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L’artista Christian Boltanski rep el Premi 
Internacional Juli González en l’IVAM 
 

L’artista francés Christian Boltanski serà guardonat amb el XIV Premi 
Internacional Juli González el pròxim dijous 26 de març, a les 12:00 h, a 
l’IVAM. La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Julia Climent, farà 
entrega del premi a Boltanski en reconeixement a la seua labor desenrotllada 
en les arts plàstiques i la seua aportació a l’art modern. El Premi Juli González 
és especialment significatiu no sols per la seua vocació internacional, sinó 
també per la peça que s’entrega al premiat: una edició d’una figura de Juli 
González, Dona amb àmfora II, fosa en bronze amb pàtina de plata a partir 
d’un model de bronze retallat i treballat a mà, propietat de l’IVAM. 
 
Després de l’entrega del guardó, a les 19:30 h Christian Boltanski conversarà 
amb el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, en una taula redona oberta 
al públic. Una conversació en què l’artista francés desgranarà els aspectes 
fonamentals de la seua obra i del seu projecte de l’any que ve a l’IVAM. 
 
L’obra de Boltanski, en les seues distintes facetes expressives, ha tingut una 
presència molt especial a València. Forma part de la Col�lecció de l’IVAM una de 
les seues obres més significatives, La Réserve des Suisses Morts (1991), una 
gran instal�lació que ha estat present en nombroses ocasions en museus 
internacionals. Memòria, pèrdua, mort, són temes principals en l’obra de 
Christian Boltanski, un dels artistes plàstics vius més importants de França. Tots 
estos aspectes es reflectiran en l’exposició que amb motiu de la concessió del 
Premi Internacional Juli González tindrà lloc en la galeria 1 de l’IVAM l’últim 
trimestre del 2016. 

 
Este guardó ha distingit en les seues 13 edicions anteriors la trajectòria artística 
de George Baselitz, Cy Twombly, Eduardo Chillida, Anish Kapoor, Markus 
Lüpertz, Robert Raushenberg, Anthony Caro, Pierre Soulages, Miquel Navarro, 
Frank Stella, Robert Morris i Bernar Venet, entre altres. 

 
 

� Dijous, 26 de març, 12h i 19’30h  
 

� Galeria Juli González. C/ Guillén de Castro, 118. València 


