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Departament de Comunicació

i Xarxes Socials

comunicacion@ivam.es

Divendres, 21 de juny, 11:00h
Esplanada de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

Ha crescut un núvol a la
porta de l'IVAM

Et convidem a conéixer la
previsió del temps aquest estiu
en l'IVAM. Sembla que serà
refrescant.

València. El director del Institut
Valencià d’Art Modern, José
Miguel G. Cortés, així com
l'enginyera agrònoma Marta
García Chico i l'arquitecte
Francisco Leiva Ivorra,
integrants del grup Aranea
d'Alacant, presentaran als
mitjans “Sota el núvol d'estiu”
Serà demà divendres 21 de juny,
a les 11,00 hores

Sota el núvol de l'estiu és una
intervenció del grup
d'arquitectura Aranea que
proposa una espècie d'oasi en
el qual hi haurà nùvols
d'evolució i temperatures
fresques per a aquelles
persones que vulguen estar a
l'aire lliure en el museu.
La inauguració d'aquesta
instal·lació tindrà lloc a les 20h
del divendres. Hi haurà música
en directe dels Dj's Cero en
Conducta.

L'esplanada de l'IVAM serà una
festa amb temperatura variable
entre les 20h i les 22h.
Comencem bé l'estiu.

Ha crecido una nube en la
puerta del IVAM

Te invitamos a conocer la
previsión del tiempo este verano
en el IVAM. Parece que serà
refrescante.

València. El director del Institut
Valencià d’Art Modern, José
Miguel G. Cortés, así como la
ingeniera agrónoma Marta
García Chico y el arquitecto
Francisco Leiva Ivorra, integrantes
del grupo Aranea de Alicante,
presentarán a los medios “Bajo la
nube de verano”.
Será mañana viernes 21 de junio, a
las 11,00 horas,

Bajo la nube del verano es una
intervención del grupo de
arquitectura Aranea que propone
una especie de oasis en el que
habrá nubarrones y temperaturas
frescas para aquellas personas
que quieran estar al aire libre en
el museo. La inauguración de esta
instalación tendrá lugar a las 20h
del viernes. Habrá música en
directo de los Dj's Cero en
Conducta.

La explanada del IVAM será una
fiesta con temperatura variable
entre las 20h y las 22h.
Empecemos bien el verano.

L' IVAM presenta la intervenció:
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