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SALA DE EXPOSICIÓNS ara achegarnos á Arte non sempre é necesario visitar os 
mellores museos do mundo nin ler centos e centos de libros P repletos de información sobre o tema. Porque o cinema 

compendia e baséase en todas as artes. Máis que ningunha outra arte, 
precisa delas e por iso as utiliza e as difunde continuamente. 

Deste xeito, sen a literatura e os escritores (xa sexan de 
novela, conto, guión ou poesía), o cinema non tería argumentos que 
ofrecerlle ao público. Sen a fotografía, a pintura, a escultura e a 
arquitectura, tampouco tería soporte estético. E, sen a música e a 
danza, a luz ou a cor, nin sequera podería expresarse na súa 
plenitude. 

O cinema tamén nos ofrece a oportunidade de enfrontarnos 
directamente con formas, cores, diálogos, música e escenas craves 
para comprender o contexto no que os artistas viven e crean as súas 
obras, amosando a vulnerabilidade que moitas veces encerran os 
creadores das correntes artísticas que definiron a historia das 
artes no mundo. 

Nesta exposición recompilouse unha serie de películas que 
analizan a evolución do resto de manifestacións artísticas ao longo 
das diversas épocas históricas. Desde a arte rupestre, coa película “A 
cova dos soños esquecidos”, ao século XXI, incluíndose títulos como “O 
tolo do pelo vermello”, “Mr. Turner”, “Os amantes de Montparnasse”, 
“Edificio España” ou “La joven de la perla”. Todas elas son exemplos 
claros de que o cinema, a arte e a cultura mestúranse constantemente.

As artes no cinema preséntase como unha pequena galería, en 
cuxas vitrinas se expoñen máis de duascentas películas. Desexamos 
que elas lle sirvan para mergullarse no máxico e complexo universo 
dos máis famosos e controvertidos pintores, escultores, arquitectos, 
músicos, bailaríns, escritores, directores de cinema e fotógrafos de 
todos os tempos.
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