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CALENDARI D’EXPOSICIONS 2019



‘L’inici  de la  pintura moderna a  Espanya:  Joaquim
Sorolla i el seu temps’

 Data: 12 de març - agost 2020
 Espai: edifici Peérez Castiel 
 Comissariat: Rafael Gil, catedraà tic d’Histoà ria de l’Art

de la Universitat de Valeància, i David Gimilio, teàcnic
d’Art Valenciaà  del Museu de Belles Arts de Valeància
Descripcioé : Un centenar de quadres de fons propis
del Museu de Belles Arts mostraraà  l’art valenciaà  de
finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX,
que coincideixen amb el períéode de vida de l’artista
Joaquim Sorolla. 



‘Picasso-Cela. Escrits, llibres i ceràmiques’

 Data: 29 de març - juny 2019
 Espai: sala 10 de la col·leccioé  permanent
 Comissariat: Juan Garcíéa Sandoval, director artíéstic

del  Museu  Regional  d’Art  Modern  de  Mué rcia,  en
col·laboracioé  amb la Fundacioé  Cristoé bal Gabarroé n i
la Fundacioé  Charo Conde i Camilo Joseé  Zela
Descripcioé : Primera vegada que es presenta el fons
documental  íéntegre  que  recull  la  relacioé  d’afecte
entre  Pablo Picasso i  Camilo  Joseé  Zela.  La mostra
consta  de  documents  i  imatges  que  acrediten
l’amistat que els unia.



 ‘Vicente  López  (1772-1850):  El  llenguatge  de  
l’adulació’ 

 Data: 20 de maig - setembre 2019 
 Espai: sales Joanes i Ribalta d’exposicions temporals
 Comissariat:  Carlos  G.  Navarro,  conservador  del

Museu del Prado
 Descripcioé : Exposicioé  cronoloà gica  sobre  el  pintor

valenciaà  que  recopilaraà  l’obra  de  l’artista
disseminada  en  altres  museus  nacionals  i
internacionals.  Aquesta mostra reactivaraà  la  figura
d’un dels grans pintors valencians  i aprofundiraà  en
el coneixement del seu art.  



‘Teste Grottesche’

 Data: setembre - desembre 2019
 Espai: Sala 10 de la col·leccioé  permanent
 Comissariat: Mariaà  Moret, col·leccionista d’art

Descripcioé :  Dibuixos  i  aiguaforts  sobre  els  caps
grotescos  que  va  pintar  Leonardo  da  Vinci
demostrant  la  seua  teàcnica  magistral  en  la
representacioé  de la bellesa, peroà  tambeé  de la lletjor i
les deformitats facials.



‘Ars Publica’

 Data: 24 d’octubre - gener 2020
 Espai: sales Joanes i Ribalta d’exposicions temporals
 Comissariat: Luis Arciniega, catedraà tic d’Histoà ria de

l’Art de la Universitat de Valeància,  en col·laboracioé
amb  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Pué bliques  i
Vertebracioé  del Territori
Descripcioé :  L’exposicioé  reuniraà  pintures,  gravats,
llibres,  cartells  i  maquetes  relacionats  amb
l’enginyeria civil,  el transport i les infraestructures
des de  l’Edat  Mitjana fins  a  la  Contemporaània.  La
mostra reuneix l’intereés artíéstic de les obres amb el
testimoni documental. 



‘Vicent Rodés i Aries. L’estudi del natural’

 Data: octubre 2019 - gener 2020
 Espai: sala 15 de la col·leccioé  permanent
 Comissariat:  Pilar  Teébar  Martíénez,  Sergio  Pascual

Garneríéa.  En  col·laboracioé  amb  el  Consorci  de
Museus.
Descripcioé :  EÉ s  un  dels  artistes  de  meés  qualitat  i
produccioé  retratíéstica de la primera meitat del segle
XIX,  que  va  desenvolupar  la  seua  trajectoà ria  a
Alacant, Valeància i Barcelona. Aquesta eés la primera
ocasioé  en queà  es fa una exposicioé  de Vicent Rodeés,
amb noves incorporacions al cataà leg de la seua obra,
fruit de les investigacions dels comissaris d’aquesta
mostra, que eés, sens dubte, necessaà ria per a reunir i
revalorar  la  produccioé  d’un  dels  pintors  meés
interessants del segle XIX. 



‘La degollació dels innocents’, de José Ginés

 Data: 12 de novembre 2019 - gener de 2020
 Espai: vestíébul principal del Museu
 Comissariat:  Amparo  Carbonell  Tatay,  catedraà tica

d’Escultura de la Universitat Politeàcnica de Valeància
Descripcioé :  47 escultures sobre ‘La degollacioé  dels
innocents’  de  terrissa  i  policromat  que  segueixen
una  estructura  a  manera  de  betlem.  La  col·leccioé
pertany a la Real Academia de San Fernando.



Exposició de la predel·la del retaule de Sant Jordi del
‘Centenar de la Ploma’

 Descripcioé :  Mitjançant l’acord firmat pel  president
de  la  Generalitat  i  la  Direccioé  del  Victoà ria&Albert
Museum  al  desembre  de  2018,  la  predel·la  del
retaule de Sant Jordi es traslladaraà  a Valeància perqueà
l’IVCR+i  duga  a  terme  una  investigacioé  teàcnica  en
profunditat i procedisca a restaurar-lo.



‘Col·lecció del Regne de València - Vidal Valle Ortí’

 Descripcioé :  La col·leccioé  de monedes del Regne de
Valeància  -  Vidal  Valle  Ortíé,  que  actualment  estaà
exposada al Palau de la Generalitat, es traslladaraà  al
Museu de Belles Arts.
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