
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 tots els éssers humans.

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.

Problemes globals requereixen respostes a escala planetària. La 
solució ha de passar per tots els àmbits i sectors de la societat. Des 
de la política, la comunitat científica, l’ensenyament i la cultura des 
de les seues múltiples disciplines, l’acció ha de ser conjunta per a 
assimilar i així poder resoldre el problema. I això és una prioritat.

En l’àmbit artístic, tenim una posició estratègica fonamental: fer 
servir la nostra creativitat i imaginació per a mostrar a la població, a 
través de l’impacte i la posterior reflexió, imatges creades des d’un 
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EMERGENCY ON PLANET 
EARTH
Barbiturikills, Biancoshock, Lidia Cao, Marina Capdevila, Deih, 
Doa Oa, Li-Hill, Nayra López, Onur, Reskate, Spencer Tunick, 
Vinz Feel Free, Will Coles i Xelon.

Comissariat: Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont



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

punt de vista que va més enllà del mer documental. Apel·lar a la raó 
i als sentiments. Imaginar el futur. Aportar solucions.

Les sales Ferreres i Goerlich, amb els seus múltiples escenaris, són 
l’enclavament perfecte perquè artistes de tot el planeta puguen 
desenvolupar i mostrar el seu treball en espais interconnectats en 
una mateixa sala. Dotze problemes que són un: Emergència en el 
Planeta Terra.

Organitza i produeix: Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


