
Martin Parr (Epsom, Regne Unit, 1952) és un fotògraf internacionalment 
reconegut, membre de l’Agència Magnum des de 1994. 

Les seues imatges són una crítica al sistema des de dins, mostrant les 
problemàtiques del nostre temps amb una mirada irònica capaç de do-
cumentar la part kitsch de la quotidianitat.

Aquesta exposició en el CCCC recorre la trajectòria d’aquest singular 
fotògraf a través d’algunes de les seues icòniques sèries, entre 1975 i 2019. 
A partir dels seus començaments en blanc i negre, en una època en què la 
fotografia estava dominada pel drama periodístic i la bellesa formal, Mar-
tin Parr desplega un estil propi saturat de color. Prenent com a referència 
la mateixa societat britànica, amb humor, Parr acumula imatges amb les 
quals ens mostra la visió fragmentada d’una realitat dominada pel con-
sumisme, el turisme de masses, el menjar porqueria, la superficialitat, el 
classisme o la hiperrepresentació del “jo”, com a signes d’una època que 
arriba fins als nostres dies.
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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

Les seues imatges solen divertir, però també incomodar, perquè el que 
mostren és el nostre reflex.

Fa uns quants anys, abans que una pandèmia capgirara aquest model de 
món, Martin Parr deia en una entrevista:
“Les noves classes mitjanes i l’impacte del seu estil de vida sobre el medi 
ambient faran més mal fins i tot que la guerra i la fam. Tu i jo som els pri-
mers culpables, amb els nostres cotxes i les nostres vacances”.

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

