Històries
de
Bombas
Gens
Nau 0

08 jul 2017 / 25 feb 2018

Entrada gratuïta
Horario de visites:
consultar web
Més informació:
recepcio@bombasgens.com
Més informació sobre
activitats relacionades
amb l’exposició en:

www.bombasgens.com
Bombas Gens
Centre d’Art

Avinguda Burjassot, 54
46009 València
T. (+34) 963 463 856

info@bombasgens.com
bombasgens.com

Entitat dedicada a l’art,
la investigació i l’ajuda
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d’aquesta iniciativa.

Històries de Bombas Gens
L’antiga fàbrica coneguda popularment com a
Bombas Gens, inicia una etapa nova com a seu de la
Fundació Per Amor a l’Art, dedicada a l’ajuda social,
la investigació de malalties rares i l’art.

Empar Marco, veïna de Marxalenes, 2017. Fotograma del vídeo “Històries de Bombas Gens”, 2017.

Entre les diverses activitats culturals, ofereix una exposició temporal, Històries de
Bombas Gens, que ens acosta a un conjunt fabril que va exercir de pol d’atracció
de persones i que va contribuir a la modificació històrica d’un paisatge rural en
un entorn urbà.
La fàbrica de Carlos Gens es va instal·lar
en 1930 en un espai d’horta periurbana
de València, al costat de l’antic nucli de

poblament de Marxalenes, fundat en
època medieval. Era un paisatge tradicional format per la intersecció de séquies
i camins històrics que basava l’economia
en l’agricultura. En eixe marc i aprofitant
un emplaçament adequat per a l’ampliació dels antics Tallers Gens que la família
tenia al carrer de Sagunt, es va encarregar
un projecte arquitectònic a un dels arquitectes més actius del moment. Cayetano
Borso di Carminati, col·laborador habitual

Exposició de la producció de Bombas Gens, dècada
1940. Generalitat, Arxiu Gràfic de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Foto: Sanchis.

Manolo Laguillo, Bombas Gens, 2015.
© VEGAP, Valencia, 2017

de Goerlich, va dissenyar una fàbrica d’aires moderns, netament funcional, amb
espais separats per a cada experiència.
pas del procés de fabricació i per a les
necessitats dels obrers, i la va dotar d’una
decoració externa d’estil art déco.

en transformació, dels quals cal destacar
els seus treballs fotogràfics a Barcelona
i Madrid en les dècades dels huitanta i
noranta, la Fundació Per Amor a l’Art va
encarregar al fotògraf un treball sobre la
fàbrica Bombas Gens durant el procés de
rehabilitació. El resultat són una sèrie de
trenta fotografies que tradueixen tant l’espessor històric de la fàbrica com el procés de transformació present per a un ús
diferent. Imatges que són un document
magnífic sobre Bombas Gens, com a fita
urbana de primera magnitud, monument
històric d’un gran valor patrimonial i lloc
de treball i experiència.

L’exposició s’aproxima a Bombas Gens a
través d’una sèrie de testimoniatges –reunits en una peça audiovisual feta per a
l’ocasió–, imatges i objectes que mostren
l’arquitectura, l’àmbit de treball a l’interior de la fàbrica i el context urbà. S’exhibeixen documents gràfics, fotografies
i diversos objectes trobats a l’interior
durant el procés de restauració, així com
testimonis de persones que van treballar
o van formar part de la vida de l’edifici.
De la mateixa manera, mostra el procés
de rehabilitació que s’ha seguit fins a convertir-se en seu de la Fundació Per Amor
a l’Art i de Bombas Gens Centre d’Art,
durant el qual s’han descobert un celler
del segle xv i un refugi de la Guerra Civil.
Inclou una sèrie d’imatges de la fàbrica
fetes per Manolo Laguillo. Atesa la mirada
privilegiada que té sobre espais urbans
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