
COMUNICADO DE AVVAC  

EXPOSICIÓN SUSTRATOS 

Hoy jueves 28 de noviembre de 2013 se inaugura en la sala de la Muralla del IVAM la 

exposición Sustratos, en la que se presenta una miscelánea de obras de la colección del 

museo junto con otras obras de artistas vinculados a la Comunidad Valenciana, menores de 35 

años. Con esta exposición asistimos a la acostumbrada política cultural valenciana de 

promocionar a los artistas jóvenes organizando exposiciones colectivas dedicadas a ellos, pero 

sin retribuirles económicamente. Esta supuesta promoción, que ya es una práctica habitual en 

las instituciones valencianas, se ha convertido en una auténtica precarización del colectivo al 

que se pretende promocionar, ya que  los artistas son el único agente implicado en un proyecto 

expositivo de este tipo que no es remunerado por su participación. Debido a este motivo, y 

viendo que ni el comisario ni el museo contemplaban la remuneración a los artistas pese a sus 

demandas, algunos de los artistas que fueron invitados renunciaron a participar en el proyecto.  

Es por ello que la Associació d’ Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló 

(AVVAC) y la Associació Valenciana de Crítics d´Art (AVCA) manifiestan una vez más su 

profundo desacuerdo respecto a una exposición en la que se precariza a los artistas y se les 

niega un trato verdaderamente profesional. Seguimos sin comprender ni dar por aceptable la 

discriminación caprichosa a la que se somete a los artistas, negándoles el pago por su trabajo 

en aras de una más que discutible promoción, y entendemos que se trata de algo que no va a 

contribuir a la mejora y el desarrollo del sector, sino más bien a todo lo contrario. En cuanto a la 

difusión hay que destacar que ni en la página web del IVAM ni en la invitación de la exposición 

aparece una relación de los artistas participantes, lo cual pone en evidencia lo defectuoso del 

trabajo de difusión. 

En esta ocasión, el motivo de este comunicado es denunciar que la muestra que se 

inaugura hoy jueves 28 de noviembre en la sala de la muralla del IVAM, titulada Sustratos, 

realizada con dinero público y en un espacio público, es un proyecto en el que todos los 

agentes implicados son remunerados excepto los artistas cuyas obras no pertenecen a la 

colección del museo, hecho que transgrede, una vez más, cualquier código deontológico 

profesional y el Código de Buenas Prácticas en el ejercicio de la profesión. Este hecho no es 

sino un punto más en la línea de la irregular, deseducativa y opaca dinámica expositiva a la 

que en los últimos años ha acostumbrado el IVAM a su público. 
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Comunicat d’AVVAC: Exposició Sustratos 

Hui, dijous 28 de novembre de 2013, s’inaugura a la Sala de La Muralla de l’IVAM 

l’exposició Sustratos, en la qual es presenta una miscel·lània d’obres de la col·lecció del museu 

amb altres d’artistes menors de 35 anys vinculats al País Valencià. Amb aquesta exposició 

assistim a l’acostumada política cultural valenciana de promocionar artistes joves organitzant 

exposicions col·lectives dedicades a ells però sense cap tipus de retribució econòmica. 

Aquesta suposada promoció, pràctica habitual a les institucions públiques valencianes, s’ha 

convertit en una autèntica eina per a la precarització del col·lectiu que pretén promocionar, ja 

que els artistes són l’únic agent implicat al projecte expositiu que no cobra per la seua 

participació. Per aquest motiu i comprovant que ni el comissari ni el museu contemplaven 

l’abonament a les artistes malgrat les seues sol·licituds, alguns dels artistes que van ser 

convidats decidiren no participar en el projecte. 

Per aquests motius, l’Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló 

(AVVAC) i l´Associació Valenciana de Crítics d´Art (AVCA)  manifestan una vegada més la 

seua absoluta disconformitat amb una exposició en la qual s’hi han precaritzat les condicions 

laborals dels artistes i se’ls ha negat un tracte verdaderament professional. Seguim sense 

comprendre ni acceptar la discriminació capritxosa a la qual som sotmesos els artistes, negant-

nos el pagament pel nostre treball en honor d’una més que discutible promoció, entenent així 

que es tracta d’una situació que no va a contribuir a la millora ni al desenvolupament del sector, 

més bé tot el contrari. Quant a la difusió cal destacar que ni en la pàgina web de l’IVAM ni en la 

invitació a l’exposició apareix una relació de les artistes participants, el qual evidència el 

caràcter defectuós del treball de difusió. 

En aquesta ocasió, el motiu d’aquest comunicat és denunciar que la mostra que 

s’inaugura hui dijous 28 de novembre a la Sala de La Muralla de l’IVAM, titulada Sustratos, 

pagada amb diners públics i ocupant un espai públic, és un projecte en el qual tots els agents 

implicats són remunerats excepte els artistes les obres dels quals no pertanyen a la col·lecció 

del museu, fet que transgredeix, una vegada més, qualsevol codi deontològic professional i el 

Codi de Bones pràctiques en l’exercici de la professió artística. El fet relatat no és sinó un detall 

més a la línia irregular, no educativa i opaca de la dinàmica expositiva practicada per la direcció 

de l’IVAM durant els últims anys. 
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