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ceballos&sanabria
El Somriure de les Falles
Comissariat: Néstor Morente

L’exposició dels artistes fallers Ceballos&Sanabria (José Luis Ceballos, 
València 1978, i Francisco Sanabria Casado, València 1979), amb prop de 
dues-centes obres, obri les portes a una infinitat de possibilitats per al 
sector faller, així com a la seua dignitat, perquè es trasllada per primera 
vegada a un museu especialitzat en art contemporani una mostra an-
tològica que exhibeix tota classe de material faller com el que és: obres 
d’art; dignificant, finalment, un sector que produeix l’obra d’una festa de-
clarada patrimoni immaterial de la humanitat, la qual cosa fa que els arti-
stes fallers siguen els artistes contemporanis més internacionals així com 
ambaixadors de la cultura valenciana. 

Perquè les falles, a més d’art, són crítica, educació i didàctica; fet que es 
visibilitza perfectament en aquesta exposició antològica que recull de 
manera temàtica i cronològica la trajectòria dels artistes fallers Ceballos&-
Sanabria, seleccionats fins a onze vegades per l’Ajuntament de València 
per a realitzar la Falla Municipal Infantil, inclusivament aquest any 2021. 



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

L’exposició està dividida en tres blocs: 

La casa del Correcher
El taller de falles infantils 
Ceballos&Sanabria van començar la seua trajectòria com a artistes fallers 
en 2004 amb la seua primera plantà a Quart-Palomar amb la falla “Jugant 
a ser major”, i van arribar a la plaça de l’Ajuntament només quatre anys 
després, en 2008, amb la falla “Una ciutat en plena festa”. 
En aquest bloc expositiu s’hi aboca tot un repertori de materials que 
expliquen i il·lustren l’elaboració d’un monument faller, des dels esbossos 
previs i la construcció de maquetes fins als ninots indultats de la Cremà. 
Un recorregut que ens endinsa en la multidisciplinarietat d’una festa que 
envolta tot un món de coneixements, oficis, tradició i sentiments. 
En aquest apartat de l’antològica de Ceballos&Sanabria s’exposa el po-
pular ninot de la Mare de Déu dels Desemparats que es va indultar de 
la Falla Municipal Infantil de València de 2013 “La València daurada” per 
petició expressa de l’alcaldessa. 

Un espectacle de varietats 
Il·lustració, producte i disseny 
Quaranta-set són els monuments fallers que Ceballos&Sanabria han 
dissenyat i construït des del començament de la seua trajectòria fins a 
l’actualitat, consolidant des del 2004 un estil propi que els caracteritza i 
que han anat evolucionant i desenvolupant des d’aleshores conservant la 
personalitat amb què s’identifica el seu art. 
Aquest bloc expositiu està dedicat especialment al disseny gràfic faller, i 
a tots els materials i elements que són imprescindibles com a suport per 
a la festa de les Falles, des de la cartelleria fins als llibrets fallers, i que, en 
certa manera, a més de complir una funció il·lustrativa de la festa, són la 
part no efímera de les Falles i es conserva per sempre. 
D’aquesta part destaca la balena Josefina, tan popular ja en l’obra de Ce-
ballos&Sanabria i que convida a tots els públics a accedir al món de la 
infància a través de l’art faller. 

I ens van tocar la 10 i la 11 
La doble Falla Municipal Infantil 2020-2021
No es pot entendre la trajectòria i l’obra de Ceballos&Sanabria deslligada 
de la Falla Municipal Infantil de València, plantada a la plaça de l’Ajunta-
ment, perquè són els artistes que han guanyat fins a onze vegades aque-
sta convocatòria, de les quals nou consecutives. 
És en aquesta mateixa plaça de l’Ajuntament de València on s’ha pogut 
veure any rere any, amb un excepcional acolliment del poble, la seua 
pròpia evolució artística, que ha aportat la dignitat i el protagonisme que 
mereix la falla infantil. 
Aquest bloc està dedicat de manera especial, i encara més per l’excepcio-
nalitat de la pandèmia que està afectant aquesta ancestral tradició, a la 
Falla Municipal Infantil de València 2020 i 2021, les números deu i onze en 
la trajectòria de Ceballos&Sanabria a la plaça de l’Ajuntament, així com a 
totes les que s’hi han plantat: 
“Una ciutat en plena festa!”, “València 1909”, “Entra i voràs”, “A la tribuna del 
Túria”, “Visca la Pepa!”, “La València daurada”, “Ajuntament infantil!”, “Pain-
ting València”, “De barri en barri”, “Saps qui soc?” i “També?”. 

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

