LABORATORI URBÀ DE L’IVAM
IVAMlab és una sala de 200 metres quadrats guanyada al museu i situada en la part
superior de l’actual cafè de l’IVAM. L’espai naix amb una clara vocació experimental,
obert a accions i activitats que entenguen el museu com un espai de diàleg i
confrontació; de coneixement i d’experiències també afectives; de trobada i de
reaprenentatges... Al marge d’acollir algunes de les activitats programades pel propi
museu, l’IVAMlab recupera les intencions del Laboratori Urbà de l’IVAM, que proposa
una activació de l’IVAM dins del context local, geogràfic, polític i social on s’ubica. És
per això que aquest espai s’activa també pensant en col·lectius, associacions o grups
que desitgen aprofundir sobre els modes com un museu d’art contemporani ha de ser
‘exposat’ i entès en el nostre present.
Per al període 2016-2017, l’IVAMlab comptarà amb la col·laboració de l’arquitecte
David Estal, qui programarà, coordinarà i dinamitzarà el cicle de trobades i reflexió
Temptar Ciutat. Aquest projecte que es realitzarà des d’octubre de 2016 a juny de
2017, porta per títol “Apropiació” i plantejarà cada dos mesos una jornada de taller
impartit per dos agents significatius de l’àmbit de les pràctiques urbanes, més unes
conclusions al juny al solar de l’IVAM.

Temptar Ciutat
Ens trobem en un context on l’etiqueta ‘arquitectura social’ ha consolidat el seu un
protagonisme internacional, amb un clar reconeixement a la passada Bienal d’Arquitectura de Venècia o amb el darrer premi Pritzker a Alejandro Aravena. En paral·lel
a aquest reconeixement professional, a nivell municipal s’estan executant polítiques
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urbanes amb una vocació transformadora partint des de la participació i l’espai públic.
Puix que continuen havent-hi més preguntes que respostes, el projecte de l’IVAMlab,
Temptar Ciutat pretén posar a prova les bondats d’aquest fenomen. Així doncs, es
tracta de generar un espai de diàleg, intermedi i d’intercanvi de coneixement, entre
els àmbits institucionals (acadèmics, professionals i administratius) i les pràctiques de
carrer (reivindicacions i experiències al marge). Al llarg de la temporada, l’empremta
de la temptació treballada a l’IVAMlab es marcarà al solar que hi ha al darrere del
museu, un espai de proves.

Apropiació (2016-2017)

Preguntes freqüents

Al darrer any s’ha presentat un quantiós volum de tesi acadèmiques a les diferents
universitats. Algunes d’elles estudien els moviments socials, els processos d’autogestió
i les dinàmiques espontànies que s’han desenvolupat a la ciutat front a la planificació
ortodoxa, obrint escletxes fins al punt de capgirar les bases de la urbanística moderna.
El seu discurs ha esdevingut des de l’apropiació del carrer i de la ciutat, i reapropiat
des de les aules. Sota el títol “Apropiació”, es produeix un inusual creuament entre
ambdós mons: l’estudi front a la vivència. Tot i que aquesta dualitat no és sempre fàcilment diferenciable en algunes persones. En definitiva, més enllà de les disciplines,
coneixements experts en els dos casos, que s’intercanviaran al llarg de quatre sessions
(un microtaller per cada bimestre, en dimarts) on tothom, convidats i participants,
treballaran conjuntament una dinàmica autoconstruïda en base als conceptes que
vagen apareguent.

No

. Hi ha cap limitació d’edat?
No

. Com em puc inscriure?
A través del mail actividades@ivam.es

. Les places estan limitades?
Sí, 15 persones.
. Quant costa la inscripció?
10€ per taller
. El dinar i el berenar estan inclosos?
No, però pots portar per a compartir.
. Puc apuntar-me a les dos sessions?
Sí, però també pots no fer-ho.

Sesions 2016
Coordinat per David Estal
Tutores
Microtaller

Investigació
acadèmica

Pràctica

18 d’octubre

Ester Giménez
(investigació)
Empar Puchades
(pràctica)

“La ciudad subjetiva
en la Valencia
contemporánea
2016”

AVV CastellarL’Oliveral i
Per l’horta

13 de desembre

Mijo Miquel
(investigació)
Mariví Martín
(pràctica)

“De la autoformación
como práctica
instituyente en
las metrópolis
postfordistas 2013”

Les Naus Ribes de
Russafa, Desayuno
con Viandantes,
La Col·lectiva (COS) i
La Cuina Furtiva

12:00 - 14:00 h
14:00 - 16:00 h
16:00 - 18:00 h
18:00 - 18:30 h
18.30 - 20:00 h

. Cal tindre cap coneixement específic per a apuntar-se?

Debat d’experiències entre convidats i participants
Dinar
Grups de treball
Berenar
Posada en comú i conclusions

. Puc obtindre un certificat d’assistència?
Sí
. Cal fer alguna cosa abans de començar el microtaller?
Sí. El coordinador de Temptar Ciutat us enviarà per correu electrònic uns materials
que convé llegir abans de cada sessió.

#IVAMlab

