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Crear i recrear, transformar la situació, participar activament en el procés, això és resistir.
Michel Foucault
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La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte 2 de setembre a les 13h.
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PROTECTORS CORPORATIUS

ACTIVITAT REALITZADA  AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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Crear y recrear, transformar la situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir.
Michel Foucault

Guinovart
Cos, percepció i resistència

HORARIS
Dijous i divendres de 10 a 13h.

Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 19h.
Diumenge d’11 a 14h.

Cos, percepció i resistència.

Cuerpo, percepción y resistencia

SOCIS

Properes activitats             

Amb A d’amic
Bodegues Mas Blanch i Jové
La Pobla de Cérvoles
9 setembre | 12 desembre 2017 

Romà Vallès
Espai Guinovart d’Agramunt

7 octubre | 3 desembre 2017

L’exposició romandrà oberta del
2 de setembre de 2017 al

18 de febrer de 2018

La Botiga de l’Espai
a la Fira del Torró i de la Xocolata a
la Pedra d’Agramunt
7 i 8 d’octubre de 2017

Aquesta exposició mostra diverses peces que comparteixen la singular expressió 
de la corporeïtat del pintor català. Els seus traços, que arriben a ser ferotges en 
alguns punts, generen pintures plenes de potència, però també de fragilitat. Els 
cossos d’aquestes obres apareixen com a lloc privilegiat per l’experiència, i aquesta, 
com a possibilitat per a la generació d’espais de trobada, de diàleg i de complicitat. 
Allunyades de les representacions contemplatives, dels colors suaus i les pinzellades 
netes, característiques d’altres èpoques artístiques, com el Renaixement o el Modernisme 
català, les obres de Guinovart participen de la provocació, trenquen amb les proporcions 
apol·línies per reafirmar la vida sense fugir del desig ni de la sexualitat. Arriben a 
l’espectador i comparteixen amb ell la pulsió que només pot donar-se des del cos i 
que tanta por produeix encara en certs sectors, com el religiós. Els cossos, pintats 
en moltes ocasions sense rostre, propicien la possibilitat d’entendre’ls com allò altre 
o com quelcom nostre. La «innecessitat» de personalitzar i d’amagar cap de les 
seves parts permet percebre’ls com a expressió d’allò que compartim, que ens 
pertany, que ens pot unir o separar. Per aquesta raó, proposem una mirada estètica 
que parteix de la comprensió del cos com a condició necessària per a la resistència, 
i aquesta, com a articulació de la diferència. Resten a banda els oposats, la lluita de 
contraris i els binomis, per deixar lloc als matisos, a un cert grau de desobediència, 
en qualitat d’apoderament del propi cos, a la redescoberta del que som des de la 
fisicitat que ens caracteritza. Es tracta d’una resistència cap a la normativitat, al 
control dels cossos, al moviment i a la gestualitat cohibida, a les estructures rígides 
i a les línies i velocitats que imperen en la nostra vida, restringint els territoris per 
esdevenir. La percepció del cos present en les obres de Guinovart juga amb les 
formes i proporcions, experimenta amb la intimitat pròpia i amb la compartida, 
ressona amb el seu temps i amb l’actual, més enllà d’allò correcte. Ens demana 
compromís amb el context del qual formem part, però, sobretot, amb nosaltres 
mateixos.

Esta exposición muestra varias piezas que comparten la singular expresión de la 
corporeidad del pintor catalán. Sus trazos, que llegan a ser feroces en algunos 
puntos, generan pinturas llenas de potencia, pero también de fragilidad. Los 
cuerpos de estas obras aparecen como lugar privilegiado por la experiencia, y esta, 
como posibilidad para la generación de espacios de encuentro, de diálogo y de 
complicidad. Alejadas de las representaciones contemplativas, de los colores 
suaves y las pinceladas netas, características de otras épocas artísticas, como el 
Renacimiento o el Modernismo catalán, las obras de Guinovart participan de la 
provocación, rompen con las proporciones apolíneas para reafirmar la vida sin huir 
del deseo ni de la sexualidad. Llegan al espectador y comparten con él la pulsión 
que solo puede darse desde el cuerpo y que tanto miedo produce todavía en ciertos 
sectores, como el religioso. Los cuerpos, pintados en muchas ocasiones sin rostro, 
propician la posibilidad de entenderlos como lo otro o como algo nuestro. La 
«innecesidad» de personalizar y de esconder ninguna de sus partes permite 
percibirlos como expresión de lo que compartimos, lo que nos pertenece, lo que nos 
puede unir o separar. Por esta razón, proponemos una mirada estética que parte de 
la comprensión del cuerpo como condición necesaria para la resistencia, y esta, 
como articulación de la diferencia. Quedan a parte los opuestos, la lucha de contrarios 
y los binomios, para dejar paso a los matices, a un cierto grado de desobediencia, 
en calidad de empoderamiento del propio cuerpo, al redescubrimiento de lo que 
somos desde la fisicidad que nos caracteriza. Se trata de una resistencia hacia la 
normatividad, el control de los cuerpos, el movimiento y la gestualidad cohibida, las 
estructuras rígidas y las líneas y velocidades que imperan en nuestra vida, 
restringiendo los territorios para devenir. La percepción del cuerpo presente en las 
obras de Guinovart juega con las formas y proporciones, experimenta con la 
intimidad propia y con la compartida, resuena con su tiempo y con el actual, más 
allá de lo correcto. Nos pide compromiso con el contexto del que formamos parte, 
pero, sobre todo, con nosotros mismos.


