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HET MUSEUM 
VOOR MODERNE 
KUNST -  
HET IVAM

Het IVAM (museum voor moderne kunst) is in 
twee afzonderlijke panden gehuisvest (al heeft 
het maar één adres). Het hoofdgebouw is het 
IVAM Centre Julio González 1 . Het werd 
geopend in 1989 en beslaat een oppervlak  
van 18.000 m2. De Sala de la Muralla 2  (‘zaal 
van de muur’: hier bevindt zich een deel van  
de historische stadsmuur), die ernaast en 
gedeeltelijk eronder ligt, is toegankelijk via een 
aparte ingang. In deze zaal worden hoofdzakelijk 
foto’s, tekeningen en etsen tentoongesteld.

NIET ALLEEN EEN MUSEUM
Het IVAM is niet slechts een gebouw met 
tentoonstellingsruimtes. Het heeft zich tot taak 
gesteld om onderzoek te doen naar de moderne 
kunst van de 20e eeuw en deze onder de aan - 
dacht van een breder publiek te brengen. Tot 
de vaste collectie behoren meer dan 10.000 
kunstwerken die in de vorige eeuw tot stand zijn 

gekomen. Daarvan vallen er alleen al ongeveer 
2500 binnen het domein van het fotografisch 
design, de fotografie en fotomontage. Op deze 
gebieden, die het IVAM na aan het hart liggen, 
heeft het museum een grote kennis verworven. 
Het beschouwt het als zijn taak om een open 
instelling te zijn die naar interactie met het 
publiek streeft. In dit concept passen niet alleen 
diverse evenementen, workshops en steeds 
nieuwe wisseltentoonstellingen, maar ook 
muziek. Het IVAM heeft zelfs een eigen jazz - 
ensemble, dat regelmatig concerten in de lobby 
van het museum geeft. De toegang tot de 
concerten is gratis. 

DE VASTE TENTOONSTELLINGEN
Het hoofdgebouw van het museum is genoemd 
naar de Spaanse kunstenaar Julio González. 
Deze belangrijke kunstenaar werd in 1876 in 
Barcelona geboren en stierf in 1942 in Parijs. 
Zijn werk, dat onder andere uit ijzeren beelden 
bestaat, is in de bekendste musea te zien – van 
het Centre Pompidou in Parijs en het Centro de 
Arte Reina Sofía in Madrid tot het Museum of 
Modern Art in New York. De meeste van zijn 
werken bevinden zich echter in het IVAM, dat 
ongeveer 400 beelden, tekeningen en schilderijen 
van hem bezit. Een andere vaste expositie in het 
museum is gewijd aan de uit Valencia afkomstige 
schilder Ignacio Pinazo (1849-1916). De collectie 
van het IVAM omvat ongeveer honderd 
schilderijen en zeshonderd tekeningen van deze 
kunstenaar. In de Sala Pinazo kunt u een selectie 
daaruit zien. 

CONTINUE VERANDERING –  
DE WISSEL TENTOONSTELLINGEN
Het grootste deel van het museum is aan 
wisseltentoonstellingen gewijd en verandert 
voortdurend. Vooral hier komt de 
internationale oriëntatie van het museum tot 
uiting: naast tentoonstellingen met bijvoorbeeld 
werk van Joseph Beuys en Jean Tinguely zijn er 

Informatie over actuele tentoonstellingen en 
concerten vindt u op de homepage van het 
museum: ivam.es.

Bushalte: Guillem de Castro

IVAM: Calle Guillén de Castro 118,  
di.-zo. 10-20, ’s zomers tot 22 uur,  
toegang € 2, 4-12 jaar € 1.

Op de eerste verdieping van het IVAMgebouw 
is restaurant La Sucursal gevestigd (D 2, Calle 
Guillén de Castro 118, tel. 96 374 66 65, ma.-vr. 
13.30-16, 21-23.30, za. 13.30-16 uur), een van 
de meest bekroonde restaurants van Valencia.

Naast het IVAM staat cultuurcentrum  
La Beneficencia 3 , met het prehistorisch 
museum en het museum voor volkenkunde.

De binnenhof van La Beneficencia is een groene 
oase, met bomen en een fontein. Het kleine 
café 1  (dag. geopend) dat er is gevestigd is 
ideaal om iets te drinken (dat kan ook zonder 
kaartje voor de musea).

ADRES, OPENINGS- 
TIJDEN, TOEGANG

INFORMATIE

TOPRESTAURANT

ANDERE MUSEA

EEN GROENE OASE

Het Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) is een must voor kunst- en cultuur-
liefhebbers. Het museum organiseert thematische tentoonstellingen met moderne 
kunst. Het besteedt veel aandacht aan fotografie, design en jazzmuziek – er gebeurt 
van alles en er hangt een levendige sfeer. VERVOER

ook architectuurtekeningen uit Buenos Aires en 
videoart uit China te zien. Vanzelfsprekend is er 
ook ruimte voor Spaanse kunstenaars. Zo werd 
er niet alleen een tentoonstelling gewijd aan de 
filmregisseur Bigas Luna, maar ook aan een 
bekende tekenaar van karikaturen, Antonio 
Mingote. 

OVERIGENS: bij de tentoonstelling over Bigas 
Luna konden de bezoekers hun hart laten 
‘scannen’. Van de ultrasoonfoto werd door  
de kunstenaar een ‘afdruk’ gemaakt, die de 
persoon in kwestie dan meekreeg.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-valencia.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


