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SALT 
de 
PÀGINA
Llibres d’artista 
en la col·lecció 
de la Universitat 
Politècnica de 
València

Antonio Alcaraz

Els principals museus i centres d’art 

contemporani han completat les seues 

col·leccions d’art amb documentació 

i publicacions d’artista, no solament 

a causa de la rellevància que aquest 

material posseeix de cara a oferir 

una lectura completa de l’art contem-

porani, sinó també perquè es tracta 

d’obres molt importants en el conjunt 

de la producció artística d’autors com 

Ruscha, Dieter Roth, Boltanski, Hans-

Peter Feldmann, Joan Brossa, Antoni 

Muntadas, Isidoro Valcárcel Medina o 

Francesc Torres.

La col·lecció Llibre d’Artista de la 

Universitat Politècnica de València està 

situada en la biblioteca de la Facultat 

de Belles Arts i, en l’actualitat, compta 

amb més de 900 exemplars. Parteix 

del període dels anys 60 del segle XX, i 

atén tant el llibre d’artista com publica-

cions especials, revistes experimentals, 

llibre il·lustrat, poesia visual o qual-

sevol obra realitzada per artistes en 

format lliure. 

SALTO 
de 
PÁGINA
Libros de artista 
en la colección 
de la Universitat 
Politècnica de 
València

Antonio Alcaraz

Los principales museos y centros de 

arte contemporáneo han completado 

sus colecciones de arte con documen-

tación y publicaciones de artista, no 

sólo debido a la relevancia que este 

material posee de cara a ofrecer una 

lectura completa del arte contempo-

ráneo, sino también porque se trata de 

obras muy importantes en el conjunto 

de la producción artística de autores 

como Ruscha, Dieter Roth, Boltanski, 

Hans-Peter Feldmann, Joan Brossa, 

Antoni Muntadas, Isidoro Valcárcel 

Medina o Francesc Torres.

La Colección Libro de Artista de la 

Universitat Politècnica de València está 

ubicada en la Biblioteca de la Facultad 

de Bellas Artes y, en la actualidad, 

cuenta con más de 900 ejemplares. 

Parte del periodo de los años 1960 y 

atiende tanto al libro de artista como 

a publicaciones especiales, revistas 

experimentales, libro ilustrado, poesía 

visual o cualquier obra realizada por 

artistas en formato libro. 
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Llibre il·lustrat. El text com 
a punt de partida obligat 
per al desenvolupament 
del llibre

Si la relació entre text i imatge apareix 

amb la creació del llibre mateixa o dels 

primers documents gràfics, el llibre 

il·lustrat entès com una col·laboració 

entre un artista i un escriptor, en la qual 

la part gràfica adquireix cert protago-

nisme en la publicació, la trobem ja en 

la segona meitat del segle XIX a França, 

amb l’aparició del denominat livre 

d’artiste.

Els llibres il·lustrats van ser objecte 

de col·lecció, fet que va provocar 

que nombrosos artistes de prestigi 

internacional -com Braque, Chagall, 

Picasso, Rouault, Bonnard, Mallarmé 

o Manet- s’interessaren per participar

en les publicacions, afegint-hi un valor 

més ampli que el contingut mateix que 

il·lustraven. En aquests anys de transició 

entre el segle XIX i el XX destaquen les 

edicions d’Ambroise Vollard, Albert 

Skira, Daniel-Henry Kahnweiler i, 

posteriorment, Tériade i Maeght, més en 

sintonia amb el concepte desenvolupat 

per les avantguardes enfront del clàssic 

d’editors i bibliòfils.

Libro ilustrado. El 
texto como punto de 
partida obligado para el 
desarrollo del libro

Si la relación entre texto e imagen 

aparece con la propia creación del libro o 

de los primeros documentos gráficos, el 

libro ilustrado entendido como una cola-

boración entre un artista y un escritor, 

en la que la parte gráfica adquiere cierto 

protagonismo en la publicación, la 

encontramos ya en la segunda mitad del 

siglo XIX en Francia, con la aparición del 

denominado livre d’artiste.

Los libros ilustrados fueron objeto 

de colección, hecho que provocó que 

numerosos artistas de prestigio interna-

cional -como Braque, Chagall, Picasso, 

Rouault, Bonnard, Mallarmé o Manet- se 

interesaran por participar en las publi-

caciones, añadiendo a éstas un valor 

más amplio que el propio contenido que 

ilustraban. En estos años de transición 

entre el siglo XIX y el XX destacan las 

ediciones de Ambroise Vollard, Albert 

Skira, Daniel-Henry Kahnweiler y, 

posteriormente, Tériade y Maeght, más 

en sintonía con el concepto desarrollado 

por las vanguardias frente al clásico de 

editores y bibliófilos.
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