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1. INTRODUCCIÓ
Aquest ambiciós projecte es complementa amb 
una mostra documental ubicada a la Sala de la 
Biblioteca titulada Anotacions sobre abstracció 
geomètrica a Espanya. Els materials recollits en 
aquesta exposició confirmen la importància de 
l’art abstracte i la seua vessant geomètrica en el 
panorama artístic espanyol dels anys seixanta i 
setanta de segle XX. Així mateix, a partir del mes 
de maig es podrà visitar la instal·lació 24 Frames 
concebuda pel grup “Laboratori de Llum”, que és el 
resultat d’una investigació al voltant de la imatge i 
el so que conjuga art i ciència. 

Imaginaris mecànics i tècnics a la Col·lecció 
de l’IVAM s’articula a través de nou àrees temàtiques 
que no s’han de veure com a compartiments 
estancs, sinó que es connecten i comuniquen en 
diferents direccions. En alguns casos s’entrellacen 
les investigacions plàstiques dels artistes de 
l’avantguarda històrica dels anys vint i trenta amb 
les realitzades per revolucionaris creadors dels anys 
setanta. Un d’aquests casos es fa present en la 
convergència entre la càmera de cinema i la càmera 
de vídeo. Amb ambdues tecnologies els artistas, no 
només van produir muntatges dinàmics (Joris Ivens, 
Jean Mitry i Germaine Dulac, entre d’altres), sinó 
que van llançar crítiques de caràcter sociopolític 
(Joan Jonas, Dara Birnbaum, Miralda i Benet Rossell). 
Un altre exemple similar vincula artistes que van 
experimentar amb nous materials i tecnicismes de 
base científica orientats a la manipulació del nostre 
sistema perceptiu. En els anys trenta van treballar 
en aquesta línia Naum Gabo, Moholy Nagy o Marcel 

Duchamp i en els anys setanta van fer el mateix 
grups com “Abans de l’Art” i el “Centre de Càlcul” de 
la Universitat Complutense de Madrid (UCM), on van 
destacar artistes com Soledad Sevilla, Elena Asins, 
Eusebi Sempere, José Mª Yturralde o Jordi Teixidor, 
entre d’altres.

Un altre gran tema que creua trasversalment 
la mostra és la interdependència entre tecnologia i 
corporeïtat. Des de la simbiosi entre la figura humana 
i la màquina, tal com apareix en obres de Umbo (Otto 
Umbehr), Artur Ballester o Pere Català Pic, fins a 
aquelles que inauguren un diàleg existencial sobre el 
nostre cos tecnificat, com en els casos de Gary Hill , 
Daniel Canogar, Maribel Doménech o Jana Sterback.

La imatgineria mecànica, els mètodes 
de producció en sèrie i el paisatge industrial es 
mostren en temps històrics distanciats. Els veiem 
a la fi dels anys vint amb Germaine Krull, Agustín 
Jiménez Espinosa, Boris Ignatovich o Francis Picabia, 
i en els anys vuitanta, noranta i dos mil amb Joan 
Cardells, Gabriela Kraviez, Susana Solano, Bernd i 
Hilla Becher o Thomas Ruff. De la mateixa manera, 
es vinculen temes relacionats amb el tractament de 
les condicions de treball femení en les obres de les 
artistes Kulagina i Pinus o d’artistes contemporànies 
com Immaculada Salines. Les màquines visionàries 
capaços d’entrellaçar espais històrics, situacions 
socials, elements naturals i pressupostos 
existencialistes apareixen i reapareixen al llarg dels 
anys en instal·lacions de gran format com les de 
Gilberto Zorio, Ángeles Marco, Fischli & Weiss, Gordon 
Matta-Clark, Iñigo Manglano-Ovalle o Carlos Sáez.

L’IVAM comença la seua temporada d’exposicions 
amb la inauguració l’11 de març d’Imaginaris 
mecànics i tècnics a la Col·lecció de l’IVAM, que 
ocuparà les galeries 4 i 5 de l’museu fins al 17 
d’octubre de 2021. L’exposició reuneix al voltant de 
300 obres de la col·lecció de l’IVAM que il·lustren 
l’interès de les pràctiques artístiques per imaginar 
la concepció mecànica de l’univers, i en dissenyar 
i construir mecanismes que reflecteixen l’esperit 
de la cultura industrial i científica de la seua 
època. Els grans invents dels dos últims segles, 
com la fotografia, el cinema o el vídeo; mitjans 
de transport com l’automòbil o l’avió; objectes 
de comunicació interpersonal representats pel 
telèfon, el telègraf, la televisió o l’ordinador; la gran 
aportació per a l’àmbit domèstic reflectit en els 
electrodomèstics. Tot això formarà una perfecta 
simbiosi amb l’art, sempre obert a la incorporació 
de nous materials, procediments industrials, 
científics i tècnics que transformaran els estudis 
dels artistes en laboratoris d’experimentació.
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(El reporter frenètic, 1929) de Umbo. L’agressivitat 
publicitària es manifesta al seu torn en el cartell de 
La rapidíssima Hispano-Olivetti (ca. 1929) atribuït 
a Giovanni Pintori, o en Sense títol (collage amb 
automòbils, 1930) de Varvara Stepanova. L’efecte 
d’apropiació que els edificis industrials exerceixen en 
el nostre paisatge apareix en Métal, el fotollibre de 
Germaine Krull i en Ciment i Plàstica, realitzades el 
1931 a la fàbrica “La Tolteca de Mixcoac” per Agustín 
Jiménez Espinosa. La consciència plena de l’alienació 
laboral per efecte de l’ludisme i el taylorisme -un 
concepte per al qual Sigmund Kracaucer va trobar 
la metàfora perfecta en les coreografies de les 

2. L’EXPOSICIÓ: 
IMAGINARIS MECÀNICS I 
TÈCNICS A LA COĿLECCIÓ 
DE L’IVAM

Tiller Girls- ho va emprar Heartfield en diversos 
dels seus fotomuntatges per a llibres i revistes. La 
consolidació de la societat de masses i la construcció 
d’el proletariat com a praxi revolucionària les 
veiem en les obres dels soviètics Klucis, Valentina 
Kulagina o Natalia Pinus. Tots ells es transformen en 
fonts d’inspiració per a generar noves formes d’art 
que abandonen el mimetisme i donen respostes 
estètiques a les problemàtiques culturals, socials i 
econòmiques que planen sobre l’home i la societat 
del seu temps.

Sala 1. Icones de l’era mecànica

Fins al segle XIX, l’esdevenir de l’art es va plantejar com 
un progrés homogeni i acumulatiu, subjecte a una escala 
única de valors i llançat a la recerca de la bellesa, un 
concepte que anava variant segons les normes socials i 
ideològiques vigents en cada moment històric . Amb la 
consolidació de l’era industrial, a principis de segle XX, el 
panorama artístic es transforma, mutant al mateix ritme 
que ho feien els avanços tecnològics. Mai més l’art es 
desenvolupa sota un únic marc d’influència; per contra, 
introdueix en el seu àmbit noves formes de pensar, 
projectar i executar.

La presència omnipotent de les màquines i les 
cadenes de muntatge està present en les fotografies 
Palanca o Engine de Boris Ignatovich, ambdues de 
1930. La simbiosi de l’ésser humà amb la màquina 
ho demostren el cartell Loor als herois, 1936-1939, 
d’Arturo Ballester; la fotografia Desig de vol (1931) 
de Pere Català Pic o la coberta de l’Zurivy Reporter 

Boris Ignatovich
Lever (Palanca), 1930

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.
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Germaine Krull 
Métal, ca. 1927-1928
IVAM, Institut Valencià d’ Art 
Modern, Generalitat.

Valentina Kulagina
Women Workers: Strengthen the Shock Brigade (Dones 

treballadores: Enrobustiu la brigada de xoc), 1931 
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.
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Varvara Stepanova, 
Sense títol (collage amb automòbils), 1930
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.

UMBO (Otto Umbehr)
Coberta de el llibre “Zurivy Reporter” d’Egon Erwin Kisch, 1929

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 2. La màquina de cinema 

En el primer terç de segle XX les i els artistes 
d’avantguarda troben en el cinema una forma nova 
de subvertir els principis artístics heretats de 
l’passat i obrir línies d’experimentació plàstica que 
incideixen sobre la materialitat de la imatge. En 
aquesta sala mostrem tres d’aquestes vies. D’una 
banda, la que reflexiona sobre com la capacitat 
perceptiva dels individus es va veure modificada 
per la irrupció de la modernitat, emprant per a 
això els recursos formals que el medi oferia, com 
les quatre escenes dissenyades per Moholy Nagy 
per a la producció d’Things to come (Coses per 
venir, 1936) i Light Rythms (Ritmes lleugers, 1931) 
de Francis Bruguière. Per una altra, s’ofereixen 

Escenes extretes de la pel·lícula Things to Come
Four sequences of special effects designed by László Moholy-

Nagy (Quatre seqüències d’efectes especials dissenyats per 
László Moholy-Nagy), 1936 

Durada: 2’35”
Cortesia de Light Cone

les creacions cinematogràfiques que van trencar 
amb la normativitat argumental introduint mirades 
multifacètiques sobre la realitat a través del 
muntatge, com succeeix amb Im Schatten der 
Maschine (A l’ombra de la màquina, 1928), d’Albrecht 
Viktor Blum; De Brug (El pont, 1929), de Joris Ivens; 
Pacific 231 (1949), de Jean Mitry. Finalment, es 
mostren les filmacions que -influides pels avenços 
de l’enginyeria mecànica i tècnica- van convertir 
la iconografia dominada pel paisatge industrial i la 
presència de les màquines en l’eix central de les 
seues obres, com veiem en Mechanical Principles 
(Principis mecànics, 1930), de Ralph Steiner o Disque 
957, (1928) de Germain Dulac. Aquests tres itineraris 
convergeixen i es combinen en gairebé totes les 
pel·lícules seleccionades, en què predomina l’estètica 
sobre la narrativa.
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Joris Ivens
De Brug, (El Pont) Rotterdam, 1928
Duración: 14’09”
Collection Eye Filmmuseum, the 
Netherlands.

Germaine Dulac
Disque 957, 1928

Durada: 6’
Cortesia Light Cone.



10Departament de Comunicació i Xarxes Socials | comunicacion@ivam.es

Sala 3. Llum, moviment i nous materials

Durant el període denominat d’entreguerres (1918-
1939), convergeixen i s’entrecreuen en les tres 
principals metròpolis, Nova York, París i Berlín, una 
sèrie de personalitats i moviments artístics que 
persegueixen la destrucció de l’obra d’art tradicional, 
buscant nous mitjans d’expressió que dilueixin la 
frontera existent entre el continent (entès com a 
forma) i el contingut. D’entre els principis bàsics de 
contacte i acostament entre tots els corrents, quatre 
són els fonamentals: el primer es refereix a les 
tècniques de muntatge i assamblage com a gèneres 
híbrids, basats en una materialitat heterogènia que 
elimina els vincles preestablerts entre matèria i 
forma com va passar en les obres d’Ella Bergmann, 
César Domela, Léon Tutundjian i Antoine Pevsner; 
el segon propugna l’activació de les relacions entre 
els diversos elements, tant de caràcter físic com 
estètic, propis de la construcció, com és el cas de 
El Lisssitzky o de Naum Gabo; el tercer, incorpora la 
utilització de nous materials derivats dels avanços 
de la tècnica i la indústria en obres de László Moholy 
Nagy, Luigi Veronesi, Man Ray; i el quart converteix 
la ciutat, el caos de la vida moderna i la màquina, 
en elements inspiradors de la creativitat tal com 
s’observa en els treballs de Karl Steiner, Grete Stern, 
Vasilii D. Ermilov, John Heartfield, Alexander Calder, 
Marcel Duchamp i Francis Picabia.

Tots aquests principis van col·laborar en el 
naixement d’un nou concepte d’art on la màquina, 
la tècnica i la ciència van adquirir un protagonisme 
inusitat. L’art va esdevenir una amalgama d’idees que, 
interrelacionades les unes amb les altres, anaven 
projectant en totes direccions nous significats 
orientats a conferir autonomia a l’obra d’art. Així, 
trobem des de «fragments» de la realitat, incorporats 
a l’art per constructivistes i dadaistes -o per fotògrafs 
i fotomontadors- fins tecnologies i materials d’origen 
científic explorats per corrents de caràcter més 
abstracte. 

Alexander Calder
Sense títol, 1934

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Ella Bergmann Michel
Untitled, ca. 1925-1926
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Karl Steiner, 
Sense títol, 1925

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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László Moholy-Nagy 
Construcció AL6, 1933-34
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Antoine Pevsner
Construcció, 1935

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.



13Departament de Comunicació i Xarxes Socials | comunicacion@ivam.es

Sales 4 i 5. Geometria cibernètica i 
moviment

La Guerra Freda va provocar una revolució 
tecnològica sense precedents que va influir en tots 
els sectors de la societat. Els avanços aconseguits 
llavors, com l’aparició de les computadores 
electròniques, la carrera espacial que va desembocar 
en l’arribada de l’home a la lluna o el llançament dels 
primers satèl·lits van envair els noticiaris de tot el 
món. La divulgació d’aquesta parafernàlia tecnològica 
va iniciar el desenvolupament de l’estètica de el 
moviment, així com la radicalització de la ciència i 
les matemàtiques en la concepció artística sorgida i 
desenvolupada en els anys seixanta.

A Espanya, des de mitjans dels anys cinquanta 
fins a finals dels setanta, hi va haver dues generacions 
d’artistes que van desenvolupar un art abstracte 
d’arrel geomètrica. La primera es va conèixer com a 
art normatiu i els seus membres van investigar sobre 
relacions entre la massa i el volum, la línia i les seues 
tensions, el dinamisme i els límits de la color, així 
com la repetició d’estructures i trames. Van destacar 
en ella col·lectius i artistes individuals com Equip 57 
(1957-1966), Pablo Palazuelo, Eusebi Sempere, Manuel 
Calvo i Joaquín Michavila. La segona generació va 
treballar en la interacció entre l’art i la ciència i en 
ella van tenir cabuda col·lectius artístics com “Abans 
de l’Art” o els “SGAFP” (Seminaris de la Generació 
Automàtica de Formes Plàstiques) de el Centre de 
Càlcul de la Universitat Complutense de Madrid.

La base de el grup “Abans de l’Art” (1968-1969) 
la van constituir José Mª Yturralde, Jordi Teixidor, 
Ramón de Soto i el teòric Vicente Aguilera Cerni, qui 
va plasmar els seus interessos en nombrosos textos, 
contraris al que considerava irracionalitat informalista 
i ferms defensors de l’ art òptic i cinètic. Els “SGAFP” 
(1968-1973) van sorgir com a resultat d’un acord entre 
la multinacional IBM i la Universitat Complutense de 
Madrid dirigit a fomentar la innovació informàtica i les 
seues diverses aplicacions, entre elles la producció 
d’obres artístiques a través d’el càlcul matemàtic 
i l’ús dels ordinadors. José Luis Alexanco, Manuel 
Barbadillo, José Mª. Yturralde, Eusebi Sempere, 
Soledad Sevilla i Elena Asins, entre molts altres, 
van assistir als seminaris organitzats per Ernesto 
García Camarero i Florentino Briones, que es van 
complementar amb exposicions, publicacions i 
conferències a manera de conclusió.

José María Yturralde
Variació derivada de la figura radial de Mckay, 1967

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Soledad SEVILLA 
Sense títol, 1969
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Pablo Palazuelo 
Sense títol, Lunariae, 1972

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Soledad Sevilla
Sense títol, 1977

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Donació de el Servei d’Exposicions, 

Ministeri de Cultura, 1980.

Eusebi Sempere
Mòbil, 1972-73
IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 6. Màquines visionàries

A principis de la dècada dels noranta George 
Basall definia la història de la tecnologia com 
la superabundància d’artefactes concebuts per 
«ments humanes plenes de fantasies, anhels, 
metes i desitjos». D’aquesta manera, va redefinir el 
que concebíem fins llavors com invent, un terme 
restringit al purament utilitari i que contribuïa a 
cobrir les necessitats de la societat. Ampliava les 
seues fronteres a enginyoses màquines de tot tipus 
-somnis tecnològics, dispositius d’entreteniment, 
fantasies populars, màquines impossibles o 
mecanismes inútils- que, segons ell, van contribuir 
a construir un retrat efectiu de la cultura i dels 
ideals humans. Trenta anys abans, en el camp de 
l’art s’havien inaugurat noves maneres d’usar el 
tecnològic de forma similar al que Basall va plantejar. 
Les màquines i les eines concebudes i utilitzades 
per artistes com ara Nacho Criado, Fischli & Weiss, 
Dan Graham, Ángeles Marco, J. Mª. Yturralde o 
Gilberto Zorio, van conformar un ecosistema capaç 
d’entrellaçar diferents espais històrics, situacions 
socials, elements naturals i materials i pressupostos 
existencialistes. No es tractava que treballessen dins 
dels límits d’universos mecanicistes ni mecànics 
fets a la seua pròpia mesura, sinó que adoptassen 
un seguici d’instruments imaginaris per arribar 

tant a la renovació estètica i poètica com les seues 
pretensions d’experimentació científica. En aquest 
sentit, l’entorn natural, les teories més noves i 
avançades sobre la configuració de l’univers, les 
noves concepcions d’organització urbanística, 
els nous materials industrials, els arquetips 
amagats en el més profund de la nostra memòria o 
l’obsolescència programada van constituir l’essència 
de nombroses creacions artístiques.

Ángeles Marco
Escala mecànica, 1987

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat. Donación de la artista.
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Peter Fischli & David Weiss
Der Lauf der Dinge (Així són les coses), 1986

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.
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Gilberto Zorio
Els zorios, 1995
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.

Nacho Criado B.T. 
Desèrtic, 1994

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Sala 7. La càmera de vídeo i els nous 
usos de la imatge

El 1965, Sony va treure a mercat la primera 
càmera de vídeo a un preu relativament econòmic. 
El món de l’art va trontollar immediatament davant 
la seua presència, reconeixent el seu potencial com 
a eina plàstica. La seua aparició va coincidir de ple 
amb un moment de transformació en el qual l’ordre 
patriarcal, dominat per l’home blanc, anglosaxó i 
eurocèntric estava sent qüestionat per una diversitat 
de grups d’activisme social ecologistes, feministes, 
pacifistes, antiracistes, col·lectius LGTB, etc. , que 
lluitaven per construir un món més just i igualitari. El 
vídeo era una tecnologia nova, de caràcter interactiva 
i multifacètica, que havia d’aprendre a manejar, en 
la qual no hi havia precedent històric ni literatura 
específica influenciable. Un mitjà a cavall entre l’art i 

la informació que va néixer defensant-se de el poder 
arrasador i la potència comunicativa de la televisió. 
Com diria Martha Rosler, «els seus primers usuaris es 
van veure a si mateixos portant a terme un acte de 
crítica social profunda», adreçada a les estructures 
de dominació de la cultura industrial i, irònicament, 
tirant mà dels seus propis mitjans.

Els artistes dels anys setanta van utilitzar 
la càmera de vídeo en múltiples direccions. Ací 
assenyalarem tres d’elles que considerem més 
significatives. En primer lloc, era un instrument òptim 
per construir una nova imatge de si mateixos i així 
contrarestar el poder manipulador dels mitjans de 
comunicació de masses. En aquest sentit, es van 
produir obres com les de Joan Jonas i Dara Birnbaum 
de caràcter autoreferencial i narcisista, metàfores 
d’un món interior i privat oposat a un espai públic 
dirigit ideològicament. En segon terme, artistes 

com Richard Serra o Bruce Nauman la van emprar 
com a mètode de reflexió sobre les possibilitats 
tècniques pròpies del mig, una proposta molt en la 
línia del qüestionament que els artistes procedents 
del body art, de la perfomance, dels earthworks o de 
l’art conceptual van fer no només de l’objecte d’art 
comercialitzat i exhibit en museus fins al moment, 
sinó també de la reducció del procés artístic a les 
seues eines essencials. Finalment, altres autors, 
com Miralda i Benet Rossell i Robert Smithson, la 
van explotar com a element crític a través del qual 
contribuir a la transformació social. L’aparició de la 
càmera de vídeo va coincidir, en aquest sentit, amb 
l’època en què les dones van començar revisitar la 
història per proposar nous relats des del feminisme, 
uns relats que van ser recollits també pel còmic com 
una forma d’expressió artística, alhora que un mitjà 
de comunicació.

Dara Birnbaum
Technology/Transformation: 
Wonder Woman, 1978-79, 
Durada 5’50” 
IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat.
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Antoni Miralda / Benet Rossell
París. La cumparsita, 1972-2005
Durada 25’ 
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 8. Indústria i societat

Els sistemes de producció denominats en sèrie, en 
cadena o en massa sorgeixen amb el taylorisme per 
satisfer la necessitat de fabricar la major quantitat 
d’objectes possible per al consum, a un menor 
preu. Per aconseguir-ho, la producció s’ancora en 
els processos d’estandardització i els mètodes de 
muntatge, en l’elaboració de peces homogènies 
produïdes en diferents centres de treball que 
conflueixen en les cintes transportadores per al 
seu acoblament final. Des de principis de segle 
XX, la seriació com a tècnica de producció artística 
sorgeix influida per les metodologies de la indústria 
i ràpidament es converteix en un dels temes 
fonamentals de discussió estètica entre filòsofs i 
sociòlegs. En aquesta secció, Indústria i societat, 
es reuneix l’obra de creadors com Joan Cardells, 
Bern i Hilla Becher, Thomas Ruff, Inmaculada 
Salinas, Susana Solano o Gabriela Kraviez que 
van adoptar la producció en sèrie com a tècnica 
artística, bé per afrontar un tema o concepte des 
de formes diferents; bé per apropiar-se d’imatges 
que després són manipulades i transformades o 
com a mitjà de compilació de fotografies dins d’un 
procés d’acumulació i classificació. En qualsevol 
cas, la pretensió generalitzada d’aquestes obres 
és analitzar els problemes socials derivats de la 
industrialització capitalista a través de l’ús de 
tècniques de seriació i repetició.

Gabriela Kraviez 
Le monde intérieur du monde exterieur du 

monde intérieur, 2019
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 

Generalitat.
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Susana Solano
La llanterna III, 2003
IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat. 
Donación de la artista.

Bernd i Hilla Becher, 
Gersthofen bei Augsburg, 1988
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.

Joan Cardells
Ref. 795, 1990
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat.

Thomas Ruff
0436, 2003
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Depósito 
Cal Cego. Colección de Arte 
Contemporáneo.
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Sala 9. Cos i màquina

L’home ha viscut obsessionat per la recerca imperible 
de coneixement, una idea arquetípica ja implícita 
en el mite de Prometeu. El desig de posseir coses 
divines, de jugar a ser el creador, de fabricar alguna 
màquina semblant a si mateix, ha estat latent en 
la ment d’enginyers i artistes de tots els temps. 
Els primers enginys mecànics, com el Lleó mecànic 
construït per Leonardo Da Vinci per al rei Lluís XII de 
França o l’home de pal que Juanelo Turriano va fer 
per a l’emperador Carles V d’Espanya, van veure la 

llum durant els segles XV i XVI, inspirats en l’art de 
la rellotgeria. La definició de «androide» va aparèixer 
en l’enciclopèdia francesa referint-se a Jacques 
de Vaucanson, un dels més populars fabricants 
d’autòmats de França. Des dels seus inicis, l’existència 
dels autòmats ha plantejat discussions metafísiques 
al respecte de la pròpia naturalesa de l’home. Sobre 
si serem capaços de dominar voluntats i sotmetre 
als nostres coetanis a través de la tecnologia. Un 
tema que el ventríloc valencià Francisco Sanz va 
deixar registrat el 1918 en el documental que va 
realitzar al costat de Maximilià Thous, on explicava els 
mecanismes que posaven en funcionament els seus 

simulacres d’home. Aquesta ànsia per mostrar els seus 
artefactes, per desvetllar els secrets de la seua màgia, 
és l’esperit amb què treballen els artistes reunits a la 
secció Cos i màquina, on s’analitza la interdependència 
existent en les societats contemporànies entre 
tecnologia i corporeïtat. Artistes com José Antonio 
Orts, Maribel Doménech, Daniel Canogar, Gary Hill, 
Jana Sterback i Carlos Sáez ens conviden a iniciar un 
diàleg amb els objectes-màquina que han concebut i 
construït per plantejar-nos reptes i preguntes sobre 
qüestions ètiques emanades de la relació entre l’home 
i la natura.

Gary Hill
Between 1 & 0, 1993

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.
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Jana Sterbak
Remote Control II, 1989 
Colección MACBA. Fundación MACBA.
Foto: Tony Coll © Jana Sterbak

Maribel Doménech
El cos, l’estada fosca, 1992.

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Sala 10. Metàfores científiques del 
social

A finals de la dècada dels seixanta, després de les 
revoltes estudiantils de maig del 68, els filòsofs 
Gilles Deleuze i Félix Guattari trenquen amb l’oposició 
històricament establerta entre l’ésser humà i la 
màquina, entre l’orgànic i el mecànic. Durant segles 
aquestes nocions s’havien retroalimentat, construint 
un món tancat basat en l’antropocentrisme, en 
el qual l’ésser humà ocupava el seu centre i tenia 
potestat sobre tot allò que l’envoltava: un esquema 
que organismes i mecanismes se suposava repetien 
de forma múltiple, simulant la seua organització, 
funció i jerarquia. Aquests filòsofs, però, ens parlen 
d’una màquina desitjant com un esdevenir vital de 
continus acoblaments i connexions. Per a ells allò 
maquínic no es refereix ja només a les màquines, sinó 
també als cossos i la seua modificació en entorns 
virtuals. És a dir, d’alguna manera, el que trobem en 
la concepció artística d’Iñigo Manglano-Ovalle i Carlos 
Sáez, en les obres preval un concepte ambivalent, 
indefinit, allunyat de la divisió clàssica entre el món 
orgànic i el mecànic.

Carlos Sáez 
Neûron, 2019
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Íñigo Manglano-Ovalle
Cloud Prototype No. 4, 2006

Col·lecció Museu Nacional Centre 
d’Art Reina Sofia. Dipòsit temporal 
Col·lecció Soledad Lorenzo, 2014.
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3. SALA DE LA 
BIBLIOTECA: ANOTACIONS 
SOBRE ABSTRACCIÓ 
GEOMÈTRICA A ESPANYA

i José María Yturralde, figures principals per entendre 
la relació entre geometria, art i tecnologia en els 
anys seixanta i setanta. Alguns dels components del 
col·lectiu Abans de l’art van participar en l’històric 
Centre de Càlcul de la Universitat Complutense de 
Madrid, al costat d’Elena Asins o Soledad Sevilla, per 
exemple, completant amb aquesta última una presència 
àmplia d’artistes valencians en els primers moviments 
de la abstracció geomètrica espanyola.

Primera exposició conjunta d’art 
normatiu espanyol. Ateneu Mercantil 

de València, València, 1960. 
Biblioteca de l’IVAM. Dipòsit Fundació 

Josep Renau.

L’exposició Imaginaris mecànics i tècnics en la col·lecció 
de l’IVAM es complementa amb la mostra documental 
que es pot veure a la “Sala de la Biblioteca”. L’exposició 
titulada Anotacions sobre abstracció geomètrica a 
Espanya intentarà oferir pistes sobre l’encreuament 
de camins entre l’art i la tecnologia; base conceptual i 
formal de moltes pràctiques vinculades al fet artístic 
desenvolupades a Espanya des de la dècada dels 
seixanta. La mostra té com a punt de partida la primera 
exposició conjunta d’art normatiu espanyol, organitzada 
pel “Grup Parpalló” i mostrada en l’Ateneu Mercantil de 
València el 1960. Aquesta històrica exposició va posar 
de manifest l’obertura estètica de l’art espanyol cap a 
altres camins que no tenien en l’informalisme el seu 
principal objectiu.

Per la seua banda, el col·lectiu “Abans de l’Art”, 
amb la direcció teòrica de Vicente Aguilera Cerni, 
proposava una actitud qüestionadora enfront de les 
dinàmiques estètiques de moment, i va servir d’inici 
d’unes pràctiques on la teoria ratificava o fins i tot 
anticipava resultats estètics. A aquest grup pertanyen, 
entre altres membres, Eusebi Sempere, Jordi Teixidor 

Jordi Teixidor (València, 1941)
Quaderns de notes, 1968-70
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

IBM Informatique nº 1. París, 1970. 
Col·lecció José María Yturralde
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4. INSTAĿLACIÓ 24 
FRAMES

sense crear unitat, mantenint coincidències a distància 
en els canvis d’edició, de pla, o de registre sonor.

24 Frames és un dels resultats del projecte de 
recerca Desenvolupaments de sistemes interactius per 
a la generació i projecció d’imatge-llum i so: revisió 
de la seva incidència en art públic (HAR2017-87535-P-
AR), finançat per l’Agència Estatal d’ investigació del 
Ministeri d’Economia Indústria i Competitivitat, i ha 
estat realitzat a la Universitat Politècnica de València.

Biografía de Laboratorio de Luz 

Des de 1990, “Laboratori de Llum”, ubicat a la Facultat 
de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, 
funciona com un espai de trobada, estudi i investigació 
de principis artístics i expressius vinculats amb la 
llum. En l’actualitat, els components del “Laboratori” 
pertanyen a diferents departaments i la seua 
participació varia en funció de la proposta que estiguen 
realitzant, treballant entre el col·lectiu i allò individual, 
entre la recerca universitària i l’activitat artística, entre 
la producció de projectes i la difusió de textos.

Panoràmica del soterrani de l’IVAM.

En el marc de l’exposició Imaginaris mecànics i 
tècnics en la col·lecció de l’IVAM, el museu acollirà 
entre el 20 de maig i el 17 d’octubre de 2021 la 
instal·lació de llum i so titulada 24 Frames, ideada 
pel grup “Laboratori de llum” i disposada al hall de 
la segona planta del museu. Amb aquest projecte 
s’oferirà una mirada múltiple de l’espai del museu a 
través d’imatges i sons pregravats d’espais interns 
del centre, que constitueixen també una xarxa de 
distribució d’elements no visibles per a l’espectador 
com: les sales de màquines, els conductes d’aire 
condicionat, la xarxa elèctrica o informàtica, reflectint 
altres imaginaris mecànics i tècnics que sustenten la 
col·lecció de l’IVAM.

Els xicotets dispositius tècnics que 24 Frames 
disposa en l’espai físic, al·ludeixen a un cinematògraf 
amb múltiples ulls i oïdes. El que ells veuen i senten 
es mostra també multiplicat i fragmentat en dues 
fileres d’aparells visuals i sonors. La primera filera, 
composta de 12 pantalles, desplega el moviment 
dels fotogrames, en els quals, al que es veu en el 
temps-ara, se superposa el que no es veu, el que 
s’imagina o el que no podria ser . La segona filera està 
composta per altaveus i està situada a certa distància 
de les pantalles, en un lluminós passadís que acull la 
sonoritat del museu. Tot i la disjunció d’allò visual i allò 
sonor, les pistes d’àudio i vídeo es relacionen entre sí 
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5. ACTIVITATS  → 12 i 26 de març de 2021.  
Hall Principal
(Dos passes diaris 19 h. i 20 h.)
Concert de piano CARMEN BARRADAS (1888-
1963): Imaginaris mecànics sonors, a càrrec de la 
pianista Patricia Pérez.

Amb motiu de l’obertura d’aquesta mostra 
i coincidint amb la celebració del “Dia de la 
Dona”, des de l’IVAM es vol donar visibilitat a les 
aportacions realitzades durant aquest període 
per les dones i es fa a través de la figura de la 
compositora Carmen Barradas, qui, tot i trobar-
se molt propera de moviments d’avantguarda 
com el vibracionisme, el Ultraisme o el futurisme 
musical maquinista, va ser oblidada com tantes 
altres artistes.

Per a això, s’ha organitzat, en col·laboració 
amb el professor Miguel Molina-Alarcón, director 
del “Laboratori de Creacions Intermèdia” de la 
UPV i la pianista Patricia Pérez, la sèrie concerts 
Carmen Barradas (1888-1963): Imaginaris mecànics 
sonors, amb els quals es vol retre homenatge 
a l’autora, interpretant algunes de les seues 
composicions mecanicistes més representatives.

 → 30 de març. 19 h.  
Auditori Carmen Alborch
Conferència càrrec de Vicente Sánchez-Biosca, 
catedràtic de Comunicació Audiovisual a la 
Universitat de València. 

Conferència al voltant de la cultura visual 
i audiovisual en el context de l’exposició 
Imaginaris Mecànics

 → 27 de maig. 19 h.  
Auditori Carmen Alborch 
Conferència a càrrec de Paula Barreiro, 
catedràtica d’Història de l’Art Contemporani de la 
Universitat de Grenoble-Alps.

Conferència al voltant de interconnexions 
entre art, ciència i política durant la Guerra Freda.

 → 17 de juny de 2021. 19 h.  
Auditori Carmen Alborch
Conferència de l’artista Daniel Canogar.

La temàtica de la conferència girarà al 
voltant de la obsolescència programada i 
l’arqueologia digital. 

 → 15, 16 i 17 de juny. 
Auditori Carmen Alborch
Taller d’artista a càrrec de Daniel Canogar
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6. EDUCACIÓ disciplinària, en l’imaginari mecànic que l’acompanya, 
així com en la idea de «deure» de les societats 
postindustrials, on l’individu es transforma en una 
part de l’engranatge social necessari per mantenir 
el seu moviment continu. El taller es transforma 
en una acció col·lectiva, amb certes dosis d’ironia, 
que pretén provocar una posició conscient de les 
persones que participen relacionada amb la seua 
condició de visitants de l’exposició d’un museu 
(com a públic, usuaris, clients, ciutadans, etcètera). 
Els visitants podran participar els diumenges a les 
12:00 h. a partir d’el 14 de març i fins al 17 d’octubre. 
L’acció durarà uns 50 minuts i es requerirà inscripció 
prèvia. S’admetran fins a 5 unitats de convivència 
que no sobrepassen 20 persones, entenent unitat de 
convivència per grup de persones que conviuen de 
manera habitual. L’edat mínima de participació serà 
de quatre anys.

ACCIÓ: El museu en cadena

L’IVAM, juntament amb “La Figuera Massa 
Salvatge”, posa a disposició de al públic familiar 
l’acció titulada El museu en cadena. Es desenvoluparà 
una activitat d’autoedició performativa vinculada 
amb l’exposició Imaginaris mecànics i tècnics en la 
col·lecció de l’IVAM. 

Els participants reproduiran la fabricació en 
cadena d’un taller d’autoedició per crear xicotetes 
publicacions. D’aquest treball es realitzarà una 
peça gràfica col·lectiva. El desenvolupament de 
l’acció es basarà en el concepte d’una societat 

Un taller ideat i desenvolupat per: “La Figuera 
Massa Salvatge”. Es tracta d’un projecte cooperatiu 
conformat per tres persones amb trajectòries 
singulars, vinculades a les pràctiques pedagògiques 
i artístiques des de perspectives políticament 
compromeses. El punt de trobada, i inici del projecte 
cooperatiu, és l’activació d’un espai comunitari 
en el context de l’espai “Escola Meme” al barri de 
Benimaclet de València.

Visites comentades

La mediació que es proposa, amb les visites 
comentades, ve de la mà d’especialistes formats 
en Història de l’Art, Belles Arts i humanitats per 
oferir eines i acompanyament que faciliten lectures 
posicionades de les exposicions de l’IVAM al públic 
assistent de manera àgil i enriquidora en tots dos 
idiomes oficials del territori valencià. 

Dades pràctiques:
• Durada: 45 ‘aprox.
• Dirigit a: públic general 
• Aforament: 5 persones (d’acord amb la 

Resolució de 6 de novembre de 2020, 
de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, per la qual s’acorda 
mesures addicionals extraordinàries com 
a conseqüència de la situació de crisi 
sanitària).

• Dates: consultar web https://www.ivam.es/
es/educacion/visitas-comentadas/ 
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7. PUBLICACIÓ DADES DE CONTACTE

L’exposició Imaginaris mecànics i tècnics en la 
Col·lecció de l’IVAM comptarà amb un catàleg que 
inclourà textos de: Núria Enguita, directora de 
l’IVAM; Mª Jesús Folch, comissària de l’exposició 
i conservadora de l’IVAM; Paula Barreiro López, 
catedràtica d’Història de l’Art Contemporani de 
la Universitat de Grenoble-Alps / Laboratoire 
LARHRA UMR 5190; Remedios Zafra, científica 
titular a l’Institut de Filosofia del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC); Vicente Sánchez-
Biosca, catedràtic de Comunicació Audiovisual a la 
Universitat de València. La publicació explicarà la 
inspiració, reflexions, crítica i transformació de l’art a 
partir de l’era industrial i la relació de l’home amb la 
màquina, la tecnologia i el cinema, un àmbit creatiu 
possible gràcies a la tecnificació de la societat.

El catàleg serà possible adquirir-lo a les 
taquilles del hall principal de centre o a la seua 
botiga en línia: https://tienda.ivam.es/

Departament de Comunicació i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00

Patrocinador: 

Entitat col·laboradora:
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