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HORARI D’HIVERN
Del 21 de setembre al 20 de juny
                   
de dimarts a divendres, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
dissabtes, d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h
diumenges, d’11 h a 14 h

DIES DE TANCAMENT
1 i 6 de gener, 1 de maig, 24 de juny, 25 i 26 de desembre
                   
SERVEI EDUCATIU
L’ Espai ofereix visites comentades amb tallers complementaris 
per als centres educatius.
                                                                         
INFORMACIÓ I CONCERTACIÓ DE VISITES EN GRUP
Reserva anticipada Tel | Fax: 973 39 09 04 

FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART

Plaça del Mercat, s/n



ACTIVITATS A L’ESPAI

4a Jornada de debat ART I COMPROMÍS
L’Espai Guinovart realitza la 4a edició de la jornada de debat en la que artistes i teòrics de l’art 
tractaran la relació entre art i compromís. Informació i inscripcions: espaiguinovart@teleline.es/ 
973 39 27 31.

Dissabte 20 de novembre, de 9.30 a 14.00h.

Il·lustracions, de Serafina Balasch Puig
Amb motiu del 40è. Aniversari de la Revista Sió d’Agramunt el Petit Espai acull una mostra dels 
treballs de Serafina Balasch Puig publicats a la revista.

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

Arnaldo Coen
Espacios invisibles
                      
                
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 24 
d’octubre a les 12.30 h.      
   
L’exposició romandrà oberta del 24 d’octubre al 12 de 
desembre de 2004. 

De la sèrie Torsos 1, 2004
Litografia sobre paper
55 x 37 cm

ARNALDO COEN
Mèxic, DF, 1940

Va començar com a autodidacte. Diego Rivera, a qui va conèixer l'any 1956, li va recomanar seguir 
pintant sense estudiar a cap escola d'art. De 1957 a 1960 va estudiar Arts Gràfiques i Disseny Gràfic 
amb Gordon Janes, el qual va enriquir el seu coneixement de la pintura.

El 1959 i 1960 va treballar al taller de Laurence Calgagno i va començar a experimentar amb 
l'expressionisme abstracte; amb tot, la seva primera exposició individual de 1963 va presentar 
expressionisme figuratiu; a partir de 1964 va endinsar-se en l'expressionisme fantàstic. Al llarg 
del seu desenvolupament artístic va començar a treballar amb pintures objecte i amb l'escultura, 
utilitzant com a tema principal el tors femení amb diferents tractaments.

A més de la pintura, des de 1964 fins al 1983, va realitzar environaments, escenografies i 
vestuaris per a obres de teatre i dansa on va utilitzar pannells, objectes mòbils i pintura sobre el 
cos que es van presentar a múltiples exposicions (Museu del Palacio de Bellas Artes, Biblioteca 
Benjamín Franklin, Museu Rufino Tamayo i diferents teatres de la ciutat de Mèxic).

L'any 1967 fou becat pel govern francès, i el 1972 va participar a la creació Robarte el arte, una 
pel·lícula que es va filmar i mostrar a Documenta 5 de Kassel (Alemanya). Des de 1977 a 1978 
va treballar amb un grup d'arquitectes de Dodoma (Tanzània) per a un projecte de disseny urbà 
de la nova capital. El 1980 va guanyar el Premi II de la Biennal Iberoamerica de Arte i des de 
1994 és membre del Sistema Nacional de Creadores.

Arnaldo Coen ha participat en més de 100 exposicions individuals i col·lectives a Mèxic i 
l'estranger. De les primeres sobresurten les realitzades a Galería Juan Martín (1964, 1965, 1969, 
1974 i 1979), Phoenix Art Museum (Arizona, USA, 1974), Museo de Arte Carrillo Gil (1982), 
Museu de Arte Moderno (Mèxic, DF, 1986), Palacio de Bellas Artes (Mèxic, DF, 1990), Museu 
Rayo (Colombia, 1995) Museo Nacional de la Estampa (Mèxic, DF, 1997) i La Casona (Mèxic,DF, 
2001), entre altres moltes. Té obra a diversos museus de Mèxic i Estats Units.

ARNALDO COEN: INTENCIONS I TEMPS

Arnaldo Coen és, sense cap dubte, un dels artistes més representatius de l'art mexicà de les 
últimes dècades. Aquesta primera exposició a Espanya de l'obra d'Arnaldo Coen (Mèxic DF, 
1940) serà un descobriment per a uns i una confirmació per a altres. Malgrat la seva trajectòria 
artística i intel·lectual desenvolupada pels circuits de l'art contemporani més prestigiosos de 
Mèxic: Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo del Palacio de Bellas Artes, i 
altres fòrums internacionals com Documenta de Kassell, The Union Court Gallery (San 
Francisco, EUA) o Pan American Union (Washington DC, EUA), la coneixença de la seva obra a 
Espanya i Europa ha estat, en comparació, escassa.

Arnaldo Coen pertany a la generació d'artistes que es va donar a conèixer a la dècada dels 
seixanta, desenvolupant un art compromès amb les dimensions simbòliques i poètiques de 
l'espai i de les imatges, alhora que s'arrela en el pensament més radical de l'art contemporani. 
Una lleugera revisió de la trajectòria artística de Coen recorda com, des de la seva primera 
exposició individual a la Galeria Mer-Kup l'any 1963, ja apareixen, a la seva pintura, els trets que 
seran constants en el conjunt de la seva obra: el gest, la matèria i el color, tres elements que es 
presentaran alternativament, dins d'un estètica informal, figurativa o abstracta.

Dotat d'un llenguatge personal, la seva obra té una complexitat que és el resultat de generar 
espais ambigus, que s'obren i es tanquen a l'espectador alhora que es repleguen sobre ells 
mateixos. Revela extraordinàries confrontacions que sorgeixen entre les transformacions de la 
figura humana, especialment el tors, que és el tema central de la mostra.

La intersecció entre els aspectes simbòlics i les formes precises que caracteritzen el seu treball, 
fa que l'enfocament més adequat per a descobrir la multiplicitat de les seves qualitats reclami 
renunciar a una aproximació retrospectiva per fer girar la seva presentació a l'entorn d'aquelles 
obres, algunes creades expressament per a aquesta exposició, que estan relacionades amb 
l'espai on s'exhibeixen.

A la Fundació Privada Espai Guinovart, on s'ha iniciat aquesta exposició itinerant per diverses 
ciutat europees, s'estableix un diàleg enriquidor i compromès entre l'obra d'Arnaldo Coen i la de 
Josep Guinovart. Aquest espai, un dels més significatius de Catalunya on els grans espais 
centrals són ocupats per les instal·lacions de Guinovart, és el lloc indicat per donar a conèixer 
l'obra de Coen.

La pròpia identitat de Coen crea una unitat espacial a l'entorn de la qual es va construint un 
recorregut on l'espectador se sent atret a la seva exploració, tot seguint la intuïció poètica o 
sensual d'aquesta obra que, com l'arquitectura, s'inspira en els preceptes del creixement orgànic 
per aplicar-los a la seva pròpia estructura.

Aquest mateix afany de totalitat entre obra i l’espai és el que ha motivat a l'artista per a concebre 
aquesta exposició, que aconseguirà una lectura que contribueixi a enriquir l'apropament i la 
comprensió d'aquest treball artístic que mereix tota la nostra atenció. Amb la present selecció 
d'obra recent, hem intentat representar una etapa que caracteritza el conjunt de la seva obra que 
permet valorar la transcendència del seu treball.    

ARNALDO COEN
México, DF, 1940

Comenzó como autodidacta. Diego Rivera, a quien conoció en 1956, le recomendó seguir 
pintando sin estudiar en ninguna escuela de arte. De 1957 a 1960 estudió Artes Gráficas y 
Diseño Gráfico con Gordon Janes, quien enriqueció su conocimiento de la pintura.

En 1959 y 1960 trabajó en el taller de Laurence Calgagno y comenzó a experimentar en el 
expresionismo abstracto; sin embargo, en su primera exposición individual en 1963, presentó 
expresionismo figurativo; a partir de 1964 incursionó en el expresionismo fantástico. En su 
desarrollo artístico comenzó a trabajar con pinturas objeto y con escultura, utilizando como tema 
principal el torso femenino con diferentes tratamientos.

Además de la pintura, entre 1964 y 1983, realizó environements, escenografías y vestuarios para 
obras de teatro y danza en los que utilizó paneles, objetos móviles y pintura sobre el cuerpo que se 
presentaron en múltiples exposiciones (Museo del Palacio de Bellas Artes, la Biblioteca Benjamín 
Franklin, el Museo Rufino Tamayo y diferentes teatros de la ciudad de México).

En 1967 es becado por el gobierno francés, y en 1972 participa en la creación Robarte el arte, 
una película que se filmó y se mostró en Documenta 5 de Kassel (Alemania). De 1977 a 1978 
trabaja en colaboración con un grupo de arquitectos en Dodoma (Tanzania) para un proyecto de 
diseño urbano de la nueva capital. En 1980 gana el Premio II de la Bienal Iberoamerica de Arte y 
desde 1994 es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Arnaldo Coen ha participado en más de 100 exposiciones individuales y colectivas en México y el 
extranjero. Entre las individuales sobresalen las realizadas en Galería Juan Martín (1964, 1965, 
1969, 1974 y 1979), en el Phoenix Art Museum (Phoenix, Arizona, E.U.A, 1974), en el Museo de 
Arte Carrillo Gil (1982), en el Museo de Arte Moderno (México, DF, 1986), en el Palacio de Bellas 
Artes (México, DF, 1990), en el Museo Rayo (Colombia, 1995), en el Museo Nacional de la 
Estampa (México, DF, 1997) y en La Casona (México, DF, 2001), entre muchas otras. Tiene obra 
en diversos museos de México y Estados Unidos.

ARNALDO COEN: INTENCIONES Y TIEMPOS

Arnaldo Coen es sin duda alguna uno de los artistas más representativos del arte mexicano de 
las últimas décadas. Esta  primera exposición en España de la obra de Arnaldo Coen (México DF, 
1940) será un descubrimiento para unos y una confirmación para otros. A pesar  de su trayectoria 
artística e intelectual desarrollada en los circuitos del arte contemporáneo más prestigiosos de 
México: Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo del Palacio de Bellas Artes, y 
otros foros internacionales  como Documenta de Kasse, The Union Court Gallery (San Francisco, 
EUA) o Pan  Americam  Union (Washington DC,  EUA), el conocimiento de su obra en España y 
Europa ha sido en comparación escasa.

Arnaldo Coen pertenece a la generación de artistas que se dio a conocer en la década de los 
sesenta, desarrollando un arte comprometido con las  dimensiones simbólicas y poéticas del 
espacio y  de las imágenes, a la vez que se enraíza en el pensamiento más radical del arte 
contemporáneo. Una somera revisión a la trayectoria artística de Coen recuerda cómo, desde su 
primera exposición individual en la Galería Mer-Kup en 1963, aparecen ya en su pintura los 
rasgos que serán constantes en el conjunto de su obra: el gesto, la materia y el color, tres 
elementos que se presentarán alternativamente, dentro de una estética informal, figurativa o 
abstracta.

Dotado de un lenguaje personal, su obra posee una complejidad que es el resultado de ese 
generar espacios ambiguos, que se abren y se cierran al espectador al mismo tiempo que se 
repliegan sobre sí mismos. Revela extraordinarias confrontaciones que surgen entre las 
transformaciones de la figura humana, en especial del torso, que es el tema central de esta 
muestra.

La intersección entre los aspectos simbólicos y las formas precisas que caracterizan su trabajo, 
hacen que el enfoque más adecuado para descubrir la multiplicidad de sus cualidades, requiera 
renunciar a una aproximación retrospectiva, para hacer girar su presentación en torno a aquellas 
obras,  algunas de ellas creadas expresamente para esta exposición, que están relacionadas con 
el espacio donde se exhiben.

En la Fundació Privada Espai Guinovart, donde se ha iniciado esta exposición itinerante por 
varias ciudades europeas, se establece un diálogo enriquecedor y comprometido entre la obra de 
Arnaldo Coen y la de Josep Guinovart. En este espacio, uno de los más significativos de 
Cataluña, donde los grandes espacios centrales los ocupan sendas  instalaciones de Guinovart, 
es el lugar  indicado para dar a conocer la obra de Coen.

La  propia identidad de Coen crea una unidad espacial en torno a la que se va construyendo un 
recorrido en el que el espectador se siente atraído para explorarlo, siguiendo la intuición poética o 
sensual de esta obra que, como la arquitectura, se inspira en los preceptos del crecimiento 
orgánico para aplicarlos a su propia estructura.

Este mismo afán de totalidad entre obra y espacio es el que ha motivado al artista a concebir esta 
exposición, que logrará una lectura que contribuye a enriquecer el acercamiento y la comprensión 
de este trabajo artístico que merece toda nuestra atención. Con la presente selección de obra 
reciente, hemos intentado representar una etapa que caracteriza el conjunto de su obra que 


