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Final de partida.
Jordi Teixidor

3 de febrer - 5 de juny de 2022
Galeria 7
Comissari: Ramón Escrivá

L’exposició Final de partida, dedicada a Jordi Teixidor
(València 1941), està concebuda com una exploració de
la gramàtica pictòrica desenvolupada per aquest artista
en el terreny de l’abstracció, durant més de sis dècades.
La mostra incorpora obres realitzades des dels seus
inicis com a pintor, vinculat als grups d’avantguarda
Nueva Generación i Antes del Arte, així com una cuidada
selecció de pintures de les sèries més significatives
de la seua llarga trajectòria, en diàleg amb les obres
pertanyents a la coŀlecció de l’IVAM.
En aquest sentit, l’exposició fa atenció
especialment a la producció més recent i inèdita
de Teixidor, i rastreja, a través de la inclusió d’obres
de Barnett Newman, Ad Reinhardt o Juan van der
Hamen, algunes de les fonts que han inspirat les seues
investigacions en el camp de la pintura abstracta.
Final de partida es completa amb una sèrie
de materials processuals escassament coneguts,
procedents de l’arxiu de l’artista: quaderns de notes
i dibuixos, polaroids, o esquemes i organigrames que
donen fe dels complexos procediments ideats per
Teixidor per a dur a terme la seua pintura i les seues
diverses exposicions al llarg del temps. L’obra de Teixidor
indaga de manera obsessiva en la fisicitat mateixa de la
pintura, en la investigació de l’espai i en la tensió vibrant
entre la geometria i el gest.

Jordi Teixidor
Sense títol, 2013
Oli i fusta sobre tela
Col·lecció de l’artista
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Anni i Josef Albers. L’art
i la vida

24 de febrer – 19 de juny de 2022
Galeria 2
Comissària: Julia Garimorth
Coproducció: MAM-Museu d’Art Modern de París; IVAM
Institut València d’Art Modern
En el marc de WORLD DESIGN CAPITAL VALÈNCIA 2022

Anni Albers
Wallhanging, 1925
Llana i seda
© The Josef and Anni Albers
Foundation /VEGAP, 2021
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L’exposició presenta el treball de dos grans artistes,
Anni i Josef Albers, que foren pioners de la modernitat
en el segle XX a través de les seues línies de producció
artística. Si bé van desenvolupar el seu treball de
manera independent, va ser la intimitat i complicitat
de la seua relació que els va permetre, al llarg de la
seua carrera, fer-se costat i reforçar-se mútuament,
alhora que enriquien el treball de l’altre des d’un diàleg
continuat basat en el respecte.
Anni i Josef Albers es van conéixer en la Bauhaus
el 1922 i es van casar tres anys després. Al llarg de la
seua vida i de la seua carrera artística, van compartir la
creença que l’art ha d’estar en el centre de l’existència
humana, ja que l’art —segons ells— és capaç de
transformar profundament el món.
La mostra cobrirà per complet les seues
carreres artístiques, tant individualment com conjunta,
i serà la primera vegada que es presente a Espanya
el treball dels artistes com a parella al llarg de les
seues diferents etapes creatives. L’exposició estarà
organitzada de manera cronològica i es compondrà de
prop de 350 obres entre pintures, fotografies, disseny i
tèxtils, peŀlícules, material documental, com també una
selecció de peces de mobiliari de l’etapa de la Bauhaus
que representaran les fites fonamentals en la carrera
d’aquesta parella d’artistes.

Josef Albers
Silló, model ti244, c. 1929
Faig laminat, tub d’acer, tela
de tapisseria
© The Josef and Anni Albers
Foundation /VEGAP, 2021
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Ruta gràfica. El disseny
del so de València

3 de març - 12 de juny de 2022
Galeria 6
Comissaris: Alberto Haller, Antonio J. Albertos i Moy
Santana
En el marc de WORLD DESIGN CAPITAL VALÈNCIA 2022

Ruta Gràfica. El disseny del so de València és una
exposició que busca radiografiar un dels aspectes
menys coneguts entorn de l’escena clubbing generada
i desenvolupada a la ciutat entre els anys huitanta i
noranta: la cartelleria i el disseny gràfic.
El seu objectiu és oferir un relat unificador sobre
l’evolució del disseny gràfic entorn del que popularment
es va denominar Ruta del bacalao, i fer-ho transitant
un recorregut que parteix de la tradició valenciana del
còmic i la iŀlustració, entronca amb l’arribada de la
modernitat musical i estètica al nostre país en els anys
huitanta, i desemboca en les tècniques digitals que
van definir l’última etapa del fenomen. Un itinerari la
proposta del qual s’exposarà per mitjà de nombroses
entrevistes personals fetes a diferents agents vinculats
amb el procés de disseny (dissenyadors / artistes,
impressors i gestors culturals), juntament amb una
selecció de la cartelleria i el marxandatge paradigmàtics
de l’època.
Ruta Gràfica pretén oferir un discurs coherent
sobre els inicis, el desenvolupament i la conformació
d’una estètica i un imaginari molt particulars nascuts
a València, i alhora reivindicar la seua notable vàlua
artística i cultural.

Quique Company i Paco
Bascuñán
ACTV, c. 1993
Collage
Coŀlecció de Julio Andújar

Autor desconegut
Spook Factory, c. 1989
Tècnica mixta
Coŀlecció de Bernardino Solís
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Anna Boghiguian
A vegades,
inesperadament, el
present es troba amb
el passat

10 de març – 4 de setembre de 2022
Galeria 4
Comissariat: Thomas Thiel i Nuria Enguita
Coproducció: Museum für Gegenwartskunst Siegen IVAM Institut València d’Art Modern

Primera exposició monogràfica dedicada a Anna
Boghiguian (el Caire, 1946) al nostre país. En la seua
obra, l’artista egipciocanadenca d’origen armeni, explora
l’impacte històric, econòmic, social i polític que, en el
present, tenen determinats fets del passat. Boghiguian
utilitza la imatge com a escriptura i l’escriptura com
a imatge per a desplegar una manera de pensar i una
poètica compromesa amb el món; assajos visuals que
demostren l’impacte sostingut de la història política i
les condicions econòmiques del món contemporani.
En el pensament de l’artista, el colonialisme
funciona com a frontissa d’un profund canvi radical en
l’articulació de les relacions de l’ésser humà amb el
món, per més que les seues imatges sorgisquen sempre
de la seua experiència, de la trobada personal amb uns
certs llocs i objectes que romanen i que provoquen una
resposta emocional i cognitiva. Boghiguian, en continu
moviment, transforma aquestes experiències en llibres
d’artista, dibuixos, pintures, figures retallades en l’espai,
collages o instaŀlacions.
Considerada una de les artistes contemporànies
més interessants del nostre temps, Boghiguian ha
realitzat exposicions individuals en l’SMAK, Gant (2020);
Tate St. Ives, (2019); New Museum, Nova York (2018);
Castello de Rívoli, Torí (2017); Carré d’Art, Nimes (2016).
Igualment ha participat en Documenta 13 a Kassel
i en les biennals de Xarjah (2011), São Paulo (2014),
Istanbul (2015), Santa Fe (2016) i Sydney (2020). Va rebre,
juntament amb altres artistes, el Lleó d’Or al Pavelló
Armeni de la 56 Biennal de Venècia (2015).

Anna Boghiguian
From the Palace to the Ditch, 2021
Vista de la instaŀlació en el MGKSiegen
Cortesia de l’artista. Foto: Philipp
Ottendörfer
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Zanele Muholi

6 d’abril - 4 de setembre de 2022
Galeria 5
Comissari: Yasufumi Nakamori
Coproducció: Tate Modern, Londres; Maison Européenne
de la Photographie, París; Gropius Bau, Berlín; IVAM
Institut València d’Art Modern.

Zanele Muholi (Umlazi, Sud-àfrica, 1972) artista i
activista visual, és un/a de les més aclamats/des
fotògrafs/es en actiu. Es defineix com a persona de
gènere no-binari i usa els pronoms ells/elles per a
referir-se a si mateix/a. El seu treball en fotografia,
vídeo i instaŀlació, que tracta temes com la raça, el
gènere i la sexualitat, ha sigut exposat per tot el món.
En aquesta mostra, produïda per la Tate Modern, es
presentaran al voltant de 260 fotografies i serà la més
àmplia de la seua trajectòria artística fins a dia de hui.
Des de fa més de vint anys, Muholi fa fotografies
que documenten i celebren les vides de les comunitats
negres, lesbianes, gais, trans, queer i intersex a Sudàfrica. En les seues primeres sèries, titulades Only Half
the Picture, Muholi captura moments d’amor i intimitat,
però també imatges que aŀludeixen a esdeveniments
traumàtics, ja que, malgrat la promesa d’igualtat
establida en la Constitució Sud-africana de 1968, les
comunitats LGTBIQA+ del país continuen sent objectiu
de la violència. En Faces and Phases cada participant
mira directament a la càmera, desafiant la persona que
mira a mantindre la mirada. Aquestes imatges, així com
els testimoniatges que les acompanyen, formen l’arxiu
d’una comunitat de persones que arrisquen les seues
vides per fer front a la discriminació. Una altra sèrie
fonamental del seu treball és Brave Beauties, basada
en l’apoderament de les persones de gènere no-binari i
dones transsexuals. En la sèrie Somnyama Ngonyama,
Muholi gira la càmera cap a ells/es mateixos/es oferint
unes imatges potents i reflexives, que exploren temes
com el treball, el racisme, l’eurocentrisme i la sexualitat.
En 2016, Zanele Muholi va rebre l’Infinity Award
de l’International Center of Photography i el cavaller de
l’Orde de les Arts i les Lletres i és membre honorari de
la Royal Photographic Society des de 2018.

Zanele Muholi
Bester I, Mayotte, 2015
Fotografia
Cortesia de l’artista i Stevenson, Ciutat
del Cap/Johannesburg/Amsterdam and
Yancey Richardson, Nova York
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Mar Arza

26 de maig - 16 d’octubre de 2022
Galeria 3
Comissària: Nuria Enguita

Mar Arza
Gleba, 2019-2020
Figureta de terra cuita
Cortesia: Galeria Rocio SantaCruz,
Barcelona

Exposició dedicada a l’obra de l’artista Mar Arza (Castelló
de la Plana, 1976), que durà a terme un projecte
específic per a la Galeria 3 de l’IVAM. La trajectòria
de Mar Arza es caracteritza per integrar, en les seues
obres, un debat sobre les paraules i la seua dimensió
sensible i matèrica. Tria llibres, selecciona pàgines,
dissecciona meticulosament textos i frases, o emfatitza
paraules que adopten formes escultòriques. S’aproxima
al llenguatge des de les ressonàncies pròpies adscrites
a la poesia, per a resignificar el joc entre metàfora i
literalitat. En aquest sentit, explora l’ús del llenguatge
—sobretot el poètic— en contextos que no li són
propis, reconfigura punts cecs i propicia talls de sentit,
incisos que revelen altres possibles interpretacions i
transformacions.
En la línia de les seues investigacions, l’art
s’aproxima a la filosofia i projecta dubtes sobre
l’autoritat del món real. Entre els temes que
desenvolupa l’artista hi ha la poètica dels temps
circulars, la conflictivitat del present i la memòria
històrica, la relació laboral i material de l’artista, la
interrogació sobre la iŀlegibilitat de l’art contemporani,
la foscor dels llocs del poder, els evidents sistemes
de control que hi ha darrere del concepte de l’atzar
o la projecció de paraules que responguen a noves
concepcions.
Mar Arza és llicenciada en Belles Arts per la
Universitat Politècnica de València, amb un període
d’estudis en el Carnegie Mellon School of Art de
Pittsburgh (Pennsylvania) i té un Màster en Escultura a la
Winchester School of Art (Universitat de Southampton,
el Regne Unit), per al qual va resultar becada per la
Fundació Cañada-Blanch.

Mar Arza
Feuille volante, 2008
Paper
Col·lecció de l’artista
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Carmen Calvo

14 de juliol - 6 de novembre de 2022
Galeria 1
Comissariat: Nuria Enguita i Joan Ramón Escrivà

Aquesta exposició s’inscriu dins de la concessió del
Premi Julio González 2022 a Carmen Calvo (València,
1950), i pretén donar una visió global de les recerques
conceptuals i formals del seu treball. La Galeria 1 del
museu es convertirà en un transsumpte de l’estudi de
l’artista, on les obres d’art conviuen amb els objectes,
les imatges, els espais i les referències que, a manera
de gabinet de meravelles, són la vertadera matèria del
seu treball.
Des dels seus primers Paisatges i
Reconstruccions de la dècada dels setanta, Calvo s’ha
interessat per les acumulacions, les classificacions i
les ordenacions d’objectes. Les formes abstractes fetes
de fang i apegades al llenç dels seus inicis han anat
evolucionant, abandonant l’abstracció, cap a objectes
i imatges trobades i intervingudes, que conformen
universos singulars. La seua obra suposa una contínua
recombinació d’objectes, idees, desitjos, fantasies i
pors que, en les seues diverses configuracions formals,
proposen una mirada interior i pròpia sobre la capacitat
dels objectes de revelar significats inconscients i
invisibles, però que marquen i defineixen les identitats,
sempre en disputa. La seua mirada crítica cap a
l’opressió i la desigualtat de les dones s’ha intensificat
en les últimes dècades mitjançant l’ús d’imatges
fotogràfiques intervingudes que, de manera molt
directa, mostren les dones silenciades, maltractades en
la seua quotidianitat laboral, festiva o familiar: cossos
mutilats a manera de relíquies, rostres esborrats i
vetlats, o ocults sota globus, draps o joguets.
Aquesta exposició pretén abastar tota una
trajectòria, una contínua escriptura del món a través de
les seues restes iconogràfiques i materials.

Carmen Calvo
No oímos nada, no sabemos nada,
escuchamos, 2020
Fragments de maniquí acoblats
Col·lecció de l’artista
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Lluny del buit. Zero i
l’art de postguerra a
Europa

29 setembre de 2022 – 12 de febrer de 2023
Galeria 5
Comissari: Bartomeu Marí

Yves Klein
F95, de la sèrie Pinturas de
Fuego, 1961
Cartó cremat
IVAM Institut Valencià d’Art
Modern, Generalitat
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En el panorama desolat i derruït en què amaneix Europa
central després de la II Guerra Mundial, la pràctica de
l’art contemporani expressava els dubtes i pesars que
tenallen un ésser humà desorientat, econòmicament
arruïnat i moralment derrotat. L’expressionisme
existencialista, gestual i «brut», domina la pràctica de
la pintura quan els joves artistes de Düsseldorf, Otto
Piene, Heinz Mack i posteriorment Günter Uecker,
encunyen el nom del grup ZERO, les idees del qual
difonen per mitjà de la revista del mateix nom.
Entre 1958 i 1968 apareixeran tres números de la
revista ZERO que, com si d’un imant es tractara, anirà
atraient artistes provinents de França, Itàlia, Bèlgica i
Holanda. Molt prompte, Yves Klein, Jean Tinguely, Piero
Manzoni, Daniel Spoerri, entre molts altres, participaran
assíduament en exposicions i esdeveniments ZERO,
o associats a ZERO. Els artistes entorn de ZERO van
compartir una sèrie d’idees i principis que els van
unir més enllà de divergències estilístiques, materials
o programàtiques. Van buscar crear «èxtasi a través
del color» i van intentar que la pintura «vibrara» per
i en si mateixa. Van tractar la llum com a matèria
primera i van introduir el moviment, endogen o exogen,
com a condició natural de les seues obres. A l’excés
de la gestualitat expressiva van oposar estratègies
creatives que recorden la investigació científica o
l’alquímia. Seguint els experiments amb llum i les
formes de l’enginyeria iniciats per Moholy-Nagy o els
constructivistes russos, van portar la pràctica de l’art
d’avantguarda prop de l’entusiasme en la ciència com a
motor de progrés i avanç de la humanitat.
En ZERO podem destacar la participació en
nombroses exposicions i publicacions d’artistes dones
com ara Yayoi Kusama, Dadaimo (Eduarda Emília Maino),
Nikki de Saint-Phalle, Grazia Varisco, Martha Boto,
Nanda Vigo, Tomma Wemberg o Maria Vieira, a més
d’artistes menys conegudes com Ina Moldow, Anna
Thornwest, Marianne Aueo Lucia de Lucindo.
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Teresa Lanceta

6 d’octubre de 2022 - 5 de febrer de 2023
Galeria 4
Comissàries: Nuria Enguita i Laura Vallés
Coproducció MACBA-Museu d’Art Contemporani de
Barcelona; IVAM Institut Valencià d’Art Modern.

A principis dels anys setanta, Teresa Lanceta (Barcelona,
1951) va prendre la decisió de teixir com a mitjà
d’expressió artística, fet que va forçar els límits de la
comprensió sobre el que es considera o no art. La seua
aproximació al teixit se centra en els elements formals,
en el que els teixits tenen d’original i propi: els seus
lligaments, materials, tradicions i tècniques.
El teixit com a motiu, material i forma de
creació ha subsistit al llarg de tota la seua trajectòria
i s’ha transformat a través de diversos enfocaments
i temàtiques: com a codi obert al servei d’una
coŀlectivitat; en relació amb l’art popular, l’«altre art»;
en diàleg crític amb la pintura; plantejant qüestions de
gènere que pensen el treball de les dones; fent visible la
comunicació no verbal d’històries i afectes; mostrant les
diferents formes de vida en comunitat. La pervivència
dels altres, la seua memòria, és present en la major part
del seu treball.
Aquesta exposició reunirà tota la trajectòria artística de
Teresa Lanceta des dels anys setanta fins a l’actualitat i
inclourà una àmplia selecció dels seus tapissos, llenços,
pintures, dibuixos, escrits i vídeos, per a oferir la més
extensa aproximació al seu treball fins hui.

Teresa Lanceta
La macarena (El raval), 2021
Teles cosides i pintades
Coŀlecció de l’artista
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Julio González

27 d’octubre de 2022 - 15 d’octubre de 2023
Galeria 2
Comissari: Juan José Lahuerta

L’historiador i crític d’art i arquitectura, Juan José
Lahuerta, serà l’especialista encarregat de revisar el
fons Julio González de la Coŀlecció de l’IVAM per a
atorgar nova llum sobre el treball d’aquest gran artista,
allunyant-lo d’uns certs mites sobre la seua vida i la
seua obra que han perviscut des de mitjan segle passat.
Segons Juan José Lahuerta, l’obra de Julio
González és víctima de la construcció historiogràfica
de l’art modern i de les avantguardes —o del Moviment
Modern—, que es projecta sobre tota la seua obra,
deformant-la des de la talaia, primer, de la seua època
suposadament (més) abstracta i, segon, des de la seua
recuperació en els anys cinquanta, quan les històries
de l’art modern es revisen (pel MoMA, principalment),
en termes de descontextualització, formalisme i domini
de l’abstracció. La vida de Julio González i els períodes
o etapes suposades de la seua obra s’escriuen com a
afirmació d’aquests tòpics.
Així doncs, aquesta nova presentació de la seua
obra es basarà en un estudi de la coŀlecció sense el
prejudici de la història operativa: oblidant González per
a descobrir la seua complexitat, com a obra i com a
coŀlecció. Considerant per igual totes les «etapes», totes
les «temàtiques» i totes les «arts», en els contextos
que ens donen els extraordinaris materials d’arxiu
(documents, fotografies, etc.) i la història pròpia de
la(es) seua(es) època(ques).

Julio González
Masque aceré, c. 1929-1930
Ferro forjat, tallat i soldat
IVAM Institut Valencià d’Art Modern,
Generalitat Donació C. Martínez i V.
Grimminger, París
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En una casa

10 de novembre de 2022 - 20 de març de 2023
Galeria 3

Genealogia del treball
de la llar i les cures

Ana Penyas
Interna, 2020
La il·lustració forma part de la publicació
“Biosindicalismo desde los territorios domésticos”,
escrita per Territorio Doméstico i l’Observatori
Jeanneth Beltrán (de descàrrega gratuïta).

Un projecte d’Alba Herrero i Ana Penyas

Ana Penyas
Madredeleche, 2021
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En una casa, la proposta d’Alba Herrero i Ana Penyas
concebuda específicament per a la Galeria 3 de l’IVAM,
presenta un caràcter híbrid entre la narració gràfica i la
investigació social. Posa el focus en el treball de la llar
i les cures remunerades, aquelles que es duen a terme
fora de la casa pròpia, en la intimitat d’una llar aliena,
siga dins de l’economia formal o informal. Es tracta
d’un treball feminitzat i precaritzat, on es reprodueix la
construcció social de la seua responsabilitat com una
qüestió inherentment femenina. Malgrat la centralitat
de les cures per a la sostenibilitat de la vida, aquestes
han sigut històricament invisibilitzades i desplaçades en
àmbits com l’econòmic i el polític.
Els imaginaris i les maneres d’anomenar aquest
treball han canviat al llarg de la història en funció de
les transformacions polítiques i culturals: del servei
domèstic vinculat a l’èxode rural durant la dictadura
franquista sota el model del nacionalcatolicisme, fins a
la deriva de les treballadores de la llar actuals i la seua
relació amb les cadenes globals de cures.
En una casa proposa un recorregut entre l’àmbit
íntim i el polític. A partir de material d’arxiu i de les
experiències de vida de dones de diferents edats i
procedències, treballadores de la llar i de les cures la
majoria, però també ocupadores, la proposta recorre
els canvis temporals, espacials i socials vinculats a
aquest treball. D’aquesta manera, posa l’accent en les
desigualtats socials que travessen aquests processos.
Per mitjà de diferents formats —una exposició, una
publicació i diverses activitats públiques— es proposa
una relectura oberta sobre els models de família i de
treball, les trajectòries de la mobilització coŀlectiva
per a la reivindicació de drets i condicions de treball
dignes, i les motivacions i expectatives de vida dels
qui fan el treball i els qui el reben. En definitiva, sobre
l’organització social de les cures.
L’exposició es completarà amb les sèries d’Ana
Penyas, Tot sota el sol i En transició.
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Asger Jorn

1 de desembre de 2022 - 16 d’abril 2023
Galeria 1
Comissari: Ellef Prestsaeter

Aquesta mostra presenta un estudi ampli i atractiu
sobre la pràctica de l’artista danés Asger Jorn (19141973). La trajectòria de Jorn se centra en l’enteniment
de l’art de postguerra, incloent-hi les relacions entre
l’expressionisme abstracte, l’art pop i la pràctica social.
El seu treball aprofundeix en el diàleg entre la pintura i
l’avantguarda, entre l’art i la producció de coneixement.
L’exposició no se centrarà només en la seua faceta
de pintor, sinó que posarà Jorn en context, tendint a
diverses situacions múltiples i superposades.
Hi ha tres aspectes de l’exposició que implicaran
una reformulació important del treball de Jorn tal com
s’ha entés fins ara: en primer lloc, l’exposició documentarà
i emfatitzarà el notable abast de la pràctica artística
de Jorn durant tota la seua vida, aprofundint en el seu
treball amb obra gràfica i altres experimentacions en
publicacions, com revistes. Igualment, basant-se en noves
investigacions, l’exposició afirmarà que la comprensió de
la participació de Jorn en el moviment situacionista va
ser a través de la influència del seu amic Guy Debord. Es
publicaran les cartes, fins ara inèdites, de Jorn a Debord
que revelaran fins a quin punt Jorn va estar compromés
amb la comprensió de la pràctica situacionista. Finalment,
la mostra presentarà l’estudi més profund fins hui
sobre les activitats del projecte d’investigació històrica
d’art experimental que Jorn va emprendre en la dècada
dels anys seixanta, amb el nom d’Institut Escandinau
de Vandalisme Comparatiu (SICV). Un dels objectius
principals del SICV era produir una sèrie de llibres de
fotografies que documentaren 10.000 anys d’art popular
nòrdic. Un projecte artístic que es compara amb projectes
històrics de l’art com l’Atles Mnemosyne d’Aby Warburg i el
Museu Imaginari d’André Malraux.

Asger Jorn
Foule folle, 1960
Oli sobre tela
IVAM Institut Valencià d'Art
Modern, Generalitat
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IVAM ALCOI
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Qüestions sobre
el contemporani.
Coŀlecció de l’IVAM

6 de maig de 2022- 8 de gener de 2023
Comissària: Diana Guijarro

Aquest projecte d’investigació curatorial proposa
endinsar-nos en les coŀleccions de l’IVAM sota
l’imaginari del contemporani, un concepte que ens
serveix per a explorar les múltiples possibilitats de
lectura que s’amaguen darrere d’unes obres concebudes
ara com a cossos de preguntes.
Amb aquesta premissa, aquest projecte vol
indagar unes peces i les seues possibles relacions
pensades com la significació plural d’un després,
entenent que l’àmbit expositiu pot convertir-se a
vegades en el lloc per a la resistència, però també en
l’oportunitat de comprometre’ns amb altres formes de
producció dels missatges. Una estructura dialògica en
la qual coŀlideixen les formes artístiques establides
dins d’un mateix entramat de dilemes i estratègies, i on
seran les obres i la visió que llancem sobre aquestes
les que codifiquen la informació passant-la d’un lloc
a un altre, retornant-la i tornant a amplificar els seus
significats amb nombroses interconnexions.
L’exposició esdevé així una maquinària de reflexos
que configura un nou context, un lloc capaç de mesurar
un temps determinat que funciona transversalment, en
què una particular performativitat material ens permet,
com a espectadors, localitzar aquelles absències o
ombres que romanen a l’espera de ser reivindicades.
Aquestes són les «tenebres» que permeten percebre,
en la foscor, una manera de ser contemporani que es
transforma en una acció, una via d’insubordinació.

Ross Bleckner
Red Flower 2, 1993
Oli sobre tela
IVAM Institut Valencià d'Art Modern,
Generalitat
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IVAM AL TERRITORI
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Gabriel Cualladó en la
Coŀlecció de l’IVAM

21 de gener - 2 maig de 2022
Museu Antonio Ferri, Bocairent
Comissària: Sandra Moros

Gabriel Cualladó
La Albufera, València, 1985
Fotografia a les sals de plata sobre paper
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
Donació de l’artista

Programa d’exposicions IVAM 2022

Donant continuïtat a la Capitalitat Cultural de Bocairent
de l’any 2021, l’IVAM presenta una exposició de l’artista
Gabriel Cualladó al Museu Antonio Ferri d’aquesta
localitat. Aquesta exposició és, al seu torn, el resultat d’un
important procés d’investigació, catalogació i digitalització
del fons de Gabriel Cualladó en l’IVAM, fet en coŀlaboració
amb experts en documentació i catalogació de fotografia,
conservació preventiva i digitalització.
Gabriel Cualladó va nàixer a Massanassa (València)
l’any 1925, i es va traslladar a Madrid el 1941. Va ser un
fotògraf que va formar part del grup AFAL i del moviment
de renovació de la fotografia a Espanya en la segona
meitat del segle XX. Va fer les seues primeres fotografies
al seu fill primogènit, al costat dels seus amics, amb
una càmera Capta. A partir d’ací creix el seu interés per
la fotografia i comença un aprenentatge autodidacta.
Cualladó es definia a si mateix com un fotògraf amateur
en una època en què aquesta expressió s’associava a
artistes sense restriccions. Això li va permetre explorar
amb la fotografia alguns límits a penes visitats fins
aleshores. Va desmuntar l’enquadrament i va abandonar
les convencions de la composició.
L’obra de Cualladó destaca per impregnar
d’humanisme la trista realitat de la postguerra i
compondre un univers propi. Cualladó no busca temes
ni persones rellevants, sinó que, amb la seua mirada
més humanista, capta els instants de la vida quotidiana.
Amics, familiars i personatges anònims conformen una
atmosfera íntima i pròxima.
En 1956 el fotògraf va entrar a formar part de
la Reial Societat Fotogràfica, i un any més tard del
grup AFAL. Com altres artistes de la seua generació,
entre ells els cineastes Juan Antonio Bardem amb
Muerte de un ciclista (1955) o Luis García Berlanga amb
Bienvenido, Mister Marshall (1952), pròxims al realisme
social, Cualladó va tractar d’introduir en la seua obra el
neorealisme italià. A partir de 1980 va formar part del
grup de fotògrafs espanyols seleccionats per la revista
Nueva Lente per a participar en els Rencontres d’Arles.
En 1994 va obtindre el Premi Nacional de Fotografia del
Ministeri de Cultura d’Espanya.
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Art en una terra erma
(1939-1959). Coŀlecció
de l’IVAM
19 de maig - 4 de setembre de 2022
Museu Belles Arts de Castelló
Comissariat: Nuria Enguita, Teresa Millet, Nacho París

La història de l’art més convencional ha descrit,
especialment des dels anys trenta del segle XX,
l’esdevindre de les arts com una constant superació
d’estils; una evolució, una successió lineal, un progrés que,
centrat en l’especificitat de l’objecte artístic, avançaria cap
a una major puresa de l’obra i en la qual les diferències,
la separació entre les maneres de fer dels diversos estils,
serien fonamentals. Art en una terra erma (1939-1959)
assaja una lectura en què, per contra, es proposen més
les continuïtats, les semblances, les connexions i els
ecos mutus de maneres de fer diverses, partint d’un fil
conductor fonamental i d’alguna manera excepcional: quan
la trama dels esdeveniments històrics és tal que resulta
absolutament determinant en les decisions poètiques,
discursives, formals o estilístiques; en la mirada i el
pensament de la humanitat sobre si mateixa.
Els finals de la Guerra Civil espanyola i de la
Segona Guerra Mundial proposen mons antagònics,
escenaris radicalment diferents, però els dos han
d’edificar-se sobre una terra erma: en el dolor, i malgrat
les ruïnes i els enderrocs materials, espirituals, físics i
ètics que la destrucció absoluta de la guerra produeix.

Aquesta exposició proposa una mínima ordenació
a partir de les diferències d’accent d’una mateixa
llengua, segons domine més o menys l’emoció o la raó,
l’intuïtiu o l’analític. Es dedica un apartat especial a
l’art quan es fa expressament polític, quan fita amb la
propaganda, i recull així l’intens debat entorn del sentit
de la seua autonomia. Així mateix, persegueix també
establir connexions entre l’art i la societat per a tractar
d’acostar-se al sentir d’una època a través de la imatge
i la cultura visual, proposant una mirada fotogràfica
entorn de la reconstrucció de la vida quotidiana; així
com la presència (subtil o explícita) de les ideologies per
mitjà de diverses produccions editorials i d’iŀlustració
gràfica de l’època (cartells, llibres, anuncis, revistes,
etiquetes…).
Constituïda fonamentalment per obres
pertanyents a la coŀlecció de l’IVAM, la mostra reuneix
treballs de Julio González, Man Ray, Marcel Duchamp,
Carlos Pascual de Lara, Manolo Gil, Jacinta Gil, Arshile
Gorki, Lee Krasner, Ad Reinhardt, Karel Appel, Asger
Jorn, Lucebert, Dubuffet, André Masson, Henri Michaux,
Antoni Tàpies, Antonio Saura, Manolo Millares, Juana
Francés, Menchu Gal, Josef Albers, Andreu Alfaro,
Eusebio Sempere, Monika Buch, Jorge Oteiza, Eduardo
Chilllida, Pablo Palazuelo, Salvador Soria, Josep Renau,
John Heartfield, Catalá-Roca, els germans Mayo, etc.

Manolo Gil
Coo y su hijo, 1955
Tècnica mixta sobre tela
IVAM Institut Valencià d’Art
Modern, Generalitat
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Lee Krasner
Abstract nº2, ca. 1946-1948
Oli sobre tela
IVAM Institut Valencià d’Art Modern,
Generalitat

Francesc Català i Roca
Gitanilla, Montjuïc, 1955
Fotografia a les sals de plata sobre paper
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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IVAM
PROGRAMES PÚBLICS
OCTUBRE 2021 - JUNY 2022

Programes públics IVAM 2022
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IVAM
Programes públics
Octubre 2021 - juny 2022

La programació d’Activitats i Educació
de l’IVAM es genera en la relació amb la
seua col·lecció, les seues exposicions i el
seu entorn. Proposa un programa situat,
que té en compte les seues dues seus
actuals (València i Alcoi) i el territori més
ampli en el qual s’inscriu i el singularitza,
la Comunitat Valenciana. Des d’aquesta
especificitat treballa per dialogar amb el
context immediat i amb el món, potenciant
la descentralització i l’accessibilitat física
i virtual. Una proposta que entén el museu
com un recurs que reinventa els seus
usos i que articula sabers i diferències.
Una programació que posa el focus en els
temps dilatats, potenciant les activacions,
cicles i programes que s’estenen en el
temps i en el territori, per a intentar teixir
una xarxa d’esdeveniments, aprenentatges,
afectes i efectes duradors.

Alguns dels programes nous que s’inicien
aquesta tardor són Art i Context,
Poliglotia, la Ruta 99 o Lector mutant
(títol provisional). Mentre que els cicles
i accions que continuen les seues línies
investigadores precedents, són Radicants
i Presents densos. En educació Torna,
Renau!, El rumrum serà memorable, A prop
o l’Extraordinari activaran processos de
llarga duració amb la comunitat escolar.
Juntament amb aquestes, s’aniran
generant altres activacions específiques
i més delimitades en el temps, com ara
conferències, laboratoris, tallers familiars,
visites comentades o tàctils, o sessions per
a escoles.

Ordenat al voltant d’unes línies de força
que conformen el seu esquelet, aquest al
seu torn sosté cada una de les activitats
i propostes: Col·lecció i exposicions,
Programes, Contextos (Barri, Ciutat,
Territori, Virtual), Biblioteca i publicacions,
Educació i Arxiu.

Programes públics IVAM 2022
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Programes que s’inicien

PROGRAMA D’ART I CONTEXT/ Programes
Equip curatorial 2021/2023
Júlia Castelló (Barcelona, 1992), Ali A. Maderuelo
(València, 1993), Carles Àngel Saurí (València, 1992)
És un projecte bianual que es compon d’actuacions,
produccions, tallers, xarrades, converses i nous formats
d’investigació i producció de la pràctica artística i el
pensament contemporani.
Es proposa com un diàleg entre la nova producció
de cinc projectes artístics i el públic actiu del context
(local i internacional); com un procés d’intercanvi entre
els recursos institucionals (col·lecció, exposicions,
departaments, sabers), les veus convidades (artistes,
crítiques, comissàries, artesanes, pedagogues) i els
espais d’intervenció (museu, web, catàleg). En definitiva,
el Programa d’Art i Context proposa la creació d’una
xarxa de converses per a activar intercanvis de sabers
entre l’escena local i la internacional.
Artistes 2021/2023
Darío Alva (Albacete, 1992), Claudia Dyboski (València,
1997), Marina González Guerreiro (A Guarda, 1992), Diego
Navarro (València, 1991), Álvaro Porras (Ciudad Real,
1992), M. Reme Silvestre (Monòver, 1992)
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POLIGLOTIA/ Contextos - IVAM Ciutat
Coordinat per Paco Inclán
Poliglotia es proposa com un procés creatiu de caràcter
multidisciplinari activat a partir de les diverses llengües
i pràctiques culturals presents a la ciutat de València.
Per a això, experimentarem amb el llenguatge com a
eina de dinamització juntament amb altres maneres
de fer, sentir i comunicar. El programa es concep
també com un espai de trobada, al museu, des d’una
perspectiva híbrida i intercultural. Poliglotia s’inspira
en l’atmosfera d’una classe d’aprenentatge d’idiomes
en qüestions com la voluntat per a entendre i explicarse, l’acostament a altres cosmovisions a través del
llenguatge i les relacions que s’estableixen entre
persones que comparteixen un mateix espai des de la
diversitat.
Poliglotia comença amb tres línies d’actuació:
Grup d’Estudis Poliglots, Programació d’activitats i el
Programa d’autoaprenentatge i mediació.

Kazimierz Podsadeck
Sense títol (collage), 1932
IVAM Institut Valencià d’Art Modern,
Generalitat
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Programes que continuen

RADICANTES/ Programes
Coordinat per Rocío Pérez, Tatiana Clavel i Mireia Ferrer
Radicantes. Dansa i altres espècies és un projecte de
pràctica i pensament al museu, que naix a partir de
la necessitat de desbordar els límits de la dansa. Es
presenta com un espai d’investigació que, situant el
cos com a epicentre de l’acció, idea entorns relacionals
allunyats de les convencions teatrals i/o artístiques,
dirigeix el focus cap a l’experimentació, la pràctica i
la reflexió de l’acte creatiu, els seus mecanismes de
producció i d’exposició. En aquesta edició, el cicle
s’endinsa en el «Ma», entés com a interval, lloc de
l’«entre», per a oferir un espai de relació i consciència.
Artistes convidades: Carme Torrent, Dd Dorvillier i Quim
Bigas

PRESENTS DENSOS/ Contextos - IVAM
Territori
Coordinat per Miguel Ángel Martínez
En la primera edició del cicle Presents densos: al voltant
de les arts per a viure en un planeta ferit, partim d’un
acostament a la situació de dany ecològic en què es
troba l’Albufera de València.
La segona edició ens proposa que prenguem més
temps i que ens acostem encara més a aquest territori,
a un problema més concret, la situació dels ocells
que viuen temporalment o permanentment en aquest
aiguamoll, declarat parc natural fa 35 anys.
Tal vegada des d’aquesta proximitat podem
continuar la història de convivència entre els humans
i els ocells; passar de la història de l’antropocé a les
promeses del fonocé.

Programes públics IVAM 2022
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Biblioteca i
publicacions
S’activaran diferents programes i grups de lectura per
a relacionar i expandir els fons de la Biblioteca i Centre
de documentació amb les exposicions i les publicacions
associades a la mostra.

Del lector de butaca d’orelles al lector
mutant
Coordinat per Letra Salvaje
En els nostres dies, la lectura és una pràctica en què
convergeixen els diferents mitjans de la cultura lletrada
més enllà del llibre imprés i que, per tant, se sustenta
en una mena de subjecte que, al seu torn, s’hi adapta
ràpidament, que canvia constantment segons la seua
pràctica. Volem promoure la lectura del subjecte
mutant, la posada en pràctica del lector mutant, que
és capaç de llegir segons el paradigma del capitalisme
d’impremta, de la mateixa manera que capta les
implicacions d’un nou traç clandestí en els murs de
la ciutat, un gest que al mateix temps promou. Volem
fomentar pràctiques de la lectura en l’espai públic i en
el museu, crear una polifonia de lectures ressonants.
Els fons bibliogràfics de l’IVAM i el potencial de
les seues exposicions generen una ressonància que
el visitant capta i pot replicar des de la seua pròpia
experiència i amb les seues aportacions a pràctiques
lectores relacionades amb aquests.

Programes públics IVAM 2022
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Educació
Programa que s’inicia
TORNA, RENAU!/ Educació/ Col·lecció i
exposicions

TORNA
RENAU!

TORNA
RENAU!

Projecte d’ocupació
mural participativa a
partir de l’exposició
Els exilis de Renau

Paisatges interactius:
del micropaisatge al
macromural

Coordinació i mediació: Clara Solbes Borja
Torna, Renau! es proposa com un procés participatiu
i d’aprenentatge col·lectiu, una col·laboració de llarg
recorregut entre l’IVAM, diversos artistes murals i 12
centres del territori valencià.
L’exposició Els exilis de Renau i diverses
tècniques murals, no sols plàstiques sinó també
discursives, són el punt de partida des d’on repensar
uns certs espais comuns dels centres educatius. Amb
freqüència, aquests passen desapercebuts per no ser,
en aparença, llocs d’ensenyament pròpiament dits: una
paret del menjador, el corredor d’entrada, un mur del
pati, el terra, l’oficina de direcció o la consergeria, entre
altres, esdevenen ara els protagonistes.

DOSSIER 1 — INTRODUCCIÓ

Artistes urbans i mediadors: Álvaro Porras Soriano, Darío
Cobacho Velasco i Sarai Menéndez Rubio

DOSSIER 2 — EDUCACIÓ INFANTIL

TORNA
RENAU!

TORNA
RENAU!

Utopies i imaginaris
possibles

Identitats, multituds i
dissidències

DOSSIER 2 — EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Programes públics IVAM 2022
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Educació
Programes que continuen

Els dos projectes de llarga duració ancorats al territori
i que es van iniciar el curs 2020-21, continuen actius
enguany. El rumrum serà memorable treballa juntament
amb Centres Rurals Agrupats, , i A prop actua en
Centres Singulars.

i la transformació, es desplega una experiència de
treball que posa veu a les migracions i a les genealogies
individuals i col·lectives de l’alumnat.

El rumrum serà memorable/ Educació/
IVAM Territori

L’extraordinari/ Educació/ IVAM Barri

Disseny i mediació: La Figuera Massa Salvatge
El rumrum serà memorable pretén activar un
procés pedagògic crític que facilite el coneixement
i l’aproximació a l’IVAM, entés com a museu d’art
contemporani que tant és un lloc condicionat per a la
conservació d’obres d’art (per a la memòria) com un
espai consolidat de construcció social (d’activació del
coneixement per a rellegir l’actualitat).
El projecte activa reflexions i accions a partir de
materials sonors i físics i s’articula mitjançant la creació
d’una nova efemèride al poble d’acolliment.

Continua el projecte que posa el focus en les famílies
que habiten en el nucli urbà on se situa el museu.
Amb L’extraordinari!, l’IVAM obri els seus espais
i els seus horaris a la infància, un públic que mereix
habitar el museu des de les seues necessitats i els
seus ritmes. El projecte transforma el museu en un
lloc de cura, en el qual el joc és l’arma de lluita contra
les lògiques de l’estructura del temps productiu, i
les arts contemporànies són l’excusa per a garantir
l’aprenentatge i el gaudi d’estar, després de classe, en
un espai que, per damunt de tot, ho és de producció
emocional.

A prop/ Educació/ IVAM Territori
Disseny i mediació: ideadestroyingmuros
Sensible a la urgència contemporània de repensar
l’equilibri entre naturalesa, producció cultural i
sostenibilitat, A prop. Trobades d’art i acompanyament
per a una escola en transformació proposa una
experiència d’investigació de les llavors que viuen en els
nostres entorns quotidians.
Prenent com a referència la vida, les cures,
l’ecologia, els processos, la responsabilitat compartida
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Col·laboracions

L’IVAM entén la col·laboració i la creació de xarxes
com un dels motors de la investigació i la creació
contemporànies, però també de la vida en comú.
A més de les col·laboracions esmentades en
la programació expositiva i en els diversos processos
educatius (centres escolars, CEFIRE…), s’han establit
i reforçat aliances amb les universitats de la ciutat (
UPV-Universitat Politècnica de València i UV-Universitat
de València), amb festivals com Ensems, o amb els
espais escènics municipals de La Mutant i el Teatre
Musical.
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