"' G'- N'&$r') 
F",3'

O C%,+"))% !" O$r",-" 'br" '% p(b)*+% !% C",&r% M$,*+*p') !% B',+% !" E-p'ñ' !' 1', !% M$-"% !" Ar&" 

C%,&"1p%r2,"' G'- N'&$r') F",3' (MAC) +%' <p3*+*0, I!",&*!'!" " A$-",+*', unha selección de 23 pezas da 

de Arte Contemporánea. O MAC exhibe por primeira vez en Ourense unha selección dos seus fondos 

nunha mostra que se poderá vistar ata o otoño. O Concello quere con esta exposición abrir a proxección 

da cidade cara o arte contemporánea. A colección implica un punto e aparte e unha aposta polo 
contemporáneo e unha oportunidade para os veciños e veciñas, que non poidan acudir ás grandes salas 

de arte nacionais, poidan desfrutar dun anaco da mellor arte contemporánea galega e ibérica.

A <p3*+*0, p)',&<' $, p"r+%rr*!% p%)' r"pr"-",&'+*0, !' 8/$r' 7$1',' '% )%,/% !3 ()&*13 v*,&" ',3 !' 'r&" 

+%,&"1p%r2,"', a través dun conxunto de obras de artistas clave da actual plástica española. Ademáis da 

temática contan con outro elemento en común: estar ao marxe das convencións dominantes do xénero do 

retrato. 

Dende a f%&%/r'f9', ata a "-+$)&$r' ", 1'!"*r', % !"b=% " ' v*!"%*,-&')'+*0,, as pezas desta exposición 

abarcan todos os formatos posibles co fin de experimentar o vértigo de enfrontarse á propia existencia, 

perseguindo unha identidade que tende a escorrerse. As imáxenes convulsas saen ao noso encontro: 

cabezas sen corpo e corpos sen cabeza, seres inertes ou grotescamente desfigurados: grupos compostos 
por individuos idénticos. Tamén se nutren de acontecementos históricos e fenómenos sociais de candente 

actualidade, pero sempre dunha maneira sutil e indirecta, que é consustancial á expresión artística.

Con esta nova exposición, Gas Natural Fenosa, quere dar un impulso, tanto nacional como internacional á 

proxección do valioso patrimonio artístico que supón a colección permanente de arte contemporáneo do 
seu museo e permitir que os seus fondos poidan ser contemplados agora polos veciños e veciñas da 

cidade e todos aqueles que se queiran achegarse ata Centro Municipal do Banco de España.

D(#( ! )%5(r *( 6p2&'&.": Do 20 de xuño a outubro de 2013, na Sala Municipal Multiusos do Banco de 

España, ubicada no antigo edificio do Banco de España (Rúa do Paseo, 20, planta baixa)

 H%r'r*3 !" 'p"r&$r': De martes a sábado de 11.30h a 13.30h e de 18.30h a 21.30h e os domingos de 

       11.30h a 13.30. Os luns o espazo estará pechado.
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I!",&*!'!" " A$-",+*': A r"pr"-",&'+*0, !' 8/$r' 7$1',' ,' 'r&" +%,&"1p%r2,"'

Na exposición, Identidade e Audiencia, atopamos unha '1p)' r"pr"-",&'+*0, !" 'r&*-&'- /')"/3 como Alberto 
Datas, cunha obra de gran valor plástico que se atopa a medio camiño entre a figuración e a abstracción, 

e onde as figuras adiviñan baixo a superficie da tea, concedendo ao xesto unha gran carga dramática. Na 

obra de Xoan Anleo, as bailarinas, imaxes- símbolo clásicas reducidas a obxectos kitsh, móvense 
atrapadas nunha coreografía circular fronte á orquesta que toca sen cesar, nun vano espectáculo que 

ninguén ve e ninguén desfruta.

Elena Gómez Dahlgreen presenta dúas figuras de cor rosa unidas, que nos lembran a nenas- xoguete e 

plantexa unha reflexión sobre a identidade. Tamén está Francisco Leiro coa escultura de 1994, David, unha 
peza cargada de ironía e de sentido do humor, que reinterpreta o episodio bíblico de David e Goliath: 

mentres que a temática de Carlos Rial xira entorno á poética da producción en serie coma un dos posibles 
camiños para a linguaxe da escultura.

Xunto aos artistas galegos figuran ,%1"- !"-&'+'!3 !% p',%r'1' ,'+*%,') +%1' ' /r', *,-&')'+*0, !$,7' 8/$r' 
-"1*!"-,$!' !" /r', !r'1'&*-1% !" B"r,'r!* R%*/, 
que abre a exposición e inunda de luz o espazo 

expositivo. Tamén Eduardo Arroyo, cun cadro 
cheo de simboloxía do ano 2001: Carmen Calvo 

coa súa obra Diego, onde a pintura e o obxeto 
se atopan: Juan Genovés, cun lenzo onde as 

personaxes anónimas en masa e correndo en 

círculos concéntr icos, descr iben unha 
instantánea dramática. 

Unha obra mixta sobre papel de grandes dimensións permítennos ver o traballo dun dos creadores 

españois de maior proxección internacional, J'$1" P)",-'. O artista barcelonés preséntanos unha obra de 

gran calado plástico e convida á reflexión. A mostra tamén ofrece a oportunidade de ver obras de Adriano 
Molder e Elena Poblete.

O auga é un tema recurrente do fotógrafo galego Vari Caramés. Na súa obra Chapuzón temos que fixar a 
vista uns intres para observar o corpo que remata de tirarse á piscina, deixando unha estela no fondo que 

Carmés capta tal e como é, de xeito moi borroso.

No percorrido gráfico, podemos ver o traballo de Ricky Davila, cunha fotografía pertencente á serie Manila, 

de impecable realización e descripción, que nos leva a un tempo difuso e a un lugar non definido. De 
Cristina García Rodero preséntanse dúas fotografías pertencentes á serie “Georgia y America”, que nos 

falan do mundo infantil con tenrura e cercanía. Na mostra tamén se presentan fotografías de Ana 
Fernández e José Noguerol.
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Susy Gómez adéntrase na vulnerabilidade da 

muller modelo, intervida con manchas coma 
denuncia á frivolidade, e Isabel Muñoz que sempre 

realiza series de largo percorrido onde o estudio do 
corpo é o gran protagonista, amósanos unha 

fotografía da súa serie Cuba, figura icono de 

sensualidade.

Horizonte de Exilio de Isabel Rocamora, unha 
videoinstalación premiada en varias ocasións, 

condúcenos a un viaxe/exilio que permite 

reflexionar sobre a condición feminina e a súa 
identidade cultural da muller emigrada. Tamén 

están presentes os retratos dun dos fotógrafos 
máis importantes de nosa historia gráfica, Pere 
Formiguera, recentemente falecido. Sirvan as súas 

fotografías coma humilde homenaxe ao artista.

Por último, a artista de orixe vasco Dora Salazar 
presenta un debuxo tridimensional que parece 

trazado por un ordenador. Representa unha 

escultura sen materia, de belas proporcións e 
absoluta neutralidade emocional.
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SUSY GÓMEZ
Sen título nº252, 2007

Técnica mixta sobre imaxe impresa
240 x 132ʼ5 cm



U,7' '1p)' +%)"++*0, !" Ar&" C%,&"1p%r2,"'

Gas Natural Fenosa conta cunha ampla Colección de Arte Contemporánea Española. A compañía conta 

cunha colección permanente no Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) de A Coruña e 

cun amplo fondo, que aporta como membro da Colección Arte Contemporánea, depositado en réxime de 
comodato no Museo Patio Herreriano de Valladolid.

A Colección de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa enmárcase no coleccionismo nacido na España 
dos anos 80, e artéllanse en torno ao século XX, cunha maior representación dos movementos artísticos 

posteriores aos anos 60 e con vontade de abarcar os territorios estéticos de Galicia e España.

Estes fondos, formados por máis de 600 pezas, representan todos os formatos posibles, dende o óleo ata 

a videoinstalación, así como os vectores estilísticos máis puxantes dentro da recente historia da arte 
ibérica. Ademáis de autores galegos de especial relieve, os fondos expositivos abarcan figuras clave da 

actual plástica española contemporánea, con clásicos como Antoni Tapies, Manuel Millares, Rafael 

Canogar, Eduardo Arroyo, Juan Genovés ou Modest Cuixart e talentos máis mozos coma, Miquel Barceló, 
Joan Fontcuberta, Chema Madoz ou Bernadí Roig.

A Colección de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa atópase en permanente ebullición, sempre 

inacabada e sempre aberta a novas aportacións. As obras adquírense tanto en feiras especializadas como 

a través das distintas edicións dos certames e becas que o MAC pon en marcha anualmente.

M%+!$ *! Ar#! C$"#!/p$r3"!( G(+ N(#%r() F!"2( (MAC)

O Museo de Arte Contemporánea, ubicado en A Coruña, é un centro multidisciplinar de cultura 
contemporánea, un espacio dinámico, flexible e aberto, que combina a actividade expositiva coa 

integración e participación cidadá, co fin de estimular a creación artística en todos os ámbitos culturais.

Dende 2005, máis de 400.000 persoas pasaron polas súas salas coma visitantes ou participantes 

dalgunha das múltiples actividades relacionadas coa creación que ten lugar no equipamento diariamente.  
Ao longo destos anos consolídase, non só coma sede expositiva, senón tamén coma lugar de encontro 

para artistas, afecionados e público en xeral, ofrecendo un amplo programa de actividades culturais, 

educativas, sociais e artísticas que inclúen exposicións temporais, ciclos de conferencias e obradoiros. 
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DORA SALAZAR
Figura feminina, 2005
Fío de cobre e estaño
170 cm de alto

ELENA GÓMEZ DAHLGREN
Mano de papel II, 2004
Resina de poliéster

140 x 60 x 30 cm

XOÁN ANLEO
Sen título, 1998
Okumen, cerámica

105 x 90 x 90 cm (2 uds.)

CARLOS RIAL
Sen título, 1996
Poliéster y yeso

140 x 150 x 150 cm

ISABEL MUÑOZ
Serie danza cubana, 2001
Digigraphie sobre baritado [ed. 1/7]
150 x 225 cm

JAUME PLENSA
Face XII, 2008
Técnica mixta sobre papel
220 x 200 cm
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