
America Sanchez
Romànic de prop
Tintes sobre paper

13 març I 22 maig 2016 
Agramunt (Lleida)

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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De la sèrie Romànic números 1, 2, 3, 4, 5 i 6 . America Sanchez, 2015



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

America Sanchez
Romànic de prop
Tintes sobre paper

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 13 
de març a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 13 de març de al 22 de 
maig de 2016

America Sanchez.
Retrats Romànics.
Tintes sobre paper.
Museu Nacional d’Art de Catalunya
28 de gener 2016 - 28 de març 2016

Properes activitats
D’Agramunt a Montserrat. Visita “Geografies Emocionals”
3 d’abril 2016

Sant Jordi a l’Espai
23 d’abril 2016

Portes i Obertures 
21 maig 2016

Dia Internacional dels Museus
21 de maig

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 186-2016

Románico de cerca

La colección de dibujos «Románico de cerca» llega a Agramunt. El ar-

tista responde al nombre de America Sanchez, identificación artística 

de Juan Carlos Pérez Sánchez (Buenos Aires, 1939). Firma sus obras 

homenajeando a su madre, a la vez que adopta una estrategia para dife-

renciarse y destacar, ya que su nombre original conducía a confusiones 

con otros artistas de la escena. Sanchez, que cuenta con una trayectoria 

profesional de cincuenta años en Barcelona, es uno de los diseñadores 

más destacados de Cataluña; así se reconoció con el Premio Nacional 

de Diseño de 1992. Sus proyectos iban acompañados por otras prácti-

cas artísticas, como el dibujo y la fotografía. También debemos destacar 

que su aprendizaje fue autodidacta hasta llegar a ser profesor. Pero, 

como él dice: «Enseñando aprendí». Últimamente su creación artística 

se basa principalmente en dibujos; trabaja en formato de series, mos-

trando distintos contenidos, y con técnicas variadas.  

El artista descubrió el estilo medieval cuando llegó a Europa, y desde 

entonces lo tiene presente. Pero es cuando está inmerso en el mundo 

del dibujo, perdiéndose por las salas del Museu Nacional (MNAC) y por 

los libros monográficos del románico de los museos de Solsona y Vic, 

que empieza a tomar detalles de estas grandes piezas de la historia del 

arte y las reproduce en su taller, descontextualizándolas de su espacio, 

dándoles más tamaño que el original y alterando sus colores; una nece-

sidad que surge de la imposibilidad de conseguir las mismas tonalidades 

y del aburrimiento que le provoca copiarlo perfectamente. Con este mé-

todo, America llena carpetas con retratos, detalles, animales y texturas 

del románico catalán, hechos con tintas sobre papel y con unas dimen-

siones de pequeño formato. El estilo que nos trae a Agramunt conecta 

con el arte bruto y el outsider, un arte sin límites.

«Románico de cerca» invita a ver el románico con otra mirada, una lec-

tura hecha por un artista con una larga trayectoria. Son los pequeños 

detalles de los grandes murales medievales que se convierten en piezas 

únicas. El románico todavía empapa nuestro arte y nuestra cotidianidad; 

es un estilo que, después de más de mil años, sigue siendo un referente.  

Lara Vidal Santorum
Historiadora del arte

Romànic de prop

La col·lecció de dibuixos «Romànic de prop» aterra a Agramunt. L’ar-

tista respon al nom d’America Sanchez, identificació artística de Juan 

Carlos Pérez Sánchez (Buenos Aires, 1939). Firma les seves obres ho-

menatjant la seva mare, alhora que adopta una estratègia per diferen-

ciar-se i destacar, ja que el seu nom original conduïa a confusions amb 

altres artistes de l’escena. Sanchez, amb una trajectòria professional 

de cinquanta anys a Barcelona, és un dels dissenyadors més destacats 

de Catalunya; així es va reconèixer amb el Premi Nacional de Disseny 

del 1992. Els seus projectes anaven acompanyats d’altres pràctiques 

artístiques, com el dibuix i la fotografia. També cal destacar que el seu 

aprenentatge va ser autodidacte fins a arribar a ser professor. Però, 

com ell diu: «Enseñando aprendí». Darrerament la seva creació artís-

tica es basa principalment en dibuixos; treballa en format de sèries, 

mostrant diferents continguts, i amb tècniques variades. 

L’artista va descobrir l’estil medieval quan va arribar a Europa, i des 

de llavors el té present. Però és quan està immers en el món del di-

buix, perdent-se per les sales del Museu Nacional (MNAC) i pels llibres 

monogràfics del romànic dels museus de Solsona i Vic, que comença 

a agafar detalls d’aquestes grans peces de la història de l’art i les re-

produeix al seu taller, descontextualitzant-les del seu espai, donant-los 

més grandària que l’original i alterant-ne els colors; una necessitat que 

surt de la impossibilitat d’aconseguir les mateixes tonalitats i de l’avo-

rriment que li provoca copiar-ho perfectament. Amb aquest mètode, 

America omple carpetes amb retrats, detalls, animals i textures del 

romànic català, fets amb tintes sobre paper i amb unes dimensions de 

petit format. L’estil que ens porta a Agramunt connecta amb l’art brut i 

l’outsider, un art sense límits.

«Romànic de prop» convida a veure el romànic amb una altra mirada, 

una lectura feta per un artista amb una llarga trajectòria. Són els petits 

detalls dels grans murals medievals que esdevenen peces úniques. El 

romànic encara amara el nostre art i la nostra quotidianitat; és un estil 

que, després de més de mil anys, segueix sent un referent. 

Lara Vidal Santorum
 Historiadora de l’art
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