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Exposició: “Matèria negra. Una reflexió existencial”
Artistes: Alejandro Mañas García
Comissària: Irene Ballester Buigues
Inauguració: 15 d'agost a les 20:30 hores
Data: de l'1 d'agost al 5 d'octubre
Producció: Galeria Espai Nivi Collblanc

La Galeria Espai Nivi Collblanc presenta l'exposició titulada “Matèria negra. Una reflexió
existencial” de l'artista Alejandro Mañas García, professor de la Universitat Politècnica de
València. Mostra comissariada per Irene Ballester Buigues, Doctora en Història de l'Art.

Matèria negra és una investigació de l'artista sobre els misteris del cosmos, fent visible
l'invisible mitjançant l'exploració del color negre, el qual li serveix com a enigma per a
descobrir allò desconegut, allò que ens atrau, perquè per a la imaginació, tal i com afirma el
filòsof de les ciències Bontems, el que és negre té més existència que el que només és fosc.
El color negre, creatiu, seriós i dominant, és el fonament de la investigació d´Alejandro
Mañas, un color que està ple de llums i de respostes, amb referents artístics que van des del
tenebrisme barroc fins el constructivisme de Malevich. La seua producció connecta amb els
misteris del cosmos, on l´artista crea un laboratori on l´art i la ciència sempre van units,
conformant nous fenòmens i nous coneixements que fan visible allò que no és, el nostre
inerior i la nostra connexió amb el món i el cosmos. Però, què hi ha darrere?, la fi o l´inici?
Matèria negra demostra com la ciència és un recurs experimental per a l'artista amb el qual
desenvolupar noves idees, noves hipòtesi que per eixelebrades que siguen, doncs els grans
descobriments es donen en ocasions de manera accidental ja que com va, John Cage, l'art és
una mena de camp experimental.
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