
Dibuix, pintura, escultura, instal·lació, a vegades fotografia i vídeo, o 
qualsevol altre mitjà, són vàlids perquè Pamen Pereira materialitze 
una idea i concrete l’acte creatiu. Acte que en el seu procés es 
fon amb l’experiència vital de l’artista i està fortament vinculat 
a la naturalesa, d’on extrau gran part de les seues imatges. Un 
plantejament artístic que és, en el fons, l’elecció radical d’una 
manera de viure. Una exigent fidelitat a aquesta com a via de 
coneixement i lloc de transformació. La vida com a principal gabinet 
de treball.

Estudia Belles Arts a València i a mitjan anys huitanta inicia la seua 
trajectòria artística. Des d’aleshores no ha parat de viatjar realitzant 
projectes i exposant les seues obres, tant individualment com a 
través de mostres col·lectives i temàtiques, en galeries d’art, museus 
i espais culturals de tot Espanya i de diferents ciutats europees, 
asiàtiques i americanes, residint llargues temporades en països 
llunyans com el Japó o Tanzània, o en llocs extrems com l’Antàrtida i 
el Sàhara.

Sense abandonar la soledat del taller com a temple de reflexió 
i estudi del qual sorgeixen obres amb caràcter més íntim, en 
els últims anys el seu treball s’ha centrat en les instal·lacions i 
intervencions específiques per a un lloc en espais tant públics com 
privats, algunes de les quals són permanents.
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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
TikTok

Ubicació

La seua forta identificació amb la cultura oriental, especialment 
amb la saviesa de la vella filosofia zen, ha sigut una constant en 
tota la seua obra, i en la seua vida, i li ha oferit una experiència per 
a aprehendre la profunda connexió de tot i acceptar la fragilitat i 
impermanència de l’existent. Recentment, Pamen Pereira, arran 
dels seus viatges a l’Àfrica Negra, ha trobat aquesta experiència 
encarnada i ha bolcat el seu interés i la seua mirada en aquesta 
tornada als orígens que suposa el continent africà, en el qual 
segons l’artista “tot és present continu, exaltació vital i, alhora, un 
recordatori de com som de complexos, fràgils, finits i irrepetibles”. 

En 2020 funda la JAADA (JUA African Art for Development 
Association), entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu de 
col·laborar amb la JUA Art Foundation for Children de la ciutat de 
Bagamoyo (Tanzània) per a promoure el desenvolupament i la 
integració en temes de gènere i drets humans mitjançant l’educació 
artística.

A finals de 2021 ha sigut nomenada acadèmica numerària, en la 
secció d’Escultura, de la Reial Acadèmia Galega de Belas Artes.

El final del somni és el títol d’aquesta exposició a la Sala Dormitori 
del Centre del Carme. Antic dormitori –durant segles– dels frares 
carmelites que van habitar el convent, el mateix espai expositiu 
està en l’origen de la creació de les obres centrals de la mostra. 
Realitzades expressament per a aquest projecte, aquestes obres 
estan inspirades en la mística espanyola del Segle d’Or, prenent 
com a referència principal el pensament i la poesia de San Juan 
de la Cruz. Completen l’exposició altres obres recents (escultures, 
objectes i dibuixos) que remeten a l’imaginari artístic sobre el 
qual Pamen Pereira treballa durant tota la seua trajectòria: les 
relacions art-vida-naturalesa, el binomi ciència-màgia, la recerca 
de fonaments que harmonitzen conceptes duals en etern conflicte 
(permanent/efímer, immutable/mudable, pesat/ingràvid) i la fusió 
de l’experiència vital amb el procés creatiu. El conjunt d’obres 
exposades, atesa la interrelació de les unes amb les altres i la 
seua disposició en l’espai de la sala, esdevé una “obra nova”, una 
envolupant instal·lació plena de misteri i poesia.

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.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
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

