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1. EXPOSICIÓ

L’exposició dedicada a l’artista britànica d’origen 
palestí, Mona Hatoum, guanyadora del Premi Julio 
González 2020, romandrà oberta a l’IVAM entre el 
16 d’abril i el 12 de setembre de 2021. La mostra, 
que reuneix una trentena d’obres entre escultures, 
grans instal·lacions i obra sobre paper realitzades 
en la seua major part al llarg de les últimes dues 
dècades, desitja retre homenatge a una obra de gran 
diversitat i significat i oferir al públic valencià una 
experiència física i directa de l’amplitud i diversitat de 
la producció d’aquesta artista a través d’un conjunt 
d’obres clau, algunes de les quals han accedit ja a 
l’estatus d’icona de l’art contemporani.

Hatoum centra el seu interès en la creació 
d’unes peces que, malgrat la seua forma simple i 
reduccionista, impacten emocional i psicològicament 
en l’espectador. Deliberadament, incorpora a les 
seues obres uns estrats paradoxals de significat 
generadors d’una ambigüitat i ambivalència que fan 
possible lectures diverses i contradictòries. Sovint 
recorre a materials atractius i seductors amb què 
crear objectes i instal·lacions suggerents però que, 
vistos de prop, permeten entreveure baix la seua 
superfície un rerefons d’amenaça o de perill.

Només entrar a l’exposició de l’IVAM, trobem 
l’obra Bunker (Búnquer, 2011), una imponent instal·lació 
consistent en el que semblen ser maquetes de vuit 
estructures arquitectòniques buides i en ruïnes, eix a la 
trobada del visitant. Cadascuna d’aquestes construccions 
ha estat creada apilant unes estructures modulars d’acer 

de secció rectangular, tallades i cremades per assemblar 
edificis ferits per la guerra. Les estructures d’aquest 
ombrívol passatge urbà remeten en concret a edificis de 
Beirut natal de Hatoum. Caminant entre les maquetes 
d’esquelets d’acer dels edificis, cadascun amb la seua 
pròpia pàtina d’orificis cremats, recordem un conflicte 
violent que ha quedat gravat a la superfície física i en la 
psique col·lectiva de la ciutat.

Bunker, 2011 (Búnquer) 
Vint-i-dos estructures d’acer dolç 
Dimensions variables
Vista de la instal·lació a White Cube, Londres
© Mona Hatoum. Cortesia White Cube (Foto: 
Hugo Glendinning)
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En diverses obres destaca la presència de 
mobles i altres tipus d’objectes domèstics. Alterats 
o augmentats fins a arribar proporcions surreals, 
aquests objectes es converteixen en una realitat 
reveladora d’un entorn sospitós, malèvol i hostil. En 
Quarters (Casernes, 1996), uns apilaments de lliteres 
que arriben als cinc nivells ens recorden estructures 
institucionals concebudes per contenir i controlar 
a la població. En Paravent (Biombo) i Daybed (Sofà-
llit), ambdues de 2008, uns ratlladors de verdures 
i de formatge, respectivament, han estat ampliats 
a la mida d’un biombo que divideix agressivament 
l’espai, i d’un llit dispensadora d’incomoditat i dolor. 
Estranyes i confuses, les dues peces ens parlen d’un 
món caracteritzat pel conflicte i les contradiccions, 
tot això expressat amb el vocabulari formal del 
minimalisme, l’art conceptual i un toc de surrealisme.

Quarters, 1996 
(Casernes)
Acer dolç. Quatre parts
275,5 x 517 x 517 cm
Edició 2/3
Cortesia de l’artista
© Mona Hatoum. Cortesia The Menil 
Collection, Houston (Foto: Fredrik Nilsen) 

Paravent, 2008 
(Biombo)
Acer negre
215 x 302 x 5 cm
PA 1/1
Cortesia de Mona Hatoum Foundation 
© Mona Hatoum. Cortesia Galerie Max 
Hetzler, Berlín | París (Foto: def image)
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Daybed, 2008 
(Sofà-llit)
Acer negre
31,5 x 219 x 98 cm
PA 1/1
Cortesia de Mona Hatoum Foundation
© Mona Hatoum. Cortesia Galerie Max 
Hetzler, Berlín | París (Foto: Jörg von 
Bruchhausen) 
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L’exposició presenta així mateix una sèrie 
d’obres clau dedicades als mapes, un tema que 
Hatoum explora recurrentment en la seua producció 
des de mitjans dels anys noranta, a través de 
materials molt variats. A la mostra s’ha inclòs Present 
Tense (Temps present, 1996-2011), instal·lada per 
primera vegada a Jerusalem; per a la qual l’artista 
va utilitzar uns blocs quadrats de sabó elaborat 
amb oli d’oliva local i uns comptes de vidre amb les 
que va dibuixar un mapa fragmentat dels Acords de 
Pau d’Oslo de 1993. També s’exposa l’emblemàtica 
escultura Hot Spot (Punt Calent , 2013), un gran globus 
terraqüi d’acer inoxidable en forma de gàbia, sobre 
la superfície uns neons vermells tracen la silueta 

Present Tense, 1996-2011 
(Temps present)
Sabó i comptes de vidre
5 x 320 x 258 cm
Edició 1/2
Cortesia de l’artista
© Mona Hatoum. Cortesia Gallery Anadiel, 
Jerusalén (Foto: Issa Freij)

Hot Spot III, 2009
(Punt Calent)

Acer inoxidable i tub de neó
234 x 223 x 223 cm

© Mona Hatoum. Cortesia de l’artista i 
de MdbK Leipzig (Foto: dotgain.info)

dels continents. Es tracta d’una peça fascinant que 
desprèn una energia intensa i, al mateix temps, 
alerta d’un aparent perill, representant el planeta 
en el seu conjunt com un lloc de conflicte i agitació. 
Hatoum crearà a més per a l’ocasió Map (clear) (Mapa 
[transparent], 2021), una nova versió d’una sèrie 
consistent en una gran extensió de bales de vidre 
transparent que dibuixen un mapamundi que cobreix 
pràcticament el sòl d’una gran sala amb una superfície 
rutilant, seductora i, però, insegura i amenaçant, doncs 
desestabilitza la superfície d’aquest sòl, convertint-lo 
en un espai traicionerament innavegable. Hatoum ha 
creat una sèrie d’obres sobre paper que reflecteixen, 
així mateix, el tema dels mapes i la cartografia.
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Impenetrable, 2009 
Acer negre i fil de pescar
300 x 300 x 300 cm
Copia d’exposició
Cortesia de Mona Hatoum 
Foundation 
(Foto: Markus Elblaus)

Impenetrable (2009), l’última instal·lació de la 
mostra, deixa entreveure les seues contradiccions. 
Un gran cub de 3 metres de costat, en precària 
suspensió, sobrevola, com si levités, el piso de la 
sala. Es tracta d’una estructura tènue i subtil, creada 
a força de varetes de filferro espinós suspeses des 
del sostre amb una subjecció invisible. Aquesta obra 
juxtaposa una estructura en aparença transparent 
i delicada, amb fortes associacions de restricció de 
moviments, fronteres i zones de guerra.

Impenetrable, 2009 (detall)
© Mona Hatoum. Cortesia de l’artista i de MdbK 

Leipzig (Foto: dotgain.info)
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Mona Hatoum va néixer el 1952 a Beirut en una família 
palestina. L’esclat de la Guerra Civil del Líban la va 
sorprendre en una breu estada a Londres, impedint-
li tornar al seu país i obligant-la a quedar-se a la 
capital britànica, on viu des de llavors.

Ha exposat individualment la seua obra en 
nombrosos museus europeus, nord-americans, 
canadencs i australians. Ha participat a més en 
importants esdeveniments artístics internacionals, 
com la Biennal de Venècia (1995 i 2005), documenta 
Kassel (2002 i 2017), la Biennal de Sidney (2006), 
la Biennal d’Istanbul (1995 i 2011) i la Biennal d’Art 
Contemporani de Moscou (2013).

Entre les seues exposicions individuals més 
recents destaca una gran antològica al Centre 
Pompidou de París (2015), que va viatjar després a 
Tate Modern de Londres i Kiasma, Hèlsinki (2016-
2017). La Menil Collection de Houston va organitzar 
una altra gran exposició antològica (2017) que es va 
desplaçar després a la Pulitzer Arts Foundation de 
Sant Lluís (2018).

Hatoum ha estat distingida amb els premis 
Joan Miró (2011), el Hiroshima Art Prize concedit per 
la ciutat d’Hiroshima (2017) i més recentment amb el 
Praemium Imperiale de la Japan Art Foundation per la 
seua trajectòria vital en la categoria d’escultura (2019) 
. És l’actual beneficiària del Premi Julio González 
en la seua edició de 2020, que des del 2000 atorga 
l’IVAM-Institut Valencià d’Art Modern.

2. MONA HATOUM

Retrat de Mona Hatoum, 
Moody Art Center, Houston, 

2017 (Foto © Nash Baker)
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3. EDUCACIÓ

El so revelat
Sonorització col·lectiva d’objectes a partir de l’obra 
de Mona Hatoum

Com a activitat paral·lela a l’exposició retrospectiva 
de Mona Hatoum i en col·laboració amb el festival 
ENSEMS, s›ofereix un taller a càrrec de l›Escola 
d›Oficis Electrosonoros a partir de l’obra de l’artista, 
plantejant la necessitat de reflexionar sobre la 
percepció que tenim dels objectes quotidians i com 
aquests canvien en funció de l’escala amb la qual es 
presenten. El taller buscarà modificar la percepció 
acústica de la quotidianitat explorant el que passa 
quan juguem a amplificar el diminut, el suau i el lleu.

Per això, es proposa una experiència d’art 
educació, un laboratori creatiu organitzat en una 
sèrie de tallers que busquen explorar les possibilitats 
de resignificació de l’amplificació sonora. Sovint, 
l’escolta està supeditada a la tirania de la nostra 
pròpia atenció. No escoltem el que no ens interessa, i 
vam demostrar així una capacitat infinita de sordesa 
selectiva. En aquest taller es proposa reivindicar 
l’existència de sons ignorats, obviats o fins i tot 
menyspreats per una orella massa dependent del 
sentit de la vista.

Dades pràctiques:
• Horari: 12-14h.
• Dates: 15 i 29 de maig, 12 i 26 de juny, 3 juliol.
• Lloc: IVAM Lab1
• Dirigit a: joves (a partir de 16 anys) i adults
• Aforament: 15 persones
• Disseny, creació i activació: Escola d’Oficis  

 Electrosonoros

INSCRIPCIONS: Es requereix reserva prèvia al correu: 
ivam@consultaentradas.com o a el telèfon 976004973 
(de dilluns a dissabte de 9-20h.)

Escola d’Oficis Electrosonoros és un projecte d’art 
educació que gira entorn de l’experimentació amb 
el so, l’art sonor, la música electrònica i l’escolta. 
Dos dels seus components són Patricia Raijenstein, 
professora i art educadora que desenvolupa projectes 
educatius en museus amb perspectiva de gènere, i 
Jesús Jara, mediador cultural, el treball busca posar 
de manifest la importància de la tecnologia en la 
creació musical contemporània.

4. CATÀLEG

L’exposició de Mona Hatoum comptarà amb un 
catàleg. Els textos han estat elaborats per: Nuria 
Enguita, directora de l’IVAM; José Miguel G. Cortés, 
comissari de la mostra i exdirector de l’IVAM; Estrella 
de Diego, escriptora, comissària, acadèmica de 
nombre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San 
Fernando de Madrid i Medalla d’Or al Mèrit en les 
Belles Arts; Nancy Spector, comissària d’exposicions 
al museu Solomon R. Guggenheim de Nova York entre 
1989 i 2020 i de les Biennals de Venècia (1997) i Berlín 
(1998). El catàleg recollirà imatges de recorregut de 
l’exposició a les sales de l’IVAM.

Aquesta publicació serà possible adquirir-la a 
les taquilles del Hall de l’IVAM, així com al web del 
museu entrant a la seua botiga online: https://tienda.
ivam.es/es/

https://tienda.ivam.es/es/
https://tienda.ivam.es/es/
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