LA
PASQUA
A L’IVAM

2022

Programació especial
d’activitats, visites i tallers
Durant les festes de Pasqua, l’IVAM
planteja una programació específica per a
visitar, llegir, experimentar, dansar i jugar.
A partir de la programació d’exposicions,
i en diàleg amb elles, tant en l’IVAM
Julio González com en l’IVAM Alcoi oferim
una sèrie de visites, activitats i tallers que
pretenen dinamitzar els dies festius des
dels llibres, els objectes, el joc, la curiositat
i la creació artística.

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ
Trash. Una proposta de
Claudia Dyboski i Óscar Carretero
20 d’abril del 2022, 18 h
Claudia Dyboski, artista del Programa d’Art
i Context, convida l’escultor valencià Óscar
Carretero a impartir un taller que repense
els materials i discursos que tots dos
comparteixen en la seua pràctica artística.
Trash és un taller d’escultura amb materials
reciclats i objectes trobats amb el qual
proposen acostar-se a la producció artística
sense recursos, sense pautes, sense tècnica.
Dirigit a: públic general
Inscripció prèvia: www.ivam.es

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ
Embolics i tapissos a la butxaca.
Històries i dibuixos de drapet a partir
de l’exposició Anni i Josef Albers.
L’art i la vida
Divendres 15 i 22 d’abril del 2022, 12 h
A partir del treball artístic d’Anni i Josef Albers,
l’activitat proposa una reflexió entorn de la vida
quotidiana i la presència quasi invisible, però
determinant, dels objectes domèstics. Durant
la visita descobrirem com el disseny impregna,
imperceptiblement, però de manera fulminant,
les nostres vides i els nostres records. Per a
l’activitat es demana que cada membre de la
família participant porte un objecte de casa amb
el qual tinga algun vincle emocional (o una foto
en el dispositiu mòbil), per a reflexionar sobre
el valor dels objectes i l’atenció i els vincles que
establim amb això.
Dirigit a: famílies. Edat a partir de 6 anys
Duració: 60 minuts aprox.
Idioma: 15 (valencià)
i 22 (castellà) d’abril del 2022
Inscripció prèvia: www.ivam.es

ACTIVITATS FAMILIARS

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

ACTIVITATS FAMILIARS

Estampem Julio González. Espai
d’estampació tèxtil i joc lliure
16, 17, 19, 21 i 23 d’abril del 2022, 12 h
A partir del puzle en 3D A propòsit de
Julio González, dissenyat per Dídac Ballester
–i reescalat per l’estudi Milimbo– per a
l’IVAM, buscarem formes impossibles
desconstruint l’obra de l’escultor català per
a jugar i estampar-les en totesbag de cotó:
podem estampar Julio González en forma de
núvol?, de cérvol?, d’embarcació? de flor?
Dirigit a: famílies i persones adultes creatives.
Edat a partir de 4 anys
Duració: 60 minuts aprox.
Idioma: 16 (castellà), 17 (valencià),
19 (castellà), 21 (valencià)
i 23 (castellà) d’abril del 2022
Inscripció prèvia: www.ivam.es

Art o gargot?
Experiment stop motion a partir del dibuix de Pinazo
24 d’abril, 12 h
Els esbossos ràpids i les pintures urbanes
d’Ignacio Pinazo seran el detonant de
l’experiment creatiu mitjançant la tècnica stop
motion. A partir del retrat i del dibuix al natural,
aprendrem a animar els nostres dibuixos en
família… serà art o gargot?

Dirigit a: famílies. Edat a partir de 6 anys
Duració: 60 minuts aprox.
Idioma: castellà
Inscripció prèvia: www.ivam.es

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

ACTIVITATS FAMILIARS

Juga a l’IVAM! Kits de joc lliure en el museu per a públic familiar
14 d’abril - 24 abril del 2022, en horari d’obertura de l’IVAM, fins a una hora abans de tancar
Els joguets dissenyats i activats durant tot
l’any per Javier Molinero, al pati de l’IVAM, es
transformen ara en kits de joc lliure, que es
poden fer servir durant el temps d’obertura
del museu, per a fruir dels diversos espais de
l’IVAM jugant!
Autoslocos: vehicles de maneres impossibles
amb les quals podràs rodar pels espais
exteriors del museu.
Apardalats: jocs de puzle imantat amb els
quals podràs identificar i muntar figures d’aus
autòctones valencianes i combinar-ne les
peces per a inventar tantes figures com vullga
la teua imaginació.

Punt de préstec: en el punt d’atenció al
públic de l’IVAM, durant una hora, que es pot
prorrogar avisant abans i amb l’autorització del
personal de l’IVAM. Segons disponibilitat, es
facilita un kit per nucli familiar. S’han d’utilitzar
sempre amb supervisió d’una persona adulta.
S’ha d’omplir el formulari de préstec abans
d’usar-lo i en el moment de tornar-lo.
Dirigit a: xicalla a partir de 3 anys

VISITES COMENTADES

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

Visita comentada a Anni i Josef Albers. L’art i la vida
Dissabte 16 d’abril a les 18 h i diumenge 24 d’abril a les 12 h
L’exposició mostra la trajectòria individual
i en parella d’Anni i Josef Albers, artistes i
dissenyadors fonamentals en l’art abstracte,
que van ser pioners de la modernitat del segle
xx. La trajectòria i l’esdevindre de l’obra i vida
d’Anni i Josef Albers es presenta en l’IVAM
mitjançant una exposició que articula vora
350 obres entre pintures, fotografies, disseny
i tèxtils, pel·lícules, material documental

i una selecció de peces de mobiliari de
l’etapa de la Bauhaus, que representen les
fites fonamentals en la carrera de la parella
d’artistes.
Dirigit a: públic general
Duració: 50 minuts aprox.
Idioma: valencià
Inscripció prèvia: www.ivam.es

Visita comentada a Final de partida.
Jordi Teixidor
Diumenge 17 d’abril a les 12 h
La visita està concebuda com una exploració de
la gramàtica pictòrica de Jordi Teixidor en el terreny
de l’abstracció, desenvolupada al llarg de més de
sis dècades. En la mostra s’escenifiquen nous espais
de conversa entre obres d’art, aïllades ara del marc
temporal, per a establir diàlegs suggeridors que
donen compte de la coherència del llenguatge
plàstic de l’artista, així com de la seua actitud
personal davant del repte de la creació.
Duració: 45 minuts aprox.
Aforament màxim: 25 persones
Dirigit a: públic general
Duració: 50 minuts aprox.
Idioma: castellà
Inscripció prèvia: www.ivam.es

IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ

Visita comentada a
Zanele Muholi
Dissabte 23 d’abril a les 18 h
El recorregut per l’exposició homònima de
Zanele Muholi (Umlazi, Sud-àfrica, 1972)
planteja el treball de l’artista i activista visual
com una de les persones que es dedica a la
fotografia més aclamades en actiu. Muholi
es defineix com a persona de gènere no
binari i usa el pronom they (ells i elles) per
a referir-se a si mateixa. El seu treball en
fotografia, vídeo i instal·lació, que tracta

VISITES COMENTADES

temes com la raça, el gènere i la sexualitat,
s’ha exposat per tot el món. En la mostra,
produïda per la Tate Modern, es presenten al
voltant de 260 fotografies i és la més àmplia
de la seua trajectòria artística fins ara.
Duració: 45 minuts aprox.
Dirigit a: públic general
Aforament màxim: 25 persones
Duració: 50 minuts aprox.
Idioma: castellà
Inscripció prèvia: www.ivam.es

IVAM ALCOI
Traces presents, dinàmiques
de joc en família a partir de
La fotografia al mig. Fotografia
en la col·lecció de l’IVAM
des de 1950
Dijous 14 d’abril a les 12 h
i dimecres 20 d’abril a les 12 h
La fotografia ens relata fets i
esdeveniments, però també ens inspira
a inventar continguts. En el taller crearem
el nostre propi conte familiar a través
dels personatges i els escenaris presents
en les obres de l’exposició La fotografia
al mig.
Idioma: valencià
Duració: 60 minuts aprox.
Dirigit a: famílies. Edat a partir de 6 anys
Inscripció prèvia: www.ivam.es

IVAM ALCOI
Visita comentada a indústria /
matrius, trames i sons
Dissabte 16 d’abril a les 12 h
La visita planteja un recorregut per
l’exposició, de caràcter híbrid, que se
situa entre la creació d’un arxiu i un
projecte artístic. En el recorregut oferit
en l’IVAM Alcoi es planteja acostar-se
al patrimoni industrial valencià basat en
allò sonor, immaterial i en els moviments
socials. La proposta de Lorenzo Sandoval
i Tono Vizcaíno es desenvolupa a través
de la compilació de sons, processos,
imatges, vídeos, música, peces d’art i
discursos vinculats a les fàbriques en
el context original d’ús, però també
en l’abandó i en la reconversió en
espais patrimonials.
Idioma: valencià
Duració: 50 minuts aprox.
Mediació: Mari Llanos Iborra
Inscripció prèvia: www.ivam.es

VISITES COMENTADES

Totes les activitats requereixen
de reserva prèvia en la web de l’IVAM

www.ivam.es

ivam

Guillem de Castro, 118
València
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Rigobert Albors, 8
Alcoi

