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ELS EXILIS DE RENAU Del 8 juliol de 2021 al 9 de gener de 2022

Comissaris:
Joan Ramon Escrivá i Josep Salvador, conservadors 
de l’IVAM

Lloc: Galeria 7 i sala de la Biblioteca i Centre de 
Documentació IVAM

L’exposició inclou obres procedents de les següents 
coŀleccions públiques i privades:
Coŀlecció de l’IVAM Institut Valencià d´Art Modern; 
Fons de la Fundació Josep Renau depositats en 
l’IVAM; AGFB, Arxiu General de la Fira de Barcelona 
(Barcelona); INBAL/ Museo de Arte Carrillo Gil (Ciutat 
de Mèxic); INBAL / Sala de Arte Público Siqueiros 
(Ciutat de Mèxic); Galeria López Quiroga (Ciutat de 
Mèxic); Arxivo Renau a Mèxic; Berlinische Galerie 
(Berlín); Ne Boltai! Collection (Praga), Deutsches 
Rundfunkarchiv (Berlín), Taranna Films (València) i el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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1. INTRODUCCIÓ

L’IVAM Institut Valencià d´Art Modern inaugura 
aquest 8 de juliol l’exposició Els exilis de 
Renau centrada en l’obra de l’artista valencià 
Josep Renau (València 1907 - Berlín de l’Est 
1982) realitzada durant els seus anys d’exili. 
Comissariada pels conservadors de l’IVAM, 
Joan Ramon Escrivà i Josep Salvador, ocuparà 
la galeria 7 i la sala de la Biblioteca i Centre 
de Documentació fins al 9 de gener del 2022. 
La mostra reuneix més de dues-centes obres 
entre cartells, revistes, fotografies, llibres, 
fotomuntatges, peŀlícules i murals.

La nova exposició que l’IVAM dedica 
a la figura d’aquest artista imprescindible, 
reconstrueix els diversos contextos històrics 
als quals va haver d’adaptar-se Renau 
durant els seus llargs anys d’exili una vegada 
acabada la guerra civil espanyola. Primer, en 
el seu acolliment a Ciutat de Mèxic (1939-
1958) i, posteriorment, en l’antiga República 
Democràtica d’Alemanya (1958-1982). La 
mostra incorpora no només obra de l’artista 
valencià, sinó també d’altres artistes coetanis 
com David Alfaro Siqueiros, Manuela Ballester, 
Alexander Zhitomirsky o Dieter Urbach, a 

través d’obres i material documental que 
iŀlustren la denominada Guerra Freda, un 
període històric marcat per l’enfrontament 
ideològic i cultural entre el bloc de països 
capitalistes, liderat pels Estats Units, i el bloc 
socialista dirigit per l’antiga Unió Soviètica.

va formar part de la política d’expansió cultural a 
Europa impulsada pel govern dels Estats Units durant 
la Guerra Freda, una política que es manifestarà, en 
gran manera, en la propagació massiva d’imatges 
de felicitat domèstica i abundància productiva. En 
diàleg amb aquests materials, la mostra inclou obres i 
documents d’arxiu de l’artista Josep Renau relacionats 
amb la realització del seu cicle de fotomuntatges The 
American Way of Life (1949-1976), probablement un dels 
esforços més ambiciosos i sistemàtics d’anàlisis de les 
iconografies que van definir el mite del somni americà.

El tercer bloc de l’exposició se centra en la 
irrupció de la nova arquitectura socialista alemanya 
i el seu vincle amb el muralisme al servei de 
l’adoctrinament polític, un fenomen històric en el 
qual destacaran nous projectes urbanístics com 
el de la ciutat d’Erfurt o el de Halle-Neustadt, una 
ciutat modèlica construïda per als treballadors 
de la indústria química. Ací, Renau va poder 
realitzar la seua obra més ambiciosa, compromesa 
i monumental. Aquest últim apartat de la mostra 
aprofundeix, amb la coŀlaboració del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, en la incursió de Renau en 
el món de la televisió i el cinema d’agitació a la seua 
arribada al Berlín comunista en 1958.

L’IVAM i la Fundació Josep Renau van adquirir 
el ferm compromís de difondre i promoure la 
investigació del seu llegat artístic i cultural, i han 
realitzat, al llarg de més de trenta anys, un gran 
nombre de publicacions, activitats i exposicions, com 
les que ara es presenten.

L’exposició inicia el seu recorregut dedicant un apartat 
especial a la relació entre Josep Renau i el muralista 
revolucionari David Alfaro Siqueiros, que va incorporar 
a Renau, comunista com ell, a l’equip internacional 
que va realitzar el mural Retrat de la Burgesia, un de 
les fites del muralisme revolucionari mexicà. Ocupen 
també un lloc destacat els diferents projectes d’obra 
mural i comercial que el valencià va realitzar durant els 
seus anys a Mèxic amb la indispensable coŀlaboració 
de l’artista Manuela Ballester.

El segon bloc d’aquesta exposició mostra per 
primera vegada, des de la seua presentació després de 
l’obertura oficial de l’IVAM en 1989, la sèrie completa 
de fotomuntatges The American Way of Life, en diàleg 
amb l’obra de l’artista soviètic Alexander Zhitomirsky. 
En aquest apartat s’aborda el treball de dissecció 
crítica de tots dos artistes sobre les contradiccions de 
la denominada «manera de vida americà».

De manera complementària, a la sala de la 
Biblioteca serà possible visitar la mostra documental 
Renau i The American way of Life, en la qual s’explora 
la construcció de la «manera de vida americà» a través 
d’exemplars de la revista Life, així com documentació 
sobre la mostra Supermercado USA realitzada en la Fira 
de Barcelona en 1959. Aquest esdeveniment expositiu 
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Fragment del mural Retrato de la Burgesía
Fotografies a les sals de plata sobre paper pegades 

sobre cartó, s. f.
15 x 11 cm / 15 x 9 cm

Biblioteca i Centre de Documentació IVAM
Depòsit Fundació Josep Renau, València

2. RECORREGUT PELS 
EXILIS DE RENAU

2.2. Renau. Muralisme i disseny 
gràfic a Mèxic

Al juny de 1939, després de la derrota del bàndol 
republicà, Josep Renau s’estableix com a exiliat a 
Ciutat de Mèxic. David Alfaro Siqueiros, a qui Renau 
havia conegut durant la guerra civil, el convidarà a 
participar en la confecció d’un mural coŀlectiu per a 
la nova seu social del Sindicat Mexicà d’Electricistes 
(SME), una fita de l’arquitectura funcionalista. El 
mural Retrato de la Burgesía, realitzat pels artistes 
mexicans Antonio Pujol, Luis Arenal, el propi Siqueiros 
i el valencià Josep Renau, plasmarà i denunciarà el 
poder destructor del feixisme com a arma d’extermini 
al servei del gran capital.

Com molts artistes espanyols exiliats a Mèxic, 
la supervivència de Renau i de la seua família depenia 
dels nombrosos encàrrecs rebuts des de l’àmbit 
de la publicitat comercial, la indústria editorial i la 
cinematografia. El cartell de cinema s’havia convertit 
en un dels instruments decisius de la indústria en la 
seua estratègia d’estimular el desig del consumidor 
a peu de carrer. Renau va ser des de molt jove un 
vertader mestre en les arts de la seducció a través 
de la imatge impresa, sent el cinema un dels àmbits 
de reflexió predilectes de l’artista. Considerat com 
un símptoma de la fase històrica del capitalisme 
imperialista, el seté art s’antullava, en la seua 

condició tècnica, predestinat a provocar l’ensulsiada 
de la pintura i l’escultura com a mitjans d’expressió 
de les noves societats de masses. La producció de 
cartells de cinema de Renau es va multiplicar donant 
lloc a Estudi Imatge / Publicitat Plàstica (1950-1958), 
el taller que va muntar per a realitzar la seua obra 
comercial en el qual va dirigir un equip del qual 
van formar part l’artista Manuela Ballester, la seua 
esposa, les seues cunyades Rosa i Josefina Ballester, 
els seus fills i alguns coŀlaboradors externs.
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Josep Renau
Fragment del projecte mural La electrificación total de 
México acabará con la miseria del pueblo, 1940-1941
Fotografia a les sals de plata i dibuix al gouache pegats 
sobre cartó
22 x 37,5 cm
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM
Depòsit Fundació Josep Renau, València
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Josep Renau
Disseny de portades de la revista Lux, 1940-1941
Impressió offset
29,6 x 29,3 cm c. o.
Galeria López Quiroga, Ciutat de Mèxic

Josep Renau / Estudi Imatge Publicitat Plàstica
Disseny del cartell de la peŀlícula El ojo de cristal, 1954
Litografia
47 x 34 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València



7Departament de Comunicació i Xarxes socials | comunicacion@ivam.es

Josep Renau / Estudi Imatge Publicitat Plàstica
Disseny del cartell de la peŀlícula La culta dama, 1956
Litografia
44 x 34,30 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Josep Renau
La soberanía de España pisoteada por los yanquis, 1951

Fotomuntatge
38 x 52 cm

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València
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2.2. The American Way of Life i la 
Guerra Freda

Valls Fotógrafo
Inauguració de l’exposició Supermercado USA,

Pavelló dels Estats Units,
Fira de Barcelona, 1959

Fotografia a les sals de plata
Arxiu Fira de Barcelona. Fons de documentació

Serà durant els seus anys d’exili a Mèxic quan 
Renau desenvoluparà la sèrie de fotomuntatges 
The American Way of Life. Aquesta sèrie és, 
probablement, un dels esforços més ambiciosos i 
sistemàtics d’anàlisis de les iconografies —i dels 
seus recursos plàstics— destiŀlades en la publicitat 
i en els mitjans de comunicació de masses que van 
definir el mite del somni americà en temps de la 
Guerra Freda. L’artista concebrà aquestes imatges 
com a instruments perversos de seducció d’un 
ciutadà mecanitzat per la manipulació de la publicitat 
i la informàtica.

La dissecció de les contradiccions del 
capitalisme americà és la trama argumental que 
regirà la realització de la producció de Renau, un 
fil conceptual que es troba també en les obres que 
l’artista soviètic Alexander Zhitomirsky qui, per les 
mateixes dates, va publicar en diverses revistes 
d’agitació política.

La sèrie The American Way of Life s’estructura 
com una sort de relat filmat en el qual l’artista 
exposarà les seues crítiques contra el racisme 
americà, la marginació social, el beŀlicisme de la 
nació, els paranys de la cultura popular, els grans 
monopolis empresarials, l’urbs entesa com a territori 
hostil o la manipulació de la imatge comercial de la 
dona com a objecte de desig sexual, un dels àmbits 
de reflexió preferits per l’artista.

Així mateix, en un context europeu assotat 
per les precarietats de la postguerra, la Fira de 
Barcelona es convertirà en una de les principals 
eines del procés de colonització cultural americà 
dins del Pla Marshall, un dels nuclis de reflexió de 
Renau plasmat en la seua sèrie de fotomuntatges. 
Un bon exemple de les polítiques de colonització 
cultural americanes serà la presentació de l’exposició 
titulada Supermercado USA en la Fira de Barcelona 
de 1959. Representant al pavelló oficial dels Estats 
Units, aquesta mostra itinerant publicitarà el 
model de distribució comercial més genuïnament 
americà, el supermercat, un model de negoci basat 
en l’autoservei i en la hiperbòlica acumulació de 
productes comestibles, símbol de l’exuberància i 
eficàcia redistributiva de la nació estatunidenca.
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Revista Life, 1940
Impressió offset
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM

Josep Renau
Konsum Gesellchaft (Societat de consum), 1972
Contraportada de la revista satírica Eulenspiegel, 2 
de setembre de 1972
Impressió offset
32 x 22 cm
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Aleksandr Zhitomirsky
The voice of America, 1950

Publicat en la revista Smena, núm. 18, setembre de 1950
Fotomuntatge, gouache, negra i aerògraf sobre cartó

29,5 x 40 cm
Ne Boltai! Collection, Praga
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2.3. L’art al carrer: Renau a 
l’Alemanya de l’Est

Josep Renau
Marionetten des dollars, 1959

Revista Eulenspiegel, 1 juliol 1959
Biblioteca i Centre de Documentació IVAM

Depòsit Fundació Josep Renau, València

Els anys seixanta i setanta del segle XX a l’Alemanya 
de l’Est, van marcar un període de profunda 
transformació social i cultural, caracteritzat per una 
visió optimista del futur que permetera reconstruir 
unes ciutats devastades després de la Segona 
Guerra Mundial. Aquestes aspiracions utopistes de 
renovació de l’espai urbà van recuperar els esforços 
avantguardistes que va experimentar el continent 
europeu en els anys d’entreguerres.

L’arribada de Josep Renau a Berlín en 1958 
va suposar la seua implicació en tot aquest esforç 
reconstructor, encara que la seua adaptació no 
fora fàcil. Va posar tots els seus coneixements i 
experiència en la producció artística al servei del 
nou Estat de l’Alemanya Oriental convertint-se 
en funcionari de l’Estat. La iconografia oficialista 
es va bolcar a enaltir la figura del treballador 
a les ordres del partit, es reafirmen a més els 
motius d’unitat i disciplina enfront de l’enemic: 
abunden les manifestacions i els símbols de pau, 
desenvolupament tècnic i científic, així com la 
participació activa de la dona en el nou ordre social.

El seu primer treball en la capital alemanya va 
consistir en una sèrie de peŀlícules gràfiques per a la 
televisió que van tractar diversos temes d’actualitat: 
des del context internacional en plena Guerra Freda 
fins a l’homenatge als miners andalusos, passant 
per la pròpia experiència del socialisme a la RDA. 
En el terreny ideològic, la seua militància comunista 
en el Comité Central del PCE, confirmada en 1959 a 

Praga, va enfortir el seu defensa de la unió de política 
i art, promovent una plàstica figurativa de contingut 
revolucionari.

Durant aquesta època, equips d’urbanistes, 
arquitectes, enginyers i artistes es despleguen per tot 
el país des de Berlín fins a Nuremberg, passant per 
Leipzig, Erfurt, Trobe, Hamburg i Dresden, entre altres 
tantes ciutats dins d’un programa públic d’integració 
d’art i edificació. Dins d’aquest fenomen històric 
destaca el projecte urbanístic de Halle-Neustadt, 
una ciutat modèlica construïda per als treballadors 
de la indústria química, on Renau va realitzar la seua 
obra més ambiciosa, compromesa i monumental. 
L’art mural estarà en el centre d’aquests projectes 
d’ocupació de l’espai. Per a Renau es tractava de 
combinar formes essencials que permetien un primer 
reconeixement des de la llunyania amb una seqüència 
figurativa iconogràfica amb una determinada funció 
narrativa i edificant.
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Josep Renau
De la sèrie Über Deutschland, 1966
24 fotomuntatges sobre cartó
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Dieter Urbach
Disseny d’edifici polivalent, Palacio de la República. 

Marx-Engels-Platz, Berlín-Mitte, 1973
Fotografia a les sals de plata. Còpia moderna

48 x 90 cm
Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne 

Kunst, Fotografie und Architektur
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Josep Renau
El futuro trabajador del comunismo. Estudio de relieve 
pictórico, 1969
Tècnica mixta sobre tablex
132,60 x 90,70 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València

Josep Renau
Esbós del mural El dominio de la 
naturaleza por el hombre, 1971
Temple sobre cartó
217 x 62,5 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, 
València
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Josep Renau pintant l’esbós 
mural El hombre, la naturaleza, 
la cultura per a la ciutat d’Erfurt.
Biblioteca i Centre de 
Documentació IVAM. Depòsit 
Fundació Josep Renau, València

Josep Renau treballant en la maqueta d’un 
projecte mural per a un centre cultural 
de la ciutat d’Erfurt. Biblioteca i Centre 

de Documentació IVAM. Depòsit Fundació 
Josep Renau, València
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3. SALA DE LA 
BIBLIOTECA: RENAU I EL 
AMERICAN WAY OF LIFE

Josep Renau
...Just what are all these People so worried about?, núm. 1, 1965
The American Way of Life
Sèrie de 69 fotomuntatges acolorits a mà sobre cartó
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
Depòsit Fundació Josep Renau, València

L’exposició Renau i The American way of Life és una 
mostra documental que complementa la dedicada en 
la galeria 7 a l’exili de Renau.

En aquesta mostra s’explora la construcció de 
la «manera de vida americà» a través d’una selecció 
d’exemplars de la revista Life, i de documentació 
sobre la mostra Supermercado USA realitzada en 
la Fira de Barcelona en 1959. Aquest esdeveniment 
expositiu va formar part de la política d’expansió 
cultural a Europa impulsada pel govern dels Estats 
Units durant la Guerra Freda, una política que es 
manifestarà, en gran manera, en la propagació 
massiva d’imatges de felicitat domèstica i abundància 
productiva, símbol —segons els seus promotors— 
de la superioritat i eficiència del seu model 
socioeconòmic.
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Conversa entre els comissaris Joan Ramon 
Escrivà i Josep Salvador, amb motiu de 
l’obertura de l’exposició Els exilis de Renau

 → Lloc: Auditori Carmen Alborch
 → Data: 8 de juliol
 → Hora: 19.00 h

La conversa entre tots dos comissaris, així com 
conservadors del museu, desgranarà les claus de 
la investigació que ha conduït a la realització de la 
mostra Els exilis de Renau.

Seminari Renau

 → Data: 21 i 22 d’octubre

Com a complement a l’exposició, i per a dotar 
de major contingut el seu discurs, tindrà lloc un 
seminari internacional, distribuït en dos dies, 
centrat en la revisió de l’obra de Renau i els 
contextos històrics durant el seu exili a Mèxic i en la 
República Democràtica Alemanya. El seminari, dirigit 
per Jordana Mendelson, presentarà noves línies 
d’investigació realitzades per experts procedents 
d’universitats de diverses parts del món.

5. EDUCACIÓ participant. El projecte s’adaptarà metodològica i 
conceptualment a cada nivell educatiu.

Materials: les despeses de material seran a càrrec 
de cada centre participant. Es proposarà un llistat 
de materials possibles per a l’execució del projecte 
final, respectant els principis d’assequibilitat i 
sostenibilitat.

Visites comentades

La mediació que proposem a través de visites 
comentades, ve de la mà d’especialistes formats en 
història de l’art, belles arts i humanitats. La intenció 
és oferir eines i acompanyament que faciliten 
lectures posicionades de les exposicions de l’IVAM al 
públic assistent, i fer-ho de manera àgil i enriquidora 
en els dos idiomes oficials del territori valencià.

Per a més informació consultar web: https://www.
ivam.es/es/educacion/visitas-comentadas/

4. ACTIVITATS

Torna, Renau! 
Projecte d’ocupació mural participativa a partir dels 
exilis de Renau

Torna, Renau! és un projecte de tutorització artística 
que connecta artistes murals locals amb professorat 
dels centres educatius públics del territori valencià. 
Està dirigit a diferents nivells educatius: infantil, 
primària, educació especial i secundària, amb una 
participació màxima de dotze centres (de manera 
equitativa per nivell educatiu).

L’exposició Els exilis de Renau és el punt 
de partida des del qual repensar uns certs espais 
comuns dels centres educatius que, per no ser 
llocs d’ensenyament pròpiament dits, passen 
desapercebuts: una paret del menjador, el corredor 
d’entrada, un mur del pati, el sòl, l’oficina del 
director/a o el conserge, el menjador, etc. A través 
del coneixement de l’obra de Renau i d’altres 
artistes presents en la mostra de l’IVAM, i a partir de 
l’aproximació a les seues tècniques murals —no sols 
plàstiques sinó també discursives— es planteja un 
xicotet procés participatiu i d’aprenentatge coŀlectiu. 
Es durà a terme amb l’acompanyament de l’artista 
urbà Darío Cobacho i Sarai Menéndez «DafneTree» 
o Álvaro Porras «Raúl 7», la coordinació de la 
mediadora Clara Solbes i el departament d’Educació i 
Activitats culturals de l’IVAM, que ajudaran a adequar 
la proposta a les especificitats de cada centre 

https://www.ivam.es/es/educacion/visitas-comentadas/
https://www.ivam.es/es/educacion/visitas-comentadas/
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Departament de Comunicació 
i Xarxes socials
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00

Amb motiu de l’exposició Els exilis de Renau es 
realitzaran dues publicacions.

La primera consta d’una selecció dels 
continguts de la mostra, que inclou principalment 
material procesual i inèdit de l’Arxiu Josep Renau. A 
més, inclourà textos de: Núria Enguita, directora de 
l’IVAM; Joan Ramon Escrivà, comissari de l’exposició 
i conservador de l’IVAM; Josep Salvador, comissari 
de l’exposició i conservador de l’IVAM.

La segona publicació estarà basada en les 
conferències del seminari internacional, previst 
per al mes d’octubre, en el qual s’abordarà l’obra 
i context històric de Renau des de la reflexió de 
diferents mirades a partir de noves investigacions.

Ambdues podran ser adquirides en les 
taquilles del centre o a la botiga en línia: https://
tienda.ivam.es
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Amb motiu de l’exposició Els exilis de Renau es realitzaran dues publicacions.La primera consta d’una selecció dels continguts de la mostra, que inclou principalment material procesual i inèdit de l’Arxiu Josep Renau. A més, inclourà textos de: Núria Enguita, directora de l’IVAM; Joan Ramon Escrivà, comissari de l’exposició i conservador de l’IVAM; Josep Salvador, comissari de l’exposició i conservador de l’IVAM.La segona publicació estarà basada en les conferències del seminari internacional, previst per al mes d’octubre, en el qual s’abordarà l’obra i context històric de Renau des de la reflexió de diferents mirades a partir de noves investigacions.Ambdues podran ser adquirides en les taquilles del centre o a la botiga en línia: https://tienda.ivam.es

