




Sala d’Exposicions Municipal. Casino-Lliberal

Del 28 d’abril al 28 de maig de 2021

Excm. Ajuntament d’Algemesí.



La història de la Sala d’Exposicions Municipal està molt lligada a l’evolució de Juan Antonio 

Rodríguez Roca, més conegut en el món de l’art com a JARR, perquè tots dos van iniciar la seua 

trajectòria de manera paral•lela. La primera exposició de JARR se celebrava en 1999, en una sa-

leta negra, situada en el primer pis de la Biblioteca. Un espai que durant uns anys va contribuir 

a la promoció de l’art contemporani i que va establir les bases fundacionals de la que hui en dia 

és la nostra magnífica Sala, situada en el Casino Lliberal.

Des de llavors, en la programació de la Sala hem estat esperant la visita d’aquell artista, que 

havia sigut ballarí, i que va ser considerat per la crítica d’art com un mena d’enfant terrible que 

exercia una crítica social atroç a través de les seues composicions art pop. Ens acostumàrem als 

seus herois i icones de l’starsystem sobre pa d’or, en els quals arribem a identificar l’emprem-

ta de JARR. Cada cert temps llegíem en la premsa les cròniques sobre les seues exposicions a 

Brussel•les, l’Havana, l’Argentina, París, Mèxic, Xile, Colòmbia, Barcelona, Madrid, Londres. Mal-

grat els seus projectes internacionals sempre va estar disposat a presentar les seues sèries en 

aquesta Sala que el va veure nàixer i per la qual ens consta que ell sent gran estima i gratitud.

I amb més força que mai i amb el reconeixement generalitzat de la crítica, JARR torna a casa amb 

l’exposició EL FIL, que ens ha sorprés a tots. Des del culte a les imatges, JARR ha fet un triple 

salt mortal a l’abstracció més suggeridora, a les formes dúctils elaborades amb teixits cosits per 

un fil visible, tacat de pigment negre; un fil continu que uneix parts de les seues obres entre 

si, de dalt a baix, de dreta a esquerra. A aqueix fil negre se suma un fil invisible que ens uneix 

a nosaltres amb la seua obra i amb ell, i que estableix un vincle d’admiració i passió per l’art.

Marta Trenzano

Alcaldessa d’Algemesí



Sempre hem estat atents als nous projectes de JARR, un artista nascut a Algemesí i que ha 

portat el nom de la nostra ciutat arreu del món, a través de múltiples exposicions i festivals 

d’art internacionals. La seua visió peculiar de la pintura està forjada d’esforç, tenacitat, expe-

rimentació, treball i més treball, per a llaurar-se un espai propi en el complex món de l’art. 

Podem estar orgullosos de la seua impressionant trajectòria, sempre lligada a la seua ciutat, 

Algemesí, i a la nostra Sala d’Exposicions Municipal. 

En 1999 va presentar a la Sala, que en aquells dies estava a la primera planta de la Biblioteca, 

la seua primera exposició Pas-à-quatre, inspirada en el món de la dansa. Ací veiem per pri-

mera vegada les cèlebres ballarines de JARR, que van donar pas a l’exploració objectual, al 

simbolisme de la Mística de la música, amb els seus Cubs i a una més que atractiva figuració 

Pop Art, sempre lligada a la crítica social en sèries com Barroc o Mi mundo Alpino. Des de 

llavors, hem sigut testimonis d’excepció de cadascuna de les seues sèries pictòriques i de la 

seua evolució personal que l’ha portat a unes fórmules creatives pròpies. Fa ja quatre anys 

presentava a Algemesí el seu últim projecte Fallen Angels, en el qual a l’acció de pintar se 

suma la de cosir i crear “quadres – objectes” amb volum a partir de teixit i pigment.  

Des d’aqueix moment JARR ha donat un gir absolut cap a l’abstracció en la sèrie EL FIL, que 

es presenta de manera completa a la nostra sala, i que ens deixa sorpresos per l’aparent con-

trast amb la seua estètica a la qual ens tenia acostumats. I diem aparent perquè, segons em 

comentava el propi artista, existeix una lògica de continuïtat entre aquell jove creador de les 

ballarines, de llenços coberts de pa d’or i al•legories visuals, i les peces rotundes de geome-

tries irregulars, teixits, fils i color que veiem en aquesta exposició.

Sorpresos com sempre amb el seu treball us convidem a descobrir el nou món de JARR en EL 

FIL, que sentim sempre molt nostre. 

Pere Blanco

Regidor de Cultura



JARR. EL LLOC EN EL QUAL SEMPRE HI VAM ESTAR

A la fi hem arribat al lloc on sempre hi vam estar. Conscients de la contradicció aparent, és el moment de 

tractar de donar llum mitjançant la paraula a allò que l’artista ens planteja de manera abstracta a partir de 

formes dúctils, rotundes i volumètriques; geometries imperfectes que es despleguen en teixits, transgredint 

l’acció tradicional de pintar per a abordar el quadre-objecte. Les coses no són com semblen. Les obres que 

ens ocupen no són ni tan abstractes, ni tan impulsives. Naixen del duel entre el gest i l’atzar, de la tensió 

sostinguda per un fil que travessa, fereix i uneix de manera obsessiva el teixit de l’obra, “la pell del món” 

com diria Motherwell. I és que en el batec d’aquestes peces hi ha un procés, un temps de vida i dolor, que 

impregna d’un significat profund les superfícies infinites del negre, color dominant d’una orografia còsmica. 

La catarsi que s’espera de tota creació visceral, ací es redimeix en l’acció de cosir mitjançant fils impregnats 

de pigment negre, amb grums i pegots, que creen per si mateixos una xarxa matèrica i orgànica, una barreja 

que connecta i atrapa al mateix temps. El fil és mitjà, tècnica, concepte i significat en aquesta sèrie que ens 

posa en el cim d’un penya-segat, reptant al vertigen davant allò desconegut, la incertesa i la mort. Presos 

d’aquest fil inestable enfront del temps i el cosmos, és moment de tornar a l’origen, a allò autèntic i vertader 

que sempre va estar en nosaltres.

Fa més de vint anys que vaig iniciar els meus passos com a comissari d’art de la mà de JARR i la seua expo-

sició Pas-à-quatre, inspirada en el món de la dansa i que omplia de Ballarines  la saleta negra de la primera 

planta de la Biblioteca d’Algemesí. Amb l’audàcia de la joventut, instal•làrem en l’espai quadres que inte-

graven dibuixos, gestos i traços de pintura amb elements objectuals, tuls i peces ready-made, que situaven 

JARR en un punt de partida neodadaista que donava un poder significatiu a l’art processual i a l’objecte, 

separant-se dels formats i tècniques tradicionals de la pintura. Aqueixa va ser la porta cap a «els mòbils» de 

la sèrie Jarr&Jarr C.O., dedicada al seu gos, que combinava pintures de gran format i impacte visual, carre-

gades de pigment, taques i textures, amb caixes envidrades en les quals la figura del gos, modelada en fang, 

penjava sobre un fons de paisatge, donant moviment i efecte lúdic a l’obra. L’eclosió figurativa va arribar 

amb la Mística de la música: simbiosi entre la imatge pop, el símbol màgic, la dimensió sacra del pa d’or, la 

memòria emocionada de l’objettrouvé, la crítica de la realitat i la dimensió de l’artista com a profeta. Una 

coctelera de mandats per a l’art que sobrecarregaven de responsabilitat l’artista en la terra i on el temps de 

joc havia acabat, a excepció d’una concessió: la creació de les instal•lacions de «Cubs» que generaven un 

concepte nou de pintura-objecte, composicions-puzle en les quals demostra d’antuvi la seua incomoditat 

cap al relat obvi, cap als formats i tècniques establides. La Mística és el cresol dels codis figuratius més re-

presentatius de JARR: la retòrica de la imatge hereva dels fotomuntatges de Renau, els símbols ambivalents 

de l’Equip Crònica i la funció crítica de l’art.  És ací, en el rugós negre de les franges del pentagrama que do-

nava pas a les imatges com a notes musicals; ací, en els fils de les Caixes Negres, que contenien els «secrets 

de l’univers» en forma de restes d’objectes, cartes trencades, realitats fragmentades; just ací, estava l’origen 

d’EL FIL. En obrir les caixes negres d’interior daurat, uns fils d’unió entre la base i la tapa es tiben al mateix 

temps que marquen una barrera de separació entre l’espai tel•lúric i una nova dimensió artística, còsmica i 

universal, que hui de nou explora en EL FIL.

L’asterisme màgic va reposar adormit després de les sèries més figuratives i compromeses amb la realitat 

política internacional de Barrocoi Mi Mundo Alpino, on la imatge, convertida en al•legoria visual, assotava 

els darreres impúdics d’una societat còmplice de corrupteles, injustícies i canibalisme moral. Amb la crisi va 

arribar un altre moment decisiu per a l’«objecte mateix» en una declaració d’amor subversiu a Rauschenberg 

i al poder transformador de les seues «pintures combinades», que van portar JARR a posar un peu en l’ex-

pressionisme abstracte, un altre en l’art objectual i la mà i el cor en l’Acid pop. Així naixen les seues sèries 

objectuals de Dolor i Plaer a partir del reciclatge d’objectes cosits com una barreja de fragments sobre un 

collage d’imatges pornogràfiques que convertien l’espectador en voyeur. Ja havia donat mostres amb ante-

rioritat, en la sèrie Kit Kat Grungeen 2002, de la seua tendència a actuar físicament sobre les obres, de ferir 

literalment el llenç, fins i tot forjar pesades peces de ferro als marcs metàl•lics dels seus dibuixos Homenatge 

a Avedon , per a transgredir formats i desplaçar l’exercici de la pintura per altres procediments manuals i 

enèrgics. 

Finalment aquell camí va desembocar fa quatre anys en l’última sèrie titulada Fallen Angels, que exhibírem 

en primícia a la nostra Sala, i en la qual va obrir de ple el terreny al costum art, generant peces objectuals 

cosides a mà a partir de teles d’arpilleres amb daurats, negres i rojos que remeten a una iconografia sa-

grada, plena de creus, ales, àngels negres, sagrats cors a manera d’Art Toys.  Una condensació dels símbols 

religiosos i el gir cap a una nova tècnica que depositava el valor de la salvació de l’ésser humà en l’art amb 

«#soloelartemesalva».

I així és com arribem de nou, després de més de dues dècades d’investigació i sinceritat, al punt de partida. 

Un JARR atés per l’experiència, que sap què necessita per a ser més autèntic i directe en la captació dels 

valors essencials de l’art, desproveït de figuració narrativa. El que fora un creador d’imatges, relats i al•lego-

ries, es desprén d’aqueixa càrrega i vola lliure, lleuger, anicònic pel món dels significats que requereixen del 



mínim per a tindre sentit, aprofundint en la missió transcendent de l’art.  

EL FIL comença a prendre cos i identitat pròpia en algunes obres compostes per capes i subcapes de volums 

embuatats i cosits a un llenç tacat de traços, trets i colors identificatius i masses de pa d’or, esponjoses de 

roig, rosa negre i blau. Amb això inaugura l’exploració d’una abstracció excèntrica i tàctil que juga amb les 

formes dels teixits i altres materials, en els quals comença a sorgir el fil en si, com a mitjà d’unió i tensió 

entre les parts diverses d’una composició. La ironia de les formes ambivalents emergeix subtilment en la 

sèrie laGespa d’Urano, de significat obert, en el que podria ser la versió masculina i planetària delmont de 

Venus. Donen un respir visual, emocional i cromàtic al conjunt d’obres d’aquesta exposició, i depositen en 

l’acció de cosir la fusió procés/significat.

Algunes obres deixen visibles les seues costures, se sargeixen de manera brusca com a ferides suturades 

d’urgència; unes altres obrin expressivament les seues entranyes entre els plecs de les teles inspirant-se en 

l’informalisme de Millares o Saura; unes altres confien en el color i l’efecte de transparència dels teixits que 

donen un caràcter orgànic a la peça incubadora de vida.

Mentrestant, en les grans composicions, el fil adquireix un protagonisme absolut embolicant tota la super-

fície com una xarxa que atrapa i uneix els volums, que recorda en certa manera a la japonesa ChiharuShiota. 

Però prompte se submergeix en un procés de sintetisme i depuració cromàtica que valora plenament la 

capacitat intel•ligible del blanc i negre i de les formes geomètriques basades en el cercle i el quadrat. És 

ací on l’abstracció es torna còsmica, confiant en les formes essencials de l’univers, que es concreten en la 

matèria mitjançant la geometria, la proporció i el número. El fil impregnat de pigment negre en aquestes 

obres assumeix una funció mediadora que constata la tensió latent en les forces del cosmos i, en les seues 

pròpies paraules, “en les forces invisibles que ens uneixen emocionalment” i ens uneix a una passió galàc-

tica i cosida per l’art. 

Alejandro Villar Torres

Universitat de València

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la 

vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi.

Jean-Jacques Rousseau. Les confessions.

 

“Podeu seguir fent pel•lícules, és relativament fàcil, i oblidar-vos de fer cine”, deia Jean-Claude Carrière 

als seus alumnes. Ho explicava en Ningú no acabarà amb els llibres, la sensacional conversa que manté 

amb Umberto Eco sobre el món dels llibres i la cultura. El mateix es podria dir de l’art: podeu seguir 

fent art comercial, i oblidar-vos de fer art. I de la mateixa manera es podria dir amb les lletres: podeu 

escriure entreteniment i oblidar-vos de fer literatura. Fer cine, fer art o fer literatura porta aparellat per 

força un risc, un salt al buit, un tour de force. Prendre aquest camí és abandonar senderes conegudes, 

endinsar-se en el bosc sense brúixola, avançar a fosques en la nit més negra. I, tanmateix, tots sabem 

que aquesta és l’única opció per progressar, per dir alguna cosa més, per desenvolupar la teua veu. Per 

transcendir en el món de la creació.

Ho pensava veient aquesta nova sèrie de l’artista JARR. Des de sempre, Joan Antoni Rodríguez Roca ha 

tingut el seu món creatiu. Vull dir amb això que la seua obra sempre ha estat particular, profundament 

personal, i ha poat de les seues inquietuds professionals, com per exemple del món de la dansa. JARR és 

un artista que té una veu pròpia, que naix del garbuix d’idees i impressions (i també de dolors) que ha 

tingut, i que tot ho plasma en el seu treball artístic. Al mateix temps, el seu gust per l’experimentació, 

el seu sentit de l’humor, la seua visió àcida de la societat, i el seu profund món interior, interaccionen 

originant un cosmos artístic d’allò més divers i per colps enigmàtic. I això es pot veure en la diversitat i 

força de les seues sèries anteriors: Pas-à-Quatre, Jarr & Jarr Co., Kit-Kat Grunge, La Mística de la Música, 

Dolor o Placer, Barroco, Mi Mundo Alpino, Confidencias,Fallen Angels i Dance, Underground & Couture. 

Això és un JARR un palimpsest d’ell mateix, de cada moment de la seua vida.

Però en la sèrie El fil ha fet un pas més, en aquesta recerca per trobar la seua veu. Ja en l’exposició Es-

pais d’art, realitzada a la Fundació Bancaixa, durant la primavera de l’any 2018, es va percebre un canvi 

de cicle, i va presentar una obra on el volum, el color i un agosarament en la mise en scène, produïa 

sobre l’espectador un efecte colpidor. Durant aquest temps, JARR ha seguit treballant l’abstracció, ha 



abandonat les investigacions pops, les escultures transgressores dels àngels caiguts, la denúncia social, 

i s’ha endinsat en un camp extraordinàriament exigent, però que alhora, al meu entendre, constitueix 

un pas molt important en el seu esdevenir com artista.

D’aquesta manera, en El fil, JARR investiga tota la potencialitat del llenç, i treballa amb un embull de 

fils, pintats, emplastrats, creant una teranyina extraordinària. Fils que naixen del mateix llenç, o que es-

tant cosits, traslladant a l’obra la seua habilitat en el camp de la costura. Uns efectes que JARR ja havia 

experimentat en altres obres precedents (com ara aFallen Angel, on l’acció cosir/pintar s’entremesclava 

sovint), però que en El fil porta a la seua màxima expressió plàstica. El resultat final són unes obres 

arriscades, en el límit, que transiten per un territori que produeix a l’espectador una incertesa, un dubte 

profund per tal de poder endinsar-se en aquell idioma nou i per força misteriós. I, alhora, i vet ací pos-

siblement el fet més substancial, aquella obra projecta una força i una honestedat que resulten excep-

cionalment atractives. Aquella troca de fils, aquelles connexions, aquelles radiacions, amb fils de color 

vermells, blaus, grocs, però sobre tot negre, projecten un llenguatge propi, un desig de dir exclusiu.

“Pintar és una autodescoberta. Cada bon artista pinta el que és”, deia Jackson Pollock. Pense que JARR 

no ha fet en la seua vida més que això, autodescobrir-se, estudiar-se i plasmar-ho en les seues crea-

cions. Com a bon artista, sempre ha pintat el que ell és. S’ha mostrat sense vels, el cor al descobert.

Martí Domínguez

Universitat de València



Obra catalogada  -   



Capes i subcapes
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 160x140



Elements infinits
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 200x200



Connexions entre creus
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Essència
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Morat i rosa
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Inèrcia
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 80x80



Diagonal
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



4 Elements
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 80x80



Gespa d’Urano C
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 150x40x30



Gespa d’Urano W
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 160x160x30



Gespa d’Urano B
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 160x160x30



Joies Gespa d’Urano, polsera, brotxe i collar
Titani, rodi i cristal amb color

Disseny i producció 7 Jewels Gallery



Nit i Dia
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 47x38x12

Cel i Terra
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30Øx20



Expulsió 
Pigment sobre paper fet a mà 31x41

De quatre ix un
Pigment sobre paper fet a mà 31x41 

Perfil de Mickey
Pigment sobre paper fet a mà 41x31

Pare i fill
Pigment sobre paper fet a mà 41x31



Somriure de Mickey 
Pigment sobre paper fet a mà 41x31

Com a casa en cap lloc
Pigment sobre paper fet a mà 41x31 

Mickey
Pigment sobre paper fet a mà 41x31 

Flors de Venus
Pigment sobre paper fet a mà 41x31



Sol naixent
Pigment sobre paper fet a mà 41x31

Caragol, Caragol...
Pigment sobre paper fet a mà 41x31 

Tio Gilito
Pigment sobre paper fet a mà 41x31 



Univers
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 180x160



Descobriment
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Fibonacci
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Línia i massa
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100x127



M M = MAMA
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100Ø



Basura còsmica
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140

El límit d’un costat
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 140x140



Tsunami
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 130x60



Mons paral•lels
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 60x90

Connexions
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 90x109



Blau 1
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30x25

Blau 2
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30x25

Blau 3
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30x25

Blau 4
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30x25



Eixida
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 28x23

Llengua Apocalíptica
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 39x46



Ú
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 25x16

Dos
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 30x40

Tres
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 25x16



Estrella
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 250x180



Paraula de déu
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 210x180



Sense títol
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 60x73

Connexions S
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 35x40

Capes i subcapes S
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 40x40



Llengua i connexions
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 400x100



Trinitat 1
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50x40

Trinitat 2
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50x40

Trinitat 3
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50x40



Gàbia còsmica 
Tècnica mixta i confecció sobre reciclatge 170x50x50



Forat negre
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100x120



Llançadora 1
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 40x30

Llançadora 2
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 40x30



Onze
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100Ø



Garbell
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 80Ø



Punt de trobada
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 120x200



Punts d’unió
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50x200



Simbiosi M
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 210x105



Magnetisme / Simbiosi L
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 180x310x10



Newton
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50Ø

Olimp
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 50Ø



Qui sàpiga llegir, que llija Black
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100Ø



Qui sàpiga llegir, que llija White
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100Ø



Qui sàpiga llegir, que llija Black&White
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100Ø



Plànols Múltiples
Tècnica mixta i confecció sobre llenç 100x220x10



                                                                           

                                                                       JARR

                                             J o a n - A n t o n i   R o d r í g u e z   R o c a

                                                       Algemesí-València (Spain), 1973

                                                                    www.jarr.es

Les seues inquietuds vitals el porten a participar del món de l’art. En 1990 ingressa en la EAAOO de 

València i, contemporàniament, en el Conservatori de Dansa Joan Bta. Cabanilles.

La dansa marca una empremta indeleble en la seua carrera i en su ésser, però finalment será només una 

vía d’accés al món de les arts plàstiques, on Jarr comença a expresar-se de forma plena, sense cap limi-

tació, ni física ni espiritual.

Una contínua evolució i experimentació queda plasmada clarament en la seua obra. La matèria d’un prin-

cipi el porta a la no-matèria en la seua transició cap a les noves tecnologies i l’art objectual, sense deixar 

de tindre una entitat artística pròpia: JARR.

Pas-à-Quatre, Jarr & Jarr Co., La Mística de la Música, Kit-Kat Grunge, Nuesa i Crueltat sobre Taló, Dolor 

o Plaer, Barroc, Mi Mundo Alpino, Confidències, Fallen Angels, Dance, Underground & Couture y El Fil 

són les diferents sèries que han compost la seua trajectòria.

L’artista pertany al col•lectiu ‘Cazadoras Asociados’.



EXHIBICIONS 
* amb catàleg 

1998 - Enlace de Medios, Valencia

1999     - Estudi de Ágatha Ruiz de la Prada, Madrid * 

             - Sala Municipal de Algemesí, Valencia

        - Sala de Arte J. I., Alicante

 - Galería J.I., Elche, Valencia

             - O Eclecticismo do Terceiro Milénio Quinta das Cruzadas, Sintra, Portugal *

2000 - Galería Dipòsit 19, Alicante * 

             - "Artisti Internazionali in Fiera", Feria de Bolonia, Italia

             - Galeria ESPAI 19, Alicante

 - Homenaje a “Will Faber”, Sala Bergara (BBV), Barcelona (colectiva)

             - Castillo Mora de Rubielos, Teruel

  

2001 - Sala Municipal, Alzira, Valencia *

           - Galería Thema, València

             - Calderers-1, València

             - Casa Decor, València

             - ”Proyecto Arte 2001" València (colectiva)

2002 - Sala de Exposiciones Palau de la Música, València *

             - Galería Belarde 20 • Arte Contemporáneo, Madrid *

 - Casa Decor, València * 

 - II Bienal de las Artes, Buenos Aires, Argentina

 - Sala d’Exposicions Municipal, Algemesí, Valencia

             - Colectiva arte contemporáneo internacional casa Pia Almoina, Barcelona *

 - Arte, Poesia y Música, Palacio Robellini, Acqui-Terme, Alessandria, Italia

             - Palacio Grannelli, Torino, Italia

             - Galería d’Art Artitude. París 

2003 - Centre Municipal de Cultura “La Mercé”, Burriana, Castellón

 - Museu de la Ciutat. Casa de Polo, Vila-Real, Castellón

 - Centre Municipal de Cultura, Castelló

 - Fondazione Ungaretti, Lucca (Toscana), Italia *

             - “Appunti Mediterranei”, Montbrió del Camp, Tarragona *  

 - Galeria Alba Cabrera, València.*

             - Villa Gadea, Altea, Alicante

             - “La Huella de España”, La Habana, Cuba 

             - Sala de Exposiciones “Coll Alas”, Gandía*, València

             - Centro Cultural Español, Santo Domingo, Rep. Dominicana

             - Espacio TOYOTA Casa Decor, València 

             - Col•lectiva  The Mall Galleries, Londres 

             - 15 art. con el paso.Santa Lucrecia, Sala Exposiciones del Palau València

             - Col•lectiva  Verano Galería Alba Cabrera. València

             - Fashion Art, itinerante Internacional de Manuel Fernández. MNBA Buenos Aires* 

             - Miradas Emergentes. Parque Quinta Fuente del Berro. Madrid *

2004     - Casa Decor, Madrid *

             - Festival Art Públic -FAP, Algemesí, València *

 - Latabarra, Vinaròs, Castelló *

 - Galería Ibalart, València  

            - Villa Gadea, Altea, Alicante*

             - Dúos, Centro de Arte Ibalart, València.

             - Euro-Art 2004-Visual. Sala Josep Renau BBAA. València*

 - Exposición UNICEF. Palau de Colomina, València (colectiva)

 - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández: 

  - MAV Montevideo, Uruguay  |  - MAC México DF

  - MAC  Santiago de Chile, Chile  |  - MA Medellín, Colombia

  - MAM Bogotá, Colombia  |  - MT Cali, Colombia

2005     - Festival Art Públic -FAP, Algemesí, Valencia *

             - Galería Ibalart, València

             - Sala Bambús, Palau de la Música, València* 

             - Colectiva Galería Thema, València

 - Colectiva Contemporánea Galería Ibalart, València



             - Bolsos para el Alzheimer. IVAM València

 - Subasta Maremoto Sur de Asia. IVAM València 

 - Bolsos para la Leucemia Fundación Carreras. València/Barcelona*

             - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández:

                            - MAAC Guayaquil, Ecuador  |  - CSD Cartagena de Indias, Colombia

2006     - Museo Academia de Bellas Artes, México DF * (Panorámica JARR 1999-2005)

             - Galería Ibalart, València

             - Col•lectiva Galería Thema, València

 - Col•lectiva Galería Ibalart, València

             - Homenatge Miquel Navarro, CAD 06, València (colectiva)

             - Fashion Art, itinerant internacional de Manuel Fernández: Lifestyle. Panamá

             - Bolsos Contra el Cáncer. Museo BB AA, València

2007     - Festival Efímer 07, Alginet, Valencia *

             - Sala d’Exposicions Municipal, Xàtiva, Valencia *

             - Museo del Molí, Onda, Castelló *

             - Valencia. Art. Galería Cuatro, València (colectiva)

           

2008     - Galería Cuatro, València *

             - Biondetta Art Gallery, Madrid *

 - Arte en Juego. Casino Monte Picayo, València

 - Bolsos Contra el Cáncer. Museu de la Ciutat, Valencia

2009     - Del Objeto al Concepto. NO BORDERS, just N.E.W.S. AICA, Bruselas, Bélgica

             - Museu Valencià de la Festa, Algemesi, València *

             - Fabularte. Sala d’Exposicions  Municipal d’Algemesí, València *

             - Artists For Fashion. Valencia Fashion Week. IVAM – Feria València (colectiva)

2010      - Tips to get through the crisis Ed. Berlyamont. European Comission. Bruselas, Bélgica

              - Fundación Comunidad Valenciana. Bruselas

              - Maison d’Art Actuel des Chartreux. Bruselas

              - Casa Municipal de Cultura. Puerto de Sagunto 

              - Biondetta Art Gallery, Madrid 

              - Galeria Cuatro. València

              - Instituto Cervantes. Bruselas, Bélgica

              - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Museo Príncipe Felipe. València   

València 

2011        - Sala d’Exposicions de l’Ajuntament. València (Panorámica JARR 1999-2010)

               - Col•lectiva. Galería Cuatro. València

               - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Centro de Arte Tomás y Valiente

                 de Fuenlabrada. Madrid 

2012       - Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid

               - Museo Pedralba 2000, Galería Val i 30. Pedralba, Valencia

               - Sala d’Exposicions Casino Lliberal. Algemesí, Valencia

               - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Casino de la Exposición. Sevilla

2013       - Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid

               - Festival Ciutat Vella Oberta. València

               - Moda y Crítica Social. Sala de Exposiciones. Casino Liberal. Algemesí, Valencia

               - El paisaje que habito. Bang & Olufsen. València

               - Fuera de serie. Bang & Olufsen. València

2014       - Galería 9. València

               - Russafart. València

2015       - Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid

               - Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Ajt. Benidorm, Alicante.

               - Russafart. València.

               - Ciutat Vella Oberta. València.

               - Unreleased. València. (Panorámica JARR 1999-2014)

2016        - Festival de Arte Contemporáneo SACO. Sevilla

   - ‘Fallen Angels’. Galería Cuatro. Valencia. *

2017       - Sala de Exposiciones Casino Liberal. Algemesí, Valencia.

              - Acuda. Godella, Valencia

  - Salmaia. Altea, Alicante

              - Galería Cuatro. València

              - Real Fábrica de Tapices. ‘’Recicla Futuro’’. Madrid 



    

2018     - Fundació Bancaixa. ‘’Espais d’Art’’. València *

             - Real Fábrica de Tapices. ‘’Recicla Futuro’’. Madrid 

             - EMAT - Espai Metropolità d'Art de Torrent, Valencia *

             - Sala d’Exposicions Glorieta. ‘’Espais d’Art’’, Sagunt, València

 - Embajada de España. ‘’Kimono Joya’’. Tokio, Japón 

2019     - Sala Exposicions Casino Lliberal. ‘’Retrospectiva’’. Algemesí, València 

   - Galería Cuatro. Col•lectiva. València

 

2020 Algemesí, Valencia.

València 

Castelló

 - Galería 4. ‘’Capes i Subcapes’’. València

2021 - Centro Conde Duque. ‘’3art2020’’. Madrid

 - Galería Cuatro. ‘’Sinèrgies’’. València

 - RJBM-CIS (N5 Omar Ayyashi). Madrid

             - Sala d’Exposicions Casino Lliberal. ‘El Fil’’. Algemesí, València.

               

Obres en Institucions i Altres Activitats

Institut Valencià d’Art Modern –IVAM. València

Museo de la Selección Española de Fútbol. Las Rozas, Madrid

Ajuntament de València. València

Museo de Arte Contemporáneo Pedralba 2000. València

Fundación Fashion Art. Panamá

Museo de Bellas Artes. México D.F. 

Ajuntament de Algemesí. València

Fundación Comunidad Valenciana. Bruselas

Ajuntament de Alzira. València

Casa del Ángel. Málaga

Fundación de Arte Contemporáneo B20. Madrid

Col•lecció Toyota España. Madrid

Col•lecció Municipal Ajuntament. València

Cartell Danseta València, 1999

Cartell Castell de l’Olla, Altea 2003

Il•lustracions  revista Costumiza, 2002-04

Imagen Corporativa Sala Bambús. Palau de la Música de València

Premi Asociació Cala Valencia

Trofeu “Trompasférica”, Festival Dansa València 2006-2012

Trofeo Festival Internacional del Videoclip

Global Humanitaria, colaboración con Isabel Sartorius 2008 

Carpeta Artists For Fashion. Valencia Fashion Week 2009

Carpeta Inauguración Museo. RFEF 2010

Curso-taller Creación e Integración Social Mujeres Gitanas en CEART 2011, Madrid 

Royal Suite SH Villa Gadea, Altea 2021

Obres amb el Col•lectiu ‘Cazadoras Asociados’

Exposició ‘Escalera’, 2014 Yolanda Yturraspe

Exposició ‘Galería de tiro’, 2015 Colegio Mayor Rector Peset

Exposició ‘S'aixeca la veda’, 2015 Colegio Mayor Rector Peset

Exposició ‘Bodegons de caza/doras’, 2016 Colegio Mayor Rector Peset

Exposició ‘Entorno Navarro/En torno al barro’, 2016 Museo Evarist Navarro

Exposició ‘Cazadoras Asociados’, 2017 Galería 4

Exposició 'Setze & Gaban’, 2017 Tapinearte

Exposició 'Paletas... o no!', 2018 Tapinearte
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