L' IVAM presenta l'exposició:

Convocatòria

Dimecres, 10 de juliol, 11:00h
Galeria 6 de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

Departament de Comunicació
i Xarxes Socials
comunicacion@ivam.es

Col·labora:

València. El director de l'Institut
Valencià d'Art Modern, José
Miguel G. Cortés, i l'artista Lara
Almarcegui, presentaran als
mitjans l'exposició Lara
Almarcegui. Volcà d'Agras.
Drets miners, dimecres que ve
10 de juliol a les 11,00 hores,
amb un recorregut per la
mostra en la qual col·labora
Lafargue-Holcin i Mondriaan
Fund.

València. El director del Institut
Valencià d’Art Modern, José
Miguel G. Cortés, y la artista
Lara Almarcegui, presentarán a
los medios la exposición Lara
Almarcegui. Volcán de Agrás.
Derechos mineros, el próximo
miércoles 10 de julio a las 11,00
horas, con un recorrido por la
muestra en la que colabora
Lafargue-Holcin y Mondriaan
Fund.

El projecte de l'artista Lara
Almarcegui ha traslladat a la
Galeria 6 de l'IVAM part del
volcà d'Agras de Cofrentes i
proposa un projecte que
convida a la reflexió dels drets
miners. L'artista presenta una
instal·lació realitzada amb
roca volcànica que s'empra en
el procés de producció de
ciment. La muntanya de
matèria primera depositada a
la sala convida a la
contemplació d'un fragment de
geologia extreta que rep al
visitant plantejant un joc de
relacions entre l'espai expositiu,
les tones de lava i el públic.

El proyecto de la artista Lara
Almarcegui ha trasladado a la
Galería 6 del IVAM parte del
volcán de Agras de Cofrentes y
propone un proyecto que invita a
la reflexión de los derechos
mineros. La artista presenta una
instalación realizada con roca
volcánica que se emplea en el
proceso de producción de
cemento. La montaña de materia
prima depositada en la sala invita
a la contemplación de un
fragmento de geología extraída
que recibe al visitante planteando
un juego de relaciones entre el
espacio expositivo, las toneladas
de lava y el público.
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