
L’exposició que es mostra en aquesta Sala Dormitori del Centre del 
Carme del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana és una 
selecció de l’obra feta per Álex Francés en els últims deu anys. Recull 
un moment de canvi profund en la seua producció, no és una ruptu-
ra, és un canvi de direcció que s’obri a noves possibilitats d’expressió 
com són l’escultura, el teixit, el collage, les impressions tèxtils o el 
sonor.

Sempre amb la vocació de parlar del cos, de fer-se un cos, la qual 
cosa podem veure en obres com 8 cos enganxat, Armadura o El ban-
quet. També apareixen preguntes sobre com construïm les imatges, 
l’artista posa els seus objectes en mans de cecs que les recorren i les 
interpreten en el vídeo Vuit.

En el vídeo La casa del cuerpo i el llibre Yo l’artista fa una reflexió 
sobre la seua identitat, sobre la diferenciació i interrelació entre orga-
nisme, cos i jo; en una projecció simultània d’imatges, música i sons, 
on gran part d’aquests materials van ser obtinguts a partir d’una ex-
ploració mèdica al mateix artista.

En l’inici d’aquest període està l’obra Ésser de llum, un bressol d’ala-
bastre, buit, sense vestir, sense matalàs, roba o referència al bebé 
que l’habitaria; el que ocupa el bressol és llum, és l’ésser de llum, és 
la transmutació del cos material a una nova materialitat, és el trànsit 
del cos al TRANSCOS.
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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

Ubicació

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.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

