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CENTRE DEL CARME CULTURA CONTEMPORÀNIA. CCCC 

 

OBJECTES DESAPAREGUTS 

Febrer - març 

Centre del Carme. Sala Contraforts 

Organitza: Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València i Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Maria Amparo Gomar Vidal 

 
‘Objectes desapareguts’ és el resultat expositiu d'una àmplia investigació en el context 

de les exhumacions de les persones afusellades durant la repressió franquista a 

Paterna durant 1938 fins a 1956.  

Aquesta mostra se centra en el material associat als cossos d'aquestes persones: 

efectes personals, objectes de repressió, objectes que es col·locaven al costat de les 

víctimes perquè pogueren ser identificades en algun futur, però també posa el focus 

en els objectes que es van poder recuperar clandestinament de les fosses i van ser 

conservats i heretats, a vegades, com a únic record del familiar assassinat. Aquests 

fragments encapsulen, a manera de pars pro toto, set històries, que han sigut 

recuperades i relatades pels descendents dels seus propietaris. 
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AVELINO SALA. NATURALEZAS MUERTAS 

Febrer – abril 

Centre del Carme. Sala Dormitori 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Ana García Alarcón 

 

‘Naturalezas muertas’ presa com a punt de partida el medi natural des d'un 

posicionament crític en un moment clau. Assistim a una crisi climàtica en la qual la 

problemàtica mediambiental és una cosa inqüestionable i fins i tot està començant a 

desbordar-nos. 

Avelino Sala presenta una sèrie de peces que plantegen una revisió de com ens 

relacionem amb el medi natural. Amb naturaleses mortes, sèrie que dona títol a 

aquesta mostra, ens endinsa en el món dels cultius transgènics que monopolitzen les 

fonts de matèries primeres per a l'alimentació. 
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DULK. RONDALLA DEL FANG 

Març - maig 

Centre del Carme. Sala 2 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Ajuntament de València 

Comissariat: Fran Picazo 

 

L'artista valencià Dulk és l'encarregat de dissenyar la Falla Municipal 2021. Després 

d'estudiar els espais que posseeix València per a la protecció de les espècies, el 

creador ofereix una composició dissenyada expressament per a la Sala 2 del CCCC. Una 

proposta en format immersiu que conté una connexió narrativa, plàstica i conceptual 

amb la Falla de la plaça de l'Ajuntament, ambdues actuant en conversa: l'obra en 

l'espai públic i l'espai públic en l'obra. 

L'exposició de Dulk ens remet al parc natural de l’Albufera i la seua fauna, amb 

intervenció de paràmetres, sons i escultures de mitjà i gran format. Una invitació a un 

viatge inoblidable on somiar, imaginar i reflexionar. Un autèntic “pensa en global i 

actua en local”. 
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CEBALLOS & SANABRIA. EL SOMRIURE DE LES FALLES 
 
Març - maig 

Centre del Carme. Sala 1 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Ajuntament de València 

Comissariat: Néstor Morente y Martín 

 

‘El somriure de les Falles’ és una exposició al voltant dels artistes guanyadors de la 

Falla Infantil Municipal 2021, Ceballos & Sanabria i te com a objectiu principal donar 

visibilitat a la infància. L'exposició es distribuirà en tres àrees: el taller de les Falles 

Infantils ‘La Casa del Correcher’; il·lustració, producte i disseny ‘Un espectacle de 

varietats’, i  la doble Falla Municipal ‘I ens van donar les deu i les onze’. A més 

s'oferiran activitats complementàries en les quals es crearan diverses peces amb les 

quals el públic puga interactuar. 
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Autoportrait, Dubai, United Arab Emirate 2007. © Martin Parr / Magnum Photos 

MARTIN PARR. PARRATHON 

Març – juny 

Centre del Carme. Sala Carlos Pérez 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Magnum Photos 

Comissariat: Nacha Soler 

 

‘Parrathon’ és una retrospectiva de l'icònic fotògraf anglés Martín Parr que abasta des 

dels anys 70 fins a l'actualitat a través de 14 sèries emblemàtiques. La retrospectiva 

dissenyada per l'artista i produïda per l'agència Magnum en col·laboració amb Fovearts 

conjumina el seu gust pel kitsch amb imatges acolorides i extravagants plenes d'ironia. 

Temes com el turisme de masses, l'oci de classe i els objectes quotidians mostren, de 

manera penetrant, com viure, com ens presentem als altres i el que valorem. 

Martin Parr és “cronista del nostre temps” segons Tomas Weski, especialista 

internacional en fotografia contemporània i biògraf oficial de l'artista. 
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ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

TRES ANYS D’ADQUISICIONS 

Març – maig 

Centre del Carme. Sala Ferreres – Goerlich 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

 

En 2017 la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va iniciar una campanya d'adquisició 

d'obres d'art amb el propòsit de reunir una col·lecció de peces representatives de 

l'actualitat artística en la Comunitat, construint un patrimoni de present que es 

projecta en el futur, i contribuint a la revitalització del sector artístic contemporani. 

Des de llavors, s'han reunit un significatiu nombre d'obres d'art que formen la 

Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. 

Aquesta exposició reuneix les obres adquirides en 2019, amb una presència 

equilibrada d'artistes de Castelló, Alacant i València. Al costat d'elles s'exhibeix una 

selecció de peces dels dos anys anteriors, en 2017 i en 2018. A més, en l'exposició es 

planteja un espai específic que aprofundeix en la composició i el sentit de Col·lecció 

d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, i en el treball realitzat entorn d'ella. 
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EDEL RODRÍGUEZ. AGENTE NARANJA 

Març- maig 

Centre del Carme. Sala Zero 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Festival Docs 

 

Edel Rodríguez és possiblement l'il·lustrador més odiat de Trump. Part del treball de 

l'artista és ofendre als qui s'han d'ofendre. 

Li arriben centenars de missatges amb insults, però l'il·lustrador, d'origen cubà, no 

suavitzarà els seus pinzells contra l'hegemonia de les institucions blanques i de 

l'església: “Hi ha cristians que s'han oblidat que Jesucrist va ser un rebel contra el 

poder”. 
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Convocatoria Altaveu 

 

FRANCISCO SANZ. CALLEJEROS 

Abril – maig 

Centre del Carme. Sala Contraforts 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

 

Projecte fotogràfic de l'artista valencià Francisco Sanz amb l'objectiu de visibilitzar a les 

“llistes de carrers invisibles”, a través de les fotografies preses per Luis, Cristóbal i 

Richard, persones que viuen al carrer. L'exposició anirà prenent forma a partir de les 

reflexions i discussions sobre les diferents fotografies. 
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CLARA MONTOYA. TÚ 

Abril – juny 

Centre del Carme. Sala Dormitori 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Montserrat Pis 

  

Instal·lació immersiva lumínica concebuda per a convertir la Sala Dormitori en un navili 

que recorre el Riu Whanganui. L’exposició parteix d’una investigació artística sobre el 

Riu Whanganui, la designació com a individu (amb drets i deures) del riu, el procés 

d'abús i negociació que s'ha desenvolupat entre els colons i els maoris en concret i 

sobre els paràmetres de construcció de l'individu i els processos de negociació en 

abstracte. 
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Convocatoria V.O. 

 

MONÓLOGOS DE GÉNERO  

Juny - setembre 

Centre del Carme. Sala 2 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Diana Blok 

 

Monòlegs de Gènere és una instal·lació interactiva que desafia la nostra comprensió 

històrica i cultural del gènere, portant-nos més enllà de les limitacions d'estereotips de 

manera innovadora i sorprenent. 

La mostra reunirà retrats filmats en grandària real d'actors i actrius, realitzant el seu 

personatge de somni del sexe oposat. Els monòlegs, triats pels mateixos actors, 

s'extrauen o inspiren en línies pronunciades per personatges notables del teatre i la 

literatura tant històrica com contemporània. Són retrats que aporten pensaments 

reveladors sobre la identitat, la revolució i el desig en què se sent com una 

confrontació íntima amb cada actor. 
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EL DORMITORIO 

Juny - setembre 

Centre del Carme. Sala Ferreres - Goerlich 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  

Comissariat: José Luis Pérez Pont i Clara Barral 

 

‘El Dormitori’ és una proposta del CCCC que es proposa recrear un dormitori 

“centennial” seguint les últimes tendències artístiques. Un espai obert multidisciplinari 

i interactiu en el qual participaran diferents artistes novells i futures promeses en les 

seues diferents disciplines: música “bedroom pop”, fourniture art, activisme de 

gènere, dansa TikToker, vídeo art o performance. 

El projecte pretén reflectir i immortalitzar un moviment artístic únic juvenil, nascut en 

2020 i que ofereix un diàleg artístic i directe entre creació i públic. Un espai ideal 

perquè els i les joves s'acosten al centre d'art a través d'una proposta en la qual 

veure's reflectits. ‘El Dormitori’ combina propostes en línia i offline entorn de la Sales 

Ferreres- Goerlich del CCCC i altres centres de Castelló i Alacant. 
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HISTÒRIES DE SUPERACIÓ 

Juny - setembre 

Centre del Carme. Sala Contraforts 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

 

‘Històries de superació’ és un projecte promogut per la Fundació Horta Sud. És el 

resultat del treball realitzat per joves il·lustradores i il·lustradors en els Tallers de 

Còmic Social que s'organitzen amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València amb 

l'objectiu de dissenyar un còmic que relate les històries de superació de les heroïnes i 

herois anònims que treballen en les associacions, contar les històries de les 

associacions que intenten cada dia construir una societat millor. 

Fa més de 6 anys que la Fundació Horta Sud va iniciar aquest projecte que ha rebut 

premis internacionals i ha tingut una gran repercussió mediàtica en el qual hi han 

col·laborat artistes com Paco Roca. 
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Ángeles Santos, La Tertulia. 1929.  

MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA 1804 - 1939 

HACIA POÉTICAS DE GÉNERO 

Juny – setembre 

Centre del Carme. Sala Carlos Pérez 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  

Col·labora: Ministeri d’Economía, Indústria i Competitivitat 

Comissariat: equip dirigit per Concepción Lomba, compost pels especialistes Jaime 
Birhuega, Estrella de Diego, Alicia Fuentes, Margarita Illán, Rafael Gil, Ester Alba i 
Alberto Castán 

 

El projecte MAE (Dones Artistes a Espanya) pretén esmenar, portant al primer pla de la 

memòria històrica, la presència de la dona en l'art produït entre 1804 i 1939. 

L'exposició pretén exhumar i interpretar les arrels sobre les quals s'edifica la situació 

present de l'art espanyol. Paral·lelament a la mostra s'oferirà un cicle de conferències, 

amb participació d'investigadors internacionals. 
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AMALIA ULLMAN. PRIVILEGE 

Juliol – setembre 

Centre del Carme. Sala Dormitori 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Ali A. Maderuelo i Julia Castelló 

 

En aquest projecte l'artista Amalia Ullman es converteix en una versió teatral de si 

mateixa, mostrant diferents facetes de la seua “identitat real”. Consisteix en una 

instal·lació en forma d'habitació. Ulman utilitza multiplicitat de mitjans, fotografies, 

vídeos, dibuixos o instal·lacions. Es tracta d'un escenari oníric i irònic, convidant a fer 

de la seua vida – tant de l'artista com de l'espectador- una obra. 

 

Ullman planteja una exposició site specific per al CCCC, afegint una altra capa a 

‘Privilege’, un nou plantejament sobre la identitat i com s'entrecreuen l'estètica, la 

classe, el gènere i la política, o, en definitiva, una nova caricatura de sí mateixa. 
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MANU BLÁZQUEZ. EL GRAN LIBRO DE LA PINTURA 

Juliol - setembre 

Centre del Carme. Sala 1 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Diputació de València 

  

‘El gran libro de la pintura’ de Manu Blázquez ha sigut seleccionat en els Premis Alfons 

Roig d'Arts Visuals 2020. Aquest projecte de Llibre d'Artista amb vocació instalativa 

analitza els límits físics del propi mig pictòric a través de l'estudi de tots els formats 

estandarditzats per a llenç. 

L'objectiu de l'artista amb aquest projecte és doble. D'una banda, entrar en contacte 

amb la pintura a través d'un sistema que permeta tractar alguns dels seus aspectes 

intrínsecs de manera objectiva, però deixant espai a certes fissures lligades a un procés 

manual i temporal, i també a les diferents lectures que d'ell podran fer-se. Per un altre, 

subministrar un assaig visual dels problemes plantejats i estudiats en aquesta 

investigació a altres artistes o públics interessats sota la forma d'un llibre i exposició. 
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1998 - 2015 CABANYAL PORTES OBERTES 

CULTURA I CIUTADANIA 

Setembre – desembre 

Centre del Carme. Sala Carlos Pérez 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Cabanyal Portes Obertes 

Comissariat: Emilio José Martínez Arroyo i Maribel Domènech Ibáñez 

 

L'exposició repassa la implicació de l'art i la cultura en el moviment ciutadà Cabanyal 
Ports Obertes organitzat per la Plataforma Salvem El Cabanyal. Aquesta plataforma va 
liderar la demanda de rehabilitació de l'històric barri del Cabanyal enfront de les 
amenaces de destrucció urbanística que van planejar sobre ell en les últimes dues 
dècades i que han aconseguit l'inici de la seua recuperació per al patrimoni històric i 
cultural de la ciutat de València. 
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CARMEN ALBORCH. EL ARTE Y LA VIDA 

Setembre – novembre 

Centre del Carme. Sala Dormitori 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Salvador Albiñana i Josevi Plaza 

 

Professora universitària, feminista, política i escriptora, l'exposició ‘Carmen Alborch. 
L'art i la vida’, mostra el tracte que Carmen Alborch (1947-2018) va tindre amb les arts, 
en les seues variades expressions, i la seua capacitat per a integrar-les en la seua vida 
privada i pública. 

L'exposició és una iniciativa del Consorci de Museus i del CCCC amb la intenció d'oferir 
un homenatge a una de les personalitats més influents en l'àmbit cultural valencià de 
les últimes dècades, la qual va oferir el seu suport al nou projecte del CCCC com a 
centre de cultura contemporània. 

‘Carmen Alborch. L'art i la vida’ es plantegen com un relat cronològic, si bé existeixen 
constants o invariants i circumstàncies que adquireixen una major temporalitat. Així 
succeeix amb el feminisme i les arts plàstiques en els anys huitanta en què va ser 
promotora de la Galeria Temple, degana de la Facultat de Dret i directora del IVAECM i 
de l'IVAM (1987-1993). També amb la política, que cobra intensitat amb el 
nomenament de ministra de Cultura en 1993. I finalment, amb l'escriptura, a partir de 
la publicació en 1999 de Soles: gojos i ombres d'una manera de viure. 



 
 

18 

 

 

EMERGENCY ON PLANET EARTH 

Octubre – gener 2022 

Centre del Carme. Sala Ferreres - Goerlich 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: José Luis Pérez Pont i Vinz Feel Free 

 

Vivim un moment delicat. El planeta Terra està sent atacat per l'acció de l'ésser humà 

des de múltiples fronts. El medi ambient es troba en perill per diverses amenaces que 

afecten no sols els ecosistemes, sinó a tota la humanitat. 

Conéixer els problemes ambientals és el primer pas per a conscienciar-nos de la seua 

importància i reclamar i participar en accions per a la protecció i recuperació de la 

naturalesa. 

En aquest mateix moment, artistes de tot el planeta estan observant de primera mà els 

diferents desastres mediambientals. Molts artistes urbans estan portant el seu 

missatge de canvi urgent per tot el món. 

Igual que Hèrcules en el seu moment, les Sales Ferreres-Goerlich es plantejaran les 12 

proves que la humanitat ha de superar per a sanar el planeta, a través del treball de 12 

artistes urbans. 
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V BIENNAL DE VALÈNCIA CIUTAT VELLA OBERTA 

Octubre - novembre 

Centre del Carme. Sala Contraforts 

Organitza: València Ciutat Vella Oberta i Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana 

  

La Biennal de València Ciutat Vella Oberta és un projecte cultural sense ànim de lucre, 

amb vocació multidisciplinària, que es duu a terme mitjançant convocatòria oberta i 

l'objectiu de la qual és dinamitzar l'escena artística de València formada per artistes, 

agents culturals i teòrics de l'art que comporten el teixit de la nostra xarxa social. La 

labor de la Biennal és projectar i afermar la singularitat cultural valenciana que forma 

part de la nostra identitat i promoure una visió completa i genuïna de tota aquella 

acció artística que constitueix l'art valencià. 

Com en les seues anteriors edicions el CCCC i el Consorci de Museus col·laboren en el 

projecte amb l'exposició dels artistes seleccionats i el cicle de diàlegs.  
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VII EDICIÓ DEL PREMI MARDEL 

Octubre 

Centre del Carme. Salas 1 i 2 

Organitza: Mardel Espacio para el Arte i Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana 

 

Mardel és un projecte que va nàixer amb una idea clara: donar a conéixer les noves 

formes d'expressió de les arts visuals. Aquesta premissa ha sigut el punt de partida de 

totes les convocatòries que han anat evolucionant i nodrint-se d'idees i aportacions 

fins a la present edició. 

Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre l'objectiu del qual és promocionar l'art 

contemporani com a signe de compromís des de la iniciativa privada. Conscients de les 

dificultats que es presenten per a traçar noves trajectòries artístiques, amb aquest 

premi es pretén brindar suport i oportunitats a creadors actuals. 
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ARTISTAS Y MÁQUINAS 

Novembre – gener 2022 

Centre del Carme. Sala 1 i 2 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: José Ramón Alcalá i Nilo Casares 

 

‘Artistes i màquines’ exalta les relacions entre l'artista i la màquina de reproducció 
automàtica, fent que les creacions històriques seleccionades pels comissaris dialoguen 
entre elles. La proposta intenta introduir al visitant en el primer moment en què els 
artistes es van recolzar en les màquines de generació i reproducció automàtica 
(fotocopiadores, càmeres portàtils de vídeo i ordinadors gràfics personals), activant els 
programes de les avantguardes artístiques, la missió principal de les quals consistia a 
posar en qüestionament els paradigmes tradicionals i donar forma concreta a les noves 
idees activades al llarg del segle XX per filòsofs, escriptors, artistes, científics i 
pensadors en general. 

 

 

 

 

Photo_Copy_Rock'n_Roll. Jürgen O. Olbric 
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PAMEN PEREIRA. NOCHES BLANCAS 

TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE 

Decembre – febrer 2022 

Centre del Carme. Sala Dormitori 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Comissariat: Víctor Segrelles 

 

La Sala el Dormitori del CCCC va provocar en l'artista un impuls per a explorar aqueix 
espai per al somni, aqueix somni, que a vegades és descans, per al qual va ser 
construït. Es tracta d'un projecte site specific que treballa amb els conceptes de 
l'austeritat, el somni, l'aire i la dissolució del sòlid. 

Per a Pamen Pereira és fàcil connectar aquesta imatge de “somni” del “dormitori” 
col·lectiu amb imatges freqüents en el seu treball, com el llit de granit o l'efímer llit en 
procés de dissolució construïda amb ocells, imatge de l'evanescent.  
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CCCC INNOVACIÓ 

 

CCCC MUSIC LAB 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Grup de treball dirigit per Roberto Gimeno 

El projecte aspira a desenvolupar un segell discogràfic públic que actue com a 
incubadora i llançadora d'artistes musicals emergents. La seua prioritat serà la 
d'abordar la precària situació del talent emergent musical, repensar el lloc que ocupa 
la indústria de la música en la cultura generant, des del CCCC nous ponts entre la 
indústria musical i cultural, i el talent emergent. El projecte funcionarà a través d'una 
convocatòria pública per a la selecció dels artistes que participaran en el procés. 

 

CCCC RADIO 

SENSE LÍMITS CREATIUS 

El comunicador Jorge Alcocer oferirà els divendres un vídeo-podcast de radi en directe 

al costat del publicista Davide Buttazzoni i la marketóloga, Sheila Olivera sobre art, 

disseny, publicitat, màrqueting, innovació, cultura, gastronomia, arquitectura i 

tecnologia, des del CCCC. Un espai per a donar veu als corrents artístics de la cultura 

creativa valenciana. 
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CCCC CON ‘CARNE CRUDA’ 

De la mà dels productors del programa ‘Carne Cruda’ el CCCC s'endinsa en el món del 

podcast amb converses entre artistes de diferents generacions buscant les connexions 

entre creadors de llarga trajectòria i l'art emergent o ‘centenial’. 

 

CONVERSATORIO 

La periodista Mariola Cubells presenta sis trobades entre parelles de reconeguts 

artistes de l'audiovisual (intèrprets, escriptors/as, periodistes, guionistes) en un espai 

per a conversar. Les trobades són presencials a la Sala Refectori del CCCC i a través del 

canal de Youtube del Consorci de Museus. 

 

HORT URBÀ. eCOR. Espai de ecología i COnexió Rural 

Grup de treball dirigit per Marco Ranieri 

Espai eCOR es posiciona dins del CCCC com un espai obert d'acostament a l'ecologia i 

al món rural. Un lloc de cultura i educació retroprogresista i radical, des del qual 

impulsar programes i processos col·lectius que posen a disposició habilitats i 

coneixements vinculats a la sustentabilitat i a la nostra ruralitat tant tradicional com 

nova. 

Com a part dels processos col·lectius, es proposa transformar el descampat annex al 

CCCC perquè puga allotjar iniciatives comunitàries participatives com: un hort de 

plantes tintóreas o aromàtiques i medicinals. 

 

CONNECTEM-NOS AL MUSEU. ESPAI DE MEDITACIÓ 

Experiències de connexió personal amb l'espai a través del ioga, la meditació i la 
mirada cap a un mateix en el CCCC, acompanyats per l'artista Soraya Soler. 

 

BED (BIBLIOTECA EXPANDIDA DESLOCALITZADA) EN EL CCCC 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Grup de treball constituït per Néstor Mir (bibliotecari) i Javier Molinero (arquitecte) 

Després de les experiències anteriors (BED La Marina 2019) la proposta per al CCCC és 

una oportunitat única per a transformar aquesta proposta i mostrar als públics el que 

pot ser i què cap en una biblioteca del segle XXI. A través d'accions com a projectes de 

bibliotecaris efímers, tallers, espais d'aprenentatge, creació col·lectiva i alfabetització 

digital les biblioteques del segle XXI trenquen el seu silenci creant un nou espai d'oci 

alternatiu, descans i aprenentatge. 
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DISSENY CHANNEL. Contenidors de visions des del Disseny  

Projecte comissariat per Alejandro Benavent 

Disseny Channel és un espai obert a la plasmació d'idees i opinions, que planteja 

possibles solucions des de la disciplina del disseny a problemes que afecten les 

persones en el nostre entorn pròxim. El seu objectiu és posar la creativitat del 

col·lectiu de dissenyadors al servei de la societat, obrint nous camins i oferint múltiples 

enfocaments davant els reptes d'una societat en contínua evolució. 

 

ART D’ACCIÓ EN EL CCCC 

ESCUCHA! Valencia 
Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Diàleg Obert 
 
Trobades on investigadors de la performance col·laboren amb reconeguts músics 
experimentals per a exposar treballs i obres dins de les arts efímeres, visuals i sonores. 
 
CICLE D’ART D’ACCIÓ  
Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Associació Cultural Art D’ 
 
Cicle mensual que explora diverses formes de l'art d'acció que inclouen la 

performance, la presentació de treballs i processos, publicacions, debats i tallers de 

performance. 

COLABORACIONS AMB FESTIVALS 
 
El CCCC impulsa la realització de diversos festivals i trobades de cultura contemporània 
com: 
 
Festival Vociferio 2021 de Ecopoesía 
Festival Circuito Bucles Danza 
Festival VESOS. Festival València Escena Sostenible 
Dansa Vàlencia 
Festival 10 Sentidos 
VIHsibles Festival 
Migrats. Ciclo de Danza 
Festival Cabanyal Íntim 
Mostra Viva del Mediterrani 
Festival internacional de cine de València 36 Cinema Jove 
Festival Mostra La Ploma 
Festival de música Ensems 
Festival de tardor Russafa Escènica 
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MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA 

 

JOAQUÍN AGRASOT. UN PINTOR INTERNACIONAL 

Febrer – maig 

Museu de Belles Arts de València 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Museu de Belles Arts de 

València 

Comissariat: Rafael Gil Salinas i Ester Alba Pagán 
 

A Joaquim Agrassot se li ha vingut definint com un artista realista i costumista, associat 
al naturalisme regionalista valencià de la segona meitat del segle XIX. No obstant això, 
encara que comunament se li ha vingut emmarcant com a representant de les formes 
estereotipades tradicionalistes del costumisme, la seua vibrant paleta cromàtica, l'ús 
de la llum i d'una pinzellada molt particular, l'aproximen a les formes preciosistes 
finiseculars que permeten enquadrar-lo dins de la pintura moderna coincident amb el 
corrent artístic internacional. 
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EL ESCULTOR JOSÉ CAPUZ. UNA MOSTRA DEL SEU LLEGAT ARTÍSTIC 

Juny  – setembre 

Museu de Belles Arts de València 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Museu de Belles Arts de 

València 

Comissariat: Helena de las Heras Esteban 
 

L'escultor José Capuz Mamano (València, 1884 – Madrid, 1964) va ser un dels més 
destacats artistes de la renovació escultòrica espanyola duta a terme en les primeres 
dècades del segle XX. 
 
L'exposició mostra l'evolució de l'artista al llarg del temps, els seus anys de formació, 
maduresa i plenitud. Escultura profana, imatges religioses, retrats, maternitats i altres 
figures, nus, escultura decorativa associada a l'arquitectura, escultura monumental, 
medalles o segells commemoratius i dibuixos. 
 
El reconeixement del mèrit artístic de José Capuz per part dels seus contemporanis va 
traspassar fronteres. Difuminat el seu nom pel pas del temps, actualment és necessari 
revisitar a l'artista i la seua obra a fi de difondre el seu intemporal llegat i donar a 
conéixer altres valors del nostre patrimoni artístic i cultural. 
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FUNDACIÓ CHIRIVELLA SORIANO 

 

ENRIC BANYULS. ESCRITS SOBRE PINTURA 

Març -abril   

Palau Joan de Valeriola 

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Fundación Chirivella 

Soriano 

Comissariat: Manuel Baixauli i Francesc Vera Casas 

 
 
‘Enric Banyuls. Escrits sobre pintura’ és un homenatge a l'artista valencià Enric Banyuls 
(1954 – 2018). Artista plàstic, escriptor i membre del grup de música folk Al Tall, la 
seua obra d'una gran meticulositat, situada fora dels circuits del mercat de l'art, creix a 
mesura que es contempla. 
 
L'exposició, conformada per una sèrie d'obres textuals i plàstiques realitzades per 
l'artista al llarg de la seua carrera ens conviden a indagar en la fi mateixa de l'art. 
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Més informació: 

Carmen Valero Escribá, tècnica de media i xarxes 
valero_caresc@gva.es 
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