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Dijous, 14 de novembre, 11:00h
Galeria 6 de l'IVAM. Guillem de Castro, 118

València. El director de l'Institut
Valencià d'Art Modern, José
Miguel G. Cortés, el comissari
Miguel Caballero, i l'artista,

,
presentaran als mitjans
l'exposició

, dijous
que ve 14 de novembre a les
11,00 hores, amb un recorregut
per la mostra.

L'artista proposa la creació
d'un memorial col·lectiu en la
galeria 6 del museu a partir
d'una de les fotografies més
icòniques de la Guerra Civil
Espanyola: Mort d'un milicià
atribuïda a Robert Capa i
Gerda Taro.

La instal·lació principal de la
mostra és un memorial basat
en l'intercanvi d'una xicoteta
figura d'un soldat de plàstic,
inspirada en el famós milicià
fotografiat per Capa/Taro. Els
visitants majors de quinze anys
—edat mínima per a allistar-se
en les milícies— poden portar-
se un soldadet a casa a canvi
d'una reflexió sobre aquest
conflicte i les seues seqüeles
que deixaran per escrit sobre
les parets de la galeria

València. El director del Institut
Valencià d’Art Modern, José
Miguel G. Cortés, el comisario
Miguel Caballero, y el artista,

,
presentarán a los medios la
exposición

, el
próximo jueves 14 de noviembre a
las 11,00 horas, con un recorrido
por la muestra.

El artista propone la creación de
un memorial colectivo en la
galería 6 del museo a partir de
una de las fotografías más
icónicas de la Guerra Civil
Española:
atribuida a

.

La instalación principal de la
muestra es un

,
inspirada en el famoso miliciano
fotografiado por Capa/Taro. Los
visitantes mayores de quince
años —edad mínima para
alistarse en las milicias— pueden
llevarse un soldadito a casa a
cambio de una reflexión sobre
este conflicto y sus secuelas que
dejarán por escrito sobre las
paredes de la galería.

L' IVAM presenta l'exposició:
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4.000 milicianos
toman el IVAM

4.000 milicians
prenen l'IVAM




