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UNA PLATJA URBANA PER
BALLAR A L'ESPLANADA DE
L'IVAM

Departament de
Comunicació
Xarxes Socials
Comunicación@ivam.es

Col·labora:

UNA PLAYA URBANA PARA
BAILAR EN LA EXPLANADA DEL
IVAM

L'IVAM i The Basement animaran
les nits dels divendres de juliol
amb música electrònica sota el
núvol del grup Aranea.

El IVAM y The Basement animarán
las noches de los viernes de julio
con música electrónica bajo la nube
del grupo Aranea.

El núvol de l'estiu de l'IVAM
promet pluja i diversió cada
divendres a la nit. La instal·lació
artística ubicada a la terrassa
frontal del museu serà el lloc de
trobada d'escoles infantils d'estiu,
famílies, amics del museu, clubs
esportius, centres de dansa o grups
de ioga. A més cada divendres,
integrada dins de les activitats de
la Gran Fira de Juliol de València, el
grup The Basement animarà l'inici
del cap de setmana entre les 20h i
les 24h.

La nube del verano del IVAM
promete lluvia y diversión cada
viernes por la noche. La instalación
artística ubicada en la terraza
frontal del museo será el lugar de
encuentro de escuelas infantiles de
verano, familias, amigos del museo,
clubes deportivos, centros de danza
o grupos de yoga. Además cada
viernes, integrada dentro de las
actividades de la Gran Fira de Juliol
de València, el grupo The Basement
animará el inicio del fin de semana
entre las 20h y las 24h.

Aquest estiu la calor serà més
suportable a València, almenys, a les
portes de l'IVAM. L'esplanada de
l'Institut Valencià d'Art Modern s'ha
convertit aquets díes en una platja
urbana, un espai de reunió, una plaça a
la qual acudir amb amics, amb la
família, amb els companys de classe o
de la feina.
Les
pluges
refrescants
estan
programades cada dia durant l'horari
d'obertura del museu i els divendres a
la nit s'allarga l'horari fins a la mitjanit
per converir l'esplanada de l'IVAM en
en una gran terrassa on escoltar
música o prendre una copa mentre es
gaudeix de les pluges.
"The Basement", amenitzarà els
tradicionals "Graons de l'IVAM" amb la

Este verano el calor será más
soportable en Valencia, al menos, a las
puertas del IVAM. La explanada del
Instituto Valencino de Arte Moderno se
ha convertido estos días en una playa
urbana, un espacio de reunión, una
plaza a la que acudir con amigos, con la
familia, con los compañeros de clase o
del trabajo.
Las
lluvias
refrescantes
están
programadas todos los días durante el
horario de apertura del museo y los
viernes por la noche se alarga el
horario hasta la medianoche para
converir la explanada del IVAM en en
una gran terraza donde escuchar
música o tomar una copa mientras se
disfruta de los chucascos.
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seua actuació, enmarcada a la Fira de
Juliol, cada divendres entre les 20.30
hores i les 24.00 hores. A més l'entrada
a l'IVAM és gratuïta els divendres entre
les 19.00 hores i les 21.00 hores per
veure les exposicions de Fernand
Léger, Equip Crònica, Susana Solano,
Julio González o Temps Convulsos.
SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE ARANEA
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Aranea vol convertir l'acció de
travessar l'esplanada del museu, un
espai que a l'estiu és poc habitable per
la calor, en una experiència fresca.
La instal·lació consisteix en un anell
suspès de 13x8 metres situat a una
alçada d'entre 4,2 a 8 metres que emet
aigua polvoritzada per generar un
microclima a l'entorn de l'IVAM, una
mena d'oasi a la ciutat.
L'objectiu és crear el que el grup
Aranea anomena "una abraçada
atmosfèric que inciti a la trobada".

“The Basement”, amenizará los
tradicionales “Escalones del IVAM” con
su actuación, enmarcada en la Feria de
Julio, cada viernes entre las 20.30 horas
y las 24.00 horas. Además la entrada al
IVAM es gratuita los viernes entre las
19.00 horas y las 21.00 horas para ver
las exposiciones de Fernand Léger,
Equipo Crónica, Susana Solano, Julio
González o Tiempos Convulsos.

SOBRE LA INSTALACIÓN DE ARANEA
Aranea quiere convertir la acción de
atravesar la explanada del museo, un
espacio que en verano es poco
habitable por el calor, en una
experiencia fresca.
La instalación consiste en un anillo
suspendido de 13x8 metros situado a
una altura de entre 4,2 a 8 metros que
emite agua pulverizada para generar un
microclima en el entorno del IVAM, una
especie de oasis en la ciudad.

Quedem per la pluja de les 5?
Ens veiem a la pluja del cafè?

El objetivo es crear lo que el grupo
Aranea
denomina
"un
abrazo
atmosférico que incite al encuentro”.

Millor ens reservem per a la pluja de la
nit, que avui hi ha sessió nocturna ...

¿Quedamos para la lluvia de las 5?
¿Nos vemos a la lluvia del café?
Mejor nos reservamos para la lluvia de
la noche, que hoy hay sesión nocturna…
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