
ID
EA

 - 
IM

AT
G

E 
- 

U
N

IV
ER

SI
TA

T 
RE

LO
A

D
ED

6 MARÇ - 1 MAIG 2019



El Laboratorio de Luz (UPV) propone IDEA-IMAT-
GE-UNIVERSITAT RELOADED (2019), una instalación 
visual interactiva para el espacio expositivo (Sala 
Estudi General) del Centre Cultural La Nau, creada 
con el propósito de visibilizar las transformaciones 
de conocimiento que se producen en la sociedad 
contemporánea y que quedan personificadas en los 
modelos de universidad. La instalación tiene como 
elemento central una videoproyección panorámica 
sobre la cual pueden interactuar los espectadores; 
a tal efecto, se utiliza una gran pantalla cilíndrica 
de 22 metros de diámetro, en la que se proyectan 
imágenes vinculadas a la historia, la memoria y los 
espacios del Centre Cultural La Nau de la Universitat 
de València.

IDEA-IMATGE-UNIVERSITAT RELOADED recoge 
la tradición del cine expandido, el videoarte y la 
instalación audiovisual experimental para redefinir 
el edificio de La Nau con un lenguaje no narrativo, 
lumínico y poético, a través de la fotografía y el ví-
deo documental. Con esta finalidad, se emplean tres 
elementos característicos del edificio: el espacio de 
la biblioteca, representaciones cartográficas toma-
das de mapas y planos históricos, y el claustro como 
lugar de acontecimientos académicos, sociales y 
políticos. Todos estos motivos iniciales son alterados, 
interrumpidos y remezclados gracias a la interacción 
del espectador, que permite la aparición de nue-
vas proyecciones rompedoras de la linealidad del 
discurso y generadoras de diferentes experiencias 
perceptivas.

El Laboratori de Llum (UPV) proposa IDEA-IMAT-
GE-UNIVERSITAT RELOADED (2019), una instal·lació 
audiovisual interactiva per a l’espai expositiu (Sala 
Estudi General) del Centre Cultural La Nau, creada 
amb el propòsit de visibilitzar les transformacions 
de coneixement que es produeixen en la societat 
contemporània i que queden personificades en els 
models d’universitat. La instal·lació té com a element 
central una videoprojecció panoràmica sobre la qual 
poden interactuar els espectadors; a aquest efecte, 
s’utilitza una gran pantalla cilíndrica de 22 metres de 
diàmetre, en la qual es projecten imatges vinculades 
a la història, la memòria i els espais del Centre Cultu-
ral La Nau de la Universitat de València.

IDEA-IMATGE-UNIVERSITAT RELOADED recull la 
tradició del cinema expandit, el videoart i la instal·la-
ció audiovisual experimental per a redefinir l’edifici 
de La Nau amb un llenguatge no narratiu, lumínic i 
poètic, a través de la fotografia i el vídeo documen-
tal. Amb aquesta finalitat, es fa ús de tres elements 
característics de l’edifici: l’espai de la biblioteca, 
representacions cartogràfiques preses de mapes i 
plànols històrics, i el claustre com a lloc d’esdeve-
niments acadèmics, socials i polítics. Tots aquests 
motius inicials són alterats, interromputs i remesclats 
gràcies a la interacció de l’espectador, que permet 
l’aparició de noves projeccions trencadores de la 
linealitat del discurs i generadores de diferents expe-
riències perceptives.

De dimarts a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 hores
Diumenge i festius de 10 a 14 hores
Reserva de visites guiades per a grups: 
963 864 922 / visites.guiades@uv.es
www.uv.es/cultura/exposicions


