L' IVAM presenta l'intervenció:

Convocatòria

Dimarts, 17 de setembre, 11:00h
Explanada de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

Departament de Comunicació
i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es

València. El director de l'Institut
Valencià d’Art Modern, José Miguel G.
Cortés, i l'artista Carmen Calvo ,
presentaran als mitjans la intervenció
Los cielos están cosidos, el dimarts 17
de setembre a les 11,00 hores, a
l'esplanada de l'IVAM.

València . El director del Institut Valencià
d’Art Modern, José Miguel G. Cortés , y la
artista Carmen Calvo , presentarán a los
medios la intervención Los cielos están
cosidos, el próximo martes 17 de
septiembre a las 11,00 horas, en la
explanada del IVAM.

El projecte que ha ideat Carmen Calvo
per al museu, dins de la línia IVAM
PRODUEIX, és un retrat d'una dona
anònima realitzat a escala de 9m x
9m intervinguda a manera de collage.
Representa a totes les dones
anul·lades i manipulades amb
l'objectiu d'evocar al vianant la
igualtat entre homes i dones i
evidenciar el rebuig a la violència de
gènere.

El proyecto que ha ideado Carmen Calvo
para el museo, dentro de la línea IVAM
PRODUCE , es un retrato de una mujer
anónima realizado a escala de 9m x 9m
intervenida a modo de collage.
Representa a todas las mujeres anuladas
y manipuladas con el objetivo de evocar
al viandante la igualdad entre hombres y
mujeres y evidenciar el rechazo a la
violencia de género.

Amb motiu de la presentació
d'aquesta obra, el dimarts 17 de
setembre a les 19,30 hores Carmen

Calvo i el director de l'IVAM, José
Miguel G. Cortés, conversaran sobre
el treball de l'artista i sobre aquest
projecte que ocuparà la façana de
l'IVAM fins al 29 de desembre.

Con motivo de la presentación de esta
obra, el martes 17 de septiembre a las
19,30 horas Carmen Calvo y el director
del IVAM, José Miguel G. Cortés,
conversarán sobre el trabajo de la artista
y sobre este proyecto que ocupará la
fachada del IVAM hasta el 29 de
diciembre.

17_09_2019

