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La mostra, concebuda pel Musée d’Art Moderne de París i 
coorganit-zada per l’IVAM, reuneix 350 obres de dos grans artistes del 
segle XX: Anni i Josef Albers. Nascuts a Alemanya, es van 
conéixer en 1922 a  l’Escola Bauhaus i van contraure matrimoni tres 
anys després. En 1933 van emigrar als Estats Units d’Amèrica (EUA), 
on van ser convidats a treballar de professors en Black Mountain 
College, una escola experi-mental situada a les muntanyes de 
Carolina del Nord. En aquell nou  entorn, Josef va aprofundir en les 
seues investigacions sobre el color i Anni va continuar explorant 
diferents tècniques de teixidoria.

La intimitat que van desenvolupar, fruit de la seua estreta 
relació, es va traduir al llarg de les seues vides en un suport i estímul 
mutus dins d’un diàleg respectuós i ininterromput. Sempre conscients 
de les formes,  materials i colors, van produir una obra que, hui dia, és 
considerada un dels fonaments de l’art modern, i la seua inf luència 
en les generacions posteriors d’artistes s’ha mantingut constant.

En les seues obres, però també en la seua labor docent, 
plantejaven sense parar nous interrogants a través d’una observació 
sensible del món visual i tàctil: «Apreneu a veure i sentir la vida, això és, 
a cultivar la ima-ginació, perquè encara queden meravelles en el món, 
perquè la vida és un misteri i sempre ho serà» (Josef Albers).

L’exposició, que inclou pintures, fotografies, teixits, dibuixos, 
gravats, mobiliari, i peces de vidre, segueix un recorregut cronològic i 
estableix un diàleg entre tots dos artistes, subratllant les seues diferències 
i similituds.
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LA BAUHAUS

El Manifest Bauhaus, publicat a l’abril de 1919 
per l’arquitecte Walter Gropius, fundador de 
l’escola, no va deixar indiferents Josef Albers i 
Annelise Fleischmann. Tots dos se sentien cada 
vegada més frustrats amb l’educació artística 
que rebien, i la Bauhaus va donar respostes a 
la seua manera d’entendre la docència: afavorir 
l’aprenentatge a través de l’experiència pràctica 
i desenvolupar una consciència visual i tàctil 
dels materials i els fenòmens circumdants. 
 

JOSEF ALBERS  
I EL TALLER DE VIDRE

A la tardor de 1920, Josef Albers es va matri-
cular en la Bauhaus, en Weimar. L’economia 
alemanya dels anys vint havia caigut en depres-
sió i la inf lació estava descontrolada. Obligat a 
rescatar materials dels fems de Weimar, Josef 
es va dedicar a crear amb ells assemblatges  
i obres amb fragments de vidre. Els mestres 
de la Bauhaus, que intentaven orientar Josef 
cap al taller de pintura mural, no van reacci-
onar amb unanimitat davant aquells treballs 
en vidre. Gropius el va amenaçar amb l’expul-
sió, però Albers no va desistir de l’obstinació. 
Finalment, contra tot pronòstic, a més de per-
metre a Josef prosseguir la seua formació en la 
Bauhaus, se li va sol·licitar que obrira un taller 
de vidre. Després d’assumir en un primer mo-
ment el lloc d’artesà (Geselle), molt prompte 
Josef Albers va passar a ser director tècnic del 
taller, amb Paul Klee com a director artístic. 

 

ANNI ALBERS  
I EL TALLER DE TEIXIDORIA

Annelise Fleischmann va sol·licitar matricular- 
se a l’Escola Bauhaus en 1922. Després d’un 
rebuig inicial, a l’abril d’aqueix mateix any va ser 
admesa. A l’escola es va trobar amb un ambient 
jovial i prompte es va fer amiga de diversos com-
panys, particularment de Josef Albers. Els dos 
artistes van iniciar una relació i es van casar 
tres anys després. Va ser així com Annelise 
Fleischmann es va convertir en Anni Albers. 

En 1923, Anni es va enrolar en el taller 
tèxtil. És molt probable que la teixidoria no 
fora la seua primera opció, però a l’escola era 
obligatori apuntar-se a un taller específ ic. 
Encara que en teoria, i en línia amb la voluntat 
de Gropius de no establir «cap diferència entre 
el bell sexe i el sexe fort» perquè el principi 
d’igualtat era un dels fonaments de la Bauhaus, 
el taller tèxtil era considerat «la classe de les 
dones». Superats els seus recels inicials, Anni 
va acabar bolcant-se en el camp que havia 
triat i va trobar inspiració en aquell nou en-
torn, i de fet va gaudir-hi de total llibertat per 
a  experimentar. 

Josef Albers, Fuge, ca. 1926

Josef Albers, Gitterbild, ca. 1921
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UN NOU LLENGUATGE DE  
FORMES ARQUITECTÒNIQUES

A l’abril de 1925, la creixent pressió política 
va forçar la dissolució de l’Escola Bauhaus de 
Weimar i el seu trasllat a Dessau. La decisió va 
obeir a la petició cursada per la ciutat a Walter 
Gropius, perquè dissenyara un nou edifici dedi-
cat a l’escola. L’edifici va ser oficialment inau-
gurat al desembre de 1926. 

Anni i Josef Albers van reaccionar imme-
diatament al nou entorn arquitectònic: Josef, 
desenvolupant un llenguatge de formes arqui-
tectòniques, realitzades amb una tècnica con-
sistent a cobrir una peça de vidre blanc opac o 
transparent amb una capa fina de cristall bufat 
acolorit a mà; i Anni produint unes llargues 
tires de seda teixida de grandàries similars, 
anomenades Wallhangings [domassos]. 

JOSEF ALBERS, DISSENY 
I FOTOGRAFIA

En 1926, Josef Albers va començar a dissenyar 
i crear mobles i altres objectes quotidians, i va 
participar en la creació d’un caràcter tipogràfic 
específic de la Bauhaus, el caràcter Universal. 
Treballant bé amb fusta, bé amb vidre o me-
tall, l’artista donava sempre gran importàn-
cia a les qualitats dels materials. Per a ell, el 
disseny havia de reduir-se a la seua expressió 

més simple i funcional, però sense obviar els 
elements fonamentals d’equilibri, harmonia 
i exactitud de proporcions.

A poc a poc, els seus treballs en vidre van 
anar virant cap a tons negres, blancs i grisos, 
i  les construccions verticals i horitzontals van 
donar pas a corbes i a formes ondulants. La nova 
orientació deriva, sens dubte, d’un interés crei-
xent per la fotografia, que va començar a prac-
ticar en 1928. Els seus collages i fotomuntatges 
ofereixen una lectura totalment nova de l’espai 
de representació. Albers capta el subjecte en 
una sèrie de primers plans, que recorda un pro-
cés cinematogràfic, i mostra el motiu a través de 
diverses formes, modificant-ne l’enquadrament.

Josef Albers, K-Trio, ca. 1932

Josef Albers, Writing desk, ca. 1927
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Josef Albers, Sport auf nassem Strand,  
Biarritz, França, 1929



Anni Albers y Alexander Reed,  
Necklace, ca. 1940

UN NOU COMENÇAMENT  
ALS ESTATS UNITS

En 1933, la parella va ser convidada a impartir 
classes en Black Mountain College, una escola 
experimental que basava gran part dels seus 
principis pedagògics en els de la Bauhaus, in-
troduint mètodes experimentals d’ensenyament 
i vida comunal. El lloc va atraure artistes, ba-
llarins, matemàtics, sociòlegs i arquitectes com 
John Cage, Merce Cunningham, Buckminster 
Fuller o Robert Rauschenberg. Anni va crear 
un taller experimental de teixidoria que va aca-
bar exercint un paper cabdal en el currículum 
de l'escola, i Josef es va convertir en cap del de-
partament d’Art. La forta presència de la natura 
entorn del Black Mountain College va contri-
buir també a donar nova vida a l’ensenyament 
de l’escola.

DESCOBRIMENT  
DE LES ARTS  

PRECOLOMBINES 

L’interés creixent dels Albers per Amèrica 
Llatina i el seu profund coneixement de les 
tradicions precolombines van exercir gran im-
pacte en la seua activitat docent, però també en 

la producció de les seues pròpies obres. Així, 
Anni va introduir en el taller telers peruans i 
va animar els seus alumnes a utilitzar tècniques 
tradicionals amb materials trobats. Entre 1935 
i 1967, els dos artistes van fer quasi una dotze-
na de viatges a Mèxic i altres països llatinoa-
mericans on van visitar nombrosos jaciments 
arqueològics. Josef hi va prendre centenars de 
fotografies de piràmides i santuaris, i tots dos 
van començar, també, a col·leccionar objectes 
i teixits antics. Fascinats pel fet que uns certs 
teixits, sobretot peruans, hagueren servit en el 
seu temps (abans de la invenció de l’escriptura) 
per a transmetre coneixement, els dos artistes 
van crear obres que al·ludeixen explícitament 
a aqueixos missatges en caràcters codificats.

NUSOS I JOIERIA

A la fi dels anys trenta, els Albers van desco-
brir el tresor de Muntanya Albán, exhumat 
uns anys abans d’una tomba a Oaxaca, Mèxic. 
Anni va quedar impressionada per la insòlita 
combinació de materials (or i plata amb cris-
tall de roca, perles o petxines) de les joies de 
les  civilitzacions precolombines. Va iniciar 
llavors la creació de joies, obrint amb això un 
nou camp d'experimentació lliure. 

Josef Albers, Proto Form A, 1937
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Anni Albers, Knot, 1947

A mitjan anys quaranta, Anni i Josef 
Albers van començar a investigar nusos, 
probablement per inf luència del matemàtic 
alemany Max Wilhelm Dehn, un pioner del 
desenvolupament de la teoria de nusos. De 
fet, Dehn es va incorporar al Black Mountain 
College en 1945, i es convertí en amic íntim de 
la parella.

VARIANTS  
I CONSTEL·LACIONS  

ESTRUCTURALS 

En 1947, Josef Albers emprén la creació de les 
seues Variants, o maons. Amb la seua gamma 
de colors vius i les seues composicions geomè-
triques abstractes, la sèrie remet a les parets 
pintades de les construccions de tova i sostre 
pla, que la parella havia vist a Mèxic. 

En 1949, Josef va començar a produir 
Constel·lacions estructurals. La idea central era 
demostrar com resulta de fàcil enganyar l’ull 
creant una profunditat imaginària en una su-
perfície plana, vista des d’un cert angle. Amb 
això, jugant amb els angles o els efectes de la 
perspectiva, la representació d’una simple 
forma geomètrica pot donar lloc a múltiples 
lectures i generar il·lusions òptiques.

TEIXITS PICTÒRICS

En la dècada dels cinquanta, Anni Albers va 
començar a crear uns teixits de menor format 
realitzats a mà, l’única funció dels quals era 
la de ser contemplats. Despullats de propòsit 
funcional o arquitectònic, aqueixos teixits 
pictòrics oferien l’oportunitat d’explorar for-
mes de teixidoria singulars, evitant amb això 
la repetició de patrons. Per a realitzar-los, Anni 
va recórrer a l’ús de petits telers manuals, amb 
els quals teixia emprant la tècnica denominada 

Anni Albers, With Verticals, 1946
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Josef Albers, Luminous Day, 1947–52



«leno» o «gaze», consistent a enrotllar dos fils 
d’ordit entorn d’un fil de trama per a aconse-
guir que la tela es mantinguera forta i, al mateix 
temps, transparent. El propi mètode la conduïa 
cap al format final de la peça, seguint l’estruc-
tura del teixit i el motiu que aqueixa mateixa 
estructura creava. 

ENCÀRRECS RELIGIOSOS

A mitjan dècada dels cinquanta, Anni Albers 
va començar a treballar en una sèrie d’encàrrecs 
pictòrics. Després de dissenyar una coberta 
per a l’arca d’una sinagoga de Dallas, a Texas, 
entorn de 1961 va crear un santuari per a la con-
gregació B’nai Israel de Woonsocket, Rhode 
Island. Els sis panells, teixits a mà en colors 
simples, s’exposen ací per primera vegada.

Six Prayers (Sis pregàries) és el seu tei-
xit pictòric més ambiciós. En 1965, el Jewish 
Museum de Nova York li va encarregar crear 
una obra en record dels sis milions de jueus 
morts en l’Holocaust. L’encàrrec va donar a 
Anni Albers l’oportunitat de crear una peça 
arquitectònica, en la qual combina la forma i 
la funció dels rotllos de la Torà amb la seua es-
criptura en hebreu. Anni portava força temps 
interessada en la relació entre textos i tèxtils, 

que l’antic Perú havia utilitzat com a mitjà de 
comunicació. Així ho demostren les obres Haiku 
i Code (codi) els títols de les quals al·ludeixen 
explícitament a textos i llenguatges amb caràc-
ters codificats o encriptats.

Anni Albers, Open Letter, 1958

Anni Albers, Ark panels for Congregation B’Nai Israel, 
Woonsocket, Rhode Island, 1962

Anni Albers, Red and Blue Layers, 1954
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L’HOMENATGE AL QUADRAT  
DE JOSEF ALBERS 

La sèrie Homenatge al quadrat comprén més 
de dos milers de pintures en les quals l’artista 
explora la interacció dels colors, entre si i amb 
l’entorn. Josef va optar per limitar-se a quatre 
formats elementals de quadrat, col·locant-los 
els uns dins dels altres.

Abandonant la idea de la invenció com-
positiva, es va centrar en un únic element 
pictòric: el color. Com va demostrar, un color 
mai pot percebre’s com realment és, sinó en 
relació amb el seu entorn. Així, el mateix color 
es veurà més fosc sobre un fons clar i, al revés, 
més clar sobre un fons fosc. 

DIBUIXOS I GRAVATS  
D’ANNI ALBERS

En 1962, Josef Albers va ser un dels primers 
artistes convidats a participar en el Tamarind 
Lithography Workshop de Los Angeles. Anni el 
va acompanyar en 1963 i, sorprenentment, va 
caure rendida immediatament davant el món 

del gravat. A poc a poc va anar abandonant la 
teixidoria en favor de l’estampació, experimen-
tant amb les seues diverses tècniques: litografia, 
serigrafia, òfset, aiguafort…

Anni Albers, Double Impression III, 1978

Anni Albers, Color study (blue and reds), 1970

Josef Albers, Homage to the Square:  
Renewed Hope, 1951
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Activitats
Presentació de l’exposició a càrrec de Julia 
Garimorth, comissària de l’exposició; Nicholas 
Fox Weber, director executiu de The Josef 
and Anni Albers Foundation, i Nuria Enguita, 
directora de l’IVAM

Data: 24 de febrer de 2022,19 h 
Lloc: auditori 

“On Weaving” d’Andrea Canepa

L’artista realitzarà una peça tèxtil en diàleg amb 
l’exposició d’Anni i Joseph Albers, en la qual es 
combinen patrons que codifiquen –mitjançant 
l’ús de codi binari (8 bits) aplicat a un teler– frag-
ments del llibre “On weaving” d’Anni Albers, 
juntament amb composicions geomètriques 
de color que evoquen el llenguatge experimen-
tal de la Bauhaus. Cada línia de trama del teler 
correspon a una lletra d’un fragment del llibre, 
mentre que la posició de la trama respecte a 
l’ordit es correspon amb el 0 i l’1 del codi binari 
computacional usat en la codificació de dades.

Lloc: vestíbul de l’IVAM

Educació
Taller Estira del fil!

Encara que la seua producció és molt diversa, 
Anni i Josef Albers comparteixen la convicció 
que l’art ha d’estar en el centre de l’existència, 
perquè aqueixa és l’única manera que arribe a 
transformar la vida. L’art és paral·lel a la vida i es 
fon amb ella, per la qual cosa la creació artística 
no pot estar limitada a disciplines com la pintura 
o l’escultura, sinó que ha d’abastar tota mena de 
treballs, també els considerats tradicionalment 
“artesanals”, per a arribar a tots els objectes 
quotidians.

Partint del treball dels Albers, l’activitat 
proposa una reflexió entorn de la quotidianitat 

de l’alumnat, entesa com a eina  transformadora 
de vides a partir de xicotetes accions. Per a l’acti-
vitat es demana a l’alumnat que porten de casa 
un objecte amb el qual tinguen algun vincle 
emocional (o, en defecte d’això, una foto del que 
porten en els seus dispositius mòbils), per a re-
flexionar sobre el valor dels objectes i les cures 
i els vincles que establim amb ells.  

Dirigit a: Educació Secundària, Batxiller, 
grups culturals i altres col·lectius
Dates: 3, 10, 24 i 31 març, 7 i 28 abril,  
5, 12, 19 i 26 maig, 2, 9 i 16 juny de 2022
Horari: dijous a les 10.15-11.15 h i 11.30-12.30 h
Duració: 60 minuts
Disseny i mediació: Darío Cobacho, Clara Solbes

Visites comentades

Amb les visites comentades, la mediació ve 
de la mà d’especialistes formats en Història de 
l’Art, Belles Arts i Humanitats. La seua intenció 
és facilitar lectures posicionades de l’exposi-
ció al públic assistent, en els dos idiomes ofi-
cials del territori valencià.

Durada: 45 minuts aprox.
Dirigit: públic general
Dates: consultar el web de l’IVAM

Publicació
 
Amb motiu de l’exposició el Musée d’Art Mo-
derne de París ha editat un catàleg que inclou 
textos de l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo; 
la comissària Julia Garimorth; i els autors Fabrice 
Hergott, Nicholas Fox Weber, Maria Stavrinaki, 
Judith Delfiner, Virginia Gardner Troy, Fritz 
Horstman, Clara Salomon, Heinz Liesbrock, 
Jeannette Redensek, Ida Soulard, Vincent Bro-
qua, Hervé Vanel, Brenda Danilowitz i Sylvie 
Moreau-Soteras. La publicació s’acompanya 
d’un fullet editat per l’IVAM que inclou un text 
de presentació de la directora, Nuria  Enguita. 
El catàleg estarà disponible en la recepció 
del museu. 
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