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

El primer humà va ser un artista

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge dia 10 
de febrer a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 10 de febrer al 19 de maig 
de 2019.

Properes activitats

El cos fragmentat 
Espai Guinovart
2 juny I 29 setembre 2019 

Fora de L’Espai

Josep Guinovart - La realitat transformada
Espais Volart Barcelona Fundació Vila Casas
24 gener | 18 maig 2019 

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 61-2019

El primer humà va ser un artista

L’antropòleg Alexander Alland (1977) definia l’art com un conjunt integrat 
pel joc, la forma, l’estètica i la transformació. Fonamentalment centra-
va la seva atenció en els elements de transformació-representació que 
emergeixen amb una estètica assolida (Harris, 581, 1981). En aquest 
sentit, l’obra de Guinovart està trufada d’elements que pertanyen a 
aquesta manera d’entendre l’art com a manifestació primitiva de pulsió 
primigènia. 

El propi artista expressava en una entrevista realitzada amb motiu de 
l’exposició Guinovart. Obres del 1948 al 2002 que art i ésser humà són 
la mateixa cosa en comunió amb l’espai espiritual i l’espai físic: L’art és 
l’home, i aquí hi ha un gran dubte, un gran interrogant (…). Amb tota 
passió, Mondrian manifestava que l’art no seria necessari quan l’ésser 
humà entrés en la racionalitat, abandonant la naturalesa (…). L’art és 
l’home, no és possible entendre l’espai espiritual sense l’espai físic.  Els 
components de la vida humana es representen a partir de la materialitat, 
el pensament i l’ensomni. 

Aquesta visió de l’homo sapiens com a animal artístic i animal de la cer-
ca està present amb una autenticitat plàstica i numinosa, des d’un cabal 
imaginatiu que permet anar de la imatge quotidiana a l’abstracció i d’aquí 
a la creació única i l’espai místic. Aquesta idea està molt present en 
obres com L’ull del Blat, Constel.lació de Cendra i Caps, Amor i Cendra, 
entre d’altres que integren la mostra. El joc de l’ambigüitat, de la contra-
dicció, la creació del pensament des del zero iniciàtic eleva cada obra a 
una dimensió gairebé sagrada o litúrgica. En la selecció d’obra trobem 
tres motius centrals: el quotidià i l’espiritual com a font de coneixement, 
l’apel·lació a les deïtats i a l’univers creador i la construcció-deconstruc-
ció constant d’ésser humà.

El títol d’aquesta proposta està inspirat en el cèlebre article de Barnett 
Newman El primer home va ser un artista (publicat originalment com The 
first man was an artist, a The tiger’s eye, n. 1, 1947), on es manifesta 
aquesta idea de recuperació del gest poètic inicial que va empènyer a 
l’ésser humà a buscar més enllà del present fins els confins de l’univers 
i els estels per trobar-se a si mateix; aquest primer gest, sens dubte,  va 
ser el d’un artista. Guinovart ho recupera en cada creació, cada motiu 
artístic és una voluntat de recuperació d’aquest primer gest humà, de 
trencar-ho i tornar a repensar la naturalesa humana, la qual cosa ens 
condueix al plantejament del principi: el primer humà va ser un artista.

Harris, M. (2009). Introducció a la Antropologia. Madrid, Espanya: Alian-
za Editorial.
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El primer humano fue un artista

El antropólogo Alexander Alland (1977) definía el arte como un conjunto 
integrado por el juego, la forma, la estética y la transformación. Fun-
damentalmente centraba su atención en los elementos de transforma-
ción-representación que emergen con una estética lograda (Harris, 581, 
2009). En este sentido, la obra de Guinovart está trufada de elementos 
que pertenecen a esa manera de entender el arte como manifestación 
primitiva de pulsión primigenia. 

El propio artista expresaba en una entrevista realizada con motivo de la 
exposición Guinovart. Obres del 1948 al 2002 que arte y ser humano son 
la misma cosa en comunión con el espacio espiritual y el espacio físico: 
El arte es el hombre, y aquí hay una gran duda, un gran interrogante (…). 
Con toda pasión, Mondrian manifestaba que el arte no sería necesario 
cuando el ser humano entrara en la racionalidad, abandonando la na-
turaleza (…). El arte es el hombre, no es posible entender el espacio 
espiritual sin el espacio físico. Los componentes de la vida humana se 
representan a partir de la materialidad, el pensamiento y la ensoñación. 

Esta visión del homo sapiens como animal artístico y animal de la bús-
queda está presente con una autenticidad plástica y numinosa, desde un 
caudal imaginativo que permite ir de la imagen cotidiana a la abstracción 
y de aquí a la creación única y el espacio místico. Esta idea está muy 
presente en obras como L’ull del Blat, Constel·lació de Cendra i Caps, 
Amor i cendra, entre otras que integran la muestra. El juego de la ambi-
güedad, de la contradicción, la creación del pensamiento desde el cero 
iniciático eleva cada obra a una dimensión casi sagrada o litúrgica. En 
la selección de obra encontramos tres motivos centrales: lo cotidiano y 
lo espiritual como fuente de conocimiento, la apelación a las deidades 
y al universo creador y la construcción-deconstrucción constante de ser 
humano.

El título de esta propuesta está inspirado en el célebre artículo de Bar-
nett Newman El primer hombre fue un artista (publicado originalmente 
como The first man was an artist, en The tiger`s eye, n. 1, 1947), donde 
se manifiesta esta idea de recuperación del gesto poético inicial que 
empujó al ser humano a buscar más allá del presente hasta el confín del 
universo y las estrellas para encontrarse a sí mismo; este primer gesto, 
sin duda, fue el de un artista. Guinovart lo recupera en cada creación, 
cada motivo artístico es una voluntad de recuperación de este primer 
gesto humano, de romperlo y volver a repensar la naturaleza humana, 
lo que nos conduce al planteamiento del principio: el primer humano fue 
un artista. 

Harris, M. (2009). Introducción a la Antropología. Madrid, España: Alian-
za Editorial.
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