
PROGRAMACIÓ  
ESPECIAL  

1ER ANIVERSARI / 2018

DIMECRES 4 JULIOL

19h Cinefòrum  
«Vist i no vist»  
amb Manuel Delgado
Sessió que aborda, a través de pel·lícu·
les paradigmàtiques, la relació sempre 
difícil, entre aquell que mira i allò mirat, 
determinada en última instància per la 
intuïció que com més mirem, menys ve·
iem.

CICLE IMATGES SOBRE IMATGES
ENTRADA LLIURE FINS A COMPLETAR 
AFORAMENT

Film La ventana indiscreta, versió d’Anne Leibovitz.

DIJOUS 5 JULIOL

18h Visita inclusiva en 
llenguatge de signes al celler 
medieval de Bombas Gens

19h Visita inclusiva en llengua 
de signes a l’exposició «El pols 
del cos. Usos i representacions 
de l’espai»
Visites guiades amb l’objectiu de fer ac·
cessibles les mateixes a persones amb 
problemes auditius. Realitzades pels 
nostres mediadors, acompanyats d’un 
intèrpret en llenguatge de signes.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

DIVENDRES 6 JULIOL

Obertura fins a les 23h 
Divendres «Golfo» per gaudir 
de les nostres exposicions en horari 
extraordinari nocturn.
ENTRADA LLIURE

Alfonso Calza per a Ramón Esteve.

19h Coneixent Bombas Gens 
Centre d’Art
Conversa amb la Directora General de 
la Fundació Per Amor a l’Art, Susana Llo·
ret —qui presentarà el projecte, les seues 
diferents àrees i objectius— i l’equip de 
Bombas Gens Centre d’Art. Per prime·
ra vegada, les integrants de l’àrea d’art 
explicaran les entranyes del centre, i 
abordaran des de com es dissenya una 
exposició a la consolidació d’una col·
lecció d’art contemporani, passant per 
les línies d’actuació de programes pú·
blics o la mediació.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

20h Inauguració exposició  
«(En) Procés amb Teresa Lanceta»
Mostra del procés dut a terme amb 
Teresa Lanceta. És el resultat del tre·
ball realitzat en un taller expandit en 
el temps amb l’artista teixidora, de for·
ma tant individual com col·lectivament, 
emprant diverses tècniques, eines i 
materials tèxtils.

VISITABLE DEL 6 AL 15 DE JULIOL  
DE 2018
ACCÉS LLIURE FINS A COMPLETAR 
AFORAMENT

21h Cantant a Hamish Fulton. 
L’Almodí Cor de Cambra
L’Almodí Cor de Cambra s’aproxima 
a l’obra de Hamish Fulton. A través de 
tres espais diferents, i tenint sempre 
com a eix central la idea del camí i del 
moviment, oferirem diferents maneres 
de recórrer·los mitjançant la paraula, la 
música i, fins i tot, el silenci.
ENTRADA LLIURE FINS A COMPLETAR 
AFORAMENT

De 21h a 23h  
Visita lliure al jardí
Obertura especial del jardí, dissenyat 
pel paisatgista Gustavo Marina. Compta 
amb més de 100 espècies de plantes i 
arbres que han transformat el que abans 
era el pati del darrere de la fàbrica. In·
clou la peça de Cristina Iglesias, «A tra·
vés», expandint així l’espai expositiu del 
centre d’art cap a l’exterior.



 

DISSABTE 7 JULIOL

11:15h Visita conjunta a les 
alqueries medievals del barri  
de Marxalenes
Proposta que consisteix en conéixer 
tres exemples d’habitatges d’època 
medieval i renaixentista de Marxalenes 
que han estat objecte de restauració en 
els últims anys: el celler descobert en 
Bombas Gens, l’Alqueria de Barrinto i 
l’Alqueria de Fèlix.

La ruta serà guiada per 
l’arqueòloga Paloma Berrocal
ACTIVITAT EN COL·LABORACIÓ 
AMB L’AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

12h Taller «Espais, gestos, 
memòria»
Es pot recuperar la memòria d’un espai 
a través dels gestos que l’habitaven? Ha 
deixat la fàbrica el seu passat per habitar 
el present com a centre d’art? Aquest ta·
ller pretén activar a partir de la paraula, 
la mirada i el cos els estrats d’història 
que conviuen en Bombas Gens.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

17h Visita inclusiva en llengua 
de signes al celler medieval  
i al refugi de Bombas Gens

18:30h Visita inclusiva en 
llengua de signes a l’exposició 
de Hamish Fulton «Caminant  
a la península Ibèrica»
Visites guiades amb l’objectiu de fer 
accessibles les mateixes a persones 
amb problemes auditius. Realitza·
des pels nostres mediadors, acom·
panyats d’un intèrpret en llengua de 
signes.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

19h Visita lectora
El grup de lectura de Bombas Gens i el 
seu dinamitzador, Paco Inclán, proposen 
una visita lectora a les exposicions del 
Centre d’Art, transformant els espais en 
una sala de lectura expandida ocupada 
per lectors.

Els assistents hauran de portar 
un llibre
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

DIUMENGE 8 JULIOL

11:15h Taller familiar  
«Aigua va! Del vis a la bomba»
Impartit per ARAE, patrimoni 
per a xiquets
S’explicarà la història de l’edifici i es 
reconeixeran peces de les bombes hi·
dràuliques que allà es fabricaven. Par·
tint d’aquests complexos engranatges, 
s’experimentarà amb la domesticació de 
l’aigua, és a dir, enginyarem i compren·
drem els mecanismes que des del co·
mençament dels temps es van inventar 
per extreure l’aigua. Com es construeix 
el vis d’Arquímedes? Com extraiem ai·
gua del subsol fins a l’aixeta de casa? 
Què és una bomba hidràulica?

ORIENTAT A XIQUETES I XIQUETS 
DE 6 A 12 ANYS
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

11:15h Visita al jardí amb 
Gustavo Marina
Un passeig pel jardí de la mà de Gus·
tavo Marina, paisatgista del projecte. El 
recorregut relatarà el disseny del jardí i 
el seu caràcter que extreu la naturalesa 
modernista del lloc. Es mostrarà el mo·
viment d’un espai de forta geometria i 
les seues estructures vegetals, les for·
mes i textures que envolten al visitant 
del centre.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ  
AL NOSTRE WEB

* TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

És l’entitat dedicada a l’art,  
la investigació i l’ajuda social  
que financia aquesta iniciativa.

Bombas Gens 
Centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54 
46009 València
T. (+34) 963 463 856
info@bombasgens.com 
bombasgens.com


