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L
'IVAM presenta la primera gran exposició 
en un museu espanyol en els últims 
vint anys dedicada a Fernand Léger 
(Argentan, França 1881 - Gif-sur-Yvette, 
França, 1955), considerat un clàssic de 
les avantguardes i un dels renovadors 
del cubisme, contemporani de Picasso, 
Braque i Juan Gris. Fernand Léger i 
la vida moderna reuneix un centenar 

d’obres, entre pintures, dibuixos, gravats, tèxtils, 
cinema i fotografia, realitzats per l’artista des de 
1918 fins a 1955, any en què va morir, així com altres 
obres realitzades per arquitectes i cineastes amb 
els quals va col·laborar al llarg de la seua trajectòria 
que contextualitzen la mostra. 

L’exposició presenta Léger com un artista 
compromés políticament, amb una creença 
indestructible en la funció social de l’art per a 
tothom. Al llarg de la seua carrera, va tindre la 
convicció que l’art modern era un vehicle per a 
l’educació i un mitjà per a elevar la qualitat de vida 
de tots.

La mostra, dividida en quatre apartats (“L’experiència 
de la vida moderna/Ballet mécanique”; “Naturalesa 
morta i paisatges moderns”; “L’Exposició 
Internacional d’Art i Tecnologia de París en 1937”; 
“Objectes poètics i el Gran Subjecte”), explora com 
Léger va definir el valor de l’art per a la societat 
del segle XX bregant amb el món que l’envoltava, 
i en els anys entre 1910 i 1920 la vida moderna 
equivalia a una industrialització creixent, al frenètic 
transport públic, a la cacofonia de l’entorn urbà i als 
centellejos dels anuncis publicitaris que envaïen 
les grans ciutats com París. Per a Léger, les formes, 

les línies i els colors en la pintura havien d’igualar-se 
a l’experiència en constant conflicte de qualsevol 
habitant d’una ciutat moderna. 

A més de realitzar quadres que expressen 
la vivacitat de l’era moderna, va treballar en 
col·laboració amb cineastes i arquitectes com 
Le Corbusier i Charlotte Perriand. Més tard va fer 
algunes pintures i gravats molt optimistes que retien 
homenatge al món del treball, recreant-los sota un 
cel blau radiant. Les seues pintures posteriors es 
van inspirar en l’art clàssic i l’escultura, i va dotar als 
seus temes figuratius d’un sentit de monumentalitat 
i dignitat.

La mostra exhibeix les investigacions del color i del 
moviment instantani que va realitzar l’artista a través 
d’obres clau com Le disque (1918), la influència 
de la publicitat de carrer en les seues grans 
composicions murals, el seu interés i admiració 
pel cinema manifestats en la seua pel·lícula 
experimental Ballet mécanique (1924), així com 
obres del seu període a Amèrica (1940-1945) i els 
motius més coneguts de la seua trajectòria, com 
són el món del circ, els músics, els ciclistes, els 
obrers i les naturaleses mortes.

Fernand Léger va crear el seu propi estil innovador, 
fruit de les seues conviccions polítiques i inquietuds 
artístiques. Va formar part del cèlebre cercle 
d’artistes i intel·lectuals que van treballar a París al 
principi del segle XX i va treballar en col·laboració 
amb altres artistes, amb els quals va abastar una 
àmplia gamma de disciplines com la pintura, el 
dibuix, l’arquitectura, murals a gran escala, pel·lícules 
experimentals, llibres impresos i tèxtils. Tal vegada 

més que qualsevol altre de la seua generació, Léger 
va buscar noves maneres de fer un art modern que 
fora accessible i significatiu per a tots en la societat. 
La integració en l’obra de diferents disciplines 
artístiques i la creació col·lectiva són aspectes 
característics del seu ideari: “La pintura de cavallet 
és estrictament individual, mentre que la pintura 
mural és d’un ordre intrínsecament col·lectiu”, deia 
Léger. 

Léger també es va comprometre amb els principals 
esdeveniments polítics del seu temps. Al mateix 
temps que pintava obres que reflectien la seua 
experiència directa amb la modernitat industrial 
com a soldat durant la Primera Guerra Mundial, en 
1937 va elaborar fotomurals que funcionaven com a 
propaganda socialista per al Front Popular francés 
d’André Léon Blum. Léger concebia l’art modern 
com un vehicle de l’educació, així com un mitjà per 
a elevar la qualitat de vida col·lectiva. Entre les seues 
últimes obres s’inclouen pintures que promouen 
l’esforç col·lectiu; els subjectes són persones que 
gaudeixen d’activitats relaxades sota un cel blau 
radiant. La defensa que va fer tota la seua vida del 
valor de l’art com a benefici per a tota la societat 
continua sent rellevant per als artistes i el públic de 
hui.

L’exposició s’ha mostrat per primera vegada 
en la Tate Liverpool 10 anys després del seu 
nomenament com a capital europea de la cultura. 
La mostra s’exhibeix ara a l’IVAM en 2019, coincidint 
amb la celebració del seu trenté aniversari.

FERNAND 
LÉGER 
I LA VIDA 
MODERNA
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Fernand Léger 
Trois femmes sur fond 
rouge, 1927.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019

Fernand Léger 
Ballet mécanique, 1923.
Pel·lícula B/N. Muda. 13 
min.
Centre Pompidou, París.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019



Fernand Léger 
Hommage à la danse, 1925.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019



E
n 1900 Léger es va traslladar a París 
per a continuar la seua formació 
arquitectònica. Va arribar en un moment 
en què la ciutat estava experimentant 
una ràpida modernització, amb la qual 
cosa va quedar fascinat per la forma 
en què la maquinària i els nous mitjans 
s’anaven implantant en l’experiència 
de la vida urbana. Per a Léger, aquesta 

intensa experiència de la ciutat requeria un canvi 
fonamental en l’expressió artística, per la qual cosa 
va arribar a declarar que “l’home modern registra 
cent vegades més impressions sensorials que un 
artista del segle XVIII”. Això es pot apreciar en la 
interacció dinàmica de les formes cridaneres que 
recorden màquines en pintures com Le disque 
(1918) i Le typographe (1919).

Inspirat pels cartells de neó de París, Léger també 
es va sentir fascinat pels inicis del cinema, el 
qual considerava com un mitjà de comunicació 
veritablement accessible. L’atracció de Léger 
pel cinema va començar en 1916, quan, durant 
la Primera Guerra Mundial, gaudia d’un permís 
i, acompanyat pel poeta i escriptor Guillaume 
Apollinaire, va descobrir Charlie Chaplin. Igual que 
per a molts altres artistes moderns de la seua 
generació, per a Léger el cinema encarnava tot un 

potencial per a la representació visual i per a un 
tipus d’expressió eximida de narrativa.

Ballet mécanique (Ballet mecànic) continua sent 
una obra mestra del cinema modern primerenc. 
Acabada en 1924, i realitzada en col·laboració 
amb Dudley Murphy i Man Ray i amb la música 
de George Antheil, inclou molts elements visuals 
similars als que es poden observar en les pintures 
de Léger de l’època, en què l’element mecànic 
és “el personatge principal, el paper principal”. La 
pel·lícula presenta imatges muntades en les quals 
parts de cossos i fragments d’objectes comuns es 
graven en primer pla i es representen com a formes 
abstractes. El seu objectiu era “crear aventures 
en la pantalla com es crea tots els dies en pintura 
i poesia”. Més tard, l’artista va convertir el seu 
interés per l’estètica de l’era de les màquines per a 
representar la figura, com en Trois femmes sur fond 
rouge (Tres dones sobre fons roig, de 1927).

Inspirat pels cartells de neó de 
París, Léger també es va sentir 
fascinat pels inicis del cinema, 
el qual considerava com un mitja 
de comunicació veritablemente 
accessible.

L’EXPERIÈNCIA DE LA VIDA MODERNA 
/ BALLET MÉCANIQUE
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D
urant la dècada de 1920, la pintura 
de Léger va evolucionar cap a temes 
clàssics com la naturalesa morta i 
el paisatge, i els va afirmar com a 
temes per dret propi. Léger creia 
que la bellesa es podia trobar en 
els objectes moderns quotidians 
produïts i dissenyats en sèrie per al 
consum públic, i va arribar a declarar 

en 1924 que “una obra d’art ha de ser comparada 
amb un objecte manufacturat”. Mentre les 
seues composicions continuaven conservant 
aquelles formes mecàniques, com els discos i la 
maquinària, també va dirigir la seua atenció als 
objectes quotidians produïts en massa, com es pot 
observar, per exemple, en Nature morte à la chope 
(Naturalesa morta amb gerra, 1921-1922).

Aquest canvi reflecteix la sintonia de Léger amb 
el purisme, un moviment d’art postcubista fundat 
en 1918 que típicament descrivia els objectes 
recognoscibles com a poderoses formes 
autocontingudes despullades de detalls. En 
aquest moment també va parlar de l’art en termes 
pedagògics i com un vehicle per a l’autocultiu. 
“Tothom té dret a l’art”, afirmava. “Amb temps i 
ànim, la gent aprén a viure i estimar l’art modern”. 
En última instància, les formes fragmentades 
cubistes de les seues primeres composicions 
donarien pas a plans de color que suren lliurement. 
La domesticació de la mecànica de Léger 
simbolitza un ideal de futur utòpic en el qual la 
vida moderna i la innovació industrial coexisteixen 
harmoniosament.

NATURALESA MORTA 
I PAISATGES MODERNS
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Fernand Léger 
Les deux femmes au 
bouquet, 1921.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019



Fernand Léger 
Femme et nature morte, 
1921.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019



L
a dècada de 1930 va ser testimoni 
d’una proliferació de les fires mundials 
en ciutats tan diverses com Moscou, 
Nagoya o Nova York. Les fires van ser 
plataformes importants perquè les 
nacions col·laboraren i demostraren 
els seus avanços. No obstant això, en 
el context del totalitarisme a Europa, 
per a Estats com Alemanya i la Unió 

Soviètica l’Exposició Internacional de París de 
1937 va ser especialment important. Organitzada 
per Li Corbusier, va acabar convertint-se en un 
enfrontament entre posicions ideològiques 
oposades entre l’Est i Occident, just abans de 
l’esclat de la Segona Guerra Mundial. També va ser 
la plataforma per al Front Popular socialista de Léon 
Blum, que havia arribat al poder a França al maig 
de 1936.

L’exposició va presentar quaranta-tres pavellons 
nacionals. Mentres que els pavellons soviètic i 
alemany eren físicament imponents, la majoria de 
les nacions van presentar fotomurales improvisats 
però a gran escala. Dissenyats per artistes, molts 
portaven imatges i dades dedicats a temes com 
les economies de les nacions o el turisme. Inclús 
enmig d’una guerra civil atroç, Espanya va contribuir 
amb un pavelló en què s’incloïa la presentació del 
Guernica (1937) , la pintura de Picasso que va actuar 
com una potent imatge de violència i fúria contra el 
feixisme.

Les inclinacions polítiques de Léger van fer que 
li invitaren, i per la seua banda va contribuir amb 
nombrosos murals, com per exemple Transmission 
de l’énergie (Transmissió d’energia), un himne a 
l’energia hidroelèctrica. També va col·laborar amb 
l’arquitecta i dissenyadora Charlotte Perriand en el 
pavelló del Ministeri d’Agricultura. L’exposició mostra 
el fotomural Joies essentielles, plaisirs nouveaux 
(Felicitat essencial, nous plaers) que ambdós van 
realitzar, a més d’objectes efímers i documents 
relacionats amb la seua realització i amb la pròpia 
Exposició. El fotomural compartix moltes similituds 
amb les pintures de Léger de l’època, al mateix 
temps que concorda amb la seua esperança de 
millorar l’educació estètica de la gent. A més de 
celebrar els plaers de la vida rural i la comunitat, 
el mural també ens recorda que hi ha alternatives 
humanes a l’ús que li donen les nacions a les 
energies de la Segona Era de les Màquines per a 
preparar-se per a una altra guerra.

L’EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
D’ART I TECNOLOGIA, PARÍS, 1937
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El fotomural comparteix moltes 
similituds amb les pintures de Léger 
de l'època, alhora que concorda 
amb la seua esperança de millorar 
l'educació estètica de la gent.Fernand Léger 

Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon 
de l'Ágriculture, Paris, 
Exposition Internationale 
1937.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019



OBJECTES POÈTICS 
I EL GRAN SUBJECTE
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A 
la fi dels anys vint, Léger va deixar de fer 
pintures el motiu de les quals foren els 
objectes fets amb màquines o la vida 
moderna de la ciutat i va començar 
a incorporar en la seua obra formes 
naturals, com ara petxines, fulles o 
arrels. Aquest desenvolupament ocorria 
quasi al mateix temps que reconeixia 
el potencial de la càmera com una altra 

manera de contemplar la pintura. L’obra fotogràfica 
Les objets à réaction poétique (Objectes de reacció 
poètica, 1931-1936) plasma l’estudi que realitzarà 
Léger dels elements i les formes naturals, molts 
dels quals va trobar mentre explorava el bosc 
de Fontainebleau, prop de París, o a la costa de 
Normandia. Perriand i Pierre Jeanneret, cosins 
i col·laboradors de Le Corbusier, amb els quals 
va desenvolupar relacions de treball per a tota la 
vida, l’acompanyaven sovint. El seu descobriment 
d’objectes recorda potser la pràctica surrealista de 
buscar, a través d’una obertura als processos de 
l’atzar, el que és meravellós en la vida quotidiana. 

Una altra forma de figuració surrealista es pot veure 
en la contribució de Léger a la pel·lícula de Hans 
Richter Dreams That Money Can Buy (Somnis que 
els diners poden comprar), de 1947.

La influència de la fotografia en la pintura de Léger 
es pot observar en Composition (Composició, 1927), 
en la qual presenta una sèrie d’objectes naturals 
aïllats en l’espai, com si foren vistos a través d’un 
microscopi. La fotografia li proporcionava “una nova 
mentalitat amb la qual veure amb claredat i entendre 
els mecanismes, les funcions, els motors [...] ens 
adonem que aquests detalls, aquests fragments, si 
es veuen de manera aïllada, tenen una vida pròpia”.

A més, aquesta secció de l’exposició presenta 
temes clau en l’enfocament de l’artista cap a l’art i la 
vida. Léger estava convençut de la funció que podia 
exercir l’art en la millora de la vida de les persones. 
El seu compromís amb les imatges familiars, 
recognoscibles i universals reflecteix la seua 
intenció de produir obres intel·ligibles per a tots.



El seu descobriment 
d'objectes recorda 
potser la pràctica 
surrealista de 
buscar, a través 
d'una obertura 
als processos de 
l'atzar, el que és 
meravellós en 
la vida quotidiana. 
Moltes pintures posteriors a 1930 representen 
imatges ideals de l’home i de la socialització, 
expressant una visió optimista de la societat 
amb visió de futur. Quadres com Composition I 
(Composició I) i Les danseuses aux clés (Ballarí 
amb claus) presenten un enfocament clàssic de 
la figuració amb formes abstractes biomòrfiques 
juntament amb uns elements arquitectònics 
i decoratius que apareixen a la dreta de cada 
composició. Es tractava d’un estil modern sintètic, 
sovint vist com un precursor de l’art pop dels anys 
seixanta. Léger “va voler proclamar un retorn a la 
simplicitat per mitjà d’un art immediat sense cap 
subtilesa”. En última instància, Léger va arribar a 
considerar l’art abstracte com a inaccessible, i en 
1950 fins i tot va declarar que “el moment de l’art 

sense tema real, sovint criticat (l’art per l’art), i l’art 
sense objecte (art abstracte) sembla haver acabat”.

Léger es va unir al Partit Comunista en 1945, i les 
pintures d’aquesta sala resumeixen les seues 
conviccions polítiques i artístiques, així com el 
seu enfocament col·laboratiu. Moltes obres també 
mostren la important influència de l’artista Nadia 
Khodasevich Léger, que va conéixer en la dècada 
de 1920 i amb la qual es va casar en 1952. En 
aquest últim període de la seua carrera, Léger 
va buscar infondre una educació estètica com 
a mitjà per a millorar la vida quotidiana. Moltes 
obres representen acròbates o artistes de circ que 
celebren l’esforç col·lectiu com un ideal. En el seu 
Étude pour ‘Les Constructeurs’: l’équipe au repos 
(Estudi per a ‘Els Constructors’: l’equip descansant, 
1950), els treballadors estan juxtaposats amb 
formes biomòrfiques naturals, la qual cosa 
suggereix una unió perdurable de la naturalesa 
amb el món en constant canvi de la tecnologia i la 
indústria.

Fernand Léger 
Les deux cyclistes, la mère 
et l'enfant, 1951.
© Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019
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F
ernand Léger (1881-1955) va nàixer 
en Argentan, Normandia. Fill d’un 
criador de bestiar, es va quedar orfe 
ràpid i va haver de guanyar-se la vida 
com a artesà abans d’aconseguir 
entrar, pas a pas, en l’estudi d’un 
arquitecte. En 1903 va iniciar els seus 
estudis a l’Escola d’Arts Decoratives 
de París. 

Va començar a pintar poc després i va 
desenvolupar un estil visual molt personal 
allunyat del cubisme ortodox per a dotar-lo 
d’un colorit propi i una temàtica orientada a 
la iconografia de la màquina. Al principi va 
treballar influenciat pel postimpressionista 
francés Paul Cézanne, però l’impacte que li va 

produir la retrospectiva de Cézanne de 1907 li 
va fer abandonar l’impressionisme de les seues 
primeres obres i submergir-se en el llenguatge 
de l’avantguarda. 

En 1911 exposa els seus Nus al bosc al Saló 
dels Independents, obra que, juntament amb 
La costurera, suposa l’inici del seu concepte 
arquitectònic del volum i, en general, de la 
seua percepció de l’arquitectura i de la realitat 
quotidiana. Va formar part del cèlebre cercle 
d’artistes i intel·lectuals que van treballar 
a París a principi del segle XX: va conéixer 
Rousseau, Delaunay, Cendrars, Apollinaire 
i Max Jacob, i a través dels dos últims, el 
marxant Daniel Henry Kahnweiler, que va 
exposar la seua obra i li va presentar Picasso 

i Braque. Artefactes i robots, convertits en 
cilindres i cons, són el retrat perfecte d’aquells 
primers anys del segle XX, un món nou i 
deshumanitzat.

En un moment en què la fotografia i les noves 
formes de comunicació visual, com els cartells 
publicitaris o els rètols de neó, es van fer 
predominants, les seues pintures van suposar 
afirmacions optimistes sobre l’experiència de la 
vida moderna. 

Durant la Primera Guerra Mundial va ser 
mobilitzat i va acabar ingressat en un 
hospital. Aquesta guerra del 14 obri el seu 
període maquinista, conseqüència de la seua 
permanència en trinxeres. Els artefactes 

tècnics li serviran de font d’inspiració per a la 
seua nova visió de la civilització de la màquina. 
A partir de 1920 reapareix la figura humana en 
la seua obra, així com l’obsessió per l’aspecte 
monumental. 

Durant la Segona Guerra Mundial es va 
exiliar als Estats Units, on va treballar com a 
professor en diverses universitats, va donar 
conferències i va realitzar pintures murals. 
Al seu retorn a París, es va afiliar al Partit 
Comunista i fins que va morir en 1955, a Gif-
sur-Yvette, Fernand Léger va treballar alternant 
pintures, dibuixos, mosaics, decoracions, 
vidrieres, il·lustracions d’obres literàries, 
ceràmica i decorats per a teatres en una 
prolífica activitat creadora.
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Cat. 76
Cat. 75
Cat. 77
Cat. 85

L'engranatge roig
Pallant House
Cat. 4

Naturalesa morta 
amb fruites
Barber Institute
Cat. 23

Cat. 58

Vídeo inauguració Expo
Multiprojecció exposición 
internacional 1937

11

12

12

10

109 DETALL

Cat. 35
MNCARS
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OBRA
Composició amb planta 
verda, 1939

Dreams 
(2 projeccions)

Claus, 1928
Tate
Cat. 47

Naturalesa morta 
amb petxina, 1929

Carta i pipa, 1928
Tate
Cat. 48

Charlotte Perriand
Fotografies

Objectes amb reacció 
poètica, 1931-36

Troncs d'árbres, 1931

Sílex, 1933

Mocador, 1930

Le Corbusier
La pinasse

15

15

16
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OBRA

20

20

18

1817 19

Els lloros...
1933
Beyeler col.
Cat. 21

Ballarines amb claus, 1930
Moderna Museet 
(Estocolm)
Cat. 16

Composició I, 1930
Beyeler col.
Cat. 20

Tronc d'arbre sobre fons 
groc, 1945
Nat. Gal. of Scotland.
Cat. 28

Estudi per a ‘Els 
Constructors’...
1950
Nat. Gal. of Scotland.
Cat. 29

L'acròbata i el seu ajudant, 
1948
Tate 
Cat. 49

Dues dones amb flors, 
1954
Tate
Cat. 50

Xiqueta sostenint una flor, 
1954
Fitzwilliam (Cambridge)
Cat. 26

Una cadira i un test, 1951
Moderna Museet 
(Estocolm) 
Cat. 17

Una cadira, un test, dues 
botelles, 1951
Abbemuseum, Eindhoven 
Cat. 19

Les tres botelles, 1954
Cat. 105

Teixits Fuller, 1956
V&A
Cat. 8
Cat. 9
Cat. 10
Cat. 11

Els dos ciclistes, la mare i 
el xiquet, 1951
Beyeler col.
Cat. 22

DETALL

Els meus viatges, 1960
Cat. 7

El circ
Cat. 13



LLISTAT
D’OBRES

05 FERNAND LÉGER I LA VIDA MODERNA 
Del 02-05-2019 al 15-09-2019
Hommage à la danse, 1925
Oli sobre tela,
159 x 121 cm
Col·lecció Galerie Maeght

Le grand remorqueur, 1923
Oli sobre tela, 
73 x 92 cm
Col·lecció particular

Éléments mécaniques, 1919
Oli sobre tela, 
64,5 x 49,5 cm
Col·lecció Jake i Hélène Marie 
Shafran, Londres

L’engrenage rouge (Nature 
morte en rouge et bleu), 1939
Oli sobre tela, 
49,2 x 64,2 cm
Pallant House Gallery, 
Chichester, Regne Unit 
(Llegat Kearley, a través de 
The ArtFund, 1989)

Nature morte au compotier, 
1923
Oli sobre tela, 
17 x 81 cm
Musée d’art moderne Lille 
Métropole

Nature morte aux 
coquillages, 1929
Oli sobre tela,
92 x 65,5 cm
Cortesia Ben Brown Fine Arts, 
Londres

Mes voyages, 1960
Llibre,  38 x 54 cm
Victoria & Albert Museum, 
Londres

Parade Sauvage, 1956
Serigrafia sobre cotó, 
103,7 x 112,5 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Parade Sauvage, 1956
Serigrafia sobre cotó, 
103,7 x 112,5 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Le cirque, 1956
Serigrafia sobre cotó, 
103 x 112 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Tête de cheval, 1956
Serigrafia sobre cotó, 
103 x 111 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Lunes en papier, 1922
Llibre, 32,4 x 23,4 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Cirque, 1950
Litografia i tipografia sobre 
paper,
42,5 x 65 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Nature morte, 1925
Oli sobre tela,
92 x 65 cm
Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe

Trois femmes sur fond 
rouge, 1927

Oli sobre tela,
138,5 x 92,5 cm
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain Saint-Étienne 
Métropole

Les danseuses aux clés, 1930
Oli sobre tela,
183 x 250 cm
Moderna Museet, Estocolm

Une chaise et un pot de 
fleurs, 1951
Oli sobre tela,
65 x 92,5 cm
Moderna Museet, Estocolm

L’accordéon, 1926
Oli sobre tela, 
130,5 x 89 cm
Col·lecció Van Abbemuseum, 
Eindhoven

Une chaise, un pot de fleurs, 
deux bouteilles, 1951
Oli sobre tela,
76 x 94,8 cm
Col·lecció Van Abbemuseum, 
Eindhoven

Composition I, 1930
Oli sobre tela,
141 x 291 cm
Fondation Beyeler, Riehen/
Basilea

Les perroquets (Les 
acrobates), 1933
Oli sobre tela,
130 x 162 cm
Fondation Beyeler, Riehen/
Basilea

Les deux cyclistes, la mère et 
l’enfant, 1951
Oli sobre tela, 
162 x 114 cm
Fondation Beyeler, Riehen/
Basilea

Composition aux fruits, 1938
Oli sobre tela, 
92,2 x 65 cm
The Barber Institute of 
Fine Arts

Le typographe, 1919
Oli sobre tela, 
55 x 46 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Élément mécanique, 1920
Oli sobre tela, 
50 x 65 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Jeune fille tenant 
une fleur, 1954
Oli sobre tela, 
55,8 x 46,6 cm
The Fitzwilliam Museum, 
Cambridge

Femme et nature morte, 1921
Oli sobre tela, 
65,5 x 92 cm
National Galleries of Scotland. 
Adquirida en 1966

Le tronc d’arbre sur fond 
jaune, 1945
Oli sobre tela, 
112,5 x 127 cm
National Galleries of Scotland. 
Adquirida en 1981



Étude pour ‘Les 
Constructeurs’: l’équipe au 
repos, 1950
Oli sobre tela, 
162 x 129,5 cm
National Galleries of Scotland. 
Adquirida en 1984

Le disque, 1918
Oli sobre tela, 
65 x 54 cm
Museo Nacional  
Thyssen-Bornemisza, Madrid

Le pont, 1923
Oli sobre tela,
92,2 x 61 cm
Col·lecció Carmen  
Thyssen-Bornemisza en 
préstec al Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza, Madrid

Nature morte avec vase, 1925
Oli sobre tela,
76,7 x 68,3 cm
Aberdeen City Council 
(Art & Gallery Museums 
Collections). Comprat en 
1937 amb ingressos del llegat 
Macdonald

Cartell de l’Exposition 
internationale de Paris, del 25 
de maig al 25 de novembre 
de 1937
Facsímil
Biblioteca y Centro de 
Documentación, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid

Revista oficial de l’Exposition 
internationale des arts 
et techniques dans la vie 
moderne, Paris 1937, 1936
Facsímil Biblioteca y Centro 
de Documentación. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid

Catàleg oficial de l’Exposition 
internationale des arts 

et techniques dans la vie 
moderne, Paris 1937, 1937
Biblioteca y Centro de 
Documentación, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid

Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Paris, Exposition 
internationale, 1937 / 2011
Acrílic, collage i impressió 
sobre paper sobre taula, 
350 x 941 cm
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid. 
Donació d’Archives Charlotte 
Perriand - Pernette Perriand 
Barsac, París, 2014

Les deux femmes au  
bouquet, 1921
Oli sobre tela, 
82 x 65,5 cm
Musée des Beaux-Arts de Lió

Ballet mécanique, 1923
Pel·lícula B/N. Muda. 13 min.
Centre Pompidou, París. Musée 
national d’art moderne / 
Centre de création industrielle

Mouchoir, 1930
Tinta sobre paper, 
55 x 61,17 x 2 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donació Maurice Jardot

Troncs d’arbres, 1931
Oli sobre tela, 
92 x 65 x 5 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donació Maurice Jardot

Silex, 1933
Tinta sobre paper, 
51 x 57,6 x 2 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donació Maurice Jardot

L’architecture vivante, 1924
Impressió sobre paper, 

29 x 27,7 x 39 cm
RIBA Collections

Nature morte à la chope, 1921
Oli sobre tela, 
92,3 x 60,4 cm
Adquirit amb l’ajuda dels 
Friends of the Tate Gallery, 1976

Arbres, 1923
Grafit sobre paper, 
32,5 x 24,5 cm
Llegat d’Elly Kahnweiler, 1991, 
que forma part de la donació 
de Gustav i Elly Kahnweiler, 
1994

ABC, 1927
Guaix sobre paper, 
19,4 x 27,8 cm
Presentat per Gustav i Elly 
Kahnweiler, 1974,  
registrat en 1994

Les Clés (Composition), 1928
Oli sobre tela, 
65,1 x 53,7 cm
Presentat per Mrs. Fanny 
Wadsworth, 1951

Carte et pipe, 1928
Oli sobre tela, 
60 x 91,8 cm
Presentat per Mrs. Fanny 
Wadsworth, 1951

L’acrobate et sa  
partenaire, 1948
Oli sobre tela, 
130,2 x 162,6 cm
Tate Liverpool,  
adquirida en 1980

Deux femmes tenant des 
fleurs, 1954
Oli sobre tela, 
97,2 x 129,9 cm
Tate Liverpool,  
adquirida en 1959

Objets à réaction 
poétique, 1931
Gelatina de plata, 25 
fotografies sobre paper, 
5,4 x 5,4 cm cada una; 
32,5 x 32,5 x 3 cm
Tate Liverpool. Adquirida 
amb l’ajuda del Photography 
Acquisitions Committee, 
Konstantin Grigorishin i l’Art 
Fund 2013

Peinture, 1926
Oli sobre tela, 
65,1 x 46 cm
Manchester Art Gallery

Naissance d’une cité 
interpretada en el Vélodrome 
d’hiver (Palais des Sports), 
París, octubre 1937
Vestuari i escenografia de 
Fernand Léger, 1937
Facsímil
Boris Lipnitzki / Roger Viollet

Naissance d’une cité 
interpretada en el Vélodrome 
d’hiver (Palais de Sports), París, 
octubre 1937
Vestuari i escenografia de 
Fernand Léger, 1937
Facsímil, 
22 x 31 cm
Boris Lipnitzki / Roger Viollet

Esbós per al Musée 
d’èsthétique contemporaine 
(projecte no realitzat) amb 
un esbós per a pintura 
monumental, 1936
Llapis sobre paper, 
29,1 x 92,7 cm
Fondation Le Corbusier, París

Pavillon des Temps Nouveaux, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Fotografia sobre paper, 
34 x 61 cm
Fondation Le Corbusier, París 

Estudi de la perspectiva de la 
façana d’entrada al Pavillon 
des Temps Nouveaux, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Llapis sobre paper, 
51 x 94 cm
Fondation Le Corbusier, París

Pavillon des Temps Nouveaux, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Procés cromogènic sobre 
cartó, 
14,5 x 21,5 cm
Fondation Le Corbusier, París

Reorganització agrària, 
urbanisme rural. Estudi de 
l’alçat dels diversos elements 
del panell XII, esbossos i notes 
diverses, 1937
Tinta sobre paper, 
32 x 91 cm
Fondation Le Corbusier, París

La pinasse, 1932
Oli sobre tela, 
89 x 130 cm
Fondation Le Corbusier, París

Léger al laboratori que va 
dissenyar per a la pel·lícula de 
Marcel L’Herbier,  
L’Inhumaine, 1923
Facsímil
Cortesia de Lobster Films, 
París

Léger al laboratori que va 
dissenyar per a la pel·lícula de 
Marcel L’Herbier,  
L’Inhumaine, 1923
Facsímil
Cortesia de Lobster Films, París

Léger al laboratori que va 
dissenyar per a la pel·lícula de 
Marcel L’Herbier,  
L’Inhumaine, 1923
Facsímil



Cortesia del British Film 
Institute, Londres - Lobster 
Films, París

Dreams That Money  
Can Buy, 1947
Pel·lícula color. So. 99 min.
Cortesia del British Film 
Institute, Londres

Fotografia seleccionada per 
Charlotte Perriand  
per al fotomuntatge de 
Joies  essentielles, plaisirs 
nouveaux, 1937
Impressió fotogràfica inkjet, 
23 x 16,8 cm
Nora Dumes / Archives 
Charlotte Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per al 
fotomuntatge 
de Joies  essentielles, plaisirs 
nouveaux, 1937
Impressió fotogràfica inkjet, 
21,5 x 17,6 cm
Archives Charlotte Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies 
essentielles, plaisirs nouveaux. 
Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Gelatina de plata, 
18,5 x 17,4 cm
Laura Dumas / Archives 
Charlotte Perriand

Fotografia seleccionada per 
Charlotte Perriand 
per al fotomuntatge de 
Joies  essentielles, plaisirs 
nouveaux, 1937
Gelatina de plata, 
24,1 x 18 cm
Laura Dumas / Archives 
Charlotte Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs 
nouveaux, 1937
Gelatina de plata, 
30 x 24 cm
Féher / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs 
nouveaux, 1937
Gelatina de plata, 
18 x 23,1 cm
Ylla / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per al 
fotomuntatge de La France 
industrielle, 1937
Gelatina de plata, 
48 x 33 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per al 
fotomuntatge de La France 
industrielle, 1937
Gelatina de plata, 
33 x 48 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale 
des arts et techniques, Paris. 
Fotomuntatges pintats per 
Fernand Léger i Charlotte 
Perriand, 1937
Impressió digital, 
28 x 40 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 

arts et techniques, Paris, 1937
Impressió fotogràfica inkjet, 
21 x 30,3 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 
arts et techniques, Paris 
Fotomuntatges pintats per 
Fernand Léger i Charlotte 
Perriand, 1937
Impressió digital, 
28 x 28,5 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per al 
fotomuntatge de La France 
industrielle, 1937
Gelatina de plata sobre paper, 
49 x 31,5 cm
Fotografia
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs nouveaux. 
Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Gelatina de plata sobre paper, 
36,4 x 31,9 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs nouveaux. 
Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Gelatina de plata sobre paper, 
49 x 32 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 
al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs nouveaux. 
Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Gelatina de plata sobre paper, 
49 x 32 cm
Kollar / Archives Charlotte 
Perriand

Flint nodule, 1933
Impressió fotogràfica inkjet. 
Imprés en 2018 sobre paper, 
20 x 20 cm
Archives Charlotte Perriand

Flint nodule with a ring, 1933
Impressió fotogràfica inkjet. 
Imprés en 2018 sobre paper, 
24 x 24,1 cm
Archives Charlotte Perriand

Piece of iron, 1933
Impressió fotogràfica inkjet. 
Imprés en 2018 sobre paper, 
24 x 24,1 cm
Archives Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 
arts et techniques, Paris, 1937
Impressió fotogràfica inkjet 
sobre paper, 25 x 24 cm
ADGP / Archives  
Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture,  
Henri Pavon i André  
Masson-Detourbet, arquitectes
Fotomuntatges i displays de 
Charlotte Perriand i Fernand 
Léger, 1937
Impressió fotogràfica inkjet. 
Imprés en 2018 sobre paper, 
28 x 40 cm
ADGP / Archives 
Charlotte Perriand

Fotografia seleccionada 
per Charlotte Perriand per 

al fotomuntatge de Joies  
essentielles, plaisirs nouveaux. 
Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale, 
Paris, 1937
Gelatina de plata sobre paper, 
24 x 17 cm
Satigny / Archives Charlotte 
Perriand

Programa de Naissance d’une 
cité, 1937
Procés cromogènic sobre 
paper, 
24,2 x 15,6 cm
ADAGP / Fernand Léger / 
Archives Charlotte Perriand

Exposition internationale des 
arts et techniques appliqués 
à la vie moderne, Paris. Vista 
general des de la torre Eiffel, 
1937
Facsímil  
©Anonyme - bhdv - clixé 
Parisienne de photographie. 
Bibliothèque de l’Hotel de Ville. 

Exposition internationale des 
arts et techniques appliqués 
à la vie moderne, Paris. 
Perspectiva des de la torre 
Eiffel, 1937
Facsímil
©Anonyme - bhdv - clixé 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de l’Hotel de Ville. 

Exposition internationale 
des arts et techniques, 1937. 
Pavelló d’Alemanya coronat 
per l’àguila, realitzat per Albert 
Speer
Facsímil 
©Thérèse Bonney - bhvp - clixé 
Parisienne de photographie. 
Bibliothèque de Historique de 
le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques, 1937. 



Pavillon de l’Union des 
Artistes Modernes. Gran hall 
d’exposició
©Thérèse Bonney - bhvp - clixé 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de Historique de 
le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques, 1937. 
Pavelló de l’URSS. Grup 
esculpit en marbre rosa
Facsímil
©Thérèse Bonney - bhvp - clixé 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de Historique de 
le Ville de Paris 

Exposition internationale 
des arts et techniques, 
1937. Pavillon de l’Union des 
Artistes Modernes
Facsímil
Thérèse Bonney - bhvp - clixé 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de Historique de 
le Ville de Paris

Exposition internationale des
arts et techniques appliqués à la 
vie moderne. Paris, 27 març 1937
Facsímil
Bibliothèque de l’Hotel de Ville. 

Astral: ein Gesang, 1920
Facsímil

Bodleian Libraries. University 
of Oxford

Broom, vol. 1, núm. 3, gener 1922
Xilografia sobre cartolina beix 
blana. Impressió a dues tintes, 
taronja i granat, 
32,5 x 23 cm
IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat 
Valenciana. 

Broom, vol. 2, núm. 4, juliol 1922
Xilografia sobre cartolina beix 
blana. Impressió en tinta blava, 
30,8 x 21,8 cm
IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat 
Valenciana. 

J’ai tué, text de Blaise
Cendrars i 5 dibuixos de 
Fernand Léger, 1918
Gravat al buit i tipografia, 
19 x 19 cm
IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat 
Valenciana. 

Composition à la plante 
verte, 1939
Oli sobre taula, 
97 x 130 cm
E&R Cyzer / Alon Zakaim Fine 
Art Ltd.

La fin du monde filmée par 
l’ange de Notre-Dame, 1919

Tipografia, 
31,7 x 25,2 cm
IVAM Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat 
Valenciana. 

Verve, vol. 1, núm. 1,  
desembre, 1937
Paper sobre paper, 
11 x 51,2 x 35,6 cm
Tate Library

Les trois bouteilles, 1954
Oli sobre taula, 
33 x 46 cm
Tate Liverpool



Recorregut per l’exposició amb Vicente Benet 
amb motiu del Dia dels Museus.
18 de maig

Consulteu el web www.ivam.es
per a confirmar dates i horaris.

Visites guiades a la mostra 
els dissabtes i diumenges.

Consulteu el web www.ivam.es 
per a confirmar dates i horaris.

Conversa amb motiu de l’exposició 
a càrrec del comissari Darren Pih.
3 de maig 19 h

Conferència de Jordi Costa 
amb motiu de l’exposició.
23 de maig 19 h

ACTIVITATS 
PARAL·LELES

CONVERSA RECORREGUT VISITES GUIADES
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Guillem de Castro, 118, València
De dimarts a diumenge de 10.00 a 19.00 h 
Divendres de 10.00 a 21.00 h
Dilluns tancat

Entrada general: 6 €

Entrada lliure
Divendres de 19.00 a 21.00 h
Dissabtes de 15.00 a 19.00 h
Diumenges tot el dia

Estudiants (fins a 35 anys) / Carnet Jove: 3 €

Grups culturals/cívics (amb cita prèvia): 3 € / 4 € per persona

Entrada gratuïta: menors de 18 anys, ciutadans en situació legal de 
desocupació, persones amb discapacitat, jubilats i pensionistes, personal 
docent, famílies nombroses, estudiants de Belles Arts de la UPV (fins a 35 
anys, tots els dimecres), grups escolars (amb cita prèvia).

Venda d’entrades a la taquilla del museu i en el web de l’IVAM.

Grups: 96 317 66 00

Més informació
www.ivam.es

ADREÇA I HORARI

TARIFES

INFORMACIÓ
PRÀCTICA
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Contraportada
Fernand Léger 
Ballet mécanique, 1923.
Pel·lícula B/N. Muda. 13 min.
Centre Pompidou, París.
©Fernand Léger, VEGAP, 
València, 2019




