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Dimecres, 5 de juny, 11:00h
Galeria 7 de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

València. El director de l'Institut
Valencià d'Art Modern, José
Miguel G. Cortés, l'artista,
Susana Solano i el comissari
Joan Ramón Escrivà
presentaran als mitjans
l'exposició Susana Solano. Acta
dimecres que ve 5 de juny a les
11,00 hores, amb un recorregut
per la mostra.

L'exposició està dedicada a una
de les protagonistes
indiscutibles de la renovació de
l'art escultòric espanyol dels
anys setanta i huitanta. Susana
Solano (Barcelona, 1946) és una
de les veus femenines
imprescindibles en el món de
l'art, el treball de la qual ha
gaudit d'una gran reputació i
d'una gran projecció
internacional.

L'exposició reuneix 90 obres
realitzades durant tota la seua
extensa trajectòria artística,
incloent dibuixos, vídeos,
escultures i una cuidada
selecció de maquetes d'alguns
dels nombrosos projectes
d'escultura pública que l'artista
ha dut a terme.

València. El director del Institut
Valencià d’Art Modern, José
Miguel G. Cortés, la artista,
Susana Solano y el comisario,
Joan Ramón Escrivà presentarán
a los medios la exposición Susana
Solano. Acta, el próximo miércoles
5 de junio a las 11,00 horas, con un
recorrido por la muestra.

La exposición está dedicada a
una de las protagonistas
indiscutibles de la renovación del
arte escultórico español de los
años setenta y ochenta. Susana
Solano (Barcelona, 1946) es una
de las voces femeninas
imprescindibles en el mundo del
arte, cuyo trabajo ha gozado de
una gran reputación y de una
gran proyección internacional.

La exposición reúne 90 obras
realizadas durante toda su
extensa trayectoria artística,
incluyendo dibujos, vídeos,
esculturas y una cuidada
selección de maquetas de
algunos de los numerosos
proyectos de escultura pública
que la artista ha llevado a cabo.

L' IVAM presenta l'exposició:
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