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1. EXPOSICIÓ

L’exposició La fotografia al mig. Fotografia en la 
col·lecció de l’IVAM de 1950 proposa un enfocament 
particular sobre la fotografia contemporània i el seu 
paper en les pràctiques artístiques des de mitjans del 
segle XX fins als nostres dies. 

La definició de la fotografia com «al mig» posa 
en relleu l’ús de la imatge fotogràfica que ha tingut 
lloc en l’art d’aquest període a través de diferents 
procediments: com a recurs visual apropiat d’altres 
contextos com el cinema o la publicitat;  com a 
representació d’una escena preparada davant de 
la càmera; com a una composició de múltiples 
registres fotogràfics; com a imatge manipulada en 
fotomuntatge o com a imatge directa de la realitat. 
En tots aquests casos, la fotografia no necessita 
atorgar-se cap valor estètic propi perquè la seua 
funció no és operar com a imatge autònoma, sinó 
com a instrument per a armar nous dispositius de 
comunicació artística. Amb aquesta manera d’estar 
al mig, la fotografia exhibeix el seu ésser polièdric i la 
seua versatilitat per a crear nous significats.

Cindy Sherman 
Untitled, Film Still nº53, 1980

Gelatina de plata sobre paper IVAM, Institut 
Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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La mostra recull aquesta pluralitat del fet 
fotogràfic en relació amb l’art. En primer lloc, com a 
petjada, la fotografia és una inscripció material de la 
realitat capaç de generar un vincle tangible amb el 
món i amb els altres. En segon lloc, com a narrativa 
i com a revers d’aquesta petjada del món real, la 
fotografia posseeix la qualitat de representar el món 
per analogia per a revelar-lo o documentar-lo, però 
també per a relatar-lo i, a vegades, per a inventar-lo. I, 
finalment, com a concepte, la fotografia posseeix una 
dimensió cultural que sorteja el somni subjectiu de 
les imatges, estimulant el pensament crític de qui les 
percep. Aquestes tres nocions s’entrellacen al llarg del 
discurs expositiu com a categories d’un llenguatge que 
faculta perquè allò mundà penetre en l’esfera de l’art i 
ens parle del cos i la identitat —cultural o de gènere—, 
de la memòria i la història, de temes socials i polítics 
o de conflictes de l’esfera privada.

Obres de l’art pop, l’art conceptual, el 
postmodernisme, l’art corporal, la performance, la 
fotografia escenificada, la nova objectivitat fotogràfica 
de finals del segle XX, la revisió del documentalisme 
o el recurs més recent de la imatge digital, componen 
la varietat de referències artístiques recollides en 
aquesta mostra.

Martha Rosler
Point and Shoot (Apunta i dispara), 2008, de la sèrie House beautiful, 
Bringing The War Home, New Series (Bella casa: portant la guerra a la 
llar, nova sèrie)
Fotografia cromogènica sobre paper, ed.: 2/10. 76,2 x 97,8 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Helena Almeida 
Desenho (Dibujo), 1999
Impressió d’injecció sobre paper. 
83 x 127 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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La fotografia al mig. FOTOGRAFIA EN LA 
COL·LECCIÓ DE L’IVAM DES DE 1950 reuneix obres de 
43 destacades figures internacionals com Helena 
Almeida, John Baldessari, Yto Barrada, Gabriele 
Basilico, Taysir Batniji, Bern i Hilla Becher, Mohamed 
Bourouissa, Georgy Crewdson, Rineke Dijkstra, Robert 
Frank, Lee Friedlander, Hamish Fulton, Douglas 
Gordon, Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, Rula 
Halawani, Richard Hamilton, Candida Höfer, Gordon 
Matta-Clark, Gina Pane, Sigmar Polke, Richard Prince, 
Robert Rauschenberg, Martha Rosler, Thomas Ruff, 
Allan Sekula, Cindy Sherman, Ahlam Shibli, Laurie 
Simmons, Frank Thiel, Wolfgang Tillmans, Valie 
Export, Ian Wallace, Gillian Wearing i Akram Zaatari. I 
una selecció d’artistes de l’àmbit espanyol i valencià, 
com ara Bleda i Rosa, Pilar Beltrán, Javier Codesal, 
Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Rosell Meseguer, 
Mira Bernabeu, Carmen Navarrete, Montserrat Soto, 
Eulàlia Valldosera i Darío Villalba.

Akram Zaatari
Objects of Study, Hashem El Madani, Itinerary 
(Objetos de estudio, Hashem El Madani, Itinerario), 
2007-2014 [Detalle]
Fotografia cromogènica sobre paper, 22,5 x 18 cm 
c.u. (108 unitats)
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Ian Wallace
La piscina, Valencia II, 1990

Fotografia cromogènica laminada i 
acrílic sobre llenç. 152 x 152 cm

IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Thomas Ruff 
Porträt (P. Kmyrim) (Retrato [P. Kmyrim]), 2000
Fotografia cromogènica sobre paper, ed.: 3/4. 161,5 
x 120,5 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat. 
Depósito Cal Cego. Colección de Arte 
Contemporáneo
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2. ACTIVITATS / EDUCACIÓ

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’exposició de la fotografia al mig. 
FOTOGRAFIA EN LA COL·LECCIÓ DE L’IVAM DES DE 
1950 al públic assistent en els dos idiomes oficials 
del territori valencià.

Informació pràctica
 → Duració: 45 min. aprox.
 → Dirigit: públic general
 → Aforament: 25 persones
 → Horari: dissabtes a partir del 27 de novembre a 

les 12 h. Excepcionalment, el dia 20 de novembre 
la visita serà a les 13.15 h. 

 → Visites per a grups educatius, associacions i 
altres: contactar amb educacio@ivam.es 

 → Disseny i mediació: María de los Llanos Iborra, 
Candela i Inés Vicens Asencio.

TRACES PRESENTS
DINAMITZACIÓ ARTÍSTICA DE L’EXPOSICIÓ 

Amb la imatge fotogràfica com a detonant, en la 
proposta Traces presents ens acostarem a qüestions 
relacionades amb el cos i la identitat, la memòria i 
la història, l’esfera pública i política o el paper dels 
mitjans de comunicació i el fenomen del consum 
massiu. Amb aquest punt de partida, la col·lecció i 
fons de l’IVAM es converteixen en l’excusa per a una 
sessió d’imaginació i pensament col·lectiu.

 → Dates i horari: 26 novembre i 3 desembre de 
2021; 21 i 28 gener, 4, 11, 18 i 25 febrer, 4, 11 i 25 
març, 1, 8 i 29 abril de 2022.

 → Disseny i mediació: Inés Vicens i María de los 
Llanos Iborra

 → Vicens y María de los Llanos Iborra

3. PUBLICACIÓ

Amb motiu d’aquesta exposició, l’IVAM edita un 
catàleg que inclou textos del comissari, Enric Mira, i 
de la directora del museu, Nuria Enguita.

La publicació està disponible en la recepció del 
museu i a través de la botiga en línia: https://tienda.
ivam.es/ 
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Bleda y Rosa 
Hombre de Tautavel. Cuenca de l´Aragó, 2003 

Fotografia cromogènica sobre paper
124 x 222 cm. 

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat 
Depósito Cal Cego. Colección de Arte 

Contemporáneo



4. CONTACTE
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