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Departament de Comunicació
i Xarxes Socials

comunicacion@ivam.es

Dimecres, 7 de novembre, 11:00h
Saló d'actes de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

València. El conseller d'Educació,

Investigació, Cultura i Esports, Vicent
Marzà , i el director de l'Institut Valencià

d'Art Modern (IVAM), José Miguel G.
Cortés, presentaran als mitjans de

comunicació el programa d'exposicions

per al pròxim any , el dimecres 7 de
novembre a les 11:00h al saló d'actes

del museu.

A la presentació, es detallaran els títols

i el contingut de les mostres tant

temàtiques com individuals que podran

visitar-se en l'IVAM el 2019.

La programació de l'IVAM per a l'any

vinent ve marcada per la celebració del

30 aniversari del museu. També

destaquen les coproduccions

internacionals i es mantenen algunes

de les línies ja iniciades als darrers

anys: la importància de la col·lecció,

els vincles amb el Mediterrani, l'aposta

per donar visibilitat a les dones artistes

o els projectes específicament creats

per a la galeria 6 del museu dins de la

línia "L'IVAM produeïx".

València. El conseller de Educación,

Investigación, Cultura y Deportes,

Vicent Marzà , y el director de l’Institut

Valencià d’Art Modern (IVAM), José
Miguel G. Cortés, presentarán a los

medios de comunicación el programa

de exposiciones para el próximo año,

el miércoles 7 de noviembre a las
11:00h en el salón de actos del museo.

En la presentación, se detallarán los

títulos y el contenido de las muestras

tanto temáticas como individuales que

podrán visitarse en el IVAM en 2019.

La programación del IVAM para el

próximo año viene marcada por la

celebración del 30 aniversario del

museo. También destacan las

coproducciones internacionales y se

mantienen algunas de las líneas ya

iniciadas en los últimos años: la

importancia de la colección, la apuesta

por dar visibilidad a las mujeres artistas

así como los proyectos

específicamente creados para la

galería 6 del museo dentro de la línea

"El IVAM produce".
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