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ACTA 

DE LA SESSIÓ ORDINÁRIA DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT V ALENCIÁ 
D' ART MODERN - IV AM CELEBRADA EL 10 DE JULIOL DE 2018 

Assistents: 

Vicepresident 

• ALBERT GIRONA, Secretari AutonOmic de Cultura i Esport (Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport} 

Vocals: 

• JOSÉ MIGUEL G. CORTÉS, Director de l'IV AM 
• TATIANA SENTAMANS, Vicerectora de Cultura I Extensió Universitaria 

Universitat M. Hemández, Elx 
• JOSÉ LUIS CUETO, Vicerectord'Alwnnat, Cultura I Esport- Univ. Politecnica 
• LOLA BAÑÓN, Directora Fundació ACM (Assemblea Ciutadans Mediterrani) 
• VICENT BENET, Catedrittic Departament CiCncies Comunicació- Univ. Jaume I Castelló 
• ROSA MARIA CASTELLS, Directora M.A.C.A. Alacant 
• JOSÉ PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA, Col.leció Martínez Guerricabeitia 
• ROMÁN DE LA CALLE, Catedra.tic d'EstCtica i Teoria de les Arts 
• ESTER PEGUEROLES, Artista 

Excusen l'assisténcia l'Hble. Sr. Vicent Marza Ibál1ez, Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, exercint les funcions de President el Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonómic de 
Cultura i Esport, per delegació del President, en virtut de l'article 5.3ª) de la Llei de l'IV AM, el Sr. 
Jose Villar, Sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Sra. 
Carmen Amoraga, Directora Genera] de Cultura i Patrimoni els quals han delegat en el Secretari 
Autonómic de Cultura i Esport. 

La Il·lma Sra. Begofta Torres González. Subdirectora General de Promoción de las Bellas Artes, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. no ha pogut pendre possessió del seu carrec per no 
poder assistir a la reunió. I ha excusat sense delegació de vot la IJ.lma. Sra. Mª José Mira 
Veintimilla, Secretaria AutonOmica de Model EconOmic i Finam;ament de la Conselleria d'Hisenda 
i Módel EconOmic 

Així mateix, assisteix en representació de l'Advocacia General de Ja Generalitat Valenciana la 
senyora Purificació Pinter Pla i la senyora Blanca Jiménez, Subdirectora General d' Administració 
de l'IV AM, acompanyades de les senyores Cristina Pastor i Carmen Monteagudo responsables deis 
departaments d' Administració y Finances de !'IV AM. 

A Valencia, quan són les 17,00 hores del dia 10 de juliol de 2018, es reuneixen a la seu de l'IVAM 
les persones adés relacionarles a fi de celebrar sessió ordinaria del Consell Rector de l'IV AM, sota 
la Vicepresidencia del Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonómic de Cultura i Esport, per 
delegació del President, en virtut de l'article 5.3ª) de la Llei de I'IV AM amb el següent 
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ORDEDELDIA 

l. Lectura i aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió constitutiva de 29 de juny de 
2018 del Consell Rector de l'IVAM. 
2. Nomenament membres Consell Assessor. 
3. Aprovació de la memOria d'activitats de 2017. 
4. Avantprojecte de pressupost 2019. 
S. Donar compte de les modificacions pressupostftries de l'IV AM en especial referencia 
a l'ampliació d' Alcoi. 
6. Aprovació deis preus privats: venda al públic de publicacions de l'IV AM. 
7. Donar compte deis contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim 
Consell Rector. 
8. Donar compte de les sentencies recaigudes en procediments en els quals l'IV AM 
figurava corn demandat. 
9. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball condicionat als informes favorables de la 
Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General del Sector Públic, Model 
Económic i Patrimoni que inclou l'ampliació d' Alcoi. 
10. Visat Pla Jgualtat. 
11. Aprovació de les bases reguladores del concurs públic del procés de selecció de la 
Gerencia de J'IV AM. 
12. Precs i preguntes. 

t. Lectura i aprovació, si procedeix de l'acta de la sessió constitutiva de 29 de juny de 
2018 del Consell Rector de l'IVAM. 

El vicepresident inicia la sessió i vist l'esborrany de l'acta esmentada pels membres assistents, el Sr. 
Roman de la Calle indica que en la seua intervenció en precs i preguntes on diu "exposar" cal dir 
"volen vendre-la". 

S'acorda incorporar I1observació i s'aprova l'acta per unanimitat 

2. Nomenament membres Consell Assessor. 

El Sr. Girona informa que la Llei recull que el Consell Assessor es designa de la següent manera: 
De conformitat amb l'article 6.g) de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de 
l'Institut Valencia d'Art Modern (IVAM) Funcions del Consell Rector "correspon al Consell 
Rector: ... g} Designar els membres del Consell Assessor, a proposta de la Direcció ... " 

De conformitat amb l'article 8. De la mateixa llei "El Consell Assessor 

1. El Consell Assessor estaril formal per set membres, inclosa la Presidencia i la Secretaria. 

2. La Presidencia del Conse/l Assessor, / 'ocupara la persona que exercisca la Direcció de 
l'JVAM, que s 'abstindrCI del seu dret de vot en aquells temes sobre e/s quals informe el Consel/ 
Assessor i que posteriorment haja de decidir el Consell Rector. 

3. La resta de membres del Consell Assessor seran nomenats pe/ Consell Rector entre 
persones procedents del món de l'art i de la cultura, ates el Codi de bones practiques en la cultura 
valenciana, elabora! i publica! per la consel/eria amb competencies en materia de cultura, i, 
subsiditiriament, el codi de bones prClctiques d'Gmbit estatal i el codi de deontología del 'ICOM per 
als museus: 

Un membre a proposta de la conselleria competent en l 'Umbit de la cultura, un membre a 
proposta de les universitats públiques valencianes, un membre a proposta del Consell Valencia de 
Cultura i dos membres a proposta d 'entitats de reconegut prestigi i trajectOria en el món de l 'art. 
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La Secretaria sera nomenada entre el personal laboral que preste e/s serveis en / 'IVAM i 
assistiril a les reunions amb veu, pero sense vol. 

Els membres exerciran el mandat duran/ cinc anys i es podran renovar fins a una vegada per 
períodes de la mateixa durada. El cessament es produirCl al final del manda! o anticipadament per 
renúncia, defunció, incapacitat o incomplimen/ de les bones prilctiques o del codi deontológic que 
/enen obligació de complir, previ informe de la Direcció o PresidJncia, per aprovació de la 
majoria absoluta del Consell Rector. 

Pera /'elecció deis vocals designats, s'aplicaril la Llei d'igua/tat entre dones i homes, de la 
Genera/ita/, i /ambé es tindrii en compte la vertebració i la cohesió del territori. 

4. En els casos de vacan!, absencia o mala/tia, s 'estableix el regim de sup/encies següent: la 
Presidencia, en qualsevol deis membres del Consell Assessor, i la Secretaria, en el personal laboral 
que preste els serveis en l'IVAM" 

A proposta de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport: 

• Lota Jiménez Blanco, especialista en art modem, doctora en HistOria de l' Art per la 
Universitat de Madrid. 

A proposta de les universitats públiques valencianes: 

• David Pérez, Doctor en Belles Arts i catedra.tic de la Universitat Politecnica de V aJencia 
A proposta d'entitats de reconegut prestigi i trajectOria en el món de l'art: 

ADACE (Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España): 

• Marta Gili, Directora del Jeu de Paume, París 
IEMED (Institut Europeo de la Meditemlnia). 

• Pedro Azara, arquitecte, comissari d'exposicions i professor de la Universitat Politecnica de 
Catalunya 

Es propasa com Secretari a Sergio Rubira Subdirector General de Col· leccions i Exposicions 

El Sr Girona aclareix que al Consell Assessor el normal és que no hi hagen persones que puguen 
tindre interessos privats. 

I al final no s'inclou la proposta del Consell Valencia de Cultura, a causa del procés de nova 
constitució d1aquest, i probablement aquesta designació es fani en setembre. 

El Sr. García Cortés explica un poc els currículums de les persones propostes i comenta que és un 
bon equip. 

El Sr. Benet pregunta que és busca de les persones del Consell Assessor i José Miguel G. Cortés 
comenta que vénen a completar funcions que el museu no pot fer, ficar contacte, propasar 
adquisicions ... , peró que el Consell Assessor no té capacitat de decisió, sois assessorar i proposar. 

La Sra. Purificació Pinter comenta que d'acord amb la pritctica del bon govem haurien d'ajuntar-se 
el currículum deis membres. 

El Sr. Albert Girona diu que s'adjuntaril correu de propostes i el currículum de cadascú. 

Sotmes a votació s'aprova per unanimitat. 
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3. Aprovació de la memoria d'activitats de 2017. 

Albert Girona recomana donat que són nous membres que fullegen la memória pera coneixer bé el 
museu. 

MEMORIA IVAM 

EXPOSICIONS 

LES CONSTEL·LACIONS DE JULIO GONZÁLEZ. Entre la representació i l'abstracció 

Comissari: Josep Salvador 

Galeria 2 

23 Mar,-31 Desembre 2018 

El gir experimentat per !'escultura en el segle XX va respondre als nous valors narratius que 
apareixen en les arts visuals i que incorporaven en les seues propostes els avan90s en la ciencia i la 
cultura. Aquestes aportacions als llenguatges de l'obra tridimensional van trencar des de cercles 
cubistes, futuristes i constructivistes el contracte amb la representació clilssica i la versemblan~ 
activant l'aparició d'idees i contextos amb un canlcter revulsiu. 

En aquesta nova presentació de la sala dedicada a la col·lecció de Julio González, plantejada des de 
la sensibilitat i perspectiva actuals, s'ha buscat emfatitzar els conceptes b.isics de l'experiCncia 
escultórica com són la manipulació estética deis materials i la seua disposició espacial. Per a 
aconseguir aquest objectiu s'han articulat diverses arees tema.tiques que configuren mares simbólics 
que ofereixen una vinculació arnb altres esferes de la reflexió, rexpressió i el pensament: 
transformació de la mirada i la percepció, racionalitat i intuYció, arquitectura i espai, processos i 
consciencia de la forma i estructura de l'objecte i ficció. 

L'ECLOSIÓ DE L'ABSTRACCIÓ 

Comissaris: José Miguel G. Cortés, M.ª Jesús Folch i Josep Salvador 

Galeries 4 i 5 

20 Julio!-! 6 Setembre 2018 

Aquesta exposició tracta d'analitzar les practiques artístiques de carllcter abstracte desenvolupades 
des de la postguerra fins als nostres dies, des d'aquelles més sublims fins a les propostes més 
ideológiques, passant de l'objecte al concepte, tractant de desentranyar els seus significats i 
contradiccions, exarninant les seues tt':cniques i procediments. 

L'exposició recorre tematicament i cronológica els moviments que van ser sorgint des que a mitjan 
segle XX va irrompre en el camp de l'art un gran escepticisme, no solament generat pel sofriment i 
la vivencia deis diferents enfrontaments arrnats com la Guerra Civil Espanyola o la Segona Guerra 
Mundial, sinó derivat d'una profunda crisi de racionalitat oberta per les recerques de l'anomenada 
avantguarda histórica. 

Els nous plantejaments van eclosionar durant el periode postbCl · lic units a les teories deis filósofs 
existencialistes, i reivindicaren la subjectivitat i individualitat per sobre de qualsevol principi o 
pensament polític. 
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CASOS D'ESTUDI 

DANIEL TORRES. LA CASA 

Comissaria: M.3 Jesús Folch 

9Ma~-4Juny 

Daniel Torres (Teresa de Cofrents, Valencia, 1958), és un dels autors més importants del cómic 
valencia, membre destacat del grup d'artistes que van renovar la narrativa grafica en els anys 80 des 
deis plantejaments estetics de la línia clara. 

Aquest Cas d'Estudi va reunir una selecció del voltant de cent dibuixos originals i esbossos que 
l'autor va produir per a la publicació La Casa. Crónica d'una conquesta, editada per Norma Editorial 
en 2015. Es van presentar complets el capítol 19, Tres Motors, Chicago, 19/8 (El Gratacel) i el 
capítol 21, La milquina d'habitar (Període d'entreguerres), i es van seleccionar també originals de 
la resta deis capítols del llibre. Els dos capítols triats se centraven en l'evolució de la llar dins del 
creixement de les ciutats que té lloc en els inicis del segle XX, desenvolupant un discurs analític de 
l'impacte en la vida quotidiana de la translació del camp a la concentració urbana. 

La Casa no és un llibre d'história ni un tractat d'arquitectura, tampoc és un assaig d'antropologia ni 
un manual d'interiorisme. peró sí que és una col·lecció d'histories de les diferents llars que des deis 
orígens de la humanitat fins als nostres dies s'han constituit al llarg deis segles. A través d'una 
exhaustiva documentació i servint-se de l'agilitat narrativa que proporciona l'art seqilencial, Daniel 
Torres explora la história de l'home i la relació amb el seu refugi. Una obra que mostra la nostra 
vida tal com és: un gran teatre en qué nosaltres els lectors també som el seo públic privilegiat. 

L'exposició va incloure també vuit xicotets electrodomCstics procedents de la col·lecció Alfare 
Hofmann de Godella. 

ROBERT FRANK 

Comissaria: Sandra Moros 

15 Juny-22 Octubre 

La producció de Robert Frank (Zuric. Surssa. 1924) és un treball de recerca continu que ens porta 
cap a una acumulació d'estratCgies que juguen amb la imatge. Un procés en el qual intervenen 
elements extems com poden ser el so, el llenguatge o altres imatges que s'uneixen a la imatge 
própia per a donar resposta a les motivacions i necessitats de !'artista. L'experimentació, sense la 
seguretat d'un objectiu determinat, ha marcat una producció amb un canicter fluid i molt personal, 
les seues fotografies, com ell mateix va afirmar, "no obeeixen a un pla tra~at per endavant, mai 
estan compostes a compte". 

Les obres seleccionades per a aquest Cas d'Estudi que pertanyen a la Col· lecció de l'IV AM, van 
permetre tra~ar un recorregut pel treball de Robert Frank a través de diversos temes clau en la seua 
producció artística. com són: el treball sobre la imatge, l'autorepresentació, la seqüenciació o la 
visibilització de l'altre. El treball de Frank és un procés intem transferit a elements materics extems, 
coma fotografies, llibres o pel·lícules que mostren la seua bellesa alternativa. La selecció de peces 
va permetre comprendre aqueixa mirada múltiple i oberta de l'artista cap als diferents suports sobre 
els quals ha treballat al llarg de tota la seua carrera i que l'han convertit en un deis mitxims referents 
artístics del segle XX. 
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IGNASI ABALLÍ 

Comissari: Sergio Rubira 

9 Novembre-4 Ma1y 2018 

Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) va iniciar la seua trajectória coma artista conceptual durant els anys 
noranta, moment en que va deixar a un costat el medi pictóric i la representació mimetica de la 
realitat pera introduir-se gradualment en el desenvolupament de reflexions conceptuals que es van 
centrar primer, en la pintura coma tema, i després, en les tecniques d1arxiu. Va realitzar, a més, un 
altre tipus de projectes més relacionats amb la ficció, la imaginació i el cinema. Un bon exemple 
d'as:ó és la seua serie Desapariciones, fonnulada al voltant de la novel· la homónima de Georges 
Perec La Disparition (El segrest), 1969, que va ser escrita amb paraules que no contingueren la 
lletra "i". Aballí dira que compartía amb aquest escriptor la seua fascinació per "el soroll de fons 
[ ... ] ayó que no percebem mai, peró que, quan li parem esment, resulta ser molt interessant i 
complex". Desapariciones, que va constituir l'objecte d'aquesta mostra, estii conformada per vint-i
tres cartells que publiciten pel-lícules, els guions de les quals van ser escrits per Perec, encara que 
alguns mai van arribar a executar-se pera la gran pantalla. Així, aqueixos pósters cinematogrBfics 
no solament conduren a descobrir noves abseficies, posant en practica la idea duchampiana del 
record de la presencia d'alguna cosa absent, sinó que feien reflexionar sobre la producció de la 
imatge en la nostra societat. Juntament amb aquesta serie es van incloure altres obres d'lgnasi Aballí 
que guarden relació ambla temiitica del cinema. 

EXPOSICIONS TEMPORALS 

JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE. Two Suns in a Sunset / Es souvenir de la lumiere 

Galería 1 

6 Abril-27 Agost 

La mostra dedicada als artistes Joana Hadjithomas & Khalil Joreige (Beirut, 1969) va ser una 
producció conjunta amb el Jeu de Paume, París; la Haus der Kunst, Munich i la Sharjah Art 
Foundation, Sharjah. 

Es va tractar de la primera exposició de carilcter antológic que els ha dedicat una institució 
espanyola. Hasjithomas i Joreige utilitzen diferents llenguatges visuals que centren la seua practica 
artística en les imatges, representacions i historia del seu país natal, el Liban, així com en la 
fabricació d'imaginaris i históries entom d'aquest país i la regió en que s'engloba, marcada per la 
violencia i els conflictes sectaris, seguint la seua voluntat de redefinir els sistemes de representació i 
qüestionar així els conceptes d'identitat, memória, individu i societat. 

Per a la presentació de la mostra en l'IV AM, els artistes dissenyaren la disposició de més de vint 
obres adaptarles a l'espai expositiu la qual cosa va permetre al públic gaudir d'una presentació 
inedita a Espanya de la seua producció artística. 

EN REBEL-LIA. Narracions femenines en el món ilrab 

Comissari: Juan Vicente Aliaga 

Galeria 1 

14 Setembre~28 Gener 2018 
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Aquesta exposició va indagar en les realitats del món a!'ab des de la dCcada deis noranta, vistes a 
través de les diferents perspectives d1artistes dones. També es van incloure algunes obres que 
reflexionaven sobre la construcció de la feminitat realitzades per homes. 

Mitjarn;:ant l'ús de dispositius com la fotografia i el vídeo, quedava de manifest la capacitat política 
de transfonnació de les dones com a agents socials. 

Quatre van ser els eixos conceptuals d'aquest projecte: e.spais privats, 8.11lbits personals; el cos, el 
desig, la sexualitat; llocs i símbols del públic, i finalment, la histOria, els seus plecs i conflictes. 
Entre les artistes participants es trobaven Nadia Benchallal, Mico Hatoum, Ghada Amer, Nennine 
Hammam, Zohra Bensemra. Diana El Jeiroudi, Farida Hamak, Amal Kenawy, Tamara Abdul Hadi, 
Zineb Sedira, Raeda Saadeh, Ahlam Shibli, Mohammed Soueid, Akram Zaatari, Leila Alaoui, 
Granota El Nemr, Rula Halawani, Randa Maddah i Nidaa Badwan. Es van incloure també imatges 
d'arxiu de l'Arab Image Foundation i de l'American University in Cairo. 

XA VIER ARENÓS. La presencia i l'abSCncia 

Galería 6 

26 Gener-7 Maig 

L'exposició La presencia i l'absi!ncia de Xavier Arenós (Vila-real, 1968) va prendre com a marc de 
referencia a la ciutat de V alCncia quan va ser capital de la Seg o na República durant la Guerra civil 
espanyola. Des de novembre de 1936 fins a octubre de 1937 la ciutat es va convertir en un 
laboratori polític, social, i cultural de primer ordre, en el qual es van gestar esdeveniments tan 
importants com l'Institut pera Obrers o el Pavelló Espanyol pera l'Exposició Internacional de París. 
El primer va ser considerat un paradigma de la innovació pedagógica i promotor de l'emancipació 
obrera mitjan~ant raprenentatge, i el segon, a més de ser una fita arquitectónica, es va manifestar 
com a contenidor dels valors republicans i caixa de ressonaDcia antifeixista. 

Aprofitant la distribució de l'espai de la Galeria 6 es va dedicar la primera planta al Pavelló 
Espanyol i la segona a l'Institut per a Obrers, i va ser !'escala el punt d'unió i de relació entre aquests 
dos espais que simbolitzen com a pocs el desbordarnent utópic que es va viure en aquella epoca. 
Mitjan~ant l'ús de diferents tCcniques com la fotografia, el vídeo, el dibuix i !'escultura, es va 
pretendre indagar críticament en les ruYnes fisiques, peró també en les psíquiques de dos "llocs de la 
memória" que van anar traumitticament clausurats pe) franquisme. Dos escenaris que constaten com 
alió que va ser reprimit o va quedar inconclús, perviu entre nosaltres coro un fantasma que retoma 
una vegada i una altra amb noves forces. 

CARMELA GARCÍA. Imatges de{l) poder-Cartografia de !'invisible 
Galería 6 
17 Maig-17 Setembre 
L'element central de !'obra de !'artista canaria Cannela García (Lanzarote, 1964) és la doble 
necessitat de repensar i canviar el món. El fet de dur-ho a terme des d'una perspectiva de genere no 
suposa únicarnent una simple vía de projecció sobre la necessitat d'un altre futur; sinó que significa 
en primera instancia un escenari de reivindicació dºuna consideració diferent del femenf en el món. 
Sota aquestes premisses, Carmela García es recolza en els recursos fonnals i icónics per a 
evidenciar la paradoxa i la dificultat del canvi de paradigma, experimentant, una necessitat de 
reavaluar la construcció de la história, de renarrar els relats sobre els quals s'ha construrt l'imaginari; 
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a més d'establir un nou ordre de refefencies en 11articulaci6, així com la construcció d'una 
quotidianitat radicalment diferent en tennes operatius i simbOiics. 

Raó per la qual, tal com es va reflectir en aquesta exposició, la seua obra es desplega com un 
exercici que es desenvolupa tanta partir de la histOria de les relacions socials entre les dones com 
en una ficció en curs que ens ofereix visions obliqües del contacte personal, les afinitats i l'amor · 
entre elles. 

NICO MUNUERA Praecisio 

Galeria 6 

19 Octubre-14 Gener 2018 

La proposta expositiva site specific que Nico Munuera (Lorca, Murcia, 1974) en la galeria 6 de 
!'IV AM va tenir com a punt de partida la idea de límit fisic i com la concepció d'aquest influeix en 
la capacitat de percepció. D'aquesta manera, es van abordar els espais que queden demarcats 
plilsticament en el procés de pintura així com es va plantejar una extrapo1ació de l'acte d'observar 
relacionat amb els sistemes de representació del territori ja siga des del continu dibuix canviant que 
provoca el moviment del mar en la costa, fins a la clara indefinició de no saber exactament on acaba 
la ciutat i comenya el camp quan es va caminant. En definitiva, llocs físics on el final d'un estat 
s'entremescla amb !'origen del següent. Espais d'intercanvi o autodefinició que gril.cies a la seua 
diferencia els marges d'interrelació que tallen i uneixen són estats fonamentals en la pintura on 
s'aguditza l'atenció per a desvedar rimperceptible. Raó per la qual, partint d'aquest qüestionament i 
la idea que els limits de la ciutat són sempre perceptibles de manera clara en el plfutol pero no en el 
terreny, Nico Munuera va establir relacions entre aquests límits amb la pintura centrant-se en el 
límit fisic com a element generador de punts d'atenció continus. 

HELENA ALMEIDA. Corpus 

Comissaris: Joao Ribas i Marta Almeida 

Galeria 7 

16 Febrer-11 Juny 

Corpus es va centrar en !'obra de !'artista portuguesa Helena Almeida (Lisboa, 1934) examinant el 
seu treball en pintura, fotografia, video i dibuix durant quasi cinc decades. L'exposició va posar en 
relleu la importancia del cos -ocupant i definint l'espai- i la seua trobada performatiu amb el món al 
llarg de la seua obra des de mitjan 1960 fins a l'actualitat. 

Considerada com una de les grans artistes contemporfuties portugueses, Helena Almeida es va 
imposar des de la decada de 1970 com una figura important de la performance i l'art conceptual. 
Almeida ha explorat i qüestionat les formes d'expressió tradicionals, especialment la pintura, 
espentada per un desig constant de superar els Hmits que les defineixen. 

Aquesta exposició va ser una coproducció entre l'IV AM, el Museu d'Art Contemporani Serralves de 
Porto, el Jeu de Paume de París i el Wiels de Brussel · les. 

ANZO. AYllament (1967-1985) 

Comissari: Joan Ramón Escrivá 

Galeria 7 

L'exposició que l'IV AM ha dedicat a José Iranzo Almonazid, conegut artísticament com Anzo 
(Utiel, 1931-ValCncia, 2006) tractava de reivindicar !'obra d'un deis creadors valencians més 
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originals i visionaris del panorama artistic espanyol. Durant els quasi vint-i-vuit anys d'história de 
l'IV AM l'obra d'Anzo amb prou faenes ha estat presenten alguna exposició col·lectiva, i és per ai;ó 
que el museu, en la seua línia de recuperar el treball de creadors i creadores que han viscut en els 
marges de la história de l'art oficial, ha considerat imprescindible reflexionar i valorar robra 
d'aquest creador quasi oblidat que va gandir, no obstant aixó, de gran fortuna crítica durant els anys 
seixanta i setanta del segle XX. 

1967 sera un any clau en la seua trajectória, jaque va participar en la Biennal de Sao Paulo, i va 
iniciar la seua serie d'obres AJ1/aments, un conjunt de pintures i gravats que no acabara fins vint 
anys després, en 1985. En ells !'artista abordava el pessimisme, l'alienació i incomunicació de 
l'individu atrapat en el laberint de les estructures de dominació, a través d'obres realitzades amb 
materials inusuals en l'Cpoca, com fotolits, acers polits, pllistics, rodaments i representacions de 
circuits d'ordinador. 

Precisament l'exposició de l'IV AM, que no es va concebre com una mostra antológica o 
retrospectiva a l'ús, va prendre com a objecte d'estudi aquesta serie, el seu corpus d'obra rnés 
visionari i innovador, per a recrear, a través de les seues pintures, docurnents d'arxiu, llibres i 
pel · lícules documentals, el debat intel · lectual sorgit en els anys seixanta i setanta entom deis espais 
distópics, ésa dir, ambients claustrofobics, alienants i antiutOpics. 

PLEASE COME BACK 

El món corn apresó? 

Comissaris: Hou Hanru i Luigia Lonardelli 

Galería 6 

28 Novembre-8 Abril 2018 

L'exposició PLEASE COME BACK. El món com a presó?, organitzada per MAXXI-Museu 
nazionale delle arti del XXI secolo de Roma, pren el seu tito\ d'una obra del coHectiu artístic 
francés Claire Fontaine, una instal·lació amb Hum de neó ambla frase Torna, per favor'. 

Aquesta rnostra centra la seua atenció en el concepte de presó, que analitza tant la seua dimensió 
fisica com el seu significat metaforic, especialrnent pel que fa a la societat contempori\nia que, en 
les últimes dCcades, ha experimentat una I'apida, i a voltes violenta, transforrnació. D'altra banda, la 
idea de vigilitncia s'ha implementat de noves i inquietants maneres a través del canvi de paradigma 
provocat per la revolució digital i les noves tecnologies. 

Cel·les, gllbies i presons simbolitzen un món on les formes lliures d'expressió no han mantingut el 
ritme ambla necessitat exacerbada de compartir a la qual intemet ens ha acostumat. 

El projecte es divideix en tres seccions que giren al seu tom al voltant de murs simbólics: Després 
deis murs; Fora deis murslextramurs, i Més en/lil deis murs, i presenta una cinquantena d'obres de 
vint-i-sis artistes que inclouen vídeos, escultures, instaHacions, fotografies i pintures. 

IVAM PRODUEIX 

Amb L'IV AM produeix. el rnuseu pretén fer valdre projectes site speciflc pera espais, aparentment, 
no museístics del centre, concebuts i creats per a reflexionar sobre el paper de J1art en la nostra 
societat. 

DOBLE Y/0 NADA. José Maldonado 

7 Gener-15 Novernbre 

Gui!lem de Castro, 118- 46003 Val~ncia 96 317 66 OO-www.ivam.es 
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IVAMLab 

DOBLE Y/O NADA va ser un projecte de caritcter processual estructurat entom de l'intent 
d'establir vincles estetics entre diverses tC:cniques i disciplines artístiques i la construcció de la 
narració d'un esdeveniment. El projecte s'estructura a través de tres recorreguts, o línies 
argumentals, a partir de la mateixa expressió comuna "doble o nada" vinculada al món del joc, les 
apostes i l'engany pero també al món matemAtic i formal. 

Amb DOBLE Y /O NADA, !'artista José Maldonado (Madrid, 1962) es planteja, com a demostració 
del procés, la construcció d'una arquitectura de narració basada en relacions espai temporals sobre 
unaaproximació al Con de Llum del matem8tic rus Hermann Minkowsky. 

Durant aproximadament sis mesos, !'artista va anar incorporant a l'obra fets, reflexions, 
esdeveniments i experiencies de vida mitjan~ant post-its, els quals van mostrar punts de rellevancia 
o intensitat del període temporal que va abastar la intervenció. 

BOX. Cristina Lucas 

20 Gener-15 Octubre 

Fai;ana 

La primera d'aquestes intervencions va ser a carrec de Cristina Lucas (Jaén, 1973), artista 
multidisciplinari que ha desenvolupat un estil personal actualitzant els camps expressius de la 
performance, el happening, el vídeo, la instal · lació, el dibuix i la pintura que ti han proporcional un 
ampli reconeixement nacional i internacional. 

En paraules de la mateixa autora la seua obra Box tractava: "de l'interior d'un prisma quadrat. És una 
imatge senzilla, sense refel'encies, inquietant peró molt próxima; es tracta de !'interior d'un nínxol 
mortuori. El contenidor final. Presentant un espai tridimensional, l'últim estatge, en una fai;ana que 
generalment és recorreguda amb la velocitat amb que es llig l'efimer de la publicitat". 

Hiperexhibint-la en la fai;ana de l'IVAM, es convidava a la retlexió visual col·lectiva sobre les 
relacions del suprematisme i la geometria pel que fa a conceptes del pennanent, l1efimer i el 
biopoder. En introduir aquesta imatge en un context permeable d'alta cultura i també cultura 
popular, es convidava a endiosar-se en qüestions més abstractes i filosófiques referirles a elements 
quotidians. 

TRANSITION [crasas garden installation]. Adrián Torres Astaburuaga 

22 Juny-22 Octubre 

Fai;ana 

La instaHació Transition, pensada pera equipar l'esplanada de l'IV AM durant els mesos d'estiu, va 
explorar una transició modular i geométrica en fusta per a activar un dispositiu d'interacció social 
destinat a albergar una agora i punt de trobada vegetalitzat i a I1ombra en l'accés del museu. La pei;a 
de 100 m2 i 25 metres de llarg, es va concebre com una infraestructura ciutadana d'ocupació 
temporal. 

La pei;a de l'arquitecte Adrián Torres Astaburuaga (Valencia, 1982), que va comptar amb la 
coHaboració de Fwniko Ikemoto, es podia recórrer en el seu interior, establint una serie de 
plataformes o nivells que podien fer les vegades d'amfiteatre, agora, escenari, plataforma 
d1exposició o simplement punt de descans. Aquestes plataformes incorporaven vegetació per a 
configurar un jardí de plantes crasses o suculentes, juntament amb algunes especies arbóries o 
arbustives adaptades a clima d1extrema calor. 
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UN COS ESTRANY. Marina Núilez 

26 Octubre-4 Mar, 

Fa,ana 

Un cos estrany era un artifici realitzat per !'artista multidisciplinaria Marina Núñez (Palencia, 1966) 
en el qual la fac;ana de l'IV AM es trencava violentament perque una dona impactava contra ella. En 
paraules de !'artista, era "inversemblant que aqueixa dona no siga dura ni consistent, sinó blana i 
maHeable. De fet, la fo~ de la col·lisió fa que la seua cam s'aboque en múltiples esquitx:ades que 
revelen la seua naturalesa fluida. De manera que la materia rígida resulta finalment ser molt més 
fragil, incapac; de contenir el devessall de carn suau. El cos d'aquesta dona és realment estrany, 
insólit per la seua extrema ductilitat, excepcional per les formes que adopta, sorprenent per la seua 
resistencia. Peró en medicina, 'un cos estrany' al· ludeix a un element extem que entra en el cos i que 
pot danyar-ho. En principi és important extraure-ho, encara que a voltes s'expulsa de forma 
espontania. No sé si la dona és incómoda pera l'edifici, que la regurgita. O si algú ha considerat que 
aqueix lloc no li corresponia, i )'extirpa llan~ant-la contra la paret a la manera d'una dona bala. O si 
és ella la que sent que l'envolta un entom hostil, o simplement inert, i es veu impel-lida a escapar". 

PARLAMENTl#•. Un comportament irracional entom a una estructura d1entreteniment. Moisés 
Aragoneses 

19 Desembre-15 Abril 2018 

lVAMLab 

L'artista i dissenyador d'interactius Moisés Aragoneses (Elda, 1973) presenta en 11avantsala del 
IVAMlab la instal-lació Parlamente!#•. Un comportament irracional a l'entom de una estructura 
d'entreteniment. Tenint en compte la peculiar naturalesa de l'espai, un lloc de pas amb llum natural, 
la proposta que presenta es basa en una estructura audiovisual--fisica que creix i varia lentarnent al 
llarg dels mesos tant en volwn i forma com en quantitat i informació mostrada i recollida de l'entom 
on esta situada. Aquest assemblatge s'autoconstrurx a partir d'un programari connectat a una 
estructura móbil que, utilitzant unjoc d'algorismes i alimentada perla Hum de l'espai i deis fluxos i 
presencies deis usuaris, anini produint i creant aquest "ens-estructura" d'entreteniment que 
evoluciona i es manté per a generar informació i distraure1s amb si mateixa. 

MOSTRES DOCUMENTALS 

JOSEP RENAU I LA SEGONA REPÚBLICA 

Comissaria: Irene Bonilla 

Sala de la biblioteca 

11 Abril-16 Julio) 

A partir de 1931, amb la proclamació de la Segona República, Josep Renau (Valencia, 1907-Berlín, 
1982) supera la seua primera etapa artística d'influencia Decó i inicia un nou perfode, en el qual 
aferma el seu compro mis sociopolitic ( en 1931 s'afilia al PCE) i evoluciona cap a un llenguatge 
avantguardista. L'esclat de la guerra li confirma com un gran artista compromés. El setembre de 
1936 és nomenat Director General de Belles Arts, dependent del Ministeri d'Instrucció Pública i 
Belles Arts. Renau es manté en la direcció amb prou faenes dos anys, període en el qual ha de 
prendre decisions de gran importancia tant en la protecció del patrimoni históric artístic, com en la 
promoció de la República des de l'iunbit cultural. 
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Aquesta exposició va repassar, amb material procedent de l'Arxiu Renau i deis fons de l'IVAM, la 
seua trajectória política i artística des de l'inici de la II República fins a la fi de la Guerra Civil. 

FANZINA TION! Els fanzines de cómic a Espanya 

Comissari: Álvaro Pons 

Sala de la biblioteca 

27 Juliol-26 Novembre 

La mostra documental Fanzination! va exhibir una cuidada selecció de fanzines de com1c 
procedents de la col-lecció donada per Álvaro Pons a la biblioteca de l'IV AM. Va oferir un 
recorregut visual al llarg de la história d'aquest tipus de manifestació cultural, incidint especialment 
en el fanzine valencia i en el fanzine produit avui dia en el nostre país, sense oblidar el fanzine 
clilssic deis anys 60. Aquest mitja de la cultura visual actual sorgeix des de la independencia i 
l'esperit alternatiu i prompte es converteix en arma directa de la contracultura, establint un espai on 
conviuen la llibertat i el llibertinatge creatiu, on els límits solament existeixen per a ser 
transgredides. A més, la mostra Fanzination! va comptar amb la intervenció de l'il · lustrador i 
"fanzineroU, Elías Taño, en les parets de la sala de la biblioteca pera ambientar i convidar al visitant 
a viure la coneguda "cultura fanzinera". 

SOMNIS IL· LUSTRA TS: grans il · lustradors pera xicotets lectors 

Comissal'ia: Irene Bonilla 

Sala de la biblioteca 

14 Desembre-4 M!lf\' 

Aquesta mostra presentava els llibres il-lustrats dirigits al públic infantil que van realitzar els més 
significatius representants dels moviments artístics europeus en el segle XX. S'incideix d'una 
manera molt especial en el període d'entreguerres europeo i en la producció editorial durant la 
República Espanyola, reconeixent la labor desenvolupada en particular per il·lustradors i editorials 
valencianes. En la sala es va mostrar material imprés d'artistes de l'avantguarda com Van der Leck. 
Toyen, El Lissitzk.y, Alexander Rodchenk.o i Alexandra Exter. Es van incloure també publicacions 
deis artistes espanyols Salvador Bartolozzi, Xavier Nogués, Tono, Lola Anglada, i Antoni Clavé, 
que van treballar sota la influencia de les avantguardes durant els anys trenta i que van veure les 
seues carreres truncades amb el comen1rament Guerra Civil. 

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 

Les activitats culturals i la línia de programes educatius i de recerca, són part fonamental de la 
defmició actual de l'IV AM. Adquireixen una doble presencia. D'una banda, complementen a les 
exposicions realitzades, oferint reflexions i mirades tangencials a les obres deis artistes, i també 
proposant acostaments i prospeccions sobre temes principals de la cultura contemporAnia. D'altra 
banda, aspiren a desenvolupar una línia prOpia en la creació de context, escrivint un relat propi -
peró cot-lectiu- sobre el que significa, avui dia, seguir analitzant la producció d'imatges en un ternps 
i un lloc precisos. En un altre sentit, possibiliten acostar-se fins i tot per primera vegada a un espai 
museístic, i comen~ar un recorregut tal vegada durador a propüsit del que es pot construir i 
experimentar a través de l'art i la cultura de les imatges. T'animes a descobrir-les? 

PRESENTACIONS 
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La difusió de l'art modem i contemporani és una premissa fonamental de l'N AM, posada en 
pcictica a través d'exposicions, activitats, tallers d'artistes, seminaris, cicles de cinema o vídeo, 
presentacions i diferents línies pedagógiques que inclouen cursos, recorreguts guiats per les 
exposicions temporals o de la col-lecció, tallers escolars i activitats familiars. 

CURSOSITALLERS 

La recerca artística i cultural és un element essencial dins del programa d'activitats i programes 
culturals de l'fV AM. L'organització de cursos i seminaris vinculats amb exposicions i uns altres que 
inicien una linia própia de recerca, ofereixen l'oportunitat d'entendre l'IVAM com un museu 
altament interessat a difondre la cultura moderna i contemporallia a gran part de la societat. 
L'organitz.ació de cursos i seminaris representa un nexe fructífer entre arees de l'IV AM tan 
importants com didActica, activitats, biblioteca, exposicions i publicacions. 

RECORREGUTS 

Recorreguts per les exposicions a carrec deis artistes, comissaris de les exposicions i professionals 
del món de l'art. 

CONFERÉNCIES 

Des de l'IVAM s'organitzen conferencies ambla finalitat de dotar de major contingut el programa 
d'activitats del museu. Aixi mateix, es plantegen amb la finalitat de posar sobre la taula conceptes 
clau que ajuden a entendre la practica artística contemporitnia, al mateix temps que es propicia el 
dialeg i el debat amb els agents de la cultura i l'art més actual. 

CINEMA I PROJECCIONS 

El sete art té un lloc destacat en l'IVAM. El museu organitza projeccions de pel-lícules i cicles de 
cinema en alguns casos relacionats amb les exposicions que es poden veure al museu, peró també 
d'altres temiltiques. A més de la projecció de les cintes, s'ofereix al públic la possibilitat de 
participar en debats posteriors com un forum d'intercanvi d'experiencies relacionades amb la imatge 
fllmica. 

MÚSICA 

L'IV AM és un museu obert a tot tipus de manifestacions culturals i artístiques, entre elles, com no, 
la música Concerts, perforrnances, festivals ... tenen cabuda en la programació de l'IV AM, que 
pretén ser un lloc de trobada per a persones de totes les generacions. 

CÁTEDRA D'ESTUDIS ARTÍTICS 

L'objectiu de la catedra Estudis Artístics, sorgida de la col-laboració entre la Universitat de 
Valetlcia, la Universitat Politecnica de Valencia. la Universitat Miguel Hernández d1Elx i l'IV AM, 
consisteix a animar aquesta reflexió sobre la vida de les imatges tant en el món de rart com en el de 
la vida social, inclosa la imaginaria Ho fa amb amplitud de mires i evitant restriccions 
acadCmiques, artístiques o tecnologiques, peró, a1rO sí, enriquint-se i aprofitant quants suports 
academics, museístics i institucionals estiguen al seu abast. Per aquesta raó, la seua organització en 
el si de l'IV AM resulta propicia en la mesura que pot enriquir les seues activitats, amb la reflexió 
sobre les exposicions, instal•lacions o conferencies, així com deis cicles de projeccions. 
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DANSA 

L'IV AM és un museu obert a tot tipus de manifestacions culturals i artístiques,com les arts 
esCCniques. La Dansa i les representacions teatrals tenen també cabuda en la programació de 
l'IV AM, que pretén ser un lloc de trabada pera persones de tates les generacions. Tant música, com 
el cinema, com les representacions teatrals i la dansa complementen l'oferta expositiva i did8.ctica 
d'aquest museu. 

DEPARTAMENT DE DIDÁCTICA 

L'IVAM lnstitut Valencia d'Art Modem té coma objectiu la investigació i difusió de l'art modem i 
contemporani. Entre el seu programa d'activitats, la didactica és una de les eines i pilars 
fonamentals per difondre l'art modero a la societat. Per aixO els programes d'activitats educatives 
que s'emmarquen en l'Ambit de les arts pl.\stiques, han de ser l'objectiu fonamental d'un museu viu i 
dinlll11ic. 

PRACTIQUES I FORMACIÓ 

L'IV AM man.té convenis de col•laboració per a la formació d'estudiants en practiques amb la 
Universitat Politécnica de Valencia, i ambla Universitat de Valencia a través de ADEIT (Fundació 
Universitat-Empresa). A la Facultat de Filosofia i CiCncies de l'Educació en les titulacions de 
Pedagogia i Filosofia, a la Facultat de Geografia i História a la titulació d'História de l'Art i a la 
Facultat d'Economia en la titulació de Turisme. Durant el curs 2016-2017 entre les "Practiques 
Extemes Curriculars i Extracurriculars" van realitzar les seves practiques quinze estudiants, entre 
ells també dos estudiants provinents del Master Universitari en Gestió Cultural, i també realitza tres 
estudiants del Master Universitari en História de l'Art i Cultura Visual. Els alumnes es van distribuir 
en dos períodes: un primer quadrimestre d'octubre de a gener, i un segon quadrimestre de febrer a 
JUDy. 

TALLERS EDUCATIUS 

Estan dirigits a alumnes de l'últim curs d'infantil (5 anys), primaria, secwidaria i batxillerat, Són 
graturts, i es realitzen en horari escolar. Són dissenyats i coordinats pel Departament de Did8.Ctica 
de l'IV AM. Tracten de desenvolupar les aptituds creatives i destreses manuals deis nens i nenes i 
joves, a més d'introduir-los en els conceptes basics del llenguatge visual i plastic. 

Amb l'exposició "Perduts a la ciutat. La vida urbana a les col-leccions de l'IV AM "com a punt de 
partida, els tallers educatius del curs 2016-17 IVAM van tenir coma objectiu aprofundir en els 
entoms urbans que, per la seua gran extensió i complexitat, acollen en el seu interior diversos 
aspectes que concemeixen a l'ésser huma en la societat moderna. Es tractaven aspectes 
principalment personals, relacionals, culturals, mediambientals, sociopolítics, artistics, entre 
d'altres, i que van ser reflectits per diferents autors de l'art contemporani. 

La proposta tenia lloc en sessions de 90 minuts, en horari escolar, de dimarts a divendres. Els espais 
en que es van desenvolupar les activitats did3ctiques van ser les sales d'exposició en les quals es 
feia una visita dinamitzada a les galeries 4 i 5. Van terúr dues modalitats d'activitat did3ctica: la 
primera de setembre a gener, i la segona de febrera juny. Les dues seguien la mateixa estructura i 
metodología, peró amb diferents objectius i continguts. Es van realitzar i es van dur a terme pel 
Departament de Did.\ctica de !'IV AM. 
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El primer taller Habita! (N) ts va tindre lloc del 27 de setembre de 2016 al 27 de gener de 2017. 
L'activitat tenia com a finalitat aprofundir en l'habitabilitat dels espais urbans, a partir d'algunes de 
les obres de l'exposició, mitjan~ant material modelable i tra~at. 

El segon taller Lljocs per a emportar es va realitzar del 8 febrer al 9 juny de 2017, i tenia com a 
meta posar l'accent en la participació i la revisió del disseny deis espais urbans, des de múltiples 
perspectives, donant veu i vaJor a les aportacions i suggeriments de la infancia. Es realitzava l'eco
disseny amb material d'ús comú a les ciutats, de manera col•lectiva. 

Taller "Hábitat(N)ts" 

27 setembre 2016 - 27 gener2017 

A partir de les obres seleccionades de l'exposició es realitzaven activitats dim\miques a la sala, 
davant de les obres, que servien com a suport, font d'inspiració i reflexió al voltant de les diferents 
connexions entre ciutat i ciutadans, entom i habitants. D'aquesta manera, els i les participants 
aportaven les seves impressions i experiCncies, generant el propi discurs i recorregut al llarg de la 
durada de la visita. Tot aquest brain stonning i les seues inquietuds es recopilaven i bolcaven 
posteriorment abaos de comenc;ar la part prActica del taller. 

Aquest taller es desenvolupava de dimarts a divendres i van participar d1octubre a febrer 89 centres 
escolars Valenciana i un altre tipus d'entitats amb un total de 3.540 participants. 

Taller "LLjOCS PER A EMPORTAR" 

8 febrer- 9 juny 2017 

Aquest taller, girava al voltant de la idea de l'eco-disseny. Partint de materials d'ús quotidill a la 
ciutat, tant naturals com industrials, i havent escoltat les necessitats própies com a ciutadans / es, es 
tractava de plasmar una visió individual col-lectivitzada sobre els espais urbans, dissenyant llocs 
que poguessin adaptar-se a ells. 

Alguns aspectes a desenvolupar van ser: la propietat deis materials, les necessitats individuals i 
col-lectives, la visió d1inf'ancia i adultesa, i l'observació i transfonnació de l'entom, entre d'altres. 

Els participants comptaven amb materials org!lnics: fulles, branques, corda. paper i cartró, filferro, 
pintores acríliques, guixos, etc. Podien emprar al seu gust, per tal de recrear aquest espai públic que 
haguessin acordat en els seus encunys de cartró a la sala d'exposició que havien visitat. 

Aquest taller es va desenvolupar de dimarts a divendres i van participar 63 centres escolars de la 
Comunitat Valenciana i un altre tipus d'entitats amb un total 3.126 participants 

En total entre els dos tallers assistiren 152 centres amb un total de 6.666 participants. 

TROBATS A L'IVAM! EXPOSICIÓ TALLERS DlDÁCTICS. EDUCATJUS 2016-2017 

16-25 JunY 2017 

Del 16 al 25 de juny va tenir lloc rexposició deis treballs realitzats pels participants en els tallers 
did!\ctics de l'IV AM durant el curs 2016-2017 "H!lbitat (N) ts 11 i "LLjocs pera emportar" relacionats 
amb l'exposició "Perduts en la ciutat. La vida urbana a les col-leccions de l'IVAM ". L'exposició es 
va inaugurar el mateix divendres 16 a la tarda a les 18:00 hores a la sala del taller. 
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T ALLERS F AMlLIARS 

T ots els diumenges, es realitzen tallers destinats al públic familiar, en els quals poden participar 
persones de tates les edats a partir de 5 anys. 

Estan vinculats a algunes de les exposicions temporals i de la col-lecció que es poden visitar a 
l'IV AM, per la qua] cosa canviaran cada tres o quatre mesos. Són gratuits. La capacitat 
aproximadarnent és de 25 persones. Es van realitzar els diumenges a les 12 hores. La durada era 
aproximadament d'una hora i mitja. 

Taller "Perduts a l'N AM!" 

2 octubre 2016 - 5 MAR<;: 20 l 7 

Amb motiu de l'exposició "Perduts a la ciutat. La vida urbana a les col•leccions de l'IV AM "es va 
realitzar aquest taller familiar que pretenia ser un punt de trabada i reflexió sobre la ciutat com a 
lloc compartit i divers, com a espai propi i, al seu tom, col-lectiu, múltiple i plural articulat en dues 
parts diferenciarles peró connectades entre si: una primera presa de contacte a partir d'una visita 
dinamitzada a l'exposició ia partir d'una serie de peces que servien per al diAleg i la reflexió artística 
i social en comú, passar posterionnent al taller-joc que connectava algunes tema.tiques de 
l'exposició, peró d'una manera lúdica, i sobretot vivencial. Es van realitzar 21 tallers amb un total de 
411 xiquets i xiquetes entre 5 i 12 anys, participant en moltes ocasions els pares i adults que els 
acompanyaven. El taller el va impartir Equip 351 col-lectiu de treball multidisciplinari fonnat per 
crear, desenvolupar i impulsar projectes culturals 

Taller "Gent i cases i gent ... " 

12 mar, - 4 juny 2017 

En aquest taller les famílies reflexionaven sobre el significat social de l'habitatge com a necessitat 
humana, fonnulaven objectius i desitjos de millora i constnñen casa amb blocs gegants de cartró en 
una activitat lúdica i alhora compromesa amh la realitat que ens envolta. A partir de la visita 
dialogada a l'exposició "La casa. Crónica d'una conquesta "de Daniel Torres que es va exposar del 9 
de mar1r al 4 de juny es va reflexionar sobre l'evolució de l'habitatge centrant-nos en el seu vessant 
més humana i fomentant la relativització i l'empatia així com la creativitat i la cooperació entre 
famílies en una divertida activitat que finalitzava amb la construcció consensuada d'una casa de 
maons de cartró i altres materials. 

Es van realitzar 12 tallers amb un total de 172 xiquets i xiquetes entre 5 i 12 anys, participant en 
moltes ocasions els pares i adults que els acompanyaven. El taller el va impartir Críos & Roll, 
empresa dedicada a l'oci familiar, la gestió cultural i altres activitats pera xiquets i xiquetes. 

T ALLERS ESPECíFlCS 

Els tallers específics estan vinculats a temes variats com el cOmic, el vídeo, la dansa contemporania 
o la introducció a l'art modem i contemporani, i també sobre algun artista Els imparteixen 
professionals que desenvolupen un treball reconegut en l'iunbit de l'educació cultural. Cada taller té 
una durada mitjana de quatre a sis sessions, encara que pot variar, previa inscripció. 

Taller"' AixO no es Art!" 

22 octubre 2016-17 juny 2017 
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Els objectius del taller eren: apropar l'experiencia artística a adolescents, reflexionar, des d'una 
perspectiva experiencia!, sobre l1art, enfocant des del procés particular de cada participant, crear 
dinAmiques de relació, entre els adolescents que durant un temps van a compartir aquest projecte 
comú, reflexionar sobre el que ha constituit aquest procés, per enfocar una projecció cap a nous 
propOsits vitals. 

Era una proposta de sessions dinalJliques per experimentar en la idea de la creació, de la trabada 
amb els altres i amb un mateix. Va estar dirigit a joves a entre 12 i 15 anys en grup de 15-18 
persones. El taller es composava d'una sessió de 3 hores de durada, els dissabtes de vesprada. 

La mitjana d'assistents va ser de 20 jo ves des d'octubre a juny. Aquest taller el va impartir Beatriu 
Codonyer. Llicenciada en Belles Arts i m1-terapeuta. 

Taller " Ignacio Pinazo i les A vantguardes" 

5 novembre 2016-22juliol 2017 

El taller consta de dues parts. D'una banda una visita pri:via a l'exposició "Ignacio Pinazo i les 
avantguardes. Afinitats electives", on es presentava la figura del pintor valencia i la seua relació 
amb alguns deis principals autors d'avantguarda i diferents obres d'm1 contemporani, posant l'accent 
en la novetat de la seva mirada i de la seva tecnica. D'altra banda, un taller en el qual, mitjan{:ant la 
técnica de la cianotípia, es reflexionava sobre el context de l'm1ista, la seua perspectiva de la 
societat de l'Cpoca i l'evolució de la seua practica pictOrica. 

Els objectius del taller van ser realitzar, mitjans:ant la cianotípia, una serie d'imatges fotografiques i 
pictOriques sobre les que reflexionar sobre la societat en que viu el pintor i explicar com aquest 
aplica diferents recursos tecnics, nous en aquest moment, tan característics de la seua pintura. 

Es va realitzar en dissabtes altems d' 11 :30 a 13:00 hores a la sala del IVAMlab. Van pm1icipar 184 
persones. El taller el va impartir Pilar Beltrán Lahoz doctora en Belles Arts per la Universitat de 
Southampton (Anglaterra) i per Universitat Politécnica de Valencia. Va estar recolzada per Encar 
Martínez vinculada al Departament de Didactica de l'IV AM 

Taller " Donde viven los cuento. Arte aplicado a la literarura o viceversa" 

27-30 desembre 2016 

"Allli on viuen els contes. L'art a la literatura infantil (o viceversa) "són contes it-lustrats que narrats 
i acompanyats de senzills tallers per coni:ixer diferents moviments artístics. Es van realitzar els dies 
27, 28, 29 i 30 de desembre a les 18.00 hores. Van participar 109 persones, impartits per Elisa 
Martínez Matallín, mediadora cultural, narradora, titellaire i educadora en museos. 

Taller" El Grúfal" 

4gener2017 

"El Grúfal és un divertit conte ple de vers, imaginació i enginy. Narra la historia d'un ratolí que 
passeja pe) hose i es troba a la guineo, el mussol i la serp. 

Es va realitzar el dia 4 degenera les 12:30 hores. Van participar 43 persones. El va impartir Elisa 
Martínez Matallín, mediadora cultural, narradora, titellaire i educadora en museus. 

Taller "DiAlegs i altres absencies a través de l'obra de Pepe Espaliú" 

1 O febrer - 7 mar9 2017 
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La proposta del taller era aproximar-se a una selecció de temes plantejats en l'exposició 11Cercle 
intim. El món de Pepe Espaliú "mitjan~ant el desenvolupament de din81lliques de mediació artística. 
Un procés basat en el treball col-laboratiu que tractava de crear vincles amb la seua obra i arnb els 
referents de l'artista, així com amb altres produccions d'interes, abordant qüestions com són el cos, 
el desig, la malaltia, la dissidencia, l'homosexualitat, el estigma, l'absencia i la solitud. Va estar 
dirigit a públic universitari. Els grups van ser de 20 a 25 persones. Cada sessió del taller va tenir una 
durada de dues hores. Van participar 120 persones i el va impartir l'empresa Culturama, S.L. 

Taller" Un correu molt espacial" 

15 - 28 abril 2017 

Aquest taller és un deis tallers d'escriptura creativa i il•lustració que conformen: "Cartes de cap per 
amunt", projecte que explora el món de la correspondencia i de l'art per correo, creat i dirigit per 
Ana Luisa Ramírez i Carmela Major. Fan servir la correspondencia per comunicar, per escriure, per 
dibuixar i per motivar la necessitat de recuperar suports, ja marginals, com la carta, el sobre amb el 
seu segell, la targeta postal, el telegrama ... i descobrir-hi múltiples possibilitats creatives. Les 
paraules de les cartes van i vénen; ixen d'un lloc en un dia fix i arriben a un altre punt del planeta 
diversos dies després. No són immediates, no s'acceleren, es prenen el seu temps, respiren una mica 
d'aquí, una mica d'alla ... 

Van assistir 158 persones, impartit per Ana Luisa Ramírez, mestra i assessora didactica, i Carmela 
Major, llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politecnica de Valencia en l'especialitat de 
Pintura. 

Taller "Segni Mossi. Laboratori di danza-disegno" 

27 y 28 maig 2017 

Segni Mossi és un projecte d'investigació creat per Alessandro Luma (artista visual) i Simona 
Lobefaro (coreógrafa), al voltant de la relació entre la dansa - com projecció en l'espai i emergencia 
de la part emocional - i el dibuix - com extensió del cos i la acció i com a rastre de l'essencia de les 
experiéncies. 

Va ser un taller de formació adreyat a educadors, ballarins, art-terapeutes opera publico curiós en 
general que tingués un interes per experimentar la relació entre la dansa i el tray grafic, per explorar, 
per descobrir i, al cap ia la ti, per sorprendre. Hi van participar 29 persones. 

Taller "Dansa en Manada" 

3juny2017 

La idea del taller va ser extrapolar la idea de !'artista Helena Almeida a partir de l'exposició 
"Corpus11 que en aquell moment s'exhibia al museo i de concebre el cos com a generador d'idees i 
de recursos artístics. La idea de produir obra amb el cos és un concepte que sedueix i es va crear un 
espai adequat perque tots, pares, mares, juntament amb els seus fills, pogueren sentir-se a gust amb 
el que estaven creant, guiant un espai on es sentissin assegurances i cOmplices en el fet més íntim 
que pot tenir un ésser huma, el creatiu. Van participar aprox. 16 famílies amb 30 participants. Va 
ser impartit per Cristina Cap, Llicenciada en Coreografia i Tecniques d'lnterpretació de la Dansa pel 
Conservatori Superior de Dansa de Valenci~ i Amparo Moreno, llicenciada en Publicitat i 
Relacions Públiques per la Universitat Politecnica de Valencia. 

VISITES GUIADES 
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L1objectiu de les visites als grups escolars i cívic-culturals es plantegen des de la perspectiva del 
coneixement i de l'entreteniment. La finalitat és coneixer l'art i descobrir una manera nova de mirar. 
Una sensibilització artística dirigida a descobrir noves maneres de veure i a actituds que s'aproximin 
als espais descoberts pels artistes. Aquesta visites proporcionen informació clara i comprensible de 
les exposicions perquC la visita al museu sigui una experiencia gratificant. 

VISITES ESCOLARS AL MUSEU 

La visita aJ museu no ha de ser una visita dirigida, sinó acompanyada. La pretensió és que els joves 
estudiants visquin la visita al museu com una experiéncia gratificant. L'objectiu i valor de les 
activitats que es propasen durant la visita han de residir menys en la transmissió d'informació que a 
concentrar l'atenció del nen sobre una cosa, en descobrir una manera de mirar. Aquestes visites es 
duen a terme per personal del departament de didActica els dimarts i dijous a les 12:00 hores previa 
reserva. L'activitat és gratutta. En 2017 hi van participar 80 centres, amb un total de 2.472 
estudiants. 

En total han visitat exposicions de l'IV AM 152 grups entre persones arlultes, grups d'universitat i 
altres arribant a 5.290 persones. 

VISITES GUIADES PERLES EXPOSICIONS 

Aquest tipus de visita didactica ha de ser comprensible en els seus termes i en el seu recorregut, 
destacant alguns aspectes de les exposicions o peces que es veuen durant la visita. Són visites 
amenes i informatives, l'objectiu és gaudir aprenent i que es converteixi en una experiencia 
gratificant, 

Pilar Martínez llicenciada en Historia de l'Art i Tecnic Superior de Grau d'lmatge, va realitzar 
visites guiarles els diumenges al matí a diferents exposicions. La finalitat i objectiu va ser gaudir a 
través de l'art com a vehicle d'aprenentatge, com a instrument educatiu. Es pretén apropar al públic 
al museu i es basa en el diAleg enfront de l'obra d'art i en la participació activa deis assistents, així 
com també. desenvolupar la sensibilitat cap a l'art i la cultura. 

Es van realitzar visites a les diferents exposicions temporals i a la cot-lecció pennanent de Julio 
González. Les visites van ser a !'octubre i novembre a "Christian Boltanski" i "Lost in transition. Un 
poema performatiu de Cabell / Carceller 11

• Al desembre a l'exposició "Cercle íntim. El món de Pepe 
Espaliu ". Al gener "F AK.E. No és veritat, no és mentida "i al febrer al" Cas d'estudi. Richard 
Hamilton "Al ma1y a" La Presencia i l'AbsCncia. Xavier Arenós "a l'abril a" Les Constel-lacions de 
Julio González". Al maig a l'exposició d'Helena Almeida "Corpus" i finalment al juny a Joana 
Hadjithomas i Khalil Joreige "Two suns in the sunset - Se souvenir de la LumiCre" Es van realitzar 
els diumenges a les 12 hores. Durant el curs 2016-2017 van assistir 647 persones. 

Helena de les Heras, doctora en Historia de l'Art, crítica d1art i comissaria. Va realitzar recorreguts 
dinamitzat per l'exposició "Corpus" de l'artista Helena Almeida, en els quals es van tractar aspectes 
com el procés creatiu i la producció artística, referents i te mes claus en la seva obra com el cos, 
l'espai o les emocions. Es van realitzar 10 sessions: al m31v el 25 i 31, a l'abril el 8 i el 28, al maig el 
5, 12,20 i 26, i al juny el 2 i el 9. Cada sessió va tenir una durada de 45 minuts per a grups de 20 
persones. En total van assistir 106 participants 

Elena Barrera graduada pel Conservatori professional de dansa José Espadero (Alacant) i Pedagoga 
perla Universitat de Valencia del 6 de maig al 24 de juny va realitzar visites guiarles a la exposició 
de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige .. Two suns in the sunset - Se souvenir de la lumiCre" 

19 
Guillem de Caslro. 118- 46003 Valencia 96 317 66 OO-www.ivam.es 



! GENERALITAT IVAM /,,, 
VALENCIANA llf -__ ,_ 

Es van realitzar 10 sessions. D1elles 7 van ser obertes al públic els dissabtes 6, 13 i 27 de maig i 3, 
10, 17 i 24 de juny a les 18.30 hores i 3 pera grups concertats Totes les sessions van tenir una 
durada de 45 minuts, amb un total de 34 participants. 

DÍA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 2017. "EL MUSEU CONQUERIT' 

18 maig 2017 

El Dia Internacional deis Museus (DIM), que se celebra anualment des de 1977, abordara un tema 
que se situa en el centre de les preocupacions de la societat. El 18 de maig, davall el títol 11Museus i 
históries doloroses: dir fora mida en els museus", s'exposa a la Hum el paper deis museus quan, en 
posar-se al servei de la societat, esdevenen centres de pacificació de relacions entre els pobles. 

L'activitat didclctica "El museu conquerit" va consistir en visites a diverses exposicions interpretades 
a carl'ec de diferents associacions. La proposta era un compromís cap a la comunitat en que tres 
grups en representació de diferents co¡.¡ectius que formen part de la diversa composició de la 
població valenciana, prenguessin l'espai de rIV AM fent-ho propi. 

L'activitat es va desenvolupar el dijous 18 de maig amb tres associac1ons amb les que es va 
col-laborar per dur a terme el projecte: la Fundació del Secretariat gitano, la Funclació ADRA i 
l'Associació Bona Gent. Amb aquests tres col• lectius es va realitzar un treball previ com la 
preparació de les dinailliques de les exposicions següents: "Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. 
Two suns in a Sunset "," Corpus. Helena Almeida "i" Perduts a la Ciutat. La vida urbana a les 
col-leccions de l'IV AM. " Les visites van estar obertes al públic assistent al museu en aquestes 
expos1c1ons. Hi van assistir 85 persones. Elena Barrera Piqueres, va coordinar i va dirigir la 
proposta. 

ALTRES DIDÁCTIQUES 

JOCS D'ESPERA 

Novembre 2016 

Són jocs didiictics realitzats manualment perquC els centres educatius es familiaritzen de manera 
lúdica amb algunes de les obres i / o autors que vegen en la visita didActica posterior. Aquests jocs 
estan orientats als alumnes de centres educatius que han de realitzar el taller didiictic escolar. Són 
jocs didiictics per realitzar en equip. Els materials emprats són com trencaclosques desestructurats 
amb imatges d'obres de la col-lecció de l'IV AM, memoria cards, story cubes d'artistes o retallables 
d'artistes com Julio González i altees. Aquests jocs van estar impulsats pel Departament de 
Didilctica. 

DÍAMUNDIALDELAINFÁNCIA AL'IVAM 

22 novembre 2016 

L'activitat "La ciutat amb ulls menuts" es va realitzar per commemorar el Dia Mundial de la 
infancia que se celebra el 20 de novembre. Des del IV AM es promou la participació de la inf'ancia a 
la ciutat, remarcant els seus drets com a ciutadans / es i la importancia de ser escoltats / des i 
respectats / des a l'espai urbii. 

Aquesta activitat va estar dirigida a tots els públics, petits I es amb grans, especialment per a 
famílies. Estava dissenyada pera 30 persones, desenvolupada pel Departament de Did!lctica. 
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MICE A L'IVAM I TALLER DJDÁCTIC CLIPS DESCONSTRU[TS! 

20-24 febrer 2017 

Amb motiu de la 5a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu, MICE que va tenir lloc 
del 19 al 26 de febrer, a Valencia i diferents localitats, es van realitzar al musen una serie de tallers 
did3ctics i projeccions per a escolars amb el cinema com a punt de partida per a l'experimentació 
artística. 

MICE és un projecte transversal que busca unir el món educatiu i el món audiovisual en un, a la 
vegada que permet desenvolupar la imaginació i la cooperació de l'alumnat i altres agents educatius. 
El taller "Clips desconstruits!" va consistir en l'enregistrament d'un clip per posterionnent extreure i 
pintar manualment els fotogrames, imitant l'antiga tecnica cinematografica de la rotoscOpia. 
Finalment es genera un GIF mitjan~ant animació digital a partir deis fotogrames acolorits, creant 
una nova versió artística i personalitzada del clip original. 

El taller es va dur avant amb personal del MICE i del Departament de Didc\ctica de l'IV AM. Van 
participar 1.404 alumnes d'educació primaria, secundaria i batxillerat de V atencia i pobles propers. 

DONESD'ART 

8m01y2017 

Amb motiu de la celebració del 8 de marQ, Dia Internacional de la Dona Treballadora es van 
confeccionar una dotzena d'unes divertides cartes en que es podien reconeixer a algunes d'artistes de 
referencia, presents la majoria d'elles a la col•Jecció del museu. 

Les artistes elegirles van ser: Ángela García Codofter, Candida H6fer, Cindy Sherman, Claude 
Cahun, Diane Arbus, Orete Stem, Heleo Levitt, Helena Almeida, Cabello / CarceUer, Jacinta Gil, 
Juana Francés i Pilar Petit 

Aquesta activitat va ser pensada i preparada per les dones que en aquell moment formaven part del 
Departament de Didc\ctica 

IMPLOSIÓ IMPUGNADA 23 

9 mar~ 2017 

El taller específic "Implosió Impugnada 23 11
, a clirrec d el'artista Rafael Tormo Conca, estava lligat 

a la data del 15 de maig de 2011, quan la pla~a de l'Ajuntament de Valencia va ser ocupada per una 
expressió popular, un malestar generat per una situació de crisi i de qüestionament d'una cultura del 
poder institucionalitzada. Un any després d'aquest fet (que va arribar, fins i tot, a popularitzar el 
canvi de nom d'aquesta pla~a), i després d'una manifestació / celebració, la marxa va acabar a la 
pla¡¡:a de l'Ajuntament i es va trobar que havia instal•lada una mascleta en ella. En arribar la gentes 
va amuntegar al voltant d'aquesta amb un sentiment de confusió, por i rebuig. que es va veure 
desbordat quan la multitud va trencar el cordó de seguretat i enderrocar els pals que sostenien la 
mascleta; retirant després (amb el perill conseqüent) el material pirotecnic fins que els professionals 
es van fer carrec. 

En l'activitat hi van participar 200 alumnes del col•legi Barcia Goyanes de Valencia. En la 
trajectória de Rafael Tormo Conca hi ha un element objectiu que és la necessitat de conformar un 
ecosistema social. A més de les 24 implosions Impugnarles, els seus projectes van des de 
comissariats a la direcció del festival d'acció poCtica: Bouesia; practiques pedagógiques amb La 
Balsal3, critica de la cultura i noves practiques artistiques 
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ACTIVITAT DIDÁCTICA "LES CONSTEL3LACIONS DE JULIO GONZÁLEZ. 

23 mm; 2017 

Amb motiu de l'exposició de "Les constel-lacions de Julio González. Entre la representació i 
l'abstracció ºque es va inaugurar el 23 de mar¡;, es van incloure una serie d'activitats per donar a 
coneixer l'obra de Julio González i la resta d'artistes en diRleg amb ell com Andreu Alfara o Miguel 
Navarro. 

A través de tres exercicis senzills i divertits, es posava a prava el coneixement sobre aquests artistes 
i Julio González, qui va contribuir a l'evolució de l'escultura moderna i contemporaDia 

L'activitat va estar impulsada des del Departament de Didáctica. L 'activitat va ser ideada per encar 
Martínez vinculada a aquest. 

RESSÓ 

4 abril 2017 

RessO ha estat el primer d'una serie de trobades didactics oberts sobre educació i mediació en 
museos, que l'IVAM vol promoure semestralment per posar en valor la importancia de l1educació i 
els nous metodes pedagOgics en museus i centres d'art. Tres professionals de la mediació cultural 
que recentment han realitzat tallers a l'IV AM, van explicar la seua experiencia, aportant idees i 
assenyalant vies de millora dins de la institució. Al costat d'ells, una persona convidada va explicar 
un altre projecte did8.Ctic realitzat igualment en un aillbit artístic. 

La trobada va tenir lloc al IVAMlab. A les 19.00 hores. Els participants van ser: Elisa M. Matallín, 
que va realitzar el taller familiar "Jocs i llegendes de la Mediterrllllia", vinculat a l'exposició "Entre 
el mite i l'espant. La Mediterrimia com a conflicte "Elisa Martínez Matallín, mediadora cultural, 
narradora, titellaire i educadora en museos. . Hi van assistir 20 persones que van participar 
activament en el diAleg que es va generar entre els assistents i ponents 

ACTIVIDAD DIDÁCTICA "ART BOOK ME". ¡COLOREA, INVESTIGA,COMPARTE! 

23 abril 

Amb motiu de la celebració del dia del llibre es va preparar una activitat en la qual a través d'un 
quademet de activitats es convidava a submergir-se en l'exposició "Perduts a la ciutat. La vida 
urbana a les col-leccions de l'IV AM "en que a partir de les cites !iterarles que apareixien a les parets 
de cadascuna de les sales proposava perdre i passejar per elles. 

Pretenia que el visitant trobés les connexions sobre el significat de les paraules i les obres d'art 
exposades en elles. Es feia referencia als fons bibliogr.ifics que hi ha a la biblioteca de l'IV AM. El 
quademet a més de completar-se, es podía pintar segons la inspiració de cada persona i es podia 
compartir cada artbook a la xarxes socials. 

L'activitat va ser ideada per Encar Martínez, vinculada al Departament de Didactica de l'IV AM 

ROSTRES DE LA FRANCOFONÍA 

5 maig 2017 

És la festa deis que fan servir o estimen la llengua francesa. Se celebra en els paí'sos en que el 
frances és llengua oficial i en la Comunitat Valenciana també. A l'IV AM l'escola infantil Les Petits 
de Valencia es va sumar a les activitats prepararles amb motiu de Els Rostres de la Francofonia 
2017 que promou l'Institut Francés de Valencia participant en un taller didá.ctic "Objets D'espoir" 
basat en l'exposició "Two suns in a sunset / Es souvenir de la Lumiere "deis artistes libanesos Joana 

22 
OuilJem de Castro, 118-46003 Val~ncia 96 317 66 00- www.ivam.es 



1: GENERALITAT IVAM ,_ i VALENCIANA 111/ =-"="-
Hadjithomas i Khalil Joreige, pera nens i nenes de 4 a 9 anys. El procés creatiu tenia dos propósits: 
crear a partir de materials orgallics objectes que representessin alguna cosa bell i bonic juntament 
ambles fotografies, per reproduir-les a la seva escota. Els fons recaptats es van donar a una ONG de 
refugiats de guerra. L'activitat va ser impulsada des del Departament de Did!l.ctica dirigida per 
Encar Martinez i per la pedagoga Elena barrera. Hi van participar 40 alwnnes. 

PROJECTE MUSEU ESCOLA 2 

3y4juny 

Durant el curs escolar tots els professors i alumnes de Escala de la Canyada (Paterna) a Valencia, 
uns 350 des d'infantil de 3 anys, fins a quart d'ESO, van visitar l'exposició "Perduts a la ciutat" DE 
l'IV AM. L'objectiu era que a partir de l'art contemporani desenvoluparen tot alió que els interessara 
i motivara realitzant el seu propi projecte en diferents línies i funbits per tal d'aprendre. Aquesta 
línia de treball guiada per Gloria Jove, professora de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de 
Lleida, assessora i forma els docents del centre. 

El professor en aquest projecte no guiava el procés ni tenia la situació controlada, simplement 
escollia el context de l'aprenentatge deis alumnes sense saber on els anava a portar. El paper del 
docent era el de dinamitzador, el de generar preguntes que potaren els alumnes a plantejar-se nous 
interrogants per tal de construir una narració entre tots, relacionant la seua experiencia al museu. 
Dissabte tres de juny es va inaugurar a les 11 hores l'exposició deis treballs realitzats pels alumnes 
durant el curs. El Departament de Didflctica va col-laborar en el desenvolupament de l'activitat. 

"UN LABORATORI SONORA LA BUTXACA: CREACIÓ SONORA, COL•LABORATIVA A 
TRAVÉS DE DISPOSITIUS MÓBILS" 

16juny 2017 

Dins el programa d'art per a tots els públics que l'IV AM va o ferir durant el curs escolar 2016-2017. 
L'IV AM va acollir l'activitat nun laboratori sonar a la butxaca: creació sonora col-laborativa a 
través de dispositius mObils" proposat pel professor Adolf Murillo, responsable pedagOgic en les 
proves de camp del projecte Soundcool. 

Soundcool és un projecte d'investigació que es va llan~ar a la Universitat Politecnica de Valencia 
entre diferents especialistes: pedagogs, músics, enginyers, inforrnatics, artistes plflStics, 
possiblement aquesta és una de les claus del seu Cxit. 

L'activitat es va dur a tenne el dia 14 d'octubre a les 11.00 hores a la sala d'actes de l'IV AM i al hall 
del 2n pis. L'activitat va ser desenvolupada per AdolfMurillo Doctor en Educació perla Universitat 
Jaume I de Castelló i Llicenciat en música pel Conservatori Superior de Barcelona, Tecnic Superior 
en Animació Sociocultural i especialista en música electrónica i vídeo creació perla UPV. L'IES 
Arabista Ribera de Carcaixent va realitzar l'activitat i va visitar les exposicions del museu. 

ESCOLETA D'ESTIU F'ESTIU! 

julio( 2017 

Durant el mes de julio! va tenir lloc l'escola d'estiu F'estiu. Van ser sis tallers setmanals diferents per 
divertir-se, fer amics i amigues, gaudir de la cultura des de perspectives diferents i compartir 
experiencies. A l' estiu els participants es van apropiar del museu i van descobrir els seus espais de 
creació, com a autentics exploradors de l'art. Els temes van ser molt variats, com ara dansa, 
audiovisuals, cómic, creació sonora i arquitectura. Tot aixó per conCixer la cultura contemporaD.ia 
en un lloc com un museu. L'horari deis tallers va ser de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i 
van tenir lloc a la sala del taller didflctic i del IV AMlab. Hi van participar en total 335 persones 
entre infants i adolescents. 
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BLUE ROSE AL' IVAM 

3-7 julio! 

Taller de dansa creativa i expressió artística. A través de la dansa creativa i del disseny d'atrezzo, 
entre altres activitats d'expressió corporal i artística, els participants es ficaven de ple en la 
composició coreografica. S'explorava el vincle que existeix entre música i emoció. Els assistents es 
convertien en artistes per un dia, i van posar en escena la seva pl'Opia pe¡;a de dansa que van 
representar al hall del museu per a tot el públic. 

L'edat recomanada de participació va ser de 6 a 12 anys i van assistir 85 nens i nenes. El va impartir 
Elena Barrera, graduada pel Conservatori professional de dansa José Espadero (Alacant) i Graduada 
en Pedagogia perla Universitat de Valencia. 

ANTIESCOLA DE FANZINE 

3-7 julio! 

El taller va consistir en la creació d'un fanzine, una proposta d'indagació creativa en la qual, 
mitjam;ant diverses tf:cniques d'expressió artística com ara el collage, la il-lustració, la maquetació o 
la fotografia, i amb la tecnología com a aliada, es va publicar un fanzine molt personal que va servir 
per qüestionar conceptes tan actuals com la identitat o el territori. 

L1edat recomanada de participació va ser de 6 a 12 anys i hi van assistir 50 infants. El va impartir 
l'empresa Luminaria Educació Patrimonial. 

INVASIÓ EXTRATERRESTRE 

l0-14 julio! 

El taller partía de la situació que a l'IV AM havien estat succeint fenOmens estranys. Es van elaborar 
petits vídeos per equips mitjanlrfillt la tCCnica de stop motion, amb füjuda d'una app per al mObil. I 
es va realitzar una roda de premsa. Per donar a coneixer les investigacions dutes a tenne. L'edat 
recomanada de participació va ser de 9 a 14 anys i hi van assistir 80 persones entre nens i nenes i 
adolescents. El va impartir Aitana Carrasco Inglés, llicenciada en Belles Arts per la UPV i dedicada 
a la literatura infantil ijuvenil coma escriptora i il•lustradora. 

ARQUIDIBUIXANT 

l0-14 julio! 

El taller va ser un laboratori d'idees on el cómic i el dibuix técnic eren !'excusa per reflexionar sobre 
la relació "Ser huma - Casa'1• L'artefacte "la maquina de arquidibujar" va servir per it-lustrar 
histories tan personals com ho és la própia llar. Es tractava de facilitar les eines per treure el cap 
sense por a l'expressió grafica sobre !'arquitectura i el cómic. L'edat recoma.nada de participació va 
ser de 12 a 16 anys i hi van assistir 55 adoJescents. El va impartir Paco Sales, professor d'arts 
pl8stiques des de 1998, que ha publicat a Espanya i Fran~a diverses novel-les grafiques 

IVAM-VANG 

17-21 julioL 
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Com autentics artistes d'avantguarda, els participants es van submergir en l'art sonor a través de la 
poesia i l'escultura sonores, l'ecologia acústica, la música d'acció, la perfonnance, la creació 
d'instruments, la instaMació musical i altres activitats pl8Stiques amb el so coma paisatge comú. 

Aquest taller experimental va introduir als participants en els principis de l'escolta activa, l'ecologia 
acústica i en algunes de les vies de desenvolupament de l'art sonar a través de la prilctica i es van 
realitzar registres d'.iudio deis paisatges sonors de l'IV AM que els participants van poder compartir 

L'edat recomanada de participació va ser de 6 a 12 anys i van assistir 40 xiquets i xiquetes. El va 
impartir Rocío Silleras Aguilar, Doctora en Belles Arts perla Universitat Politecnica de Valencia i 
especialitzada en Art Sonar. 

A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUEMA VI ENCONTRÓ ALLÍ 

24-28 julioL 

Que hi hauril a l'altra banda de l'IV AM? Igual que, en el cante, Alícia treia el cap al mirall per 

descobrir que hi havia darrere, durant la setmana s'exploraran explorarem els llocs més secrets de 
l'edifici, s'investigaren els diferents espais que fan possible un museu i el vincle que guarda aquest 
amb l'entom. A partir d'aquí es va aprendre a plantejar una arquitectura prOpia. 

L'edat recomanada de participació va ser de 6 a 12 anys i hi van assistir 25 xiquets i xiquetes. El van 
impartir Javier Molinero arquitecte que desenvolupa diferents projectes, més enlla de la disciplina 
arquitectonica, enfocats tots ells a la recerca d'eines que fan possible a les persones decidir sobre els 
espais que van a habitar. Impartit per Silvia Molinero, Doctora en Belles Arts. Des del 2013 crea i 
coordina l'activitat per a públic infantil Menudopoliniza, a la Universitat PolitCcnica de V alCncia. 

MEMÓRIA PUBLICACIONS 

Durant l'any 2017 el departament de publicacions ha produit tot el material que s'esmenta a 
continuació, agrupat en dos categories. 

Publícacions vinculades a exposicions 

Xavier Arenós. La presencia y la ausencia 
24x 16cm, 132pág, IOil·lus.color,62il·lus.b/n 
Presentació de José Miguel G. Cortés i Carles Guerra 
Textos de José Miguel G. Cortés, Martí Peran, Xavier Arenós 
Edició en castella 
Rústica 

Invitació ( online) 
Disseny cristalera, pan y exterior sala, cartel· les sala 
Ful) sala (castellil, valencia i anglés) 

Helena Almeida. Corpus 
31 x 26 cm, 32 pag, 20 il ·lus. color, 8 il ·lus. b/n 
Textos de José Miguel G. Cortés, Marta Moreira de Almeida. Joíio Ribas 
Edició castella - valencia - anglés 
Engrapat 
·1·· 

-~J.!'J 

Invitació ( online) 
Banderola. pan y exterior sala, cartel· les sala 
Panys publicitaris exterior autobuses EMT 
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Daniel Torres. LA CASA. Caso de estudio 
24 x 17 cm, 44 pitg, 5 iI ·lus. en color, 24 il · lus. b/n 
Textos de José Miguel G. Cortés, Conversa entre Daniel Torres i Álvaro Pons 
Edició castella 
Rústica 

Invitació (online) 
Disseny cristalera, pany exterior sala, cartel· les 

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Ce souvenir de la lumiCre 
35 x 25,S cm, 32 pél.g, 34 il -lus. en color, 1 il · lus. b/n 
José Miguel G. Cortés, Marta Gili, Anna Schneider 
Edició caste118.-valencia i anglés-francés 
Engrapat ~}j.l 

Postals 
Invitació ( online) 
Disseny banderola, pany exterior sala, grafica sala i cartel ·les sala 
Panys publicitaris exterior autobuses EMT 

Carmela García. Imágenes de(I) poder-cartografía de lo invisible 
28 x 24 cm, 64 pag, 33 il · lus. color, 17 il· lus. b/n 
José Miguel G. Cortés, Margarita Aizpuru, Cannela García 
Edició castellll-valencia 
Engrapat 

Invitació (online) 
Disseny cristalera, pany exterior sala, gn'lfica sala i cartel· les sala 
Full sala (castella, valencia i anglés) 

Robert Frank. Fotografía, libros y películas. Caso de estudio 
24 x 17 cm, 40 p8.g, 7 il·lus. color, 41 il·lus. b/n 
Próleg de José Miguel G. Cortés. Text de Sandra Moros 
Edició castella 
Rústica[,}~}~ 
Edició valencia (online) 

Invitació (online) 
Disseny cristalera, pany exterior sala, gn'lfica sala i cartel· les sala 

ANZO. Aislamiento 
29 x 23 cm, 200 pág, 72 il ·lus. color, 40 il-lus. b/n 
Próleg José Miguel G. cortés, Fundación ANZO C. V. Textos Joan Ramon Escrivit, Ricard 
Silvestre, Paula Barreiro 
Edició castella 
Rústica 

Invitació (online) 
Disseny banderola exterior, pany exterior sala, gr3.fica sala i cartel·les sala 
Panys publicitaris exterior autobusos EMT 
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La eclosión de la abstracción. Línea y color en la colección del IV AM 
24 x 20 cm, 280 pág, 153 il · lus, Color 
Textos José Miguel G. Cortés, Mª Dolores Jiménez Blanco, Chus Tudelilla Laguardia, Jorge Luis 
Marzo, David Barro, M' Jesús Folch, Josep Salvador 
Edició castell8. 
Rústica 

Guia exposició. 21 x 14 cm. Quadern engrapat, 28 pllginas 
Edicions castella, valencia i anglés 

Invitació (onlinei~~~ 
Disseny banderola exterior, gr<lfica sala i cartel· les sala 
Panys publicitaris exterior autobusos EMT 

En rebeldía. Narraciones femeninas en el mundo árabe 
21,5 x 15,5 cm, 208 pag, 77 il·lus. color, 45 il·lus. b/n 
PrOleg José Miguel G. Cortés. Textos Juan Vicente Aliaga, Nadira Laggoune-Aklouche 
Edició castella - anglés 
Rústica amb tela contracolada 

Invitació ( online) 
Disseny banderola, cristalera exterior sala, textos i cartel· les sala 
Panys publicitaris exterior autobusos EMT 

Nico Munuera. Praecisio 
25 x 19 cm, 84 pig, 45 il · lus. Color 
Próleg José Miguel G. Cortés. Textos de Ricardo Forriols, Javier Hontoria, Nico Munuera 
Edició castellil-valencia 
Cosit 

Invitació (online) 
Disseny cristalera, pany exterior sala, gritfica sala i cartel· les sala 
Ful! sala (castella, valencia i anglés) 

lgnasi Aballí. Caso de estudio 
24 x 17 cm, 52 pág., 48 iHus. color, 80 il· lus. b/n 
Próleg José Miquel G. Cortés. Text David G. Torres 
Edició en castella 
Rústica 

Invitació ( online) 
Disseny cristalera, grilfica i cartel· les sala 
Full sala (castella, valencia i anglés) 

PLEASE COME BACK ¿El mundo como prisión? 
35 x 26 cm, 40 pllg, 28 il · lus. color 
Textos de José Miguel G. Cortés y Giovanna Melandri, Hou Hanru i Luigia Lonardelli, Simone 
Ciglia 
Edició castellll-valencii-anglés 
Engrapat ~~] 

Invitació (online) 
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Disseny banderola, pany exterior sala, gr.ifica sala i cartel· les sala 
Fulles explicatives textos sala en valencia i angles 
Panys publicitaris exterior autobusos EMT 

Fanzination! 
Fullet, 21 x 14,8 cm, 16 pEl.g., 10 il·lus. b/n 
PrOleg José Miguel G. Cortés. Text Álvaro de los Ángeles 
Edició castellii., valencia i anglés 

Pany exterior sala. Grafica exposició 

Sueños ilustrados. Grandes ilustradores para pequeños lectores 
Fullet, 21 x 14,8 cm, 4 pB.g., 1 il·lus. Color 
Text Irene Bonilla 
Edició castella, valencia i anglés 

Pany exterior sala. Grafica exposició 

Altrcs publicacions 

MEMÓRIA 2016 
.24 x 17 cm, 104 p8g, 52 il ·lus. color 
.Textos en valencia 

ONLINE 

L'IV AM PRODUEIX - Cristina Locas i José Maldonado 
Full 29,7 x 21 cm. 2 il·lus. color 
Edició castellA, valencia i anglés 

L'IVAM PRODUEIX- Escif 
Díptic 21 x 14 9 cm. I iHus. color 
Edició castelhl i valencia 

L'IVAM PRODUEIX- Adrián Torres 
Full 29,7 x 21 cm. 1 iHus. color 
Edició castellil i valencia 

L'IV AM PRODUEIX - Marina Núñez 
Díptic 21 x 14,9 cm. 2 il·lus. color 
Edició castella, valencia i anglés 

L'IV AM PRODUEIX- Sergio Barrera, Ana Esteve Llorens, Inma Femenía y Nelo Vinuesa 
Full 29,7 x 21 cm. 4 iHus. color 
Edició castella, valencia i anglés 

PANORÁMICA. Un passeig per l'IVAM. Carlos Maiques 
14 x 19 cm, 100 pag, 114 il·lus. b/n 
Rústica 

EL IV AM PRODUCE - L'IV AM PRODUEIX 
28 x 24 cm, 28 pllg, 26 il·lus. color 
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Próleg José Miguel O. Cortés. Textos Cristina Lucas. José Maldonado, Adrián Torres. Sergio 
Barrera, Ana Esteve Llorens, Inma Femenía, Nelo Vinuesa, Marina Núflez, ESCIF, Moisés Mañas 
Edició castell!l-valenciit 
Engrapat 

Tres quadrimestrals Programació IV AM 2017 
1 : 21 x 14 cm. Quadem engrapat, 24 paginas 
2: 21 x 14 cm. Quadem engrapa!, 24 paginas 
3: 21 x 14 cm. Quadem engrapat, 24 páginas 
Edicions castella, valencia i anglés 

PAM!PAM! 
Fullet: 17 x 12 cm. 12 pilg., 5 il-lus. color 
Disseny cartel! infonnatiu, cartel· les 
Pany publicitari_ exterior autobusos EMT 

9 fullets MÚSICA A L'IVAM. Díptic 21 x 14,9 cm 

Disseny anuncis, mupis, banners 

TBO IVAM (reedició) 

Dossiers d'exposicions 

Invitacions online de diverses activitats (castelhl i valencia) 

30 cartells informatius per als ascensors 

Displays "espai lectura" de totes les exposicions pera la biblioteca 

Invitació festa "La Nit de l'IVAM" i Felicitació Any Non (online) 

Així mateix, el departament de publicacions s'ha encarregat de dissenyar i produir diversos 
materials pera les necessitats puntuals deis departaments de did8ctica, activitats, ... 

DEPARTAMENT DE REGISTRE D'OBRES D'ART 

El Departament de Registre d'Obres d'Art acumula una multitud de missions i tasques, de car8cter 
multidisciplinari, clau en la gestió de qualsevol museu: 
La labor més característica del Departament de Registre és la realització, la posada al dia, el control 
i la cura de tots els arxius referents als objectes artistics que entren o ixen del Museu. 
L'altra labor més coneguda d'aquest departament és la que es refereix a la seua responsabilitat en tot 
el relatiu a embalatges, transports i assegurances de les obres d'art; tant deis objectes que formen 
part de la col· lecció i de les obres dipositades per tercers com de tots aquells inclosos en les 
exposicions temporals organitzades pel museu en el seu programa anual. 
El departament gestiona així mateix els magatzems d'obres d'art, intems i extems: tant les clmeres 
cuirassades de la col·lecció pennanent com els diferents espais de tn\nsit. Controla les condicions 
Optimes de magatzematge i exposició deis objectes; ordena i verifica qualsevol moviment, tant a 
l'interior comen l'exterior de l'edifici. 
Gestiona els préstecs d'obres de la col· lecció pennanent a exposicions temporals organitzades per 
altres institucions. 
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Gestiona igualment el programa de dipósits en despatxos oficials d'objectes de la coHecció de 
l'IVAM. 
En definitiva, gestiona el control de totes les obres que entren i ixen del museu. 
A continuació detallem els treballs realitzats, agrupats en les diferents itrees que cobreix el 
departament, durant l'any 2017: 

Exposicions temporals: 
L'any 2017 s'han organitzat 16 exposicions temporals a l'IV AM: 
.Xavier Arenós. La presencia i l'absencia. 

26 gener - 7 maig 
6 obres / instal.lacions 

.Helena Almeida. Corpus. 
16 febrer - 11 juny 
55 obres 

.Cas d'estudi. Daniel Torres: La Casa. Cl"Onica d'una conquesta. 
9 m'"- - 4 juny 
91 dibuixos 

.Les constel.lacions de Julio González: entre la representació i l'abstracció 
23 m'"--30 desembre 2018 
53 obres de la col.lecció 

.Josep Reoau y la Segona República - Biblioteca 
11 abril - 16 julio! 
53 obres 

.Joana Hadjithomas & Khalil Joreige 
6 abril - 27 agost 
18 obres i instal.lacions 

.Carmela García. Imatges de(I) Poder. Cartografia de l'invisible 
18 maig - 17 setembre 
Instal.lació exprofeso 

.Caso de estudio. Robert Frank 
15 juny - 22 octubre 
19 obres 

.Anzo. Aillament (1967 -1985) 
29 juny - 5 novembre 2017 
99 obres 

.L'eclosió de l'abstracció. Línia i color a la col.lecció de l'IVAM 
20 julio! - 16 setembre 2018 
132 obres 

.En rebel.lia. Narracions femeoines al món Drab 
14 setembre - 28 gener 2018 
22 obres 

.Picase come back. El món coma presó? 
28 novembre - 8 abril 2018 
55 obres i instal.lacions 

.Fanzinatioo! Els faozines de cOmic a Espanya - Biblioteca 
27 juliol - 27 novembre 

.Nico Munuera. Praecisio 
19 octubre-14 gener 2018 
20 obres 
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.Caso de estudio. Ignasi AbaUí 
9 novembre-25 febrer 2018 
9 obres 

.Somnis il.lustrats - Biblioteca 
14 desembre - 11 mar~ 2018 

El departament ha gestionat en cada exposició: 
Transport. 
Desembalatge / Re-embalatge 
Assegurani;a. 
Registre d'entrada i eixida. 
Informes de condició. Certifiquen el seu estat a l'entrada i eixida del museu. 
AssistCncia a correos. 

Col·lecció permanent: 
En 2017 s'han rebut i donat d'alta un total de SET ANTA (70) noves obres en els nostres inventaris, 
de les quals SIS (6) procedeixen de donacions.: 

Adquisicions 

TORRES, Adrián 
2017.001 

15.643 TransitionOl,2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 
14.7 x 20.6 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.002 

15.644 Transition 02, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)'' 
Tinta sobre papel 
14.7 x 20.6 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.003 

15.645 Transition 03, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden lnstallation)" 
Tinta sobre papel 
14.7 x 20.6 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.004 

15.646 Transition 04, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 
14.7 x 20.6 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.005 
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15.647 Transition 05, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden lnstallation)'1 
Tinta y lápiz de color sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.006 

15.648 Transition 06, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.007 

15.649 Transition 07, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.008 

15.650 Transition 08, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden lnstallation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.009 

15.651 Transition 09, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.010 

15.653 Transition 10, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden lnstallation)" 
Tinta y lápiz sobre papel vegetal e impresión digital sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.011 

15.654 Transition 11, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta y lápiz sobre impresión digital sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.012 

15.655 Transition 12, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Lápiz de color sobre impresión digital sobre papel 300 g 
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TORRES, Adrián 
2017.013 

15.656 Transition 13, 2017 
Del proyecto 'Transition (Crasas Garden Installation)" 
Impresión digital sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.014 

15.657 Transition 14, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden lnstallation)" 
Tinta y lona microperforada sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.015 

15.658 Evoluciones, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017.016 

15.659 Órbita, 2017 
Del proyecto nTransition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017,017 

15.660 Intersticio, 2017 
Del proyecto ,.Transition (Crasas Garden Installation)" 
Tinta sobre papel 300 g 
29.7 x 40.7 cm. 

TORRES, Adrián 
2017,018 

15.661 Maqueta Transition, 2017 
Del proyecto "Transition (Crasas Garden Installation)" 
Cartón , cartón pluma y madera 
32.5 x 136 x 51.5 cm. 

MARCO, Ángeles 
2017.019.A-B 

15.642 Palanca (Serie: Salto al vacío), 1987 
Acero inoxidable 
203 x 181 x 182 cm. 

ARENÓS, Xavier 
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2017.020 
15.673 Madriguera #10. Proun. Desenterramiento. 2012 

Vídeo monocanal HD, 15 min. Ed. 1 de 3 + 2 PA 
5x6.4x2cm. 

LÓPEZ. Cherna 
2017.021 

15.677 Los ai\os de plomo, 2012 
Óleo sobre lino 
180 x 129.5 cm. 

LÓPEZ, Cherna 
2017.022 

15.678 Los ai\os de plomo III, 2013 
Óleo sobre lino 
180x 130.5cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.023 

15.688 Sin titulo, 1969 
Tinta sobre papel con cuadricula impresa 
56x 59 cm. 
IVAM, Institut Valencia d'Art Modem, Generalitat 

SEVILLA, Soledad 
2017.024 

15.689 Sin título, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
56 x 59 cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.025 

15.690 Sin título. 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
55 x 58.9 cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.026 

15.691 Sin titulo, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
54.5 x 59 cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.027 

15.692 Sin titulo, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
52.5 x 56 cm. 

GARCÍA, Dora 
2017.029 

15.704 Frases de Oro (Golden Sentences). Truth is always unbelievable. La 
verdad es siempre increíble. La vérité est toujours incroyable, 2003 
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Pan de oro, letras pintadas en pan de oro fijadas directamente a pared 
Tipografia: Helvética Gold 
Medidas variables. 

ANDÚJAR, Daniel G. 
2017.030 

15.706 Objetos de deseo, 2010 
Plexiglás UV impreso, vinilo y luces LED. Escala 1 :250 
40xl28x90cm. 
SI x 161 x 169.S cm. 

SEMPERE , Eusebio 
2017.031 

15.682 Móvil, 1972-1973 
Acero inoxidable 
180x60x50cm. 
IV AM, Institut Valencia d'Art Modem, Generalitat 

MUNUERA, Nico 
2017.032.A-G 

15.701 Margo I, Margo II y Litus, 2017 
Acrílico sobre lino y madera /papel japonés sobre aluminio 
100 x 160 cm. 

BENCHALLAL. Nadia 
2017.033 

15.679 Four Sisters Discussing the Organization oftheir Brother·s Wedding. 
1994 
Fotografia a las sales de plata sobre papel .E<!. 1/5 
50x 60 cm. 

BENCHALLAL, Nadia 
2017.034 

15.680 Henna Handprints ofWomen at the Mausoleum ... , 1994 
Fotografia a las sales de plata sobre papel .Ed 1/5 
SO x60 cm. 

BENCHALLAL, Nadia 
2017.035 

15.681 Demonstration for the Disappearance ofthe Singer Matoub Loune, 
Tizi 
Ouzou, 1994 
Fotografia a las sales de plata sobre papel Ed. 1/5 
50 x 60 cm. 

SHIBLI, Ahlam 
2017.036 

15.674 Eastem LGBT lntemational nº 15, 2004 
Edición 6 (1 serie completa) + 1 PA 
Fotografía a color sobre papel 
37.8 x 57.6 cm. 
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SHIBLI, Ahlam 
2017.037 

15.675 Eastem LGBT Intemational nº 16, 2004 
Edición 6 ( 1 serie completa) + 1 PA 
Fotografia a color sobre papel 
37.8 x 57.6 cm. 

SHIBLI, Ahlam 
2017.038 

15.676 Eastem LGBT lntemational nº 17, 2004 
Edición 6 (1 serie completa)+ 1 PA 
Fotografia a color sobre papel 
37.8 x 57.6 cm. 

ESPALIU, Pepe 
2017.039 

15.670 Carrying I, 1992 
Hierro (4 elementos) 
155 x 36 x 171 cm. 

GARCÍA, Carmela 
2017.040 

15.666 Heide Braun, 2017 
Edición 115 
Fotografia. Tinta baritado 
152 x 125 cm. 

GARCÍA, Cannela 
2017.041 

15.667 Dones de negre. 2017 
Fotografia. Tinta baritado 
124.5 x 153 cm. 

BUCH, Monika 
2017.043 

15.630 Sin titulo, Ulm, 1957 
Gouache y lápiz sobre cartulina 
49.9 x 65 cm. 

BUCH, Monika 
2017.044 

15.632 Sin titulo, Ulm, 1957 
Tinta y lápiz sobre cartulina 
49.8 x 65.2 cm. 

BUCH, Monika 
2017.045 

15.633 Sin titulo, Ulm, 1957 
Tinta y lápiz sobre cartulina 
49.9 x 65.2 cm. 

BUCH, Monika 
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2017.046 
15.636 Sin título, Ulm, 1957 

Tinta y lápiz sobre cartulina 
49.7 x 65 cm. 

RUIZ, Francesc 
2017.047 

!5.703 Wasim. 2013 
Pieza única modular formada por 182 publicaciones de 32 páginas 
cada una (cubiertas incluidas) 
Impresión offset color 4 x 4 (CMYK) sobre papel Novatech Gloss de 
150 gr encuadernadas con 2 puntos de grapa 
!96x533cm. 
28 x 20.S cm. 

MESEGUER, Rosell 
2017.048 

15.707 Anónimo romano, 2006 
Pintura y fotografia sobre lienzo, (1 óleo y 60 fotografias) 
21 x 26.8 cm. 

MESEGUER, Rosell 
2017.049 

15. 708 Libros oro, plata, bronce y rojo, 2005 
Piezas únicas 
Pintura collage, fotografiasen B&N, cianotipos y encáustica sobre 
pape, postales recuperadas y restauradas años 50-80 

38.5 x 4!.5 cm. 

MESEGUER, Rosell 
2017.050 

15.709 Diálogos Roma versus Carthagonova, 2006 
Instalación. 4 dípticos -Anzio, Campos de Agua, Casas 
y Nápoles- y 1 tríptico -Imaginería-. Ed. 3/5 
Fotografía color sobre papel baritado con trasera dibond 
y marco de madera 
26.5 x40 cm. 

ANZO ( IRANZO ALMONACID, José) 
2017.051 

15.663 Aislamiento 29, 1968 
Acrílico , collage y fotolitos sobre aluminio 
90x 120 cm. 

ANZO ( IRANZO ALMONAClD, José) 
2017.052 

15.664 Aislamiento 41, 1968 
Laminado plástico (railite) negro grabado y collage 
100 x 100 cm. 

ANZO ( IRANZO ALMONACID, José) 
2017.053 
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15.665 Aislamiento 43, 1969 

Laminado plástico (railite) negro, grabado y collage 
90 x 90 cm. 

YTURRALDE, José Maria 
2017.054 

15.683 Variación derivada de la figura radial de Mckay, 1967 
Plástico , madera y motor eléctrico. 
70x 70x22cm. 

ALEXANCO, José Luis 
2017.055 

15.671 Curvas de nivel, 1969 
Pieza única 
Metacrilato ( 19 piezas) 
10 cm. (diámetro) 

ALEXANCO, José Luis 
2017.056 

15.672 Mouvnt 5, 1972 
Pieza única 
Metacrilato (reconstrucción) 
15x 15x 15cm. 

KARAMUST AF A, Gülslln 
2017.057 

15.684 Prison Painting nº 3, 1972 
Técnica mixta sobre papel 
38 x 35 cm. 

KARAMUSTAF A, Gülsün 
2017.058 

15.685 Prison Painting nº 12, 1972 
Técnica mixta sobre papel 
38 x 35 cm. 

ESPALIU, Pepe 
2017.059 

15.686 Four provisional suicides, 1989 
Hierro y algodón 
269 x 101 x 30 cm. 

LÓPEZ CUENCA, Rogelio / VEGA, Elo 
2017.060 

15.705 Walls, 2006 
Doble proyección de vídeo sonoro, cada uno sobre una de las dos 
caras opuestas de un muro, rodeado por un texto de una sola línea en 
vinilo autoadhesivo.Ed. 1/3 + PA 
Vídeo -instalación. dos vídeos, duración: vídeo A: 8'50" y vídeo B: 
7' 
19.2 x 13.7 cm. 
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Donacions 

HADJITHOMAS, Joana / JOREIGE, Khalil 
2017.061.001-042 

15.702 Faces, 2009 
Series A, B, C, D, E. Ed. 4/5. (Ed. de 5 ejemplares+ 2 AP) 
Impresión lambda sobre aluminio (42 piezas) 
50x 36 cm. 

SEDIRA, Zineb 
2017,062.A-C 

15.687 Toe lovers I, 11, 111, 2008 
Tríptico. Edición 3/3 
Fotografia C print. 
120 x 100 cm 

HALA W ANI, Rula 
2017.063 

15.697 Untitled XX, Negativo Incursion series, 2002 
Fotografia (copia de archivo). Ed. 3 de 5 
90 x 124 cm. 
Fotografia 
IV AM, Institut Valencia d'Art Modem, Generalitat. 

HALA W ANI, Rula 
2017.064 

15.698 Untitled VI, Negativa Incursion series, 2002 
Fotografía ( copia de archivo). Edición 5 de 5 
90x 124 cm. 
Fotografia 
IV AM, Institut Valencia d'Art Modem, Generalitat. 

HALA W ANI, Rula 
2017.065 

15.699 Untitled I, Negativa Incursion series, 2002 
Fotografia (copia de archivo). Ed. 3 de 5 
90 x 124 cm. 
Fotografia 
IV AM, Institut Valencia d'Art Modern, Generalitat. 

HALA W ANl, Rula 
2017.066 

15.700 Untitled 111, Negativa Incursion series, 2002 
Fotografia (copia de archivo). Ed. 1 de 5 
90 x 124 cm. 
Fotografia 
IV AM, Institut Valencia d'Art Modem, Generalitat. 

SEVILLA, Soledad 
2017.028.001 

15.693 Sin titulo, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
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DipOsits 

15.640 

15.641 

54.5 x 59.2 cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.028.002 

15.694 Sin título, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
61.3 x 70cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017 .028.003 

15.695 Sin título, I 969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
54.5 x 59 cm. 

SEVILLA, Soledad 
2017.028.004 

15.696 Sin título, 1969 
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa 
55 x 59.5 cm. 

GARCÍA, Carmela 
2017.042.001 

15.668 Mujeres libres, 2017 
Fotografia. Tinta baritado 
120 x 150 cm. 

GARCÍA, Carmela 
2017.042.002 

15.669 Jóvenes desobedientes, 2017 
Fotografía. Tinta barita.do 
150x 120cm. 

TORRES, Daniel 
D.T.013.2017.001-021 
Libro La Casa. Capitulo 19: Tres Motores, Chicago, I 918, 2013 
21 originales, capítulo completo 
Tinta sobre papel 
45 x 65 cm. 
(la medida corresponde al dibujo más grande. Distintos tamaños) 
IVAM, Jnstitut Va/enciO d'Art Modern, Generalitat. Depósito del artista 

TORRES , Daniel 
D.T.014.2017.001-019 
Libro La Casa. Capítulo 21: La Máquina de habitar, Stuttgart, 1933, 2013 

19 originales, capítulo completo 
Tinta sobre papel 
65 x 46 cm. 
(la medida corresponde al dibujo más grande. Distintos tamaños) 
IVAM, Institut Valencia d'Art Modern, Generalitat. Depósito del artista 
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Préstecs 
En 2017 s'han gestionat VINT-1-UN (21) expedients de préstec incloent un total de CINC 
CENTES VINT-1-TRES (523) obres de la col·lecció de l'IVAM que han sigui exposades en les 
exposicions i institucions detallad.es a continuació: 

PRÉSTECS 2017 

Autor/Obra Exposició e Institució Inici Ffnalitza Obres 
"JUAN GRIS, MAKIA 
BLANCHARD y LA 2' 

Varis GENERACIÓN CUBISTA" 4 
Huidobro 6216, 
6219 Museo Carmen Thyssen 06/l0/2017 25102/2018 
Lipchitz 9988, 
10015 Málaga 

"DELAUNAY TERK. ARTE, 
2 

Sonia Delaunay DISEÑO Y MODA" 
2842, 7239 Museo Thvssen, Madrid. 04/07/2017 15/!012017 

Germaine Krull "FENÓMEN FOTOLLIBRE" 1 
Centre de Cultura Contemporania-

2569 CCCB, l 7/0312017 27/08/2017 
Barcelona. 
PRORROGAT 

Miquel Navarro "TOT PAISATGE ES FICCIÓ 2" 15 
11428 a 
11436,11447 a MACA, Museu d'Art Contemporani 
11451, d' Alacant. 21/02/2017 23/04/2017 

11538 

"CONSTRUINT NOUS MUNDOS", 
Varis ITINERÁNCIA 332 

Caixaforum Zaragoza 15/l l/2017 18/03/2018 
Caixaforum Palma l l/04/2018 26/08/2018 

Caixaforum Sevilla. 20/09/2018 06/01/2019 
CONVENI 

"EL COS I LA SENSUALITAT EN 
Ignacio Pinazo L'OBRA DE PINAZO" 2 

Consorci de Museos. Museu de 
1152,/424 BB.AA. de Castelló 16/02/2017 2!/05/2017 

"HOMENATGE A DORO 
Doro Balaguer BALAGUER" l 

1096 Presidencia de la Generalitat 22/02/2017 20/03/2017 

Alexander "A, CALDER. FORGERON DES 
Calder LIBELLULES GÉANTES" l 
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641 Musée Soulaees, Rodez 23/06/2017 29/10/2017 

"ARTE POP EN LA COLECCIUN 
Varis DELIVAM" 69 

Patio Herreriano, Valladolid. 04/09/2017 10/12/2017 

"PERDUTS EN LA CIUTAT". 
Varis ITINERÁNCIA 46 

Museu d' Arte Contemporani (MACA) 20/06/2017 15/10/2017 

Alacant 

CONVENI 
"CIRCULO INTIMO: PEPE 

Cristino de Vera ESPALIÚ" 4 
Duchamp ( cópies Centro de Creación Contemporánea de 
rotorrelleus) Andalucía 28/04/2017 03/09/2017 

Córdoba 

CONVENI 
Carmen Calvo "CARMEN CALVO" 11 

Cortes de Aragón, Palacio de la 
Aljafería 28/06/2017 03/09/2017 
Zaragoza 

CONVENI 
Allan Sekula "SÍSIFO COLECTIVO" 2 
15511, 15512 Fundació Antoni Tllpies 13/06/2017 25/09/2017 

Barcelona 

"NUESTRO DESEO ES UNA 
Varis REVOLUCIÓN" 2 

CentroCentro Cibeles de Cultura y 
Francés I 5354 Ciudadanía 22/06/2017 01/10/2017 

RodriJ!o 13041 Madrid 

"EL DESNUDO EN LA OBRA DE 
Ignacio Pinazo IGNACIO PINAZO" 1 

Fundación de Arte Ibáñez Cosentino / 
1152 Museo de Arte de 29/06/2017 17/09/2017 

Almería 

"DANS LE RESPECT DES 
Eduardo Arroyo TRADITIONS" 1 
443 Fwidación Maeght 01/07/2017 19/11/2017 

Saint-Paul-de-Vence, Francia. 

Gerhard Richter ''GERHARD RICHTER'' 1 
QUAGOMA: Queenslaod Art Gallery 

26 & Gallery of Modem Art 14/10/2017 04/02/2018 
Brisbane, Australia 

Julio González ''JULIO GONZÁLEZ'' 25 
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Miguel 

IVAM/4' 

Calatayud 

15.582 

Federico 
Guzmán 
65 

Mauricio Amster 

8272 

Gemeentemuseum, Den Haag 25/11/2017 02/04/2018 
La Hava, Países Bai os 

"HISTORIA DEL TEBEO 1917-
1977" 1 
Museo ABC Centro de Arte / Dibujo / 
Ilustración 15/10/2017 15/01/2018 
Madrid 

"ESCOLES I MESTRES" 1 
Universitat de Valencia. La Nau 28/11/2017 18/03/2018 

"EN DEFENSA DE LA CULTURA" 1 
Consellería d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esports 15/11/2017 20/01/2018 

Centre del Canne 

A més de preparar teta la documentació administrativa, inclosos els permisos ministerials per a 
l'exportació d'obres a l'estranger, i supervisar tetes les operacions des de la sena ubicació en el 
magatzem fins al retom de l'obra, el departament arreplega la informació del préstec fins a la 
recepció del cataleg i el bolcat de dades en les fitxes de les obres prestarles. 

Els tecnics del departament de Registre també han actuat com a correu representan! del museu en 
ocasions. La seua missió: la supervisió d'embalatge, manipulació, instal · lació de les obres i 
emplenament deis informes de condició de les mateixes en la seu de cada exposició. El correu és un 
element important de la seguretat en l'intercanvi d'objectes artístics entre museus: s'assegura que les 
obres reben el tracte aconsellat a cada moment. Es tracta d'una missió especialitzada on el tCcnic 
esta obligat a prendre tates les decisions precises per a preservar l'obra en cas que sorgisquen 
imprevists. 

TCcoic: Remedios Grande 
Muntatge "Construyendo Nuevos Mundos" en Zaragoza 

TCcnic: Manuel Teba 
Desmuntatge "Moholy-Nagy: Future Present" en Chicago 
Desmuntatge "Moholy-Nagy: Future Present" en Los Angeles 
Desmuntatge "Perduts en la Ciutat" en Alacant 
Desmuntatge .. Arte Pop" en Valladolid 

TCcnic: Cristina Mulinas 
Desmuntatge "The Imagery of Chess" en Barcelona 
Desmuntatge "Re (visiones): álbumes, archivos, memorias" en Huesca 
Muntatge i desmuntatge ''Pepe Espaliú: Círculo íntimo" en Córdoba 
Desmuntatge "El cos i la sensualitat en l'obra de Pinaza" en Castelló 
Muntatge i desmuntatge "Nuestro deseo es una revolución" en Madrid 
Muntatge "Perduts en la Ciutat" en Alacant 

DipOsits en altres institucions: 

Guillem de Castro, 118- 46003 ValCncia 96 317 66 00- www.ivam.es 
43 



l GENERALITAT I VA M Ú,, 
VALENCIANA "f ·-__ ,,_ 

L 'IV AM, a sol· licitud deis ocupants, cedeix obres d'art de la seua coHecció per a la decoració de 
despatxos oficials d'alts carrecs de la Generalitat o subscriu acords de coHaboració com el del 
Palau de les Arts que es renova anualment. 

El departament de Registre s'encarrega de tota la gestió d'aquests dipósits: revisió de contractes de 
cessió, arnilisi deis espais on s'instal·laran les obres, determinació de les condicions ambientals de 
les obres cedides, formalització de les pOlisses d'assegurances, organització de l'embalatge, 
transport i muntatge deis objectes. 

El departament realitza un seguiment continu d'aquestes obres, tant de l'estat fisic de les mateixes 
amb inspeccions periódiques i l'actualització contínua d'arxius i cobertures de segur. La finalitat de 
tot a~ó és dotar a les obres cedides de la maxima seguretat possible. 

Al llarg de l'any es realitzen múltiples moviments de canvis d'unes obres per unes altres, sempre 
amb el coneixement i sota la supervisió del departament. 

A 31 de desembre de 2017, l'IVAM tenia 126 objectes de la seua col·lecció dipositats en 
dependencies oficials. El detall és el segilent: 

INSTITUCIÓ 

CORTS VALENCIANES 

AJUNTAMENT DE VALENCIA 

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA 

LOCALITZACIÓ OBRES 

Pla~a San Lorenzo, 4 
46003 Valencia 

Antic Hit del riu Túria 

Ciutat de la Justicia 
Av. Profesor López Piñero, 14 
46013 Valencia 

NºOBRES 

- Exposició "Femando 
Almela": 24 
- Despatxos: 24 

2 

6 

CONSELL JURÍDIC CONSUL TIU Palau de Santa Bárbara 17 
DE LA 
VALENCIANA 

COMUNITAT PI•~• San Nicolás, 2 
46001 V aléncia 

CONSELLERIA D'HISENDA 
MODEL ECONÓMIC 

I Conselleria d 'Hisenda 
Carrer Palau, 14 
46003 Valencia 

CONSELLERJA 
INVESTIGACIÓ, 
ESPORT 

D'EDUCACIÓ, Av. Campanar, 32 
CULTURA I 46015 Valencia 

INSTITUT VALENCIÁ DE Pla~a de Nápoles y Sicilia, 6 
FINANCES- IVF 46004 Valencia 

PRESIDENCIA DE LA -Palau de la Generalitat 
GENERALITAT Pla~a Manises sin. Valencia 

-Palau de Valeriola 
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Pla~a de Nules, 2. Valencia 2 
- Palau de Castellfort 
Caballeros, 9 . Valencia 2 

SERVICI VALENCIA Av. Navarro Reverter, 2 
D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ - 46004 Valencia I 
SERVEF 

PALAU 
SOFÍA 

DE LES ARTS REINA Palau de les Arts Reina Sofia 
Av. Profesor López Pifiero, 1 
46013 Valencia 

CONSELLERIA DE IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES 

Palau de Valeriola 
Pla~a de Nules, 2 
46003 Valencia 

Arxius Documentals: 

5 

5 

L'arxiu del departament dóna suport als diferents departaments del museu, a les auditories anuals i a 
la intervenció general. 

A través d'una revisió sistemAtica deis nostres arxius, realitzem neteja i actualització deis nostres 
expedients, especialment d'exposicions temporals. La finalitat és la de reduir l'espai ocupat alhora 
que el sanejament de la infonnació. 

El mateix treball ho realitzem amb l'arxiu de la col· lecció pennanent, posant al dia les fitxes amb 
dades aparegudes en publicacions de l'IVAM o extemes on apareixen les nostres obres i qualsevol 
altra infonnació que ens proporcionen altres departaments. 

Magatzem i Muntatge: 

L'equip de magatzem i muntatge, unitat que depén del departament de registre, estA format per dos 
mossos de magatzem i un tecnic de registre, els qui han dut a terme el muntatge i desmuntatge de 
totes les exposicions temporals del museu, així com de les que han tingut lloc a la sala 
d'exposicions de la biblioteca. Tanmateix s'ha realitzat treball de registrador en aquelles 
exposicions en que la situació així ho ha requerit. 

Paral-lelament, han realitzat tots els moviments d'obres d'art de la col-lecció pennanent dins del 
museu que han sigut necessaris amb l'objectiu de preparar-les pera exposicions, préstecs, fotografia 
o restauració. En aquest sentit, han estat contínuament col-laborant amb els departaments del museu 
a les següents tasques: 

-Departament de restauració: 
. moviment d'obres pera desemmarcar, desmuntar o intervenir embalatge i moviment de ares pera 

emmagatzemar-los; assisténcia als restauradors amb obres de gran fonnat 

- Departament de fotografia: 
.trasllat d'obres al plató pera fotografiar~les per als catlllegs de les exposicions o el manteniment de 
la base de dades 

- Departament de conservació: 
. preparació i cerca de bases i vitrines per a les obres que han d'exposar-se 
. planificació del muntatge de les exposicions 
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- Departament de did!lctica: 
. muntatge de materials i mobiliari per als tallers didllctics 

- Departament de comunicació: 
. preparació d1escenaris peral rodatge de documentals, com ara el de Renau o Juana Francés 

- Departament d'administració: 
. trasllat de mobiliaria causa de la remodelació de diferents espais, així com de les oficines 

- Departament d'activitats i programes culturals: 
. preparació i muntatge d'obres pera tallers i activitats, com ara Ivam Produeix, IVAM Lab, Pam 
Pam, etc. 

Entre les activitats habituals del departament esta la de control, inventari i emmagatzematge del 
material expositiu (bases, vitrines i mobiliari), control i cura del magatzem situat al moll de cilrrega, 
i reorganització de1s espais d'emmagatzematge de caixes. A més de realitzar treballs 
d'administració, com ara la sol•licitud de pressupostos, lloguer de maquinaria, atenció a proveidors, 
realització de propostes de despesa i control de facturació. 

Quant a les adquisicions de material i maquinaria, cal afegir que enguany s'han adquirit una 
plataforma elevadora elCctrica, un transpalet elCctric amb balanya, una taula rodant, quatre rodadors 
de mobles i dos carros amb plataforma. 

Per últim, s'ha construit una nova cantera cuirassada al soterrani i un magatzem a la sala de la 
muralla i s'han traslladat al magatzem extem els altells que hi estaven, per tal d'optimitzar els 
recursos. 

Cursos i Formació del personal: 
La Cap del Departament, Cristina Mulinas Pastor, va assistir al curs "Aplicació practica del IVA en 
operacions de trafic internacional". 16 hores (17, 19, 24 y 26 octubre de 2017). 

DEPARTAMENT DE FOTOGRAFIA 

L'activitat exercida pel departament de fotografia durant el 2017 se centra en dos apartats 
principalment: 

~ Fotografies d'obres d'art. 
Obres de la cot-lecció de l'IV AM i depOsits temporals. 
Obres d'exposicions temporals. 
Digitalització de l'arx:iu fotografic de la cot-lecció. 
Peticions extemes de fotografies d'obres de la cot-lecció" 

- Fotografíes de reportatge pera arx:iu, mitjans i xarxes socials. 
Inauguracions i presentacions a mitjans de comunicació Recorreguts seqüencials de les 
instal•lacions Muntatges i instal•lacions Esdeveniments i activitats en general 

Dins de l'apartat de fotografies d'obres d'art, durant el 2016 s'han realitzat un total de 131 
fotografies. 
Dins de l'apartat de fotografies d'exposicions temporals, s'han realitzat 2.050 fotografies En l'apartat 
de digitalització de l'andu fotogrii.fic, s'han realitzat 99 digitalitzacions de placa diapositives de la 
cot-lecció. 
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S'han atés les peticions de fotografies d'obres d'art per part d'altres museus i institucions, amb un 
total de 312 obres sol-licitades. 

En l'apartat de fotografies de reportatge pera arxiu, mitjans i xarxes socials, s'han realitzat 4.612 
fotografies. 

Tates les fotografies realitzades tant d'obres d'art com de reportatge han sigut realitzades en sistema 
digital. 

Hem comptat des de gener a maig amb la beca per a la realitz.ació de practiques professionaJs en el 
Departament de Fotografia, sent adjudicataria Elisa Bennejo. 

MEMORIA COMUNICACIÓ 

En l'exercici de 2017 el departament de Comunicació i Xarxes Socials ha organitzat un total de 18 
rodes de premsa amb motiu de les exposicions i activitats de l'IVAM i ha col·laborat en la 
presentació davant els mitjans de comunicació d'altres activitats que han tingut Uoc a l'IV AM, com 
Abierto Valencia o la roda de premsa de FICAE. 

Roda de premsa Marina Núñez 
Roda de premsa presentació intervenció Escif 
Roda de premsa Nico Munuera 
Roda de premsa lgnasi Aballí 
Roda de premsa Please, come back 
Roda de premsa mostra Fanzines 
Roda de premsa Cristina Lucas 
Roda de premsa Xavier Arenós 
Roda de premsa Julio Gonz.ález 
Roda de premsa Daniel Torres 
Roda de premsa Helena Almeida 
Roda de premsa Setrnana deis Museos 
Roda de premsa Abierto Valencia 
Roda de premsa FICAE 
Roda de premsa Hadjithomas& Thomas 
Roda de premsa Carmela García 
Roda de premsa Robert Frank 
Roda de premsa L' eclosió de l' Abstrae ció 
Roda de premsa Anzo 

Durant el 2017 el departament de Comunicació de l'IV AM ha elaborat i emes notes de premsa i 
dossiers infonnatius adre~ats a més de 1.200 mitjans de comunicació que han generat 1.188 
impactes media.tics en premsa escrita. 

Exposició 'L'eclosió de l'abstracció': 244 referCncies en premsa 
Exposició 'Anzo': 190 refeTencies en premsa 
Exposició 'Hadjithomas & Joreige': 80 referencies en premsa 
Exposició 'Escif: 67 refel"Cncies en premsa 
Exposicio 'Fanzination: 88 referencies en premsa 
Exposició 'Helena Almeida': 75 referCncies en premsa 
Projecte 'Marina Núfíez': 68 refefCncies en premsa 
Exposició 'Picase, come back': 65 refefencies en premsa 
Exposició Pepe Espaliú: 11 O refefencies en premsa 
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Projecte Moisés Mafias: 30 refel'encies en premsa 
Exposició •En rebeldía: 158 refeíencies en premsa 
Exposició 'Nico Munuera': 59 referencies en premsa 
Exposició Ignasi Aballí: 32 refefencies en premsa 
Exposició Ignazio Pinazo: 77 referencies en premsa 

A aquests impactes medié.tics cal sumar els reportatges a la televisió i la repercussió en diverses 
radios de les exposicions i activitats de l'IV AM. 

Les rodes de premsa tenen lloc habitualment a les galeries i espais expositius i en aquestes s'ha 
facilitat entrevistes als periodistes i crítics, i se'ls ha proporcionat un dossier d'informació i la 
documentació grafica necessal"ia per a la producció de notícies relacionarles amb l'IV AM. 

S'han realitzat 14 gravacions de vídeo que s'han difós a través de la pAgina web de l'IVAM i de les 
xarxes socials del museo. 

Així mateix, s'ha atés les visites a l'lV AM de perioctistes de mitjans nacionals i estrangers i s'han 
tramitat 250 permisos per a la realització de treballs fotografics i d'enregistrament relacionats amb 
les exposicions de !'IV AM. 

Publicitat 

Durant l'any 2017 l'IV AM ha realitzat insercions publicita.ríes en mitjans locals i nacionals com El 
Mundo, Las Provincias, El Cultural, ABC Cultural, Cru1ellera Túria, AU Agenda Urbana, Babelia, 
Exit Express, revista Verlanga, El Hype i mitjans intemacionals com Artforum, ArtPress i Frieze. El 
departament també ha realitzat insercions publicitaries a través de les xarxes socials de Facebook i 
Instagram. 

Així mateix, s'ha realitzat publicitat a través de MUPIS a la ciutat de V aJencia i carteUs publicitaris 
pera les línies d1autobusos de l'EMT. 

Des del Departament de Comunicació s'han coordinat les actuacions publicitaries en banderoles 
d'exposició i vinils pera la cristallera de la fayana de l'IV AM. 

Comunicació digital 

L'IV AM s'ha posicional com el museo que obté els millors resultats pel que fa a l'evolució en la 
seua estrategia de comunicació en xarxes socials, per la qual cosa ha sigut guanyador del Premi 
Annual Connecta Museu. Lavisible és l' organització encarregada del lliurament. Aquesta 
organització esta dedicada a la comunicació cultural i publica cada any I'Informe Connecta Museu, 
un treball en que s'analitza l'ús de les xarxes socials per part deis museos i centres culturals de 
V atencia i que pretén incentivar el bon ús d'aquest canal de comunicació. 

Segons el resultat d'aquest informe, l'[V AM ha estat el centre que millors números ha presentat 
respecte a períodes anteriors: millora en engagement, augmenta el seu percentatge de creixement en 
la seua comunitat de Facebook, és deis centres que menys punts perd en velocitat de creixement de 
seguidors a Twitter, és la institució amb una millar estrategia a Instagram i, a més, segueix 
mantenint el seu segon lloc en el rélnquing d'institucions amb una comunitat en xarxes socials. 

L'IV AM comptava amb 36.703 fans a Facebook o persones que "els agrada" la pagina (31 desembre 
de 2017). Cal ressaltar que, tenint una comunitat molt gran, mantenim unes dades d'engagement 
considerablement bons. 
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A la xarxa social Twitter l'IVAM compta amb 13.800 fans (31 desembre 2017). 

L'IVAM ha refo~t l'estrati:gia a lnstagram al llarg de 2017,ja que es tracta de la xarxa social amb 
un creixement més rá.pid en l'últim any. Ja ha desbancat en nombre d'usuaris a Twitter, tanta nivell 
mundial (700 milions d'lnstagram enfront deis 328 milions de Twitter) com nacional (9,5 milions 
d'Instagram enfront deis 4,5 de Twitter). L'IV AM compta amb 8.871 seguidors a Instagram. Una 
dada a ressaltar és el nombre de publicacions jaque donen una idea de la importancia que se li dóna 
a aquesta xarxa social i de la seua estrategia. 

DEPARTAMENT AMICS I AMIGUES DE L'IV AM 2017 

Pel que fa al nombre d'amics i amigues de l'IV AM, el museu ha continuat creixent i se situa en 736 
amics/amigues, un 4% més que l'any anterior. A la nova categoria d'Amics de l'IV AM-Estudiants, 
l'increment de noves incorporacions arriba fins a les 28 altes. El nombre de membres d'honor és 
d'un total de 14. Ambla seua col-laboració, els arnics i amigues de l'IV AM contribueixen de forma 
directa al desenvolupament del museu i participen de manera avantatjosa de una gran part de les 
activitats de la institució. 

Esdeveniments durant 2017 per Amics i Amigues de l'IVAM 

• Curs Entendre l' Art (gratul1) 
- Invitacions pera !'Ópera Lucerzia Borgia (23 de m8fy, 200 invitacions) 
- Cata Ambar (amb motiu de l'inauguració Hadjithomas & Joreige, 6 d'abril) 
- Visita guiada a "Les constel·lacions de Julio González" (12 de maig) 
- Descornptes en el taller F'Estiu pera xiquets i xiquetes 
- Congrés Imaginar el Mediterrani (22 i 23 setembre) gratuit 
- Presentació programació 2018 (14 de novembre) 
- Regal cat8.leg 

- Descomptes en diferents cursos - tallers (Segni mossi, F'Estiu, ... ) 

Newsletters 

Agenda setmanal 45 enviaments 
Invitacions 16 enviaments 
Noticies 2 enviaments 

DEPARTAMENT D'INFORMÁTICA 

En l'exercici 2017 s'han realitzat diverses millores i inversions en el sistema informa.tic de l'IV AM a 
més de les habituals tasques de manteniment i assisti:ncia, entre les quals destaquen les següents 
actuacions: 

S'han adquirit discos d'emmagatzematge d'alt rendiment augmentant la capacitat, quedant arracada 
una segona ampliació i possible creixement a una expansió de l'actual Cabina d'Emmagatzematge 
donat la creixent necessitat d'espai en disc degut a la digitalització d'expedients i procediments. 

S'han adquirit nous equips d'usuari, millorant considerablement el rendiment i la qualitat del treball. 
Cal destacar que el pare infonn8.tic d'usuari eslava molt obsolet i pese a l'esfory en aquest sentit (18 
equips d'usuari. 3 de desenvolupament, 2 en Taquilles, 2 en Saló d'actes), quedat pendent de renovar 
un 40% d'equips obsolets, quedant com a objectiu d'actuació per a posteriors exercicis. 
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En 2017 s'ha realitzat una exhaustiva revisió de tota l'electrónica de xarxa, adquirint equips 
gestionables amb enlla4ros de fibra, de manera que el 90% deis punts d'enllat¡; han passat a estar 
interconnectats per fibra augmentat la qualitat i la velocitat. Així mateix i aprofitant l'entrada en 
vigor de l'Acord marc en Telecomunicacions, s'ha realitz.at un canvi de perfil de connexió que ha 
suposat una mi llora molt considerable en velocitat de transmissió tant de daus com de VozIP. 

En relació al pare d'impressores, en 2017 ha entrat en vigor l'Acord marc de Sistemes d1lmpressió, 
fotocópia i escaneig, la qual cosa ha suposat un canvi de la totalitat d'impressores departamentals 
per noves incloent el servei de fotocópies i escanejos, amb aixó es persegueix una reducció de 
costos de manteniment, consumibles i energCtic. 

S'ha dut a tenne una reorganització d'oficines i llocs de treball en els quals el departament ha 
participa! activament amb tots els seus recursos perque el canvi afectara el menys possible a l'usuari 
final i als sistemes. 

En 2017, s'ha dotat a tota la part pública de l1edifici així coma la Biblioteca d'infraestructura WIFI 
pública (27 antenes repartirles), millorant considerablement el servei que es venia oferint fins hui 
tant en velocitat com en qualitat. 

Cal destacar que malgrat l'obsolescCncia d'una part important de pare infonn8tic, només s'han 
registrat 1 incidCncies greus de servidor que han pogut resoldre's· amb recursos propis, no havent 
sigut necessari la parada de sistemes en tractar-se de maquinari substituible en calent. 

En relació a qüestions de seguretat infonnéltica, només ha existit una incidencia que ha suposat la 
parada de les comunicacions amb !'exterior per prevenció a un atac del virus "wannacry11 que afecte 
a tota la Generalitat entre moltes al tres empreses al maig de 2017. El tall va ser més per pre venció 
que per afecció, atés que els nostres sistemes no es van veure afectats pel virus i es van adoptar totes 
les mesures preventives que anava emetent la DGTIC de la GV A en materia de seguretat 
infonnéltica. 

Seguint la planificació prevista, s'han actuaJitzat els programes de tercers a les seues últimes 
versions possibles. 

S'han desenvolupat amb recursos propis una nova versió de PGv3 (Propostes de Despesa) per a 
adaptar nous requeriments de control de la despesa i exportació d'infonnació a platafonnes de 
transparencia. S'han millorat els programes GcpGet (Gestió coHecció permanent i Gestió 
d'exposicions temporals), Gestió d'Amics de l'IVAM (nous requeriments en el cobrament de quotes, 
inclusió del concepte de "promoció"), Gestió de Visites, Registre de Convenís i Contractes, 
Intercanvi de Biblioteques i Gestió d'Enviaments, tot aixó amb recursos propis del Departament 
d'Infonrnltica. 

S'han desenvolupat i adaptat algunes de les aplicacions de desenvolupament propi per a1 seu 
correcte funcionament en els nous sistemes Windows 1 O. S'ha desenvolupat un programa 
d'instal-Iació d'aplicacions d'usuari en equips nous, mini.mitz.ant així els temps de configuració 
d'aquests. 

Les hores dedicades a desenvolupament han suposat en 2017 un total de 1122 hores. 

Quant a incidencia i consultes d1usuari s'han atés una mitjana de 69,25 incidencies mensuals que 
han suposat una mitjana de 93h 55min mensuals d'atenció a usuaris. El temps mitjil de resolució de 
les incidencies i requeriments d1usuari ha sigut de l'entom als 30 min. 
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S'han posat en linia en la web de l'IV AM la Venda OnJine d'Entrades, així com la gestió de 
Reserves de Grups. 

S'ha prestat equipament i suport infomuitic a les exposicions, lvamLab i tallers didactics que així ho 
han requerit. 

No s1inclouen en aquesta memória tates aquelles tasques rutinaries de manteniment dels sistemes, 
seguretat informAtica i atencions puntuals d'assessorament. 

INVERSIONS I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

Entre les inversions i millares realitzades en l'exercici 2017 cal destacar la millora de la 
climatització del museu amb la renovació d'una refrigeradora bomba de calor de 350 kW, 25 
comportes talJafoc automatitzades, la instaHació de sondes de temperatura i humitat en sales 
d'exposició, un climatitzador per al hall principal del museo, un climatitzador per a l'altell de la 
galería 7, un cassete de sostre pera despatx d'oficines, la remodelació deis conductes del magatzem 
de publicacions i la substitució de 5 bombes hidriluliques del circuit tancat de climatització. 

En a !'afea electrica s'ha substituit la il · luminació de l'IV AMlab amb 65 focus led, s'ha insta!· lat una 
segona baixant per a la protecció contra el raig i s'ha adquirit un analitzador de bateries, una camera 
termogrilfica i un comptador d'energia. 

En les infraestructures del museu s'ha renovat el moble d'atenció al públic de l'hall principal. En el 
soterrani s'han creat un magatzem per a obra d'art i un altre per a peanyes i vitrines. En la fayana 
principal s'ha instal·lat un bastidor d'alumini pera l'emplayament de pancartes. S'han substitun tres 
termos elC:ctrics, una font d'aigua freda, tres cortines opacantes i una porta RF de la primera planta. 

Així mateix, s'ha continuat amb el pla d'inversions en equipament audiovisual i noves tecnologies, 
havent-se renovat l'equipament del saló d'actes, on s'han adquirit un projector de 8.200 lumens, una 
pantalla elf:ctrica de 2,81 x 5,00 m, un gravador vídeo, un disc dur, una matriu 4k 8 x 8, tres 
monitors de 20", dues ca.meres multipropósito HD, set micrófons de conferencies, una unitat 
central, quatre altaveus, dos mOduls de greus, una etapa de potencia, una taula de mescles i quatre 
focus led. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

L' IV AM en 2017 ha subscrit un total de 7 convenís (2 con ven is ruare, 4 convenis singulars i 1 
addenda) amb diferents empreses i institucions entre els quals destaca per la seua importancia el 
Conveni singular de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
l'Ajuntament de Valencia i l'lnstitut Valencia d'Art Modem peral condicionament i la gestió del 
solar destinat a l'ampliació de l'IVAM com ajardí d'escultures amb una aportació económica i un 
finanyament de les parts per import de 668.000 €. 

L' 11 de juliol de 2017 es prorroga el conveni subscrit entre el Palau de les Arts Reina Sofia i 
l'IV AM pera la realització d'activitats culturals conjuntes pera la temporada 2017/2018 davant el 
profund interés d'ambdues institucions de continuar ambla línia d'intercanvi i col-laboració pera 
unir esfo~os en la difusió de l'art. 

En relació amb els convenis de col· laboració empresarial, cal destacar que per primera vegada un 
organisme inclou l 'IV AM entre les entitats beneficiaties de la Llei 49/2002. Així ve recollit en el 
Dictamen 672/2017 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Aquesta inclusió 
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entre les entitats beneficiarles implica importants beneficis a les entitats privades que subscriguen 
convenís de col ·laboració amb l'IV AM el que redunda en el benefici cultural i l'interés públic. 

En compliment d'una de les principals funcions del museu, la de constituir i custodiar un conjunt de 
col·leccions museístiques representatives del desenvolupament de l'art modern i contemporani, en 
2017 s'han dut a terme 9 contractacions per a l'adquisició per compra-venda d'obres d'art 
mitjan~ant procediment negociat; s'ha publicat la informació en el perfil de contractant i s'ha 
complit la tramitació requerida per la Llei de contractes, i es fa constar que altres institucions 
museístiques han sigut assenyalades pel Tribunal de Comptes per incompliments en materia de 
contractació d'obres d'art. Aquesta funció és sumrnament important per a la consecució dels 
objectius del museu i, a més d'aixO, enriqueix i fa créixer el patrimoni cultural de la Generalitat 
Valenciana. 

Així mateix, es destaca que el I Pla d'lgualtat de l'IVAM va ser redactat en 2017 i aprovat pel 
Consell Rector de l'IV AM en la sessió de data 30 de juny de 2017 en compliment del compromfs 
que té l'IVAM de promoure la igualtat real entre dones i homes. El pla ambiciona promoure la 
igualtat mitjani;ant accions que incidisquen en la ciutadania com és l'aposta per un projecte 
expositiu que pretén fer visibles les dones, amb exposicions dedicarles a dones com Helena Almeida 
(Lisboa, 1934) o Carmela García (Lanzarote, 1934) o intervencions com la de Cristina Lucas o 
Marina Núfl.ez, crearles ex profeso per a ser exhibirles en la fayana del museo. D'aJtra banda s'ha 
convidat a professionals destacarles d'limbit artístic internacional a intervenir en conferencies: 
Frances Morris (directora de la Tate Modem), Suzzanne Cotter (directora del Museo Serralves de 
Porto) i Marta Gili (directora del Musen Jeu de Paume de París). En aquesta mateixa línia, en 
1'3.mbit intem s'ha creat una corn.issió de formació encarregada de promoure, entres altres, la 
formació en materia d'igualtat. 

RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS EN 2017 

l .Conveni singular entre l'lnstitut Valencia d' Art Modern, IV AM, i la fundació de la Comunitat 
Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia per a la realització d'activitats culturals durant la 
temporada 2016/2017. Signat el 27 de mar~ de 2017. 

2. Conveni singular de col· laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, l' Ajuntament de Valencia i l'Institut Valencia d' Art Modem, IV AM, per al 
condicionament i la gestió del solar destinat a l'ampliació de l'IVAM com a jardí 
d'escultures. Signat el 30 de juny de 2017. 

3. Acord pel qual queda prorrogat el conveni singular entre l'Institut Valencia d'Art Modern, 
IV AM, i la FW1dació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia per a la 
realització d'activitats culturals durant la temporada 2017/2018. Signat l'll de juliol de 
2017 . 

. Conveni de col· laboració entre la Caixa Popular-Caixa Rural, C.C. V. i l'Institut Valencia d' Art 
Modem, IVAM, per a l'execució d'activitats artístiques, pedagOgiques i culturals de 
l'IV AM com a responsable del desenvolupament de la política cultural en materia d'art 
modem i contemporani de la Generalitat Valenciana. Signat el 25 de julio! de 2017 . 

. Conveni marc entre l'Institut Valencia d'Art Modern, IVAM, i el Patronal Provincial de 
Turisme de Valencia peral desenvolupament de productes turístics culturals vinculats a l'art 
modem. Signa! l' 1 de juny de 2017. 

52 
Guillem de Castro, 118- 46003 Valencia 96317 66 00- www.ivam.es 



.Conveni de col · laboració entre la Fundació Privada Banc Sabadell i l ' lnstitut Valencia d' Art 
Modern, IV AM, pera la col· laboració en l'exposició "L' eclosió de l' abstracció" . Signat el 
10 de j uliol de 2017 . 

. Conveni marc de col·laboració entre la Unjversitat d ' Alacant i l'Institut Valencia d'Art 
Modem, IV AM, per al desenvolupament d'activitats culturals, formatives, i d ' investigació 
en l'art rnodem. Signat el 27 dejuliol 2017. 

RELACIÓ DE SUBVENCIONS EN 2017 

Subvenció nominativa de la Direcció General de Belles Arts i de Patrimoni Cultural del Ministeri 
d' Educació, CuJtma i Esport per import de 171.880 € per a despeses de funcionament (BOE núm. 
260, de data 30.10.2015). 

MEMORIA GESTlÓ ECONÓMICA 2017 

Liquidació pressupostaria exercici 2017 

El pressupost de l'exercici 2017 s'ha executat en un 97% sense desviacions negatives. S' ha 
reconegut un 7,5% més de despesa sobre el pressupost inicial aprovat per al exerc1c1 com a 
conseqi.iencia de l'increment deis ingressos propis de 1' entitat en un 250%. En termes generals la 
liquidació del pressupost de 2017 s' ba incrementat en relació amb 2016 en un 22%. 

Els ingressos per venda d 'entrades i prestacions de serveis han augmentat respecte de 2016 en un 
18 i 35 % respectivament i han permes ampliar el pressupost de despeses en 417.193 euros davant 
deis 130.822 euros que es van ampliar en 2016. Aquests ingressos han fac iJitat la dotació de credits 
per a realitzar d' exposicions, incrementar activitats i han permes la obtenció d'un superavit 
important per a finarn;:ar inversions addicionals en obres d' art i infraestructures per import de 
191.312 euros. La línia d'aportació de capital de la Generalitat s ' ha suplementat en 330.000 euros 
respecte al pressupost inicial aprovat de l'exercici, i e] seu desti ha estat també J'adquisició cl 'obres 
d'art i modernització de infraestrnctures. 

Malgrat la complexitat de la tramitació i contractació deis expedients i projectes d'inversions, s ' ha 
aconseguit una elevada execució en este capítol, que ha experimenta! el majar increment deis últims 
exercicis. Respecte de 2016 s'ha vist incrementat en un 450%. 
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Evolució deis ingressos propis 
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La empresa presenta fons propis positius, no poseeix cap prestec ni deute amb entitat de credit. El 
seu fons de maniobra és positiu. 

Període mitja de pagament a provei'dors 

El període mitja de pagarnent a proveidors ha disminui't considerablement se situa al mes de 
desembre en 11,58 dies, enfront deis 34,85 del exercici anterior. 

Transparencia 

Es dona compliment a la llei mitjan9ant la publicació al web de !' IV AM de les següents dades 
económiques i pressupostaries amb regularitat; execució pressupostaria, període mitja de pagament 
, cobraments i pagamenls mensuals. 

Resum de les ampliacions en despeses finan~ades amb ingressos propis 2017 

Patrocini/ con tribu ció/ l mport (euros) Destf exposició /activitad 
ingresso no finalistas 

Universitats Valencia, 20.000 Catedra estudis artístics segles XX y 
Politecn ica, Miguel XXJ 
Hernández 

La Caixa 25.000 Activitats clidactiques curs escolar 2017 

Funda.ció Sabadell 60.000 Exposició L 'eclosió de la abstracció 

Caixa Popular 20.000 Activitats 

lngressos propis: venda 31.000 Exposicions , activitats, comunicació 
entrades, prestació serveis, 

248.000 lnversions: Adquisició obres d' art, 
projecte adequació esplanada, 
maquim\ria 
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, 13.693 

417.693 

1 Activitats, did3ctica 

Resum de despeses de les exposicions 2017 

Anzo 

Carmela García 

Las constel.lacions de Julio González 

Entre el mite y I' espant 

Daniel Torres. La casa 

L'eclosió de la abstracció 

En rebel.lía 

Federico Guzmán 

Helena Al me ida 

Habitar e l mediterráni 

IVAM Produeix 
lgnasi Aballí 

Joana Hadjithomas y Khalil Joreige 

Joan Miró. Ordre i desordre 

Nico Munera 

No és veritat. No és mentida. L'art del Fake 

Please come back 

Círcu l íntim. Pepe Espaliu 

Robert Frank 

Richard Hamilton 

Xavier Arenós 

Llei de taxes 

----

21.599 

19.866 

13.208 

68.775 

4.825 
89.249 

54.425 

7.562 

15.947 

5.160 

29.435 
6.020 

53.397 

6.915 
14.304 

6.652 
113.313 

8.647 

7.242 

2.519 

11.019 

En 2016 es va introduir, per primera vegada, un capítol específic pera l' IVAM en la Llei de Taxes 
de la Generalitat que regula -entre altres ingressos públics- els préstecs d'obres, l' ús privatiu deis 
espais del museu i la cessió d' exposicions. El 30 de desembre de 2017 es va aprovar la Llei 
20/2017, de 28 de desembre, de Taxes de la Generalitat ambles modificacions en esta materia. 

Modernització del sistema de venda de entrades 

S'ha completat la implantació d' un sistema de venda i reserva d'entrades en linia que permet al 
visitant adquirir amb antelació l'entrada al museu. Mitjanc;ant el web de I' IV AM, l'usuari pot, a 
més a més, inscriw-e's a les distintes activitats oferides, així com realitzar la reserva deis gmps per 
part de les escotes i altres institucions educatives que ens visiten cada any. 

Actuacions en materia de mecenatge i patrocinis 

L' IV AM va demanar un informe a l'Advocacia de la Generalitat sobre la incJusió en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre. de régimen .fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, amb objecte de ser beneficiari de les mesures fiscals de la llei 
estatal de mecenatge. L' Advocacia manté que 1 ' IV AM no és un organisme autónom, i per eixa raó 
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no és una entitat beneficiaria de la llei estatal. Els arguments de rrv AM per a mantindre que sí que 
n'és subjecte beneficiari són que la llei de mecenatge preveu com entitats beneficial'ies a les 
comunitats autónomes, és dir, a la Generalitat Valenciana; que l'Institut Valencia d'Art Modern és 
Generalitat Valenciana; Que els seus pressupostos integren els pressupostos de la Generalitat; Que 
el seu patrimoni és domini públic de la Generalitat; Que li és d' aplicació la llei de taxes i per últim, 
que és la entitat de dret públic que té les funcions de constituir i custodiar un conjunt de coHeccions 
museístiques representatives del desenvolupament de l'art modem, així com totes les funcions 
museogniliques associades amb aquesta, inclosa la de organització d'exposicions d'art modem i la 
organització d'activitats culturals encaminades al coneixement i difusió de l'art modem. Per tant, 1' 
IV AM és 1 'encarregat de canalitzar la col· laboració privada en aquest llmbit i la conclusió contraria 
implicaría que es podría aplicar 1 'estatus de beneficiitries a entitats valencianes que no són 
públiques, mentre que s'exclouria d'aquesta categoria a l'entitat pública encarregada del 
desenvolupament de la política cultural de la Generalitat Valenciana relativa al coneixement, tutela, 
foment i difusió de l'art modem. 

En el present exercici s'ha produn una important novetat al voltant d'este tema, com és el dictamen 
de 11 d'octubre de 2017, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que considera a 
l'Institut Valenciit'd' Art Modem, beneficiari deis incentius fiscals de la ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, per reunir la condició d'ens públic instrumental de la Generalitat. 

Este fet pot resultar crucial per a l'entitat al promoure l'obtenció de noves vies de finam;ament 
mitjam;ant patrocinis privats. 

BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

La biblioteca i centre de documentació de l'IVAM ha central la seua activitat al llarg de 2017 en 
una serie d'actuacions que es poden agrupar sota els epígrafs següents: 

- Atenci6 a l'usuari 
Durant l'any 2017 la biblioteca i centre de documentació de l'IVAM ha tingut 2.786 usuaris, els 
quals han consultat un total de 6.499 documents en la sala de lectura. La distribució de la 
documentació consultada, atenent la ubicació d'aquesta, es distribueix de la manera següent: 

Documentació ubicada en la sala de consulta: 
- llibres i catalegs: 3.442 
- números de revistes: 558 
- audiovisuals i CD-ROM: 11 

Documentació ubicada en l'arxiu: 
- llibres i catalegs: 775 
- números de revistes: 377 
- documents procedents deis diversos arxius d'artistes: 1.106 

Dins d'aquest apartat és necessari destacar la consulta de documentació d'arxius d'artistes per 
part d'investigadors, alguns d'ells arribats de fora de les nostres fronteres (MCxic i Japó). Enguany, 
dues empreses valencianes de continguts audiovisuals s'han posat en contacte amb la biblioteca de 
l'IV AM a fi de poder consultar els fons del depOsit Renau i gravar un material determinat procedent 
d'aquest arxiu per als seus projectes. Es tracta d'Endora Producciones, que ha accedit a un total de 
79 documents bélSics pera] documental Josep Renau. L 'art en perill, que ha vist la Hum al mmy de 
2018, així com la també productora valenciana Fly Hunter. Aquesta segona empresa té la seua 
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investigació en cursi l'objectiu és la preparació d'una serie de 8 documentals anomenada Civil 80, 
vinculada amb la Guerra Civil, per a la televisió pública valenciana A punt. 

La documentació consultada pertany als arxius de Josep Renau i Julio González, i davant deis 445 
documents consultats el 2016, les 1.106 unitats documentals de 2017 suposa un increment del 148 
%. 

Pel que fa al servei de préstec, enguany s'han gestionat 1.623 préstecs de documents que pertanyen 
a la coHecció del centre, 611 són els que corresponen a personal de l'IVAM i 1.012, a usuaris 
extems. Si bé el préstec interbibliotecari segueix la seua línia descendent amb 7 documents (amb la 
Universitat de Valencia i el MUVIM), s'incrementa el nombre de sol·licituds de préstecs de fons 
per a incorporar-se a projectes expositius, tant organitzats i presentats en el mateix IV AM, com en 
altres entitats. 

Pel que fa a la documentació de la col-lecció de la biblioteca prestada per a exposicioos 
organitzades i fetes a l'IV AM, cal destacar, en orde cronológic: 

• En el cas d'estudi dedicat a Robert Frank (15 jun.y - 10 octubre de 2017, galeria 6) 
s'exhibeixen, tant en paret com en una vitrina, nou llibres i dos números de revista. Els 
llibres són catitlegs d'exposicions monogn\fiques de Frank o llibres sobre la seua obra. 

En l'exposició Anzo: Arllament, 1967-85 (29 juny - 5 novembre de 2017), es presten tres llibres 
relacionats ambles lectures de !'artista valencia. S'exposen en una vitrina coberta. 

En l'exposició L 'Ec/osió de /'abstracció. Línia i color en la co/·lecció de / 'IVAM (20 de juliol de 
2017 - 16 de setembre de 2018, galeries 4 i 5) es mostra material d'alguns deis arxius d'artista que 
la biblioteca conserva en la seua col· lecció. La biblioteca Renau participa amb set llibres i catalegs, 
del depósit d'Eusebio Sempere se seleccionen dos catalegs de l'artista alacantí, mentre que l'arxiu 
de Manolo Gil esta representat amb tretze documents, entre fullets de ma, cartes i retalls de premsa. 

La col-lecció de la biblioteca ha estat molt present en l'exposició En Rebel-lia: narracions 
femenines en el món iirab (14 setembre-28 gener de 2018, galeria 1) amb el préstec d'onze llibres, 
mostrats en un punt de lectura dins de la sala d'exposicions. 

Entre el 16 d'octubre de 2017 i el 13 d'abril de 2018, la biblioteca ha seleccionat un conjunt de 
trenta-tres de les publicacions més prestigioses de l'IVAM pera exhibir-les en sis vitrines cobertes 
en el hall d'accés a la tercera planta del museu. Aquesta xicoteta mostra vol ser un recorregut a 
través de la história de quasi tres decades de publicacions de l'IV AM. 

Peró, també la biblioteca ha prestat fons per a exposicions fetes per altres institucions, com és el 
cas del préstec sol·licitat pel museu Oteiza (Alzuza, Navarra) pera la mostra que porta coma títol 
Mutació poetica, Natura viva en els ohjectes d'Ángel Ferrant. 1945-1950, presentada en el museu 
navarrés entre el 22 de m~ i el 31 de maig de 2017, ion es mostren tres llibres deis fons de la 
biblioteca: La esencia humana de las formas (1952) i Figuras del mar, els dos d' Ángel Ferrant 
(2007), i Niños de mi molino, de Benjamín Palencia i texto d' Ángel Ferrant (2007). 

El Centre Cultural la Nau de la Universitat de Valencia sol·licita, de nou, els fons de la biblioteca 
pera l'exposició El Saler peral poble, ara (del 31 de maig al 15 d'octubre de 2017). Aquesta 
mostrase celebra en la sala Academia del Centre Cultural la Nau de la Universitat de Valencia, i 
allí s'exhibeix el número 625 de la revista Gaceta Ilustrada, que correspon al 29 d'agost de 1968, i 
que forma part de la col· lecció de la biblioteca de l'IV AM. 
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El Museu d'Art de Girona sol·licita quatre documents pera l'exposició dedicada a l'Assemblea 
DemocrOtica d'Artistes de Girona 1976-1978 (del 17 dejuny al 5 novembre de 2017), comissariada 
per !'historiador de l'art Narcís Selles. Es tracta de dos exemplars del Manifest col.lectiu d'artistes 
plClstics del País Valencia i dos exemplars del cataleg de ma de l'exposició presentada a Sagunt i 
Sagunt-Port, inaugurada al maig de 1976. 

El Centre del Canne (CCCC), Valencia, entre el 15 novembre de 2017 i el 21 de gene, de 2018 
prensenta Per la defensa de la cultura. La mostra compta amb cinc llibres la coberta deis quals ha 
sigut dissenyada per Mariano Rawicz, així com un dibuix original de J. Renau que pertany a l'andu 
Josep Renau. 

Finalment, el museu Gemeentemuseum de l'Haia inaugura la mostra González, Picasso & friends 
(entre el 25 de novembre i el 2 d'abril de 2018) i sol·licita un total de huit manuscrits que 
resumixen la relació epistolar entre Picasso i Julio González que es conserva en l'arxiu de l'escultor 
catalil.. Es tracta de la primera vegada que fons documentals de l'arxiu esmentat ixen de !'IV AM. 

Ampliació de la coNecció documental 

En relació a l'increment de la col-lecci6 de la biblioteca durant 2017, els 1.248 documents nous 
ingressats en aquest periode en el sistema de gestió bibliotecari han suposat un augment deis fons en 
1.546 exemplars nous. 

Si fem una distribució per origen deis documents nous observem que, per compra, han arribat 192 
exemplars i, per intercanvi amb altres museus i centres d'art, 345 ítems. El mateix museu ha generat 
180 exemplars de les seues publicacions. Peró, sens dubte, els 829 exemplars arribats per donació és 
l'apartat més nombrós, i 374 corresponen a la donació d' Álvaro Pons. 

L'IVAM ha desenvolupat en els últims anys una línia expositiva important relacionada amb el 
cómic. L'interes despertat pel museu ha comportat que coHeccionistes, critics i personalitats 
próximes al cómic i a la cultura visual actual es vinculen a la institució. En aquest cas, Álvaro Pons 
(Barcelona, 1966), apassionat deis cómics i col· leccionista de fanzines i cómics, ha decidit donar la 
seua col· lecció de fanzines i publlCacions teóriques de cómic a la biblioteca de l 'IV AM. Es tracta 
d'una col·lecció d'uns 3.000 fanzines, recopilada durant dCcades fins a l'actualitat, adquirits en els 
esdeveniments, les reunions, els concerts on es venen i es distribueixen aquest tipus de publicacions 
efimeres i d'autoedició. En molts d'aquests fanzines han fet els seus primers passos creadors de 
renom que amb els anys ha evolucionat en altres disciplines artístiques. Amb els amplis 
coneixements teórics que té de cómic, Pons ha comprat els més interessants, els ha seleccionat, els 
ha classificat i els ha conservat amb la mllXima atenció, per la qual cosa es troben en perfecte estat 
de conservació. Des del moment de l'arribada del material al centre s'inicien les labors d'ordenació 
i catalogació, la qual cosa ha significat un gran repte pera l'equip de la biblioteca, tenint en compte 
les caracteristiques tan especifiques d'aquesta documentació, i que a poc a poc es va definint 
grB.cies, sobretot, al gran treball desenvolupat per Eduardo Guillén (estudiant en practiques) i 
Y azmina García (becaria de la biblioteca). 

La gestió de la política d'intercanvi de publicacions generada per la biblioteca enguany ha permés 
rebre 230 cat.ilegs, deis quals 175 exemplars corresponen a entitats nacionals i 58, a intemacionals. 
Per la nostra part, hem enviat 94 exemplars de les publicacions editades per l'IV AM, 85 de les 
quals han tingut coma destinació centres nacionals i 9, biblioteques de museus intemacionals. 
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Voldríem destacar dins de l'apartat de compres que, durant 2017, s'han incorporal un bon nombre 
de publicacions especials, de manera que s'han completat seccions importants de laja rellevant 
col· lecció documental del centre. Entre les noves adquisicions caldria destacar : 

- l'edició completa de l'emblemAtica revista situacionista Boletín Central de la Internationale 
Situationniste, publicada a Paris, núm. 1 (1958)- núm. 12 (1969). 

- publicacions rellevants de l'inici del segle XX. Una gran part d'aquestes estan relacionades amb 
l'avantguarda sovii:tica, i l'adquisició d'aquestes es troba estretament vinculada amb les 
exposicions Somnis iHustrats, Rodtxenko: cas d'estudi i el Llibre soviftic. Hi destaquem: "'Eyes on 
Russia", de Margaret Bourke-White (1931), "A Pageant of Youth", Alexandr Rodtxenko, ed. lit. 
(1939), "Putiarkhitektumoi mysli, 1917 - 1932" (Ways ofarchitectural thought, 1917 - 1932), d'R. 
l. Khiger (1933), "Bass Bassina Boulou", amb il·lustracions d'Elizabeth Ivanovski (1935), o els 
números de les revistes "URSS en Construction", núm. 9 de 1933 i núm. 10 de 1934, "Novyi LEF", 
núm. 1 de 1927 i núm. 6 de 1928, o "Sovietland", S. Gurevich, núm. 3 de 1935. 

- llibres d'artista i fotollibres: 11lnfinitoº, de David Jiménez (2000), "Memoria11
, de Ponxo Martínez 

(2015), "The Afronauts", de Cristina de Middel (2a ed. Edició especial amb risografia), "Twentysix 
gasoline stations", d'Ed. Ruscha (1969), "The American Monument", de Lee Friedlander (1976), "3 
works", de Martha Rosler (1981), "Mapping Sitting: On Portraiture and Photography", de Karl 
Bassil, Zeina Massri i Akram Zaatari (2002), "A life foil of boles: The Strait Project", de Yto 
Barrada (2005), "Self Made Woman", de Concha Ros (2017), "'Diccionario Personal de la Lengua 
Española", d'Isidoro Valcárcel Medina (2016), "South of Heaven11

, de Jim Thomson, amb 44 
i1 · lustracions fetes per l 'artista Raymond Pettibon (201 O) 

- 10 números de la revista La Lata: revista-objeto. Es tracta deis números posteriors a 2002 els que 
ens ha permés completar la col· lecció d'aquesta revista reconstitufda fins a l'actualitat. 

- edició facsímil d'A.C. Documentos de Actividad Contemporánea El GATEPAC, Grup d'Artistes i 
Tecnics Espanyols per al Progrés de !'Arquitectura Contemporilnia. Publicació de l'editorial 
Gustavo Gili (Barcelona), 1975. 

- vídeo titulat Measures of distance (1988), de l'artista libanesa Mona Hatoum. Es tracta d'un bon 
exemple de videoart, que es va projectar en l'exposició En rebel-lia. Narracions femenines en el 
món Clrab (IV AM, de setembre de 2017 a gener de 2018). 

El total de títols de publieacions periOdiques que hi ha en la biblioteca a la fi de 2017 és de 801 
títols, dels quals 72 corresponen a revistes noves que s'han incorporat a la base de darles enguany. 
És important tindre en compte que 52 d'aquestes corresponen a la donació de fanzines d' Alvaro 
Pons. 

Pel que fa als 48 títols de revistes en curs, la distribució quedaría de la manera següent: 34 
corresponen a subscripcions, 5 títols arriben gn\cies a la política d'intercanvi, i 9, per donació. 
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El nombre total de docwnents en la base de dades AbsysNet de la biblioteca en data 31 de desembre 
de 2017 és de 49.395 documents, amb un total de SS.899 exemplars. 

~ Exposicions i activitats de cari\cter divulgatiu 

Dins de l'espai expositiu annex a la sala de lectura, durant 2017, s'han dut a terme els muntatges 
següents: 

.Josep Renau i la Segona República (11 d'abril • 16 juliol 2017) 

Aquesta exposició, comissariada per Irene Bonilla Sancho, repassa a partir de diversos documents, 
com ara fotografies, llibres, manuscrits ... la trajectOria política i artística del fotomuntador valencia 
des de 1931 fins a la fi de la cantesa civil. 

Amb moti u d 'aquesta mostra, es du a terme, l' 1 de juny, un recorregut a 1' exposició a cArrec de José 
María Azkárraga, expert en la Valencia republicana. Posteriorment, es projecta en la sala d'actes el 
documental "Las Cajas Españolas", d' Alberto Podan. 

Fanzination! (21 juliol - 23 novembre 2017) 

L'exposició Fanzination!, comissariada per Álvaro Pons, mostra una selecció cuidada de fanzines 
de cómic procedents de la col· lecció donada pel mateix comissari i col· leccionista. Ofereix un 
recorregut visual al llarg de la histOria d'aquest tipus de manifestació artística, i incideix 
especialment en el fanzine valencia i en el fanzine produn hui en día al nostre país, sense oblidar el 
fanzine clRssic deis anys 60. La intervenció en les parets de la sala de I'il-lustrador Elías Toque 
pretén ambientar la sala i convidar el visitant a viure la coneguda "cultura del fanzine". 
Com a activitat complementaria es fa un taller d'autoedició per a quinze persones titulat 
Superpingpong, a carrec de Martín López Lam, un editor, artista gritfic i dibuixant conegut. 

Somnis il·lustrats. Grans iZ.Zustradors per a xicotets lectors (15 desembre - 11 mar~ de 
2018) 

La mostra documental, comissariada per Irene Bonilla Sancho, estudia la producció literaria 
il · lustrada adrei;ada al món infantil que van crear els representants més significatius deis moviments 
artístics europeos al segle XX. S'incideix en el període d'entreguerres europeu i en la producció 
editorial durant la Segona República espanyola. Tot el material documental i els llibres que hi 
exhibim pertanyen a la col· lecció de l'IV AM i de la biblioteca 

Dins d'aquest projecte expositiu, es du a tenne, el 16 i 17 de desembre, un taller anomenat Encontre 
de conte. Encuentros con artistas alrededor de la muestra Sueños Ilustrados, en que tres artistes 
donen la visió particular que tenen de com il · lustrar un llibre infantil. 
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Altres activitats 

Amb motiu de la celebració del Dia del llibre, el 20 d'abril de 2017 es fa una activitat 
conjuntarnent ambla revista digital El Hype amb l'objectiu d'acostar la lectura a la ciutadania d'una 
manera amena i divertida. Per a fer-ho, s'habiliten diverses zones de lectura (arnb mobiliari 
patrocinat per Gandía Blasco) en una de les sales de l'exposició Perduts en la ciutat i en l'esplanada 
exterior de l'IVAM. La idea és crear espais singulars on poder llegir rodejats d'obres d'art. 
De manera simultaDia es du a terme una acció de bookcrossing. Per nové any consecutiu, la 
biblioteca de l'IVAM ha participat en la campanya de Bookcrossing juntament amb altres 57 
biblioteques de museus i centres d'art de tata Espanya. Amb aquestes campanyes anuals, les 
biblioteques deis museus se sumen en l' esfo~ per al foment de la lectura i, més en concret, en la 
difusió del coneixement de les diverses disciplines culturals. 

Amb motiu de la celebració de la 8a fira Arts Libris (Barcelona, abril 2017), conviden Eloísa 
García, com a responsable de la biblioteca, a participar com a membre del jurat del Premi Arts 
Libris-Fundació Banc Sabadell. 

Participació d'lrene Bonilla amb Álvaro Pons en una xarrada inclosa en el programa d'activitats del 
festival de cómic de Valencia El Tenderete, celebrat al teatre El Musical el 16 i el 17 de juny de 
2017. 

La bibliotecaria Antonieta Grijalvo i la conservadora Irene Bonilla presenten en les IV Jomades 
sobre Biblioteques de Museus (BIMUS), organitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la 
ponencia: La Biblioteca del JVAM abre sus muros y tiende puentes al exterior. Les jomades se 
celebren al MNCARS (Madrid) entre el 23 i el 24 de novembre. 

Tenint en compte la importancia deis mitjans socials com a canal de relació amb el public visitant i 
els usuaris, la biblioteca, a través de Yazmina García, elabora un Social Media Planjuntament amb 
el Departament de Comunicació, pera desenvolupar-lo entre els dos departaments, en que cada un 
atén la seua labor en les xarxes de Twitter i Instagram. 

S'aprova per unanimitat. 

4. Avantprojecte de pressupost 2019. 
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MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 

A) PRESUPUESTO DE GASTOS 
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El presupuesto del IVAM para el ejercicio 2019 comprende la dotación económica 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de actuación de la 

entidad. La variación global del presupuesto es del 24,18 % respecto de 2018 y su detalle 
por capítulos se analiza y justifica a continuación. 

La motivación más Importante que anima el crecimiento presupuestario es la 
celebración del 30 ANIVERSARIO DEL IVAM, un proyecto que dio comienzo en el ejercício 

2017, y durante el ejercicio 2018 ha supuesto un esfuerzo inversor importante en 
infraestructuras hasta llegar ¡¡ alcanzar, en 2019, el presupuesto que la entidad requiere 

para cumplir sus objetivos. El IVAM es desde el punto de vista cultural y artístico un 

referente de una comunidad valenciana necesitada de instituciones museisticas de 
primer orden. 

Para ello, se van a reforrnr las siguientes líneas de actuación: 

1. Importancia de la colección del IVAl\ll 

2. Exposiciones temporales como atractivo 

3. Impulso de los departamentos de didáctica, actividades y comunicación del 
IVAM 

4. Mejora de las infraestructuras del IVAM 

5. Presencia pública del IVAM 
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CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 

Para el ejercido 2019 los gastos de personal se han Incrementado para dotar de 
consignación a las siguientes necesidades derivadas de las modificaciones de la relación 
de puestos de trabajo en tramitación: 

a) Creación de cuatro nuevos puestos de plantilla del IVAM necesarios para el 
funcionamiento de apoyo al Centre d'Art d'Alcol (CADA). El Incremento 
presupuestarlo necesario para el incremento de la masa salarial se ha obtenido 
ya en 2018 a través de una modlflcaclón presupuestaña en la llnea de 
transferencias corrientes de la Consellería d'Educadó, lnvestlgació, Cultura 1 

Esport de 20 de abril. 

b) Creación de la plaza de auditor interno según lo previsto en el artículo 9 del 
Deaeto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional que 
permitirá Implantar y mantener un adecuado sistema de control en el ámbito del 
sector público y sin perjuicio de lo previsto, y dar cumpllmlento, de este modo, 
a la recomendación del lnfonne de cumplimiento de legalidad de la auditoria de 
las cuentas anuales del ejercido 2017. 

c) Creación de la plaza de Gerente del IVAM. La nueva disposición legal aprobada 
con fecha 12 de febrero de 2018, la Ley 1/2018, de 9 de febrero, de la 
Generalltat, reauladora de l'lnstlM ValencU1 d'Art Modem (IVAM), crea un 
nuevo órgano rector, la Gerencia, que será nombrada y cesada por el Consejo 
Rector, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del IVAM y que tiene 
atribuidas funciones de m.b:lma responsabllldad en la entidad. El cumplimiento 
de dicha obligación legal es otra de las recomendaciones del lnfonnede auditoría 
de las ruentas anuales del ejercido 2017. 

CAPÍTULO 11; COMPRA DE BIENES Y GASTOS DE FUNCONAMIENTO 

El capftulo II del IVAM re11stra un Incremento para 2019 del 45,65 "como consecuencia 
de las siguientes líneas de actuación prioritarias: 

1. Colección artística: ampliar, proteger y dar a conocer la colección del IVAM 
en los medios de comunicación y redes sociales a través de la reallzadón del 
plan especial de comunicación del museo del 30 aniversario, Con este motivo 
también se lnau81Jrarán nuevas exposiciones dedicadas a poner en contexto 
las obras de la colección para difundir y dar a conocer sus fondos entre los 
diferentes sectores sociales, a lo que también contribuirá la creación del 
Centre d'Art d'Alcol, que acogerá también e,cposlclones con obras de la 
colección, y proyectos como la realización de un estudio de públicos del 
museo, una herramienta necesaria para planificar estrategias, reallzar 
seguimientos y proyectar objetivos con el fin de ampliar el abanico de 
visitantes asl como de fldellzar audiencias. 
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2. Exposldones temporales y plan de comunicación: las exposiciones previstas 
para 2019, por su especial calidad y relevancia, cuentan con el aumento más 
slgnlftcatlvo de todo el presupuesto, un 120,54%. %. Con motivo además del 
30 aniversario se realizarán exposiciones que supondrán un hito histórico, 
como la más grande organizada nunca en el estado espal\ol del artista de 
vanguardia Fernand léger o la de Jean Oubuffet, un creador fundamental 
para entender la contemporaneidad, que son fruto de la colaboración con la 
Tate Liverpool y el MUCEM de Marsella, situando al IVAM al nivel de 
reconoclmlento Internacional que merece. El departamento de 
comunicación también incrementa su presupuesto para vlslbillzar el 30 
aniversario y la Imagen del museo a través de la promodtSn, difusión y 
comunicación de todas las actividades y exposiciones prosramadas, tanto a 
través de las redes sociales o la página web del museo, como mediante la 
reallzacl6n de newsletters, dosslers de prensa y convocatorias a los medios 
asf como resto de soportes publlcitarfos habituales. La creación de redes de 
colaboración y acuerdos con los principales museos europeos y 
mediterráneos, la obtención de patrocinios para el IVAM, son otras de las 
herramientas previstas para reforzar las líneas de actuación descritas. 

Relación de exposiciones temporales: 

Habitar el Mediterráneo 

Fernand Léger 
lean Dubuffet 
Ángeles Marco 
1989 
Susana Solano 
Zlneb Zedlra 
Julio González y su circulo 
Espalla. Vanguardia artística y realidad social 
Matlsse 
Nueva objetividad 
Tiempos convulsos 
Anna Malagrlda 
Paco Roca 
Lara Almarcegul 
Fernando Sánchez Cestillo 
Eusebio Sempere 
Pintura espaftola del siglo XX en la colecdón del IVAM 
Arte Joven de la Comunidad de Valencia 
Arte textil 
Plnazo, el espíritu de una época 
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Intervenciones espeáflcas realizadas por artistas en el programa 
IVAMProduce 

IVAM.f 

Proyectos de Investigación y creación de archivos reallzados por artistas 
en el programa IVAMlab 
Muestras documentales en biblioteca 

3. Refuerzo de los centros de documentación, actividades y didáctica del 
IVAM: se producirá a través de la creación de publicaciones vlnculadas a la 
reflexión artfstlea y dentlflca, ddos y programas de Investigación. Está 
previsto el Impulso de las mesas redondas, visitas guiadas, actividades 
especiales para el 30 aniversario, Día lntemadonal de los Museos, Navidad y 
fin de temporada. La apertura del patio escultórico aportará otro gran 
espacio para nuevas actividades y se potenciará la reallzadón de talleres de 
artista. En el departamento de didáctica, se consolidan los Importantes 
esfuerzos para acercar el arte a las escuelas, Institutos, universidades, y 
asociaciones que están dando relevantes resultados. El Incremento 
presupuestarlo es del 72,09 % en actividades y didáctica. 

CAPfruLO IY: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En este capitulo se ha dotado la consignación necesaria para dotar la lfnea 
presupuestarla que financiará la concesión de becas para la realización de prácticas 
profesionales en el IVAM, cuyas nuevas bases están en proceso de aprobación. 

CAPíTuLO VI: INVERSIONES REALES 

El museo necesitaba un plan de reformas fundamental que permitan llegar a 2019, su 
30 aniversario, con Intervenciones esenciales en obras y renovación de infraestructuras, 
Inversiones en explanada, galerfas, llumlnaclón, dlmatlzaclón, entre otras. Para ello 
2018 contó con el presupuesto más elevado de Inversiones de los (dtlmos ejercicios. 
Para 2019, el objetivo es la consolldación del mismo, con un Incremento del 2,53 % y 

las principales líneas de actuación son: 

• Colección artfstlca, custodia y exhlbldón: Completar el plan de 
adqulsldones de la colecdón del IVAM y las necesidades Inaplazables de 
renovación y actualJzaclón de elementos estructurales de las salas y del 
edificio. Este ejercicio se lnlda el proyecto de dlgltallzaclón de toda la 
colección que se abordará en varios afias. 

• Adecuadón tecnológica y modernización urgente para la adaptadón a 
la admlnlstradón electrónica 

• Inversiones en el Jardín de las esculturas 
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B) PRESUPUESTO DE INGRESOS 

B PtlESUPUESTO OC INGRESOS 
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Los ingresos efectivamente realizados por venta de entradas, patrocinios, servicios 

realizados así como otros ingresos, han superado por tres años consecutivos las cuantías 

de las estimaciones iniciales en más del 50%. Ello ha permitido generar modificaciones 

de crédito durante el ejercicio y ampliar al alza los presupuestos. Por este motivo el 

vigente presupuesto estima un incremento de los ingresos propios de 250.000 euros, 

cifra que supone la mitad de lo efectivamente realizado en años anteriores. 

Los crecimientos de las t ransferencias corrientes (25,21%) y de capital (2,53%) 

corresponden los incrementos de las aportaciones de la Generalitat Valenciana para dar 

cobertura a las necesidades de este anteproyecto. 

En definitiva, un anteproyecto que refleja la voluntad de consol idación plena del IVAM 

con motivo de su treinta aniversario, oportunidad para conseguir el salto que el museo 

necesita para su reconocimiento como centro clave entre los museos del siglo XXI. 

Valencia, a 4 de julio de 2018 

EL DIRECTOH DEL IVAM I 
Jlf 

IVN\11 
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El Sr. Girona explica l'esborrany del pressupost que incrementa un 24% aproximadament i que 
s'augmenta la dotació per a exposicions en aproximadament 1 milió d' euros amb motiu del 30 
aniversari. Tot seguit li cedeix la paraula a José Miguel G. Cortés que explica, fil per randa, les 
diferents exposicions de l' any 2019 i la importancia d'aquestes i fa menció en especial a l'exposició 
1989 al voltant de la inauguració. 

Intervenen la Sra. Sentamans, que pregunta respecte de les despeses de digitalització, el Sr. Roman 
de la Calle parla de Paco Roca, la Sra Rosa CasteJls sobre al tres exposicions. 

La Sra. Lola Bañón diu que hi ha un estudi al voltant de les aportacions per part de l'Estat a altres 
museus, molts contesten que sí, i que ) ' IV AM rep molt poc comparat amb al tres comunitats, que hi 
ba alguna fonna de fer entendre que l' IV AM deu tindre un tracte miUor, i demana acciones 
polítiques pera aconseguir més fons al nou ministeri , diu que 1i agradaría que constara la insistencia 
en no baixar la pressió a Madrid i seguir demanant més fons del Ministeri. 

S 'aprova la proposta per unani mitat 

S. Donar compte de les modificacions pressupostaries de l'JV AM en especial referencia 
a l'ampliació d' Alcoi. 

El Sr. Albert Girona explica les 3 modificacions: 

0 1 n Conveni de la Caixa 

MOOIFICACIÓ PRESSUPOST.l>.R IA NLJM . 1 / 2018 DE L' I NSTITUT VALE NCIA 
D'ART MODE RN ( IVA M ) 
OtHo rfnín'11 S inur,,,~:1:n'\ r h,nll!U' I'!"~ aht,n8ut:s per l ' IVI\M on e l d e:,.oñvo h.-,pa , .-ic,,t d cd sou l'lt, 
rl'/\rr lvl t.n~s penne tcn donar lloc: o n,oc11 n c .:.c10"!. do C r'"bd ll por n r 1nonc:.r t:1n.spfl'J.::6t1 en al 
prc:.,:~rH..tf!)Q~t de 2018 d o 1·1n s t l lUl Vi"th.!n C lb Cl'Arl Modero. 

Vist' el <Jf$pO$~ t put" l us dlspos1c:1on$ vlotllnts e n n,alitrl i :i de rnodl ílc,::111:;lon:.. da cré-dll. por I n Lll'.!I 
.'.1./2015. du 9 u~ ful.or o ,., d e lil Gonoro l h1 , t. ciºMl:CtH"ldo rn'1bllCI\, cJnl S,ac:t·or Pllbllc; ln:a r u rnc:n t.t:t l I de 
Subvrnclons. e l s. nrt'I Cl f"'$ !iO 1 5 ·'\, & lxt com e l dlspos:.t ~ <-ir l 'or~ 26 . 7, . (: ) '"-.io I n t. lol ~2/2017 d o 29 
de: d n.;cm bro.,. d e prc_5-;1,,po~t:o~ d,.. In Gc: n c:-r-nllTOT p e ,. o l' c >ce r c lcl 20:i,8. 

Cou.-..1 ,h:•r, , nl l ' ttrt. -, 3 rl,.. t n 11 1!! 1 1¡:,018. d, .. O d e l ~ b l"'Q,., d e l a G~norn ll utt, ,.e~ulodor"tt de! l " lr'l!t"~lt'ut 
Voh)nc lb Cl~Arl Modorn (tVAfV1) qyq Q!ol~blo i ,c quo , · o nl ftnl. podr-t. c:lls,:>O!t.ar dei s lno.,--,e.s!.;OS QUI.! 
.!."Obtlngucn d e- Pf'.!NOl''U'!'l!I fblQ1., "~ O Jur(r'll'11,1"'.S con, ft C(H'líluqü6ncln d~I pfl l ,..OC:i n l O n '\ OC.O nD t S;~ 
l l" ..tt..Uvl t ... u : . 

L ·tnc.pudh-,nt n,,m,.1/20,H "~ J1 rnr 1f1rn f"H"" f"' I n necc-so;ltnt de de:..t.h·, ~u · ols l ngrc:-::.o:. n,, ... 11:.i:-ot. 
o h l ·l nuuts por p (H.rQC:f n l :r. ;, financ1;:1r h::!.t <h~spoa;;e$ d <Jrlv(HJ<:, tc: de is fi f"' "- eont~n,pl."'lt"~ ;,, 1$ t:,t'H "lv .:tnl~ 
r-o g u l a t::l or-t.. t n i1c.,t.u;::~t c u ~ el~ ingrt:t<> "º!'I. d u,lvo·n , 10 1 1..unvu:nl arnb I• runc;h, c l ó La Caben por .1 1 
do•c,nvo lupaf"'l.,~ñt dal ,:,r-op:r-" n"'e ed+JCo t lY de l' I VAM 20'17~2019 5ub~cl"lt p e r ftN'lbd1..1e~ e n~U:uc.s 
e l .,__e; dt• foh ror el(! 2t')J A . L., modlfl c:t11c l ó f'IO ilfecx,.c1 n"oo1dv('n,~nt a l' oq..,,IHbd pros6VP05-lorl. 

t u v f , Lut drt ou a dl ". posa l'artlcte l 2 du I n U,,..I de l ' IVI\M -:abre l oo; f11nc lons de l o Dlrocctó I I n 
Ger tfn cltt. 1 por la rut;ol u c ió do 23 dt, ron,.c do 20l 8 . d o l Pr-c,sido nt: cle:t l'"fl---.,i.f'it1it VJ1h}'n~li4 d"Art. 
Modorn. p e f"" 1.:. c1uol los funclons de G erb ncJ.,. s-:u an uacor-c hJu~ p e , ~upl ~.? ,-, cfa por l o D 1r cccló da 
1·1,u, t1t.u1 Votunclb d"An. M odern. 

RESOLC: 
L'¡)pl"OvDCló de l'cn,cp e dlo ,-.r da IYIOdlflc ncló P,.0$ 1.UpO:lctflrlo de l ~f'O S!h.,post do d05P05es l 
lnt-<rosso s do l'ln -s t.llut v .,to n c;lb d "Ar t M,:,d e rn 2018 ll\.lt! u~ chJU1ll._1 n eo n t.l nu::tch) por 1·c,tau-,nelO 
dºfny.,-e.,u.os llnallstes par a flnancur d A sp,r-.1;n:,i durant 1•0 :worc lc.1: 

~ 
I VAM 
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0 2ª Modificació peral CADA d ' Alcoi 

Cl~fWJW 
,~ \At!N(l~ 

MONICA OLTRA JARQUE conr.c:.l!ero GeCI IJna dol Coo 11. 

CERTIFIQUE, qua 01 Corn10II en lu rwn.o del 20 d .ibul de i018. ha J01; 111t 
acoto lii0Quet1I 

,Acotd C1o 20 d ilbnl d,t 2011, del C<,,is .. p"1 q.-t s 'IUIMtra""" fl/lnaJ.rendil ts. 
c~(/,h (NI up,tDI 2 OIJI /H '7rilM.t 0,1,0. ON¡JN .. 111,., ••• 111 c.pltOI 4 dttl 
pwaran,a ,1.53 ~O. Arn ,,tibuquc,s J ¡¡,ut, tlq,,.,s u. 1, 0)11$ol/c,r1.t d'EduCJ1ció 
lnYP lflltttló Cullwrn f f•¡lll/1, /JOf IJ)l¡)()/f da 40, º"' ~uro, {tílfll QIJ oos 1IHJ32J 

.a "" -'d'~ h, ,bgacO,C..:JIJ ~;,l~0'111 ,.,..,,. l&!SOtaaa 
de 11 ,. • ic-.~.1 X0057 111:,v. V -ca Ail &.•.,. " del Cbpl' • 
grog=;, -lSl 40, Ara nlá5lr.-.-, , ~ por TT>port de -'OS ()Gol CU106. per A 
llnwl'>..-t d • ._ coir 11 ,,- t Dll.,ttu!ll do t Ctnt"U d .. 1\ d Aleo tC ADA P"( Q'Jt¡i:'I de 
o:;pcr 01111.,b 1%"-"'0IS !!f\ º' c. 'lf' 1101 2 dí:I P,OQl•Jnl. 61 1 tlO 0@>5')eM111 dt.>lflU 

~ilq,,nlo :o ....-_•d~ •~00>"'1 11 f~la.Ltl.Jot 217011, dt~ 
oe f'l~i.el1"""n de p•a:..r.>O"-'~ de '-a Ge<':--"Jl1tlll pe, • la>mxi 2018. • propo&t:I c»
a n •r C: tl '"""4a I Modcll ( 1'1111 ul • ~ Dl lllf";;I ddt t&:IO. on ~• 18\IIIIO du 20 
d'ob~ óe 2018 

,,.,_ 
A.J' ·:n, ll , --. ,:, a, at<J,t fl• ,,. •~o p a Ulll'Qlr;l!UI 2001Co0612!07 w 
rmpo,t de 4011 OtJ.4 1tul"G$ 

!>f''l 
ÁUI ~·= ur ou.-,em do tr6dll ~ I'~ P,elll¡¡p()Q,,lr,;¡ O!t 03 01 ~53.,J • P"'I 
""" tln .rt °'" U1J1. •l~t.:1111• a 111G111110ntat e11 r • clt v~,., "" rTl'l'"° 

<kll ~:irJnr.a 45:t"J. A--:; p.;.u1,1um, e90Mlt¡.-s 1.1 delbcaO ae la nia JW0!,1 »¡¡ona 
el Gfllluo•nt 

l l'IC4" 
Com • ,:c,rc.,~ dlt ll'Qu•111• 1 tJ11 i t<dtt dt ta 011 !e l/arff1~, XOOfi7, • t 
;ir~ da l"lrd.' '"°'V~ rfM MOIIOO'. s~,. de la lorn-• que tg,n e 
contr.oo,:~ 
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C)l'•~d-ve.-

~•~>ccmó.in'll'!'.ot -:._l LCoclJl,:aoll j Oot:luóxt;¡¡¡I 
11 1eo.~ -- -- 111oo'iio' 

1--IV o lit! a:io I C08 05-4 - -- G 610 894 V,---- ~~ ' r l_ v,. 12.P~ --- 1247 •00¡ 
r01.11 7 050 no 408 D',I I e 0!18 m, 

Petqu,6 cons:e i det~ue els 1<0u11 '-"ect~ on rexp'"Cli ni do rof01i'ndo IIJuro 
a,qUMt ccrt '-cat • Voluncia el 20 d'obrr de 2018 

• í • 

º 3ª La dotació peral premi Julio González 

Guillcm de Custro. 11 8 - 46003 Vnlcncin 96 317 66 00 - www.ivam.es 

69 



l~ESOLUCIÓ D EL DIFtEc::·roR. o e L'IN S T I T UI VAL..eNCIA O'Al~T MOCERN, P ER L.A OUAL 
G "AUTOA ITZA LA M ODf P I C A C t Ó N'-' 3/2010 DEL P R C.SS U POST o e L"I NSTIT UT VALB NCI A 
O ºAAT M OOGRN PERA 2018 OBSTINADA A FINANCAR e L PReMf JULIO GIONZALez 

l .,'lnMtllut; Vnl onnh) d'Art M o d a r-u ( I VAM) nece~slln n pfUVf:H Ufln 1uotJll 1<;:M oiO ptit,tH''H tpUN l ~ 1fn " " t:t l t:ICIU 

p,o&&upoat por a 201 8 1 c r o,t1r lQ Un&o do i,.uav onolO por o ctotnr 01 p r oml Juflo Gon ~Oloz, quo o.'ho eso 
concadlr 1,or CIOCf"Ot do l o prc,oldOno.l o dol COnf;'l.e ll. 

l:)~ts'trrn!n cun 1norus!llos r,r ~pl" ot:., t in tp...11:1 por l ' IVAM c,n 0 1 <10,u,nvolupomont do loa nouoo ncUvltoto 
h can uup ,:,rnt l«'Jo. n o tln,actono pr()fU\u ,:to.,t R d o& por,_, l'('txo rel~I I r,,;urnntt:tn In mndltlcnn.lh "'º ' c.f'Adil pur' 
o r1t"\01"IQOt' deopouoo on o l p r oo~1..•p<:>Ql do 2018 d o l'lnollt\.Jt Vnl o n c lO a ·Art Modor n . 

r.:,•,-,-,oor-d a1nb "' ' .:.,u ~ e•tlt\bl ... he 1'8rl lele 26. 2 C} do IR LIBI 22/2:0·17, CIA ~S,J 00 d éMt:\1'1'\0 r o , do 1 ' t"OAl'I.UpQAl OR 
de l o Go,, e r o l ltat p e r A l ' etxf"'lrclcl ?.010, c,ue a l o roo In eon 'lpntónnla por a nprover aq u estes 
t\\0-ClltlOOOIOt'\O. Cl a Of"Ctdlt 8 l e por &Of"'l«I q u o oxorcl r.*00 le, ci l l'CICCI O do l'o n tll t:, I , c:iuan IOfl v t,:i .. laolcu•u :a g l oba lc 
U ol J.)I UUUUS.,OUl tlr1g u o n O I tfUU Q tl 1,1u11 º'' l n gn~,aao-u e.fo drul J.)ú bllo O p rlv a l qua loyuhT I O t ll Otllll:JU O l"'I 
::,u t.Qr1t2:«'tl O n po~ebre. 

Vltu l'l11fof'u 10 de l o uot o d troct on:, gonorol d ' t:1dn,lnhiJ.t 1·ocló I uh!1ei Qua lo 1"ftodlílocioJO no o roc t& 
11t:tgu11va,1·1unl l'equUlbrt p 1' ó a1tu µoat.arl df!I l'entltnt 

RGGOl..C 

Auk.11 ll.ctaf' '" n , o dfOO.QCló J,U OdU UJ-)UOh."11110 ,u.:,m . 3120 'o uogoont. 

lncromont do 10 dotaclO d o l Ol:'IPltol 111 Nnl ¡,rnx!'4uf')OBt d ' lngrnnl'\Ot\~ ~Q.000,00 <= 

Augnu.111t d r-1 In Pc>l.nr.10 dul cupltuf IV U u l p r oasupou1 cJu c.Joor"olioL•: 20.000.00 C:, crou,H-uu l u 111110: 

UbSCHIPCI I F I Nl'\LITAT: Oc:,t~oió d t::I pro,-. , 1 c.lOA l l n 1l'll i:;i 

por eono=i. q u o hogon d~• taoo\ G n le QrQCICl6 0 1, 1'0.tTibll do lo o 
ort ~ p)t..e liqt.•e tt f'.,n ni ttuu n lvAII l n t aft'lacio,,al. 

Vnlhnclu. 25: nlnnly <1n 7-.01 e E~ OIRECT DE L ' IVAM 

,.~ " '""º' . l.¡ c .... ~J 
1 1 VA l'--1 
--- ·- --

La Sra Pw-ificació Pinter parla de la modificació 3ª i proposa que es remeta a Mª José Mira (que no 
esta i no ha delegat el vot) per a que informe, perque el Decret 84/20 16, de 8 de juliol, del Consell, 
pel qua! es crea el Premi Julio GonzáJez de la Generalitat i s'aproven les bases per a la seua 
co11cessió deia "Cinquena. D'acord amb les re!,pectives línies pressupostáries, la dotació 
económica del premi sera de 20. 000 euros, que se satis/aran amb carrec a les dotacions 
pressupostaries assignades a fa secretaria autonómica amb competencies en materia de cultura." 

S'aprova per unanimitat 

6. Aprovació deis preus privats: venda al públic de publicacions de l'IV AM. 

Catalee / Marxandatee PVP 
Cataleg exposició "JOAN MIRO" 
Prornoció exposició oberta 19 E 
Cataleg exposició "JOAN MIRO" 
Exposició finalitzada 21,50€ 
Cataleg "A CONTRA TEMPS" 
Promoció exposició oberta 18 E 
Cataleg "A CONTRATEMPS" 
Exposició finalitzada 20 E 
Cataleg "FJNS A COTA D' AFECCfO" 
Prornoció exposició oberta lJ E 
Cataleg "FINS A COTA D'AFECCJO" 
Exposició finalitzada 12 E 
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Catáleg "ANNETTE MESSAGER" 
Promoció exnrosició oberta 20€ 
Catáleg "ANNETTE MESSAGER" 
Excosició finalitzada 22€ 

S'aprova per unanimitat. 

7. Donar compte deis contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim 
Consell Rector. 

Treballador: 
Lloc de treball: 
Classificació: 
Data contracte: 
Tipus contracte: 

Treballador: 
Lloc de treball: 
Classificació: 
Data contracte: 
Tipos contracte: 

Treballador: 
Lloc de treball: 
Classificació: 
Data contracte: 
Tipus contracte: 

Ester Giner Picó 
Núm. 99 Cap de Comunicació 
A26 E046 
11/6/2018 
Interinitat lloc vacant 

Roseta Blasco Payá 
Núm. 71 Tecnic d' Administració 
A22 E040 
1/6/2018 
Interinitat lloc vacant 

Julia Ramón Carbonell 
Núm. 74 sotsdirector General d' Activitats i Programes Culturals 
AJO EOSO 
10/07/2018 
Provisió temporal 

Es donan per assabentats 

8. Donar compte de les sentencies recaigudes en procediments en els quals l'IV AM 
figurava com demandat. 

Albert Girona explica les dos sentencies: 

Expedient Orde Jutiat Procediment Ob;ecte Demandant Demandat Sentencia 
124/17 Social Jutjat Procediment Sobre Daniel IVAM Estimatoria 

de lo núm. reclamació de Cámara 
Social 378/2017 salaris per Alberola 
núm. diferencia de 
15 categoria 

138/14 Social Jutjat Procediment Sobre Juan Bria IVAM DesestimatOria 
de lo núm. reclamació Gómez ferma 
Social 1212/2014 indemnització 
núm. 
10 

Es donen per assabentats 
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9. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball condicionat als informes favorables de la 
Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General del Sector Públic, Model EconOmic 
i Patrimoni que inclou l'ampliació d' Alcoi. 

S'explica per part de la Sra Jiménez que la modificació esta motivada perla inclusió deis 4 llocs del 
centre d'Alcoi i per l'exigencia legal de la llei d'Hisenda de la Generalitat, 1/2015, posada de 
manifest en !'informe d'auditoria de la necessitat que hi haja una persona auditora interna. 
Lamentablement no s'han emes els informes de Sector Públic ni de la Subdirecció General de 
pressupostos. 

La DG del Sector Públic ha explicat que els problemes són en relació a dos grups C no en les noves 
places, i vénen d'anteriors RLT aprovades per tant s'esta estudiant la sena possible solució. 

Per tant l'aprovació esta condicionada als informes favorables d'aquests dos organismes deis quals 
s'han d'adonar en el prOxim consell Rector. 

El que s'aprova per unanimitat i s'adjunta coma Annex la RLT. 

1 O. Visat Pla lgualtat. 

Es donen per assabentats 

11. Aprovació de les bases reguladores del concurs públic del procés de selecció de la 
Gerencia de l'IV AM. 

El Sr. Girona explica que la llei 1/2018 reguladora de l1IVAM, implica un canvi de l'organització 
respecte a !'anterior desglossa el lloc de Direcció Gerencia de l'anterior llei en dues: 

La Direcció i la Gerencia, quant a aquesta última al principi tenien dubtes de si era un nou lloc o 
· substituYa la de Sotsdirector. A hores d'ara tots han entes que és nou lloc de treball. 

Es presenten unes bases per a l'elecció de personal directiu, pero cal considerar que pI'eviament s'ha 
d'obtindre una resolució de la Direcció General del Sector Públic en la qual es resolga la 
classificació de l'entitat i número mhim de personal directiu en funció del grup de classificació 
respecte als articles 4 i 5 DEL Decret 95/2016. 

Una vegada obtinguda, s'haura de sol· licitar a la Direcció General de Pressupostos i a la Direcció 
General del Sector Públic Model Económic i Patrimoni Instrumental, informe favorable quant a 
l'autorització i detenninació de les condicions retributives de la pla~. 

Una vegada obtingudes les autoritzacions, s'ha de procedir a la selecció de la persona que ocupe el 
lloc, mitjamrant l'elaboració de les bases de la convocatOria. 

La Gerencia sera nomenada i cessada pel Consell Rector, a proposta de la persona titular de la 
Presidencia de l'IV AM. La selecció atendra principis de mi:rit i capacitat i criteris d'idoneitat. Es 
dura a tenue mitjan~ant procediments que garantisquen la publicitat i concurrencia, tenint en 
compte el Codi de bon govem. 
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ESBORRANY DE BASES 

RESOLUCIÓ DE ------ de 2018, del Director de l'Institut Valencia d'Art Modero, perla qua! es 
dóna publicitat a les bases del procediment per a la selecció del la Gerencia de l'entitat 

L'Institut Valencia d'Art Modem (d1ara endavant, IVAM), és una lnstitució de dret públic de la 
Generalitat, de les previstes en l'article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la GeneraJitat, 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que s'adscriu a la Conselleria 
amb competencies en materia de cultura. 

La Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'IVAM, estableix en el seu article 3 
la figura de la Gerencia com a Organ rector de l'entitat, la provisió de la qual, de conformitat amb el 
que es disposa en l'article 11 de la citada Llei, atendn\ a principis de mCrit i capacitat i criteris 
d'idoneYtat, mitjam;ant procediments que garantisquen la publicitat i concurrencia, tenint en compte 
el Codi de bon Govem. 

A l'N AM li resulta així mateix d'aplicació el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
Mesures Urgents de RCgim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, 
l'article 19 del qual indica que l'elecció del personal de caritcter directiu deis ens del sector públic es 
basara en criteris de competencia. professionalitat i experiencia en l'acompliment de llocs de 
responsabilitat en la gestió pública o privada. 

En aquest sentit, el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i 
transparencia del regim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, 
defineix, a aquests efectes, al personal directiu com aquell que actuant sota la dependencia bé deis 
órgans superiors de govem o administració deis ens, bé de les de persones que exercisquen la seua 
I118Xima responsabilitat, exercisca funcions separades amb autonomía i responsabilitat, només 
limitarles pels criteris i instruccions emanades d1aquells. 

En data 1---, es va sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Económic l'emissió de resolució 
individualitzada de classificació de l'entitat, 

Mitjani;ant resolució de-, la Direcció General de Sector Públic, Model Económic i Patrimoni, va 
acordar la classificació de l'IV AM en el grup -- deis ens pertanyents al sector cultural de la 
Generalitat de conformitat amb els grups establits en l'Ordre 5/2016, de 13 de setembre, de la 
Conselleria d'Hisenda i Model EconOmic, per la qual es concreten els requisits deis criteris 
continguts en l'article 4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i 
transparencia del rCgim de personal que ocupa posat de caré\cter directiu del sector públic 
instrumental de la Generalitat. 

Mitjani;ant Resolució de la Direcció General de Pressupostos de ---- • s'autoritza la convocatória i 
contractació d'una persona per al seu acompliment. 

El Consell Rector de l'IV AM • en la sessió celebrada el día--~, va acordar autoritzar la Director de 
l'IV AM per a la realització de tots els actes necessaris per al desenvolupament del procediment 
selectiu corresponent, conformement a les següents bases que han de regir el mateix. 

Primera.- Objecte de la Convocatória 
És objecte d'aquesta convocatória el procés de selecció per a la contractació de la persona que haja 
d'exercir la Gerencia de l'IV AM. 

Segona.- Funcions del Lloc 
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Les funcions i atribucions de la persona que exercisca el lloc de Gerencia són les recollides en 
l'article 12 de la llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'IVAM. 

Tercera.- Regim de contractació i incompatibilitats 
1. La persona seleccionada es vinculara a l'entitat per un contracte d'alta direcció que es regira per la 
normativa que estableix l'article 3.4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, 
limitació i transparencia del I'egim del personal directiu del sector públic instrumental de la 
Generalitat. 

2. La persona designada tindra I'egim de dedicació exclusiva i -tal com preveu l'article 6.2, del 
Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell-, unes retribucions equivalents a les previstes en les 
corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici per a un lloc de 
l'Adrninistració de la Generalitat de Subdirector General, sent aquest el límit de la quantia total de 
les retribucions que, per qualsevol concepte, puga percebre. Tot aixO sense perjudici d'el que es 
preveu en l'apartat 3 de l'article 6 del citat Decret. 

Quarta.- Criteris de Selecció, requisits de participació i mCrits a valorar 
l. La selecció atendra els principis i criteris enumerats en l'article 11 de la Llei 1/2018, de 9 de 
febrer, de la Generalitat, reguladora de l'IV AM, i en l'apartat I de I'article 3 del Decret 95/2016, 29 
de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparencia del rCgim del personal directiu del 
sector públic instrumental de la Generalitat. 

2.- Els candidats hauran d'estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació 
d'instancies de titulació oficial universitaria superior. 

3.- Es valorara la solvencia academica, professional i tCcnica; l'experiencia en l'acompliment de 
!loes de responsabilitat en la gestió pública o privada; la capacitat de lideratge per a planificar, 
implementar i revisar estratCgies, polítiques i programes que facen possible aconseguir per part de 
l'IV AM la seua missió i objectius a través d'una gestió amb indicadors; la capacitat de comunicació 
i negociació; la fonnació en igualtat de genere; el coneixement d'idiomes, especialment deis 
cooficials de la Comunitat Valenciana; i qualsevol altre mCrit espedfic relacionat amb les funcions 
assignades al lloc de Gerencia de l'IV AM. 

A aquest efecte, les persones aspirants redactaran un currículum vitae fent constar les dades que 
consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions assignades al lloc de treball convocat, 
amb una extensió m3Xima de cinc folis. 

3. El procés selectiu es realitzara mitjanc;;ant la comprovació deis requisits exigits i la valoració dels 
mCrits que s'exposaran en una entrevista davant la Comissió de Valoració en la qual cada aspirant 
defensara el seu currículum vitae. 

Cinquena.- Presentació de candidato.res 

Les persones candidates que concórreguen a1 procés hauran de presentar la documentació requerida 
en fonnat CD o USB, en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport 
(Av. de Campanar núm. 32, Valencia 46015. Horari de 09.00 a 14.00 hores, de di11W1S a divendres) 
o en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, anunciant el seu enviament per corren 
electrOnic a sacd@gva.es. 

La documentació es presentara en sobre tancat sense cap identificació del candidat, en el qual 
apareixera la llegenda .. Selecció de candidats posat el lloc de Gerencia de !'IV AM". 
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La presentació de la candidatura implica l'acceptació de les presents bases. Una vegada finalitzat el 
procés i, a petició de la persona interessada, es retomara la documentació presentada. 

Sexta.p Termini de Presentació 
El tennini de presentació de les sol· licituds i resta de documentació sera de - dies naturals a 
comptar des de l'endema a la publicació de la present convocatória en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Setena.- Comissió d'Avaluació 
Es constituin\ una Comissió de Valoració que es regin\ pel que es disposa per als Organs col· legiats 
en la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de Régim Jurídic del Sector Públic, gaudint de discrecionalitat 
tCcnica per a la valoració de les candidatures presentades pels aspirants i que estar!\ formada per les 
persones que ostentes els següents carrecs: 
- La Direcció de l'IV AM 
- La Secretaria Autonómica de Cultura i Esport 
- La Sotssecretaria de la Conselleria d1Educació, Cultura, Investigació i Esport 
Exercirit les funcions de la Secretaria un funcionari o funcionaria de la Conselleria d'Educació, 
Investigació. Cultura i Esport, del Grup Al, designat perla Comissió d'Avaluació. 

Octava.- Nomenament 
La Comissió d'Avaluació proposara a la Presidencia de l'IVAM el nom de la persona seleccionada 
qui elevara al Consell Rector la proposta de nomenament de conformitat amb el que es disposa en 
l'article 11 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'IVAM. 

Novena . Confidencialitat 
Les persones i institucions implicarles en el procés de selecció de candidats i candidates es 
comprometen a garantir !'absoluta confidencialitat de totes les darles personals i professionals 
d'aquelles, a assegurar que la participació de les no seleccionarles es mantindrit en l'estricte ara.hit de 
coneixement i valoració de la Comissió d'Avaluació, i fer públic exclusivament el nom del candidat 
o candidata seleccionat. 

És donen per assabentats 

12. Precs i preguntes. 

El Sr. Albert Girona explica que també es un punt pera propostes. 

La Sra. Tatiana Sentamans diu que la seua Universitat té proposta d'adhesió perque conveni de 
NeurociCncies i estudien com funcionen algunes parts del cervell davant obres d'art, cinema i 
<lemes. Proposa que l'IV AM poguera actuar coma Partner en una proposta. Si en la sol·licitud de la 
Universitat d'adhesió a l'estudi internacional de assumptes neurociencia es poguera incloure a 
!'IV AM com a partner de l'Institut Brain de la Universitat de Houston i de la Universitat de 
Monterrey. 

La Sra. Lola Bañón demana si es poguera adjuntar incloure alguna informació per escrit. 

El Sr. José Migual G. Cortés anuncia que la setmana que bé hi ha un Consell Assessor i comenta 
que el 5 de setembre podria fer-se un nou Consell Rector. 

El Sr. Albert Girona demana que per favor s'envie la documentació amb suficient temps i José 
Miguel G. Cortés diu que per descomptat. 
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El Sr. José Luis Cueto parla de que és molt greu el repartiment discrecional de fons del ministeri i 
que és necessari acabar amb el greuge comparatiu. I pJanteja una reivindicació davant el Ministeri. 

La Sra. Lola Bañón planteja que s'ha d'insistir, i que es deuria oferir una ma amigable i invitar-lo a 
alguna reunió i amb motiu de la Mediterrauia intentar contactar amb ell, perque es w1 tema amb el 
que esta molt interessat. 

El Sr. José Miguel G. Cortés parla que també es una qüestió política i complicada. 

El Sr. Albert Girona parla de la possibilitat de que a final d' any es done a l'IV AM alguna quantitat 
pel 30 aniversari. 

El Sr. José Miguel G. Cortés comenta que s'ha convidat peral 30 aniversari a la casa reial. 

Exposat tot !'anterior, el vicepresident de 1 'IV AM agraeix a tots els membres la seua assistencia i 
participació en la sessió ordinaria d'aquest Consell Rector, i no quedant més assumptes que tractar i 
sent les 18,45 hores es va donar per al9ada la sessió del Consell Rector de l'IV AM de la qua) com a 
Secretaria estenc la present acta que subscric amb el vistiplau del Vicepresident. 
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