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Últims dies per a visitar
l'exposició «Els exilis de
Renau» a l’IVAM

Últimos días para visitar la
exposición «Los exilios de
Renau» en el IVAM

El museu organitza recorreguts
comentats gratuïts de la mostra els
dies 2 i 8 de gener

El museo organiza recorridos
comentados gratuitos a la muestra los
días 2 y 8 de enero

València (28.12.21). L’Institut Valencià d’Art
Modern (IVAM) acull fins al pròxim 9 de gener
l’exposició «Els exilis de Renau». La mostra
revisa la trajectòria de l’artista Josep Renau
(València, 1907-Berlín Est, 1982) durant dos
dels períodes històrics menys coneguts dins de
la seua producció artística: el Mèxic de l’exili,
on va treballar amb el gran muralista David
Alfaro Siqueiros, i l’Alemanya de l’Est, després
d’eixir d’Espanya al final de la Guerra Civil.

València (28.12.21). El Institut Valencià d’Art
Modern (IVAM) acoge hasta el próximo 9 de
enero la exposición «Los exilios de Renau». La
muestra revisa la trayectoria del artista Josep
Renau (València, 1907-Berlín Este, 1982) durante
dos de los periodos históricos menos conocidos
dentro de su producción artística: el México del
exilio, donde trabajó con el gran muralista David
Alfaro Siqueiros, y la Alemania del Este, tras salir
de España al final de la Guerra Civil.

Comissariada per Joan Ramon Escrivà i Josep
Salvador, l’exposició està conformada per dos
centenars de peces, algunes monumentals,
entre fotomuntatges, murals, pintures,
cartells i pel·lícules. La majoria de les obres
procedeixen dels fons de la Fundació i
Arxiu Renau depositats en l’IVAM, però
també compta amb material cedit d’altres
organismes públics i col·leccions privades.

Comisariada por Joan Ramón Escrivà y Josep
Salvador, la exposición está conformada
por dos centenares de piezas, algunas
monumentales, entre fotomontajes, murales,
pinturas, carteles y películas. La mayoría de las
obras proceden de los fondos de la Fundación
y Archivo Renau depositados en el IVAM, pero
también cuenta con material cedido de otros
organismos públicos y colecciones privadas.

Amb motiu de l’exposició, l’IVAM ha organitzat
visites comentades gratuïtes a la mostra el
diumenge, 2 de gener, a les 12h, i el dissabte
i 8 de gener a les 18h. Aquest recorregut
s’inicia en l’exili a Ciutat de Mèxic, on Renau
es va integrar en el moviment del muralisme
mexicà i va fundar el taller Estudio Imagen/
Publicidad Plástica, en el qual van treballar
també Manuela Ballester i altres membres de
la família. Allí va iniciar la seua coneguda sèrie
The American Way of Life.

Con motivo de la exposición, el IVAM ha
organizado visitas comentadas gratuitas a la
muestra el domingo 2 de enero a las 12h y el
sábado y 8 de enero a las 18h. Este recorrido
se inicia en el exilio en Ciudad de México,
donde Renau se integró en el movimiento
del muralismo mexicano y fundó el taller
Estudio Imagen/Publicidad Plástica, en el que
trabajaron también Manuela Ballester y otros
miembros de la familia. Allí inició su conocida
serie The American Way of Life.

El recorregut finalitza amb l’exili en la
República Democràtica Alemanya, en el qual
es posa l’accent en la implicació de Renau
en projectes vinculats a l’arquitectura i
l’urbanisme socialistes, com són la ciutat
d’Erfurt o la de Halle-Neustadt.

El recorrido finaliza con el exilio en la
República Democrática Alemana, en el que
se hace hincapié en la implicación de Renau
en proyectos vinculados a la arquitectura y el
urbanismo socialistas, como son la ciudad de
Erfurt o la de Halle-Neustadt.

Amb motiu de l’exposició, l’IVAM ha organitzat
en els últims mesos nombroses activitats
entorn de Josep Renau, com un seminari
internacional o una trobada de wikipedistes
per a editar articles relacionats amb l’artista
en la popular enciclopèdia digital.

Con motivo de la exposición, el IVAM ha
organizado en los últimos meses numerosas
actividades en torno a Josep Renau, como un
seminario internacional o un encuentro de
wikipedistas para editar artículos relacionados
con el artista en la popular enciclopedia digital.

