
ESTIMATS AMICS, ESTIMADES AMIGUES

Des que vaig ser triat, per un Concurs Internacional, nou Director de 

l’IVAM tant jo com tot l’equip del Museu hem volgut insuflar nous aires, 

noves maneres i nous projectes per a un museu que done resposta a les 

necessitats d’una societat del segle XXI.

Ara s’obri una nova època que mira al futur, que es compromet: a potenciar 

un museu més obert i participatiu, a dotar-lo d’una personalitat específica 

que ho convertisca en un museu de referència a Espanya i Europa, a 

impulsar decididament la difusió i el coneixement de la seua col·lecció, 

a organitzar unes exposicions temporals atractives i interessants, a 

incrementar el màxim possible tot tipus de visites guiades, activitats, 

tallers i conferències per a tots els públics, a convertir a l’IVAM en un 

espai de referència cultural on el coneixement i el plaer estètic vagen de 

la mà. Un IVAM per a totes les persones amants de l’art i la cultura.

I, per a tot açò, necessitem la teua ajuda i complicitat personal, necessitem 

espectadors i espectadores actius que entenguen que l’IVAM tan sols 

podrà tirar endavant si compta amb una àmplia col·laboració ciutadana. 

La tasca no és fàcil i encara menys ara en aquests moments de dificultats 

econòmiques. 

Per aquesta raó us convidem a que us feu amics i amigues de  l’IVAM, 

a que ens doneu el vostre suport, a que col·laboreu amb tot l’equip del 

museu, perquè ara és l’hora. 

Estem segurs que entre tots i totes podem fer un museu del qual sentir-

nos orgullosos i orgulloses.

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT

CARTA  OBERTA
José Miguel G. Cortés Director de l’IVAM



AMICS I AMIGUES DE L’IVAM

. Accés lliure i gratuït a totes les exposicions de l’IVAM

. Invitació a totes les inauguracions

. Rebre informació puntual de totes les activitats

. Entrada especial als Tallers Didàctics organitzats en l’IVAM

. Visites guiades per a públic infantil i juvenil per a familiars d’Amics i Amigues de l’IVAM

. Entrada gratuïta al Museo Picasso de Màlaga i al Museo Patio Herreriano de

    Valladolid

. Descompte 50% en l’entrada al Museo Guggenheim Bilbao

. Descompte en l’entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descompte del 25% en l’entrada dels cinemes Babel

. Accés a la biblioteca i centre de documentació de l’IVAM

. Descompte del 10% en la tenda-libreria i en el menú de la cafeteria de l’IVAM

. Obsequi d’un catàleg de l’IVAM

Si vols gaudir de l’accés lliure i gratuït a totes les exposicions de l’IVAM, 
rebre invitació a cadascuna de les inauguracions i activitats del museu, o 
tenir descomptes en l’entrada d’alguns museus, com ara el de la Ciutat 
de les Arts i de les Ciències o el Guggenheim de Bilbao, a més de molts 
més avantatges, fes-te amic, fes-te amiga de l’IVAM! Amb la teua parti-
cipació contribuiràs al fet que este museu continue fomentant la recerca 
i la difusió de l’art modern i contemporani.



Ser Membre d’Honor de l’IVAM suposa un pas més en el compromís pel 
foment de la difusió de l’art modern i contemporani. A més de gaudir de 
tots els avantatges dels amics i amigues de l’IVAM, els Membres d’Honor 
tenen la possibilitat d’apuntar-se a viatges culturals organitzats, partici-
par en passes privats previs a les inauguracions o assistir a còctels amb 
artistes o comissaris de les exposicions.

. Accés lliure i gratuït a totes les exposicions de l’IVAM

. Invitació a totes les inauguracions

. Rebre informació puntual de totes les activitats

. Entrada especial als Tallers Didàctics organitzats en e l’IVAM

. Visites guiades per a públic infantil i juvenil per a familiars dAmics i Amigues de l’IVAM

. Entrada gratuïta al Museo Guggenheim Bilbao, al Museo Picasso de Màlaga i al Museo

    Patio Herreriano de Valladolid

. Descompte en l’entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descompte del 25% en l’entrada dels cines Babel

. Accés a la biblioteca i centre de documentació de l’IVAM

. Descompte del 10% en la tenda-libreria i en el menú de la cafeteria de l’IVAM

. Possibilitat d’assistir als viatges culturals organitzats exclusivament per als membres

    d’honor i un acompanyant per a visitar altres exposicions i llocs d’interés

. Passada privada prèvia a la inauguració de l’exposició amb el comissari de la mostra

. Assistència a còctels amb artistes o comissaris de les exposicions

. Matrícula gratuïta als cursos que organitze l’IVAM

. Obsequi de dos catàlegs produïts per l’IVAM

MEMBRES D’HONOR



Per a l’IVAM, la participación de la societat civil en el museu és molt 
important, y el patrocini és una manera de mostrar el compromís de 
la societat amb la cultura. Ser patrocinador de l’IVAM permet a les 
empreses tenir una presencia en un entorn sociocultural que reforça la 
imatge de marca i incrementa la notorietat. El patrocini de les activitats 
de l’IVAM suposa fomentar la investigació i la divulgació de l’art modern 
i contemporani.

. Accés lliure i gratuït a totes les exposicions de l’IVAM

. Invitació a totes les inauguracions

. Rebre informació puntual de totes les activitats 

. Entrada especial als Tallers Didàctics organitzats en l’IVAM

. Visites guiades per a públic infantil i juvenil per a familiars d’Amics i Amigues de l’IVAM

. Entrada gratuïta al Museo Guggenheim Bilbao, al Museo Picasso de Màlaga i al Museo

    Patio Herreriano de Valladolid

. Descompte en l’entrada Laboral, Ciudad de la Cultura – Gijón

. Descompte del 25% en l’entrada dels cines Babel 

. Accés a la biblioteca i centre de documentació de l’IVAM

. Descompte del 10% en la tenda-libreria i en el menú de la cafeteria de l’IVAM

. Posibilitat d’assistir als viatges culturals organitzats exclusivament per als membres

    d’honor i un acompanyant per a visitar altres exposicions i llocs d’interés

. Passada privada prèvia a la inauguració de l’exposició amb el comissari de la mostra

. Assistència a còctels amb artistes o comissaris de les exposicions

. Matrícula gratuïta als cursos que organitze l’IVAM

. Obsequi de dos catàlegs produïts per l’IVAM

. Cessió gratuïta 2 vegades a l’any dels espais en lloguer de l’IVAM per a actes

    corporatius de l’empresa

PATROCINADOR DE L’IVAM



AMIC / AMIGA DE L’IVAM  38€ ANUAL 

MEMBRE D’HONOR 374€ ANUAL   

PATROCINADOR DES DE 6.222€ ANUAL 

Cognoms…………...………...........................................................   

Nom.....………………...................................................................

NIF………………...........................................................................

Carrer………………………………….............................  nº………….

pis………….... porta………

Codi postal....………………….......................................................  

Localitat…………………………………  Provincia……………………...

Telèfon/mòbil.………………………................................................

 E-mail……………………………………..............................................

Banc..………………………………....................................................

Titular del compte..……………………………..................................

NIF titular…………………... Telèfon/mòbil....................................

IBAN         Entitat             Sucursal      D.C        N.  Compte

_ _ _ _       _ _ _ _             _ _ _ _         _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


