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Adult Contemporary (Contemporani Adult) és la primera exposició individual de Carles Congost  a Barcelona 
des de 2005.  
 
Adult Contemporary presenta un conjunt d’obra recent que combina diferents suports, com la fotografia, 
l’objecte, el dibuix i la música per tal de posar en escena una sèrie de reflexions sobre les relacions humanes, 
que inclouen referències a la família, l’entorn social i a les nostres creences més íntimes. Per portar a terme 
algunes de les noves propostes, l’artista s’ha servit del format fotonovel·la, reafirmant així el seu interès pels 
aspectes narratius en l’ús de les imatges. En les seves obres, presentades com pàgines de còmic o de revista 
a gran escala, l’artista reivindica la vigència del format, que esdevé una eina d’enorme potencial plàstic i 
expressiu. 
 
Carles Congost (Olot, Girona, 1970) viu i treballa a Barcelona. La seva obra s’ha mostrat en diverses 
exposicions, com Say I’m your number one al MUSAC de León (2007), Memorias de Arkaran al CAC de 
Màlaga (2006), Un mystique determinado al CGAC de Santiago de Compostel·la (2005), That’s my impresión! 
al CAAC de Sevilla (2002), Popcorn Love al MNCARS de Madrid (2001) o Country Girls a la Fundació Joan 
Miró de Barcelona (2000). També ha participat en nombroses exposicions col·lectives, a la Mücsarnok 
Kunsthalle de Budapest,  la Haus der Kulturen der Welt de Berlín,  el Centre Pompidou de París,  el MIGROS 
de Zürich,  el MAMBA de Buenos Aires,  el Palais Tokyo de París, el PS1 Contemporary Art Center de Nova 
York o el Museum für Gegenwart de Berlín. Actualment participa a l’exposició Yo Uso Perfume Para Ocupar 
Más Espacio, al Museo de Arte Carrillo Gil de  Ciutat de Mèxic. 
                                                                                                                                                                      
Restem a la vostra disposició per facilitar-vos més informació i imatges: 
www.galeriajoanprats.com  Tel. (+34) 93 2160284 
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