BRIGADES CONTRA LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVCA) i l’Associació Valenciana de Crítics d’Art
(AVCA) volem denunciar els fets del matí del passat dissabte 2 de maig de 2015 a les 8:00 am,
quan ens hem vistos sorpresos per un nou acte contra la llibertat d'expressió, operat per ordre
directa de l'Ajuntament de València.
La instal·lació que ha sigut objecte dels fets correspon al projecte col·laboratiu “Inside Out” del famós
artista francés JR, guardonat amb el prestigiós premi TED a la innovació global. La intervenció
artística explicava prèviament amb el permís exprés de la Societat Marina Auxiliante —propietària
de la “Casa dels Bous”— per a intervenir un dels seus murs exteriors.
“Inside Out” és un projecte de col·laboració on l'artista convida a persones de tot el món a participar
en la creació i construcció d'una obra d'art. La gent està convidada a pujar fotos, que posteriorment
el seu equip imprimeix en forma de cartells i reenvia als participants perquè puguen erigir-les en un
lloc públic.
Es tracta d'un projecte de gran càrrega sociopolítica, que denuncia desigualtats i problemàtiques
concretes d'aquella comunitat en la qual s'instal·la. Aquesta acció té un caràcter dinàmic i ha sigut
realitzada amb anterioritat en llocs de tot el món com París, Israel, Berlín, Los Angeles, Àfrica,
Palestina, Brasil, Índia, Argentina, Madrid, Barcelona i per primera vegada, València.
En la faceta mostrada ací, es col·laborava amb el valencià Jorge López, creador de les fotografies.
Els retrats eren de veïns del barri del Cabanyal, en la seua majoria d'ètnia gitana i residents en
aquest carrer. L'obra denunciava l'abandó, oblit i deterioració, tant de l'àrea urbana com del teixit
social, situat en un context històric de la ciutat sobre el qual queda pendent d'execució un controvertit
pla de demolició.
La brigada de neteja, acompanyada per la policia municipal, s'ha portat per davant aquesta
intervenció situada en un dels murs de la “Casa dels Bous”, amb la finalitat d'ocultar una latent
problemàtica social als ulls de la comitiva electoral que havia de passar unes hores després. Es
tracta d'un acte que suposa un atemptat contra la llibertat d'expressió i vulnera els drets fonamentals
dels ciutadans, a més d'incidir en l'habitual política de l'ajuntament de restringir l'ús de l'espai públic
per part de la ciutadania.
Des d’AVVAC i AVCA volem denunciar aquest enèsim acte de censura que no fa més que subratllar
el tarannà dels representants polítics i institucionals davant la cultura, el patrimoni i les
problemàtiques socials de la Comunitat Valenciana, que no hauria de tenir lloc en un marc
democràtic i que revelen un clar desinterès per les manifestacions artístiques.
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