
Aquesta exposició està dedicada al grup De Reüll, col·lectiu de la Marina 
amb més de 30 anys de trajectòria. Introduïm el col·lectiu des del context 
en què va nàixer, les seues motivacions essencials i activitats; i anem més 
enllà d’una rememoració ordenada: mostrem la complexitat del que va 
ser, i què n’ha esdevingut, amb el temps, d’aquesta iniciativa artística de 
caràcter perifèric. Revisem, finalment, com l’art fet dins de De Reüll s’ha 
anat transformant alhora que el seu context polític, econòmic, sociocul-
tural i artístic. 

De les expectatives generades amb la Transició a la fi dels 70 i els 80, a 
una institucionalització creixent de la cultura. Del present de mercantilit-
zació, a l’esperpèntica celebració de l’especulació econòmica i simbòlica 
dels 90 i 2000.

Fugirem de pensar el territori com una cosa ja donada. Abandonarem, 
així, la noció estadista i capitalista que redueix el territori a espai geogrà-
fic i ens impedeix d’anar més enllà a l’hora de representar-nos. 

Mitjançant un itinerari com a re-construcció creativa i una metodologia 
curatorial/afectiva a través d’aproximacions als fets esdevinguts i la seua 
vinculació a experiències reals –jo mateix vaig participar en les seues 
convocatòries, i també vaig formar part un temps del col·lectiu; i ara faig 
aquest comissariat–, evocarem el seu record i en farem relat. 
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Exposicions temporals

Activitats culturals

Consulta la programació i subscriu-te al butlletí 
de notícies a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educació i mediació
Espai de Telles / Visites comentades / Tallers

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada lliure

Horari
De dimarts a diumenge, de 11 a 21 h.

Com arribar
C/ Museu, nº 2 
(junt a Plaça del Carme)
46003 València

Autobusos: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estació: Pont de Fusta

Tel. Recepció: 96 3152024
Tel. Centraleta: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Segueix les activitats del CCCC en:
facebook
twitter
instagram
youtube

Ubicació

Més enllà del marc general, he volgut aprofundir en el context específic 
en què es desenvolupa el grup De Reüll: l’espai perifèric, el turisme, la 
instrumentalització de la cultura. La falta de polítiques per a les arts vi-
suals, l’espectacularització, el disbarat especulatiu, la rebel·lia contra l’ad-
ministració, les batalles guanyades i perdudes, el 15M i l’art. 

Mostrarem alguns dels documents que aquest grup ha anat generant al 
llarg del temps. També un bon grapat d’entrevistes, des d’on ensenya-
rem la impossibilitat de dibuixar un relat únic dels esdeveniments i com 
la creació artística contemporània s’ha anat relacionant amb diferents in-
teressos i motivacions al voltant del seu desenvolupament. 

Des dels 70. Quan la cultura crítica, combativa, rupturista i compromesa 
que semblava perfilar-se amb el final de la dictadura i va acabar perdent 
força. Un afebliment que va caracteritzar en general les aspiracions que 
l’esquerra havia dipositat en l’inici de la nova etapa política.

Passant pels 80. Anys en què l’art està totalment vinculat al carrer, l’acti-
vitat cultural desborda qualsevol paràmetre especular. Avança el feminis-
me, l’antimilitarisme, es pren consiència de la SIDA. I com a centre sem-
pre estava el neoliberalisme, com a eix al qual enderrocar.

Els 90. L’optimisme i les expectatives marcaven els temps: Olimpíades del 
92, l’Exposició Universal de Sevilla i la caiguda del mur de Berlín, la caigu-
da del comunisme. Tot i això, s’obriren debats sobre el postcolonialisme 
i la consciència sobre la violència que havia dominat la història del segle 
XX. En l’art, la performance, les instal·lacions i el conceptualisme acaba-
ven d’inscriure’s; ja per a no moure’s massa. I alhora, la institucionalitat de 
la Cultura ja era imminent i per tot arreu. La immediatesa, el pragmatis-
me, l’utilitarisme i un càlcul sobre el retorn social a curt termini derivarien
en un cert descrèdit: no sols de l’àmbit social, sinó també d’aquells que
produïen/creaven cultura…

La dècada dels 2000 va veure créixer els interessos especulatius i les 
dinàmiques generades dins d’una societat globalitzada. L’enfocament 
mercantilitzador s’estenia i es consolidava de manera aclaparadora en 
tots els àmbits, inclòs el cultural. La cultura crítica, combativa, rupturista, 
compromesa que semblava perfilar-se amb el final de la dictadura va 
acabar perdent força. Però això va revifar en col·lectius, grups, associa-
cions, espais… la necessitat de rependre –encara que fora en àmbits pe-
rifèrics i al marge– la crítica. Una crítica a les relacions econòmiques, a la 
globalització, a la geopolítica, el turisme, el gènere, la memòria històrica… 
o allò popular.

«Quan Baal Xem, el fundador del hassidisme, havia de resoldre una tasca 
difícil, anava a un determinat punt en el bosc. Encenia un foc, pronuncia-
va les oracions i allò que volia es realitzava. Quan, una generació després, 
Maguid de Mezritch es va trobar davant del mateix problema, es va di-
rigir a aqueix mateix punt en el bosc i va dir: “No sabem ja encendre el 
foc, però podem pronunciar les oracions”, i tot va ocórrer segons els seus 
desitjos. Una generació després, el rabí Moshe Leib de Sasov es va trobar 
en la mateixa situació. Era al bosc i va dir: “No sabem ja encendre el foc, 
no sabem pronunciar les oracions: però coneixem el lloc en el bosc, i això 
ha de ser suficient”. I, en efecte, va ser suficient. Però, quan transcorregu-
da una altra generació, el rabí Israel de Rischin va haver d’enfrontar-se a 
la mateixa tasca, va romandre al seu castell, assegut en el seu tron daurat. 
I va dir: “No sabem ja encendre el foc, no som capaços de recitar les ora-
cions i no coneixem el lloc en el bosc: però de tot això podem contar la 
història”. I una vegada més, amb això va ser suficient.»

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicions/
Activitats culturals
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacio-mediacio/
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

