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PINAZO EN  
L’ESPAI PÚBLIC

Del 2 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2023

Comissari: Vicente Pla Vivas

Coordinador: Josep Salvador, conservador de l’IVAM

Lloc: Sala de la Muralla de l’IVAM

L’exposició inclou obres procedents de les següents 
col·leccions públiques i privades:
Institut Valencià d’Art Modern, Museu Nacional del 
Prado, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Casa 
Museu Pinazo de Godella, Museu de Belles Arts 
de València, Museu Nacional de Ceràmica i Arts 
Sumptuàries González Martí, Institut Valencià de 
Cultura, Biblioteca Valenciana, Museu Valencià 
d’Etnologia, Biblioteca Serrano Morales i Biblioteca 
Històrica Municipal de l’Ajuntament de València, 
Filmoteca de Castella i Lleó, Museu del Cinema de 
Girona, Eye Filmmuseum d’Amsterdam, Filmoteca 
Espanyola, Biblioteca Nacional, Centre Geogràfic de 
l’Exèrcit i Cartoteca de la Universitat de València. 
Particulars: María Jesús Romeu Soriano, María Silla, 
Vicente Valentín i Rafael Solaz.
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1. INTRODUCCIÓ

Ignacio Pinazo i Camarlench (València, 
1849 – Godella, 1916) ha sigut valorat per 
recents estudis com un dels artistes més 
representatius de la fase d’irrupció de la 
modernitat. La intenció de la nova mostra 
sobre la seua producció artística és exposar 
un nou enfocament biopolític sobre una 
part de la seua obra: la formada pel conjunt 
de representacions, d’estil i poètica menys 
academicistes, produïdes en la seua major 
part per i per a l’artista mateix, tant en 
format de pintura com de dibuix.

En aquesta presentació s’aborda el 
disciplinat exercici de Pinazo per a registrar 
munions i grups humans a més de la seua 
producció d’abundants imatges sobre la vida 
col·lectiva en els espais públics. 

Per a il·lustrar-ho, es disposaran 357 
obres que inclouen pintures, dibuixos, 
fotografies, pel·lícules i documentació. El 
conjunt ofereix una visió plàstica i poètica 
bolcada en aquestes representacions, 
amb un interés quasi etnològic cap a les 
dinàmiques relacionals vigents en els 
entorns que ell va conéixer directament i 

en els quals va desenvolupar la seua vida. 
Proporcionen, a més, una relació directa 
amb les noves maneres d’habitar els espais 
públics, dels canvis en els comportaments 
de grups i multituds i de les relacions que 
s’estableixen amb el context cultural en les 
quals es van produir. 

Ignacio Pinazo 
Berenar a la platja, s/dOli sobre taula

9,6 x 21,2 cmIVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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En aquestes pintures i dibuixos d’execució 
veloç, intensa i apassionada, habita l’espectre 
de la seua mirada inquisitiva, de la seua pulsió 
experimental, dels seus traumes i els seus desitjos. 
En aquestes obres romanen les marques de les 
seues incursions en els eixams de cossos aliens. En 
aquestes, els espais públics es transfiguren en espais 
psicopolítics, d’essència col·lectiva, però amb forta 
càrrega subjectiva, on poden revelar-se els aspectes 
més rics, complexos i vigents de l’art de Pinazo.

Es proposa així una lectura actualitzada 
d’aquest artista en la qual els processos de domini, 
ocupació, interaccions dels cossos i instauració dels 
usos col·lectius per part de grups o multituds es 
conjugarien amb els imaginaris sobre salut, higiene, 
plaer, energia i comunicació intersubjectiva, que 
posen en qüestió l’ordre social establit.

El comissari d’aquesta nova exposició, Vicente 
Pla Vivas, és professor del Departament d’Història de 
l’Art de la Universitat de València i està especialitzat 
en les problemàtiques generades per les imatges 
durant els processos històrics d’implantació de la 
modernitat; en l’estudi i interpretació de la imatge 
gràfica europea, d’àmplia difusió durant el segle XIX, 
així com en l’art valencià de les dècades del final del 
segle XIX i principi del segle XX i en la fotografia.

2. PINAZO EN L’ESPAI
PÚBLIC
2.1. Obstruccions i traumes

Segons Constantí Llombart, el seu amic i primer 
biògraf, Pinazo va perdre la seua mare en 1855 a causa 
del còlera. En 1865, el seu pare i la seua madrastra van 
morir també durant una nova epidèmia de la mateixa 
malaltia. A l’octubre de 1869, Pinazo va viure la terrible 
repressió de la revolta republicana federalista de 
València: va veure les matances indiscriminades de 
l’exèrcit en el seu mateix carrer i l’intens bombardeig 
sobre la ciutat per a extingir la resistència republicana. 
Les primeres representacions de Pinazo apunten a 
una percepció de l’espai públic pròxim i tangible, però 
també opac i perillós. 

En 1862 registra el desaparegut convent de Sant 
Julià, al carrer de Murviedro, on ell residia, com una 
arquitectura massiva, tancada i inhabitada. Aqueix 
mateix any dibuixa les seues sabates i espardenyes, 
elements metonímics del seu trànsit pels carrers 
contemplats des del refugi de la seua casa. En una 
sinistra pintura de 1869 ens mostra un dens grup de 
persones en un carrer, quasi indiferenciades sobre el 
fons fosc, i en 1870 va signar com a dibuixant el gravat 
d’un monument homenatge a les víctimes de la revolta 
republicana. Totes aquestes imatges apunten a una 
percepció traumàtica de l’espai públic com l’àmbit 
insegur i impenetrable del perill i la mort.

Ignacio Pinazo 
A la platja, 1914
Llapis de carbó compost sobre paper
21,5 x 15,7 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Ignacio Pinazo
Grup de gent, 1869
Oli sobre tela
21,8 x 26,2 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat

Ignacio Pinazo 
Cadafal església Escola Pia. Homenatge víctimes 

revolució, 1869
Gravat per J. Genovés en 1870 (litografia) 

43,3 x 31 cm
Casa Museu Pinazo. Godella
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2.2. Obertures i expansions

Els inicis de Pinazo com a pintor professional van 
conéixer un canvi radical en les seues formes 
d’aproximació als espais públics com a objectes 
i àmbits de representació, i en el seu imaginari 
creatiu, el paradigma del trauma va començar a 
declinar davant el del plaer. A València, el procés 
d’enderrocament de les muralles i l’expansió 
urbanística amb els seus nous espais de socialització, 
com l’Albereda, indueixen noves dinàmiques en l’espai 
públic. Durant les seues dues estades a Itàlia entre 
1873 i 1881 va començar a capturar sistemàticament 
en els seus quaderns escenes de la vida en la 
metròpoli de Roma protagonitzades per multituds. 
També durant les seues estades a Itàlia, Pinazo va 

Ignacio Pinazo 
A la posta del sol, 1887
Llapis sobre paper, quadern de 
dibuixos
10 x 17 cm
Casa Museu Pinazo. Godella

Ignacio Pinazo 
Roma, 1878

Llapis sobre paper, quadern de dibuixos 
21,5 x 27,5 cm

Casa Museu Pinazo. Godella 

iniciar la seua col·lecció de fotografies, entre les 
quals abunden les d’espais públics significatius. El 
canvi en les formes de percepció i de representació 
dels col·lectius humans, observada en les seues 
produccions de les dècades de 1870 i 1880, es 
manifesta també a través de la seua preferència per 
les multituds urbanes en moviment. Pinazo inaugura 
i desenvolupa en la seua obra una poètica del desig 
en la qual les situacions de conflicte o tensió política 
cedeixen davant el predomini de les imatges de 
masses i grups en harmonia. La dinàmica d’expansió 
inunda tant el sentit espacial com el de la psicologia 
col·lectiva que es destil·la de les seues escenes.
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Ignacio Pinazo 
Carrer Romà, 1874
Oli sobre tela
19 x 32,5 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Ignacio Pinazo 
Festeig. Roma, 1878 

Oli sobre taula
9,5 x 21,1 cm
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Ignacio Pinazo 
Vesprada de carnestoltes a l’Albereda, 1889 

Oli sobre tela 
102,5 × 412 cm

Museu Nacional de Ceràmica i Arts 
Sumptuàries González Martí 
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2.3. Dissolucions i descomposicions

Alguns dels materials que Pinazo va conservar, a 
vegades com a suport per als seus dibuixos, inclouen 
fulls d’anuncis d’espectacles cinematogràfics 
o panorames en sales molt pròximes als seus
domicilis a Madrid i València. També algunes de les
seues anotacions i escenes (com les reiteradament
situades a l’exterior del cinema de Madrid, Coliseo del
Novicido) es van vincular als moderns mitjans tècnics
de les imatges de reproducció d’aquells moments.
Mitjançant efectes d’aparicions, desaparicions i foses
graduals, les vistes en diapositives o en plaques de
llanterna màgica, promocionades com a «quadres
dissolvents», van desfer la solidesa i estabilitat
fenomenològica dels quadres tradicionals. També el
cinema va substituir el suport únic i fix de les imatges
per un altre de múltiple i descompost en fotogrames
que transitaven en flux. Pinazo no va ser alié a les
novetats significatives en el règim de la visió que van
aportar els espectacles òptics de masses. Es pot
sospitar amb fonament que les seues experiències
plàstiques sobre la dissolució calidoscòpica de les
figures en camps cromàtics i sobre la dinàmica
autònoma de la línia en els seus dibuixos estan en
relació amb la seua experiència com a part del públic.
Fins i tot el mateix Pinazo es va inserir en els mitjans
escrits com a objecte d’informació en la premsa que,
a vegades, va acompanyar els textos amb fotografies
seues i de les seues obres.

Ignacio Pinazo 
Paisatge amb figures, s/d

Oli sobre taula
10,3 x 18 cm

IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat 
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Ignacio Pinazo
Escena al camp, s/d
Oli sobre taula
9,7 x 21 cm
Casa Museu Pinazo. Godella

Ignacio Pinazo
Abans de la mascletà, s/d

Oli sobre taula
9,6 x 20,8 cm

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat
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2.4. Corrents i fluids

Des que Pinazo es va instal·lar a Godella amb la seua 
família per a fugir d’una nova epidèmia de còlera en 
1885, les escenes situades en espais rurals es van 
erigir com un component fonamental de la seua 
obra. Des de la seua casa situada allí, que alternava 
amb d’altres a València i Madrid, Pinazo va transitar 
contínuament cap a altres poblacions rurals per 
a dedicar-se a registrar grups humans en els seus 
quefers quotidians, les seues festes o les seues 
interaccions col·lectives. L’espai geogràfic, on solia 
exercitar les seues captures mitjançant dibuixos 
o tauletes, es va centrar a la comarca pròxima a
la capital, l’Horta Nord, els pobles de la qual va
visitar reiteradament per a trobar-se amb variacions
de les mateixes accions ritualitzades. En molts
dels seus paisatges, els entorns rurals apareixen
travessats per corrents humans que disputen el
protagonisme de les escenes als paratges físics.
Al mateix temps, va continuar practicant les seues
«instantànies» pictòriques (com ell les anomenava)
i els seus rapidíssims dibuixos (molts dels quals
signava, localitzava i datava) sobre les dinàmiques
dels col·lectius urbans a les ciutats o les zones
periurbanes, com ara parcs, fires o platges. Aquesta
obsessió per inserir-se en els espectaculars fluxos
humans que feien públics els espais, per a registrar-
los des del seu interior, va arribar a convertir-se en el
motor de l’experimentació plàstica dels seus últims
anys. En aquesta residia, segons el pintor Antonio
Fillol, l’ànima artística de Pinazo.

Ignacio Pinazo 
Gitanes. Alamedites, 1914
Llapis gras (sépia) sobre paper
15,5 x 21,7 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Ignacio Pinazo 
Estació Grau, 1914
Llapis gras (sépia) 

15,7 x 21,5 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 

Modern, Generalitat
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Ignacio Pinazo 
La festa, 1890
Oli sobre tela 
80 x 100 cm
Museu Nacional del Prado 
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3. ACTIVITATS

CONFERÈNCIA PINAZO EN L’ESPAI PÚBLIC: 
REPRESENTACIÓ, EXPERIÈNCIA, INTEGRACIÓ. A 
CÀRREC DE VICENT PLA
→
→

2 de desembre. Auditori Carmen Alborch 19.00 h
Inscripció prèvia en 
ivam@consultaentradas.com
o en el telèfon 976004973 (dilluns a dissabte de
9 a 20h).Aforament limitat.

La conferència exposarà línies d’interpretació teòrica 
sobre les representacions de grups humans en 
els espais públics realitzades per Ignacio Pinazo. 
S’exposaran les línies mestres del discurs expositiu 
i s’analitzarà una selecció de les obres de la 
mostra entrellaçades amb components biogràfics i 
reflexions de l’artista. A través d’aquesta estructura 
es proposarà una lectura d’aquest conjunt d’obres 
de Pinazo en clau biopolítica. Per a això es posaran 
en joc les seues estratègies de representació, les 
vinculacions i desajustaments de tals estratègies 
respecte a les experiències personals i col·lectives, 
així com les seues formes específiques per a 
manifestar el joc entre els ideals i els conflictes en 
la integració del cos social mitjançant els hàbits i 
costums de les multituds i del seu propi cos en la 
trobada amb els cossos aliens.

4. EDUCACIÓ

PINAZO AL CARRER
VISITA ACTIVA I EXPERIÈNCIES DE STOP-MOTION A 
PARTIR DE L’OBRA D’IGNACIO PINAZO

Una proposta per a conéixer el costat més de carrer 
i inexplorat d’Ignacio Pinazo, un dels pilars bàsics 
de la col·lecció de l’IVAM. A través de dinàmiques 
de dibuix al natural i la manipulació d’arenes i 
textures mitjançant la tècnica de stop-motion, 
donarem un gir a la lectura tradicional que s’ha fet 
del pintor valencià. Per a això, comptarem amb una 
escenografia molt especial: la coneguda com Sala 
muralla del museu, on es mostren algunes de les 
obres més curioses del pintor valencià. 

→ Dirigit a: Educació Primària, Educació Especial
i grups amb diversitat funcional.

→ Horari: dimarts i divendres a les 10 h
(dos sessions simultànies prèvia reserva en
educacio@ivam.es)

→ Duració: 1.30 h aprox.
→ Disseny i mediació: Emilio Martí López.
→ Dates: 11, 14, 18, 21, 25 i 28 gener, 1, 4, 8, 11, 15, 18,

22 i 25 febrer, 1, 4, 8, 11, 22, 25 i 29 març, 1, 5, 8,
26 i 29 abril, 3, 6, 10, 13, 17, 20 i 24 maig de 2022.

La proposta per a centres educatius tindrà també una 
versió familiar els diumenges alterns, de gener a maig.

→ Dates: 13 i 27 febrer, 13 i 27 març, 10 i 24 abril, 8
i 22 maig.

→ Horari: 12 hores.
→ Duració: 1h 15m aprox.

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ

→ Diumenge 5 de desembre, 12 h.
Idioma: valencià

→ Dimecres 8 de desembre, 12 h.
Idioma: valencià

* Consultar següents dates en la web de l’IVAM

5. PUBLICACIÓ

Amb motiu de la nova presentació ʺPinazo en 
l’espai públicʺ, es realitzarà un catàleg de la mostra 
amb textos del comissari i una selecció d’obres 
dividides en les mateixes seccions que l’exposició. 
La publicació estarà disponible en les taquilles del 
vestíbul principal del centre o a la botiga en línia: 
https://tienda.ivam.es

https://tienda.ivam.es/


6. DADES DE CONTACTE

Departament de Comunicació i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00
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