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Llorenç Barber (Aielo de Malferit, València, 1948)
Músiques desconfinades (Finalment), 2020
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Exposa en: Sala d'exposicions de la biblioteca
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Exposa en: Jardí de l’IVAM

IVAM PRODUEIX
LLORENÇ BARBER
Després de diversos estudis d'intervenció. Un parell d'elevadors. Un
pas entre dues portes. Un lloc de pas entre dos trams de l'escala
que uneix dues dels diversos pisos..., finalment vam donar amb la
idea d'intervindre el primer tram de la magnífica escala que sorgeix
del sòl del gran vestíbul d'entrada i recepció de l'edifici de l'IVAM.
Té aquest tram d'escala tres metres d'ample i una barra de metall
lluent central que ho divideix en dues parts, una per a ascendir i
una altra per a descendir.
Consta de 18 escalons. I el front de tots ells, en la seua part
exterior, ens mostra una llum a dreta i una altra a esquerra.
L'amplitud del vestíbul, amb l'altura pròpia d'un luxós lloc de
trobades, de tres altures, i la brillantor del material de sòls i parets
concedeixen a l'entorn solemnitat i tranquil·la parsimònia a
l'ocasional transeünt que haja de travessar i ascendir o baixar per
aquesta escala, especialment en aquest tram que uneix el sòl a
l'altura del carrer, present per la llum que els amplis finestrals de
cristall concedeixen a l'interior, i per l'harmònica amplària d'un pujar
que s'antulla ben ordenat entre el recte i aqueix elegant
circumval·lar de les muralletes amb els quals la vista cap amunt ens
regala.
Després de considerar diverses opcions, optem per intensificar sòls
i altures del visitant ocasional. Dos, doncs, seran els llocs
intervinguts, a saber:
a) Serà el sòl el que s'enriquisca amb un brollar se sons/sorolls ben
característics que un artefacte tecnològic apropiat ens proporcione.
És ací on posarem l'èmfasi del nostre intervindre.

Músiques desconfinades (Finalment), 2020. Llorenç Barber

b) Decidim intervindre amb ‘campanes’ penjants les vores
superiors de les parets que l'arquitectura envolupant ens posa a
mà. Unes campanes aquestes que tan sols ens donaran entorn, no
so. Reforçaran el sonar del sòl, per sinestèsia, per proximitat.

4

IVAM PRODUEIX
XISCO MENSUA
48 publicacions és el títol d'un estudi entorn d'una biblioteca d'art
contemporani que té a la seua casa un amic. Gràcies a la seua
amistat i generositat tinc accés a la seua col·lecció de llibres. Així
que un bon dia li propose que m'agradaria fer una selecció
d'aqueixes publicacions per a: 1. Fer unes pintures reproduint les
seues cobertes. 2. Dibuixar amb llapis alguns aspectes del seu
contingut.
La selecció comença en els anys seixanta amb Ed Ruscha i artistes
de Fluxus que van posar l'accent en el llibre d'art com a objecte
autònom. Segueixen algunes publicacions d'artistes conceptuals,
fotollibres, poemaris i altres textos publicats fins hui. He de dir que
la selecció és absolutament subjectiva per part meua i no pretén
fixar cap esdevenir històric precís. M'he guiat més per certes
afinitats, encara que he renunciat a molt bells catàlegs de pintures
que tanta influència han tingut en el meu quefer, perquè s'allunyen
de la premissa de partida; les pintures habiten molt més eloqüents
en les parets que en les reproduccions dels llibres. Es dona la
paradoxa que porte a la pintura i el dibuix tècniques que, com vaig
dir al principi, ús per a les reproduccions, un art en principi més
allunyat d'elles. Del dibuix no tant…
La meua esperança és que la col·lecció de cobertes, que al final
resulten ser 48, funcione com un camp, pot ser que una cosa
dispersa, fins i tot amb subgrups, però un sol camp. La manera de
mostrar-ho dependrà de l'espai on s'exhibisca. La col·lecció de
dibuixos, davant la impossibilitat de mostrar-les físicament per la
seua amplitud, de moment se m'ocorre que es puga veure a través
d'una projecció, foto a foto, adquirint d'aquesta manera un to de
document i arxiu.
Propose també la possibilitat d'acompanyar les dues col·leccions
amb un parell de vitrines que mostren el procés de realització de
cadascuna d'elles.

48 publicacions, 2020. Xisco Mensua
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Projecte aigua, II 2020. Pilar Beltrán
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IVAM PRODUEIX
PILAR BELTRÁN

Al novembre de 2002, el Comité de Drets Econòmics,
Socials i Culturals va adoptar l'Observació General núm.
15 sobre el dret a l'aigua. L'article I.1 estableix que “El
dret humà a l'aigua és indispensable per a una vida
humana digna”. L'Observació núm. 15 també defineix el
dret a l'aigua com el dret de cadascun a disposar d'aigua
suficient, saludable, acceptable, físicament accessible i
assequible per al seu ús personal i domèstic.
En un moment de pandèmia global en el qual se'ns
repeteix fins a la sacietat la importància de la higiene i el
distanciament social, ens preguntem què passa quan
això és una impossibilitat. Girem la mirada als camps de
refugiats situats a les fronteres d'Europa on malviuen
amuntegades milers de persones i establim contacte,
com en projectes anteriors, amb activistes que estan
treballant sobre el terreny. A la frontera turc-siriana, a la
regió de Idlib, es desenvolupen en l'actualitat diversos
projectes d'ajuda humanitària en els quals col·labora una
xicoteta organització valenciana d'activistes
independents. Una de les accions que estan duent a
terme consisteix en la compra i distribució de tancs de
1000 litres per a proveir d'aigua, de manera regular i
continuada, als camps i assentaments irregulars de la
zona.

La present instal·lació, Projecte Aigua, II. (1x100= 1000),
es compon d'una sèrie de cianotipies que mostren
imatges de recipients diversos (botelles, garrafes, poals,
gots, etc.), a través de les quals ens proposem visualitzar
de manera gràfica el que suposen 1000 litres d'aigua.
La intenció última d'aquesta instal·lació és que siga una
peça participativa que tinga una implicació directa amb el
problema abordat. Així, plantegem el bescanvi de les
imatges que la conformen per una aportació econòmica
que es destinarà a la compra de depòsits d'aigua per a la
població desplaçada en Idlib.
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El que passa al parc, es queda al parc és una instal·lació
pictòrica que es desenvolupa directament en el propi
espai d'intervenció i que convida al visitant a conviure
amb la pintura, alterant l'estat de l'acció en funció de la
seua determinació, del temps i del seu trànsit en l'espai, ja
siga observant-la, trepitjant-la, deteriorant-la o,
simplement, deixant les seues pròpies petjades.
El projecte se centra en una transcripció gràfica i personal
sobre el propi entorn de l'IVAM, utilitzant com a referència
una recopilació de dibuixos i vestigis plàstics reflectits, en
aquest cas, contra el sòl del jardí posterior del propi
centre. Una contínua mirada al sòl recupera gestos
perduts que parlen de l'ús de la ciutat com a suport plàstic
i de la seua diversa capacitat d'habitabilitat.

Dibuix anònim, (cara), 2020, Álex Marco
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ÁLEX MARCO

1. Criteris d'investigació i context

2. Materialització

Des del dia que el centre em va fer la proposta del projecte, el
19 de maig, cada diumenge he visitat els seus voltants, en
concret el seu jardí. En la primera visita vaig trobar una sèrie de
dibuixos en el sòl semblants a jocs de xiquets, gargots i rastres
del que semblaven indicacions o codis entre els anònims que
els van realitzar per a comunicar-se.

Recórrec a un inventari com a referent sobre el qual treballar la
instal·lació, prèviament realitzat durant les visites a l'exterior de
l'IVAM. Actualment la transcripció pictòrica representa un alfabet
de símbols que consta de quaranta-cinc dibuixos, amb
possibilitat d'ampliar-se fins a la data d'execució de la
intervenció.

En les següents visites vaig continuar mirant al sòl. Hi havia
dibuixos nous. Els seus autors, anònims, eren molt prolífics. En
la quarta visita un dels nous dibuixos em va cridar més
l'atenció: representava una forma llarga i deforme composta de
dues línies paral·leles molt irregulars i que s'anaven estrenyent
fins a desembocar en la paraula “eixida”. Aquesta característica
textual marcava la diferència entre tots els altres dibuixos,
representava un camí a seguir fins a aquesta paraula. Per a mi
la forma era molt atractiva, orgànica, i al seu torn amb cert
aspecte agressiu que s'acosta als plantejaments estètics del
meu treball.

També es realitza un document editorial en paper amb l'objectiu
de documentar aquest glossari de símbols obtinguts durant el
procés de treball.

Aquest dibuix va fer directament match amb el sentit del
projecte, ja que la intervenció proposada se situa en un lloc de
connexió entre l'entrada/eixida del museu amb l'IVAM Lab. Un
espai destinat a comunicar, destinat a ser lloc de pas.

La materialització la duc a terme cobrint el sòl de la sala amb
vinil blanc antilliscant, creant un espai homogeni i hermètic.
L'habitacle funcionarà com a llenç buit on representar de
manera aïllada la transcripció dels dibuixos obtinguts a l'entorn
de l'IVAM.
Treball directament sobre el sòl vinílic amb pintura, utilitzant
diverses tècniques: marcadors, esprai i esmalt. Deixe les parets
buides, obligant a dirigir la mirada al sòl, estimulant la
convivència directa entre el visitant i la pintura, la qual
representarà novament, mitjançant superposició, els referents
recopilats al voltant del jardí. Les parets quedaran lliures per a
col·locar en algun punt la publicació editorial realitzada.
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a) Será el suelo el que se enriquezca con un brotar de
sonidos/ruidos bien característicos que un artilugio tecnológico
apropiado nos proporcione. Es aquí donde pondremos el
énfasis de nuestra intervención.
b) Mientras tanto, y considerando las razones de “seguridad” ‒
dado el estado de contagio, todo lo “tocable” por gentes
distintas ha de ser evitado, pues puede ser causa de
expansiones pandémicas indeseadas‒, todo lo que pongamos y
atraiga ha de tener una altura a la que las manos de los
transeúntes no lleguen. Decidimos intervenir con campanas
colgantes los bordes superiores de las paredes que la
arquitectura envolvente nos pone a mano. Unas campanas
estas que tan solo nos darán entorno, no sonido. Reforzarán el
sonar del suelo, por sinestesia, por cercanía.
Ha pasado media docena de años y nuevamente nos
enfrentamos a un tránsito de gentes, proyectos y futuros que se
nos vienen encima y nos ponen en situación de escuchas
inusitadas.
Nuevamente el IVAM quiere devenir instrumento, paso, música
inesperada y dispositivo de un sonoro arte que, entre otros
“tránsitos”, nos despierte curiosidad y atención.

Jo, pobre músic d'intempèries, campanes i altures, per a
solucionar la situació recórrec a consultar a aquell pioner
futurista que va ser el capellà Castillejo, qui fa ara 87 anys
(1933) va construir un aparell electrocompositor capaç de
“produir una sensació agradable i de nou i exquisit sabor,
una música amb suggestió de sorpresa i emoció, de
misteri i de màgia, una música de dinamisme que
descarrega espurnes, que il·lumina les regions de les
fades i els mags”.
En efecte, en caminar al costat d'un aparell microeléctric
estem produint, sense saber-lo, sons i fins a músiques
interactives.
Una escala, un vestíbul que, gràcies a la “vitalitat
elèctrica”, esdevé aleteig de músiques que volen i omplin
de color d'harmònics un IVAM com aquest, que mira al
futur qual catedral d'escoltes espontànies, inesperades i
noves.
Amb aquestes decisions, amb aquestes maneres de
tractar el sonar, com a matèria plàstica que ocupa
arquitectures, materials i volums, estem posant en vida el
fet que “s'ha obert –en paraules de Castillejo‒ un camp
nou a la música per al seu desenvolupament”.
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MAU MONLEÓN

#Portaldeigualtat Campaña per la Igualtat entre dones i
homes en el Museu i en l'Educació, 2020-21 és un projecte
d'art públic de l'artista i comissària feminista Mau Monleón
Pradas per al PATI OBERT de l'IVAM en col·laboració amb
diverses associacions culturals que treballen a nivell
nacional per la consecució de la Igualtat.
El projecte proposa executar una Campanya per la Igualtat
entre dones i homes en el museu en diverses fases amb
l'objectiu de reivindicar el compliment de la Llei d'Igualtat.
Per a això es plantegen diferents accions tant en l'espai
físic offline com en l'espai virtual online.
#Portaldeigualtat és una campanya participativa impulsada
per artistes, agents i associacions del món de la cultura
que reclama la inclusió d'un Portal d'Igualtat en els portals
web dels museus d'art.
Un Portal d'Igualtat és una idea innovadora perquè els
museus incloguen en els seus webs, mitjançant la
perspectiva de gènere, tota la informació que manegen i
produeixen, perquè siga visible i estiga disponible per a tot
el públic. Aquesta informació hauria de contemplar les
seues col·leccions, exposicions i activitats, a més de la
seua gestió de biblioteques, i altres aspectes relatius a
cada museu en particular, adquirint així mateix un caràcter
prospectiu..

Patis per la Igualtat, 2019. Mau Monleón
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El projecte #Portaldeigualtat concentra la seua campanya
en diverses accions participatives, entre les quals destaca
una campanya de vídeo; una campanya participativa visual
i un fòrum de debat, entre altres.
La primera acció participativa és en format vídeo per a
mitjà social. L'artista convida a participar en el projecte
gravant un vídeo i compartint-lo en les xarxes socials,
promovent que cada participant convide a altres persones
a compartir-lo i al fet que grave el seu propi, afegint les
etiquetes #Portaldeigualtat #IVAM en els seus stories i
publicacions.
Dins de la campanya participativa visual es contempla la
inauguració el dia 15 de setembre d'una intervenció de
l'artista al Jardí d'Escultures de l'IVAM en forma de tanca
publicitària amb l'eslògan Espai per a dones. Si tu vols!
Museus i Educació #Portaldeigualdad
També es pot col·laborar en el projecte sumant-se a la
campanya #Portaldeigualdad com a persona física, entitat,
museu o associació, en: www.maumonleon.es.

Patis per la Igualtat, 2019. Mau Monleón
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