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10 octubre 2015 I 10 gener 2016 
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ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Dijous i divendres de 10h a 13h.
Dissabte d’11h a 14h i de 17h a 19h.
Diumenge d’11h a 14h.

SERVEI EDUCATIU
L’Espai ofereix visites comentades amb tallers complementaris 
per als centres educatius

INFORMACIÓ AMICS DE L’ESPAI GUINOVART I 
CONCERTACIÓ DE VISITES EN GRUP
Telèfon 973 39 09 04 - A/e: info@espaiguinovart.cat

PATROCINA

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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Imatge: Vaca (Bos primigenius taurus). Joana Santamans, 2015. 
©Joana Santamans



La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

Joana Santamans: 120 x 120 Oli sobre fusta

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte dia 10 
d’octubre a les 11.00 h.

L’exposició romandrà oberta del 10 d’octubre de 2015 al 
10 de gener de 2016

Properes activitats

IX Trobada d’escriptors per la Pau
Novembre 2015

Guernica
Desembre 2015

Arbre de Nadal
Desembre 2015
     
       

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 1344-2015

Joana Santamans (Barcelona, 1977) llega a Agramunt con su ejército de 

animales. Son bichos con aires cosmopolitas, pero impregnados de su 

medio rural. Podríamos decir que estas bestias son como su creadora: 

proceden de la naturaleza, pero conectan con el ritmo urbano, lo que 

provoca una simbiosis equilibrada.  

Joana ha transitado por Els Hostalets de Pierola y Esparreguera, villas 

salpicadas por Montserrat; también por Londres y Nueva York, urbes 

gigantescas, y ha instalado su estudio en Barcelona. Se trata de pueblos 

y ciudades con sus ritmos, que han influido en su estilo. Es una artista 

multidisciplinar; la cerámica, muebles encontrados por la calle, papel y 

muros son soportes bienvenidos para plasmar su arte. En esta exposi-

ción la madera es el material elegido. Un conejo, una vaca, un cisne o 

un gallo son algunos de los protagonistas que muestran en primer plano 

su perfil bueno mientras observan al espectador. 

La artista siempre se acompaña de música, elemento inspirador que 

invita a hacer jugar los pinceles llenos de pintura al óleo con las aguas 

propias de la madera. Estas formas sinuosas del material son uno de los 

rasgos destacables en su estilo: el trazo baila con el soporte, pero a la 

vez las líneas de sus ilustraciones son seguras y netas, herencia de su 

formación en diseño gráfico. 

Como ella misma dice, su obra se puede definir como naturalista, es-

peranzadora, minuciosa, directa e inquietante. La inquietud la convierte 

en exploradora, y con este talante vino a Agramunt, donde enseguida 

conectó con Guinovart: el mismo vínculo con la naturaleza, un entorno 

lleno de estímulos y matices, animales salvajes y de corral que interac-

túan con nuestro animal interior, quizás doméstico, quizás salvaje. 

Así pues, presentamos esta exposición de Joana Santamans y su tribu 

de animales. 

Lara Vidal Santorum
Historiadora del arte

Joana Santamans (Barcelona, 1977) arriba a Agramunt amb el seu 

exèrcit d’animals. Són bestioles amb aires cosmopolites, però impreg-

nades del seu medi rural. Podríem dir que aquestes bèsties són com la 

seva creadora: vénen de la natura, però connecten amb el ritme urbà, 

la qual cosa provoca una simbiosi equilibrada. 

La Joana ha transitat pels Hostalets de Pierola i Esparreguera, viles 

esquitxades per Montserrat; també per Londres i Nova York, urbs ge-

gantines, i ha instal·lat el seu estudi a Barcelona. Es tracta de pobles 

i ciutats amb els seus ritmes, que han influït en el seu estil. És una 

artista multidisciplinària; la ceràmica, mobles trobats pel carrer, paper 

i murs són suports benvinguts per a plasmar-hi el seu art. En aquesta 

exposició la fusta és el material escollit. Un conill, una vaca, un cigne o 

un gall són alguns dels protagonistes que mostren en primer pla el seu 

perfil bo mentre observen l’espectador. 

L’artista sempre s’acompanya de música, element inspirador que 

convida a fer jugar els pinzells plens de pintura a l’oli amb les aigües 

pròpies de la fusta. Aquestes formes sinuoses del material són un dels 

trets destacables en el seu estil: el traç balla amb el suport, però alhora 

les línies de les seves il·lustracions són segures i netes, herència de la 

seva formació en disseny gràfic.

Com diu ella, la seva obra es pot definir com a naturalista, esperança-

dora, minuciosa, directa i inquietant. La inquietud la fa ser exploradora, 

i amb aquest tarannà va venir a Agramunt, on de seguida va connectar 

amb Guinovart: el mateix lligam amb la natura, un entorn ple d’estímuls 

i matisos, animals salvatges i de corral que interactuen amb el nostre 

animal interior, potser domèstic, potser salvatge.

Així doncs, presentem aquesta exposició de Joana Santamans i la 

seva tribu d’animals. 

Lara Vidal Santorum
 Historiadora de l’art
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