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Departament de Comunicació

i Xarxes Socials

comunicacion@ivam.es

Dijous, 27 juny, 11.00h

Sala biblioteca de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

València. El director de l'Institut

Valencià d'Art Modern, José Miguel G.

Cortés, l'expert en còmic Álvaro Pons,

la conservadora de l'IVAM Irene

Bonilla i l' il·lustrador Elías Taño,

presentaran la mostra documental

Fanzination! Els fanzines de còmic a

Espanya el dijous 27 de juliol, a les

11'00h , amb un recorregut per la

mostra a la Sala de la Biblioteca de

l'IVAM

A la mostra s'exhibeix una acurada

selecció d'un centenar de fanzines de

còmic, procedents de la col·lecció

donada per Álvaro Pons i que formaran

part de la futura fanzinoteca del

museu . Un recorregut visual al llarg de

la història d'aquesta manifestació

artística, incidint en el fanzine valencià

i en el fanzine produït avui en dia al

nostre país, sense oblidar el fanzine

clàssic dels anys 60

A més, la mostra Fanzination! compta

amb la intervenció de l'il·lustrador,

Elías Taño, a les parets de la sala de la

biblioteca per ambientar i convidar el

visitant a viure la coneguda "cultura del

fanzine".

Valencia . El director del Institut Valencià

d’Art Modern, José Miguel G. Cortés, el

experto en cómic Álvaro Pons, la

conservadora del IVAM I rene Bonilla y

el ilustrador Elías Taño, presentarán la

muestra documental Fanzination! Los

fanzines de cómic en España el jueves

27 de julio, a las 11 ’00h , con un

recorrido por la muestra en la Sala de la

Biblioteca del IVAM.

En la muestra se exhibe una cuidada

selección de un centenar de fanzines

de cómic, procedentes de la colección

donada por Álvaro Pons y que formarán

parte de la futura fanzinoteca del

museo. Un recorrido visual a lo largo de

la historia de esta manifestación

artística, incid iendo en el fanzine

valenciano y en el fanzine producido

hoy en día en nuestro país, sin olvidar el

fanzine clásico de los años 60.

Además, la muestra Fanzination! cuenta

con la intervención del ilustrador, Elías

Taño, en las paredes de la sala de la

biblioteca para ambientar e invitar al

visitante a vivir la conocida “cultura del

fanzine”.

L' IVAM presenta




