
N
ot
a
de

pr
em

sa

Departament de Comunicació

i Xarxes Socials

comunicacion@ivam.es

Valencia. El d irector del Institut Valencià

d'Art Modern (IVAM), José Miguel G.

Cortés, y el director del Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-

Villel, han firmado hoy un acuerdo de

colaboración cultural con el objetivo de

compartir los fondos de sus respectivas

colecciones, coorganizar exposiciones

temporales y colaborar en proyectos de

investigación, proyectos relacionados con

las bibliotecas, programas pedagógicos y

actividades culturales de forma conjunta.

El d irector del IVAM, José Miguel G.

Cortés, ha destacado que "para el IVAM es

una gran satisfacción ahondar en la

colaboración con el museo Reina Sofía de

Madrid . Este acuerdo se inscribe en el

marco de la política que hemos

emprendido de cooperación con

importantes museos e instituciones

culturales nacionales e internacionales,

públicas y privadas. En ese sentido

también hemos establecido

colaboraciones con el MAXXI de Roma o

el CaixaForum en aras de aunar esfuerzos

y capacidades para desarrollar programas

artísticos cada vez más amplios y

significativos.".

Asimismo, el director del Reina Sofía,

Manuel Borja-Villel, ha señalado que "este

acuerdo de colaboración se inscribe en la

voluntad ya demostrada por el Reina Sofía

de crear una estructura de museo en red y

rabajar con otras organizaciones,

museos, espacios alternativos. . . Este

trabajar en red es algo que hemos ido

desarrollando a partir de nuestra propia

experiencia”.

La firma de hoy entre los dos museos es

un paso más en la colaboración entre el

IVAM y el Museo Reina Sofía que en los

València. El director del Institut Valencià

d'*Art Modern (IVAM), José Miguel G.

Cortés, i el director del Museu Nacional

Centre d'Art Reina Sofia, Manuel Borja-

Villel, han signat hui un acord de

col·laboració cultural amb l'objectiu de

compartir els fons de les seues

respectives col·leccions, coorganitzar

exposicions temporals i col·laborar en

projectes d'investigació, projectes

relacionats amb les biblioteques,

programes pedagògics i activitats

culturals de forma conjunta.

El director de l'IVAM, José Miguel G.

Cortés, ha destacat que "per a l'IVAM és

una gran satisfacció aprofundir en la

col·laboració amb el museu Reina Sofia

de Madrid. Aquest acord s'inscriu en el

marc de la política que hem emprés de

cooperació amb importants museus i

institucions culturals nacionals i

internacionals, públiques i privades. En

aqueix sentit també hem establit

col·laboracions amb el MAXXI de Roma o

el Caixaforum a fi de conjuminar

esforços i capacitats per a desenvolupar

programes artístics cada vegada més

amplis i significatius".

Així mateix, el director del Reina Sofia,

Manuel Borja-Villel, ha assenyalat que

"aquest acord de col·laboració s'inscriu

en la voluntat ja demostrada pel Reina

Sofia de crear una estructura de museu

en xarxa i treballar amb altres

organitzacions, museus, espais

alternatius... Aquest treballar en xarxa

és alguna cosa que hem anat

desenvolupant a partir de la nostra

pròpia experiència”.

La signatura de hui entre els dos museus

és un pas més en la col·laboració entre

L'IVAM i el Museu Reina
Sofia signen un acord de
col·laboració per a
compartir els fons de les
seues col·leccions i
coorganitzar exposicions

El IVAM y el Museo Reina
Sofía firman un acuerdo
de colaboración para
compartir los fondos de
sus colecciones y
coorganizar exposiciones
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últimos años han intensificado sus

relaciones en cuanto al intercambio de

obras de sus respectivas colecciones, en

los préstamos de publicaciones y archivos

de sus bibliotecas y en la organización de

exposiciones.

Fruto de esta estrecha colaboración ha

sido la cesión de obra del Reina Sofía de

Eusebio Sempere para el CADA de Alcoi o

la pieza de pop-art Socialité de Andy

Warhol y Basquiat que puede verse

actualmente en la exposición Tiempos

Convulsos en el IVAM.

En línea con la voluntad de consolidar y

ampliar esta colaboración cultural, hoy se

ha firmado un protocolo de intenciones

que pretende impulsar esta estrecha

relación entre dos de los museos más

significativos e importantes de España.

Este acuerdo se irá desarrollando en los

próximos meses y años. Lo más inmediato,

entre otras cosas, será una muestra de

escultura española del siglo XX con piezas

de las colecciones de los dos museos que

podrá verse en el IVAM de Alcoi. Además

se está colaborando en la programación

conjunta de un ciclo de Josep Renau

cineasta que podrá verse tanto en Madrid

como en Valencia.

l'IVAM i el Museu Reina Sofia que en els

últims anys han intensificat les seues

relacions quant a l'intercanvi d'obres de

les seues respectives col·leccions, en els

préstecs de publicacions i arxius de les

seues biblioteques i en l'organització

d'exposicions.

Fruit d'aquesta estreta col·laboració ha

sigut la cessió d'obra del Reina Sofia

d'Eusebio Sempere per al CADA d'Alcoi

o la peça de pop-art Socialité d'Andy

Warhol i Basquiat que pot veure's

actualment en l'exposició Temps

Convulsos en l'IVAM.

En línia amb la voluntat de consolidar i

ampliar aquesta col·laboració cultural,

hui s'ha signat un protocol d'intencions

que pretén impulsar aquesta estreta

relació entre dues dels museus més

significatius i importants d'Espanya.

Aquest acord s'anirà desenvolupant en

els pròxims mesos i anys. El més

immediat, entre altres coses, serà una

mostra d'escultura espanyola del segle

XX amb peces de les col·leccions dels

dos museus que podrà veure's en l'IVAM

d'Alcoi. A més s'està col·laborant en la

programació conjunta d'un cicle de

Josep Renau cineasta que podrà veure's

tant a Madrid com a València.
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