
Exposició d’obres del

Guinovart com a inspiració 07.09 - 03.11 2019 

Espai Guinovart 
(Agramunt, Lleida)

Plaça del Mercat, 1
25310 Agramunt

Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat
www.espaiguinovart.cat

Rbla. Catalunya, 68; entl. B
08007 Barcelona

Tel. 93 216 00 03 
info@galeriescatalunya.com
www.galeriescatalunya.com

HORARI
dijous 10:00–13:00
divendres 10:00–13:00
dissabte 11:00–14:00
 17:00–19:00
diumenge 11:00–14:00

SERVEI EDUCATIU visites comentades i tallers complementaris

ESPAI GUINOVART AGRAMUNTAMB LA COL·LABORACIÓ DE:

PROTECTORS CORPORATIUS:

Sr. Joan Uriach i Marsal
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Carrer Adrià Gual, 10
43206 Reus

Tel. 977 312 958
info@vermutmiro.com
www.vermutmiro.com



AB GALERIA D’ART Granollers
www.abgaleriadart.com

ÀGORA 3 GALERIA D’ART Sitges
www.agora.es

ANQUIN’S Reus
www.anquins.com

ANTONI PINYOL Reus
ww.antonipinyol.com

ARTEVISTAS GALLERY Barcelona
www.artevistas.eu

CANALS GALERIA D’ART Sant Cugat del Vallès
www.canals-art.com

ESPAI CAVALLERS 31/33 Lleida
www.espaicavallers.com

ESPAI G D’ART Terrassa
www.espaigdart.com

GALERIA COMAS Barcelona
www.galeriacomas.com

GALERIA CORTINA Barcelona
www.galeriacortina.com

GALERIA CROMO Barcelona
www.galeriacromo.com

GALERIA D’ART MAR Barcelona
www.grup-escola.com

GALERIA FOTOGRÀFICA ILMONDO Barcelona
www.ilmondogaleria.com

GALERIA JORDI PASCUAL Barcelona
www.galeriajordipascual.net

GOTHSLAND Barcelona
www.gothsland.com

IMAGINART GALLERY Barcelona
www.imaginart-gallery.com

L’ARCADA GALERIA D’ART Blanes
www.galerialarcada.com

OLIVART ART GALLERY Barcelona
www.olivartartgallery.com

OUT OF AFRICA GALLERY Sitges
www.outofafricagallery.com

TRAÇ D’ART GALLERY L’Estartit
www.tracdart.com

La Fundación Privada Espai Guinovart tiene el placer de 
acoger la exposición con las obras presentadas al III Certamen 
Miró&Art, organizado por el Gremio de Galerías de Arte 
de Cataluña (GGAC) y Vermuts Miró. La muestra reúne una 
selección de los trabajos realizados por treinta y dos artistas 
vinculados a las galerías de arte del GGAC, todos inspirados 
en el universo creativo de Josep Guinovart. El cuadro ganador, 
El dubte del títol de Núria Rossell —artista representada 
por AB Galeria d’Art—, ha sido el escogido por el jurado ya 
que ha sabido captar el espíritu de Guinovart a través de la 
incorporación de rasgos distintivos de su proceso creativo. 
Asimismo, la obra galardonada ilustra la botella del Vermut 
Reserva del año 2019, que también podréis ver en la exposición.

Esta muestra es el resultado de la complicidad entre el Espai 
Guinovart y el GGAC, que han querido unir sinergias para que 
el III Certamen Miró&Art formara parte de la conmemoración 
del Año Guinovart. De este modo, las dos instituciones han 
trabajado conjuntamente para que el espacio de Agramunt se 
convierta, una vez más, en un punto de encuentro de galeristas, 
artistas y profesionales de la cultura.

En el prospecto también disponéis del contacto de las galerías 
de arte que han presentado a sus artistas al Certamen y os 
invitamos a que descarguéis el catálogo de la exposición en 
formato digital y la app para móviles del GGAC.

La Fundació Privada Espai Guinovart té el plaer d’acollir 
l’exposició amb les obres presentades al III Certamen Miró&Art, 
organitzat pel Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC) i 
Vermuts Miró. La mostra reuneix una selecció dels treballs 
realitzats per trenta-dos artistes vinculats a les galeries d’art del 
GGAC, tots inspirats en l’univers creatiu de Josep Guinovart. El 
quadre guanyador, El dubte del títol de Núria Rossell —artista 
representada per AB Galeria d’Art—, ha estat el triat pel jurat 
perquè ha sabut captar l’esperit de Guinovart en incorporar trets 
distintius del seu procés creatiu. Així mateix, l’obra guardonada 
il·lustra l’ampolla del Vermut Reserva de l’any 2019, que també 
podreu veure a l’exposició.

Aquesta mostra és el resultat de la complicitat entre l’Espai 
Guinovart i el GGAC, que han volgut unir sinergies perquè el 
III Certamen Miró&Art formés part de la commemoració de l’Any 
Guinovart. D’aquesta manera, les dues institucions han treballat 
conjuntament perquè l’espai d’Agramunt es convertís, un cop 
més, en punt de trobada de galeristes, artistes i professionals 
de la cultura.

En aquest prospecte també disposeu del contacte de les 
galeries d’art que van presentar els seus artistes al Certamen 
i us convidem a descarregar-vos el catàleg de l’exposició en 
format digital i l’app per a mòbils del GGAC.

Baixa’t l’app del GGACBaixa’t el catàleg 

La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt 
i el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya es complauen 
a convidar-vos a l’exposició

Guinovart com a inspiració
Obres del Certamen Miró&Art III

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el 
dissabte 07 de setembre a les 12.30 h. 

L’exposició romandrà oberta del 
07 de setembre al 03 de novembre 2019 

Exposició actual a L’Espai

El cos fragmentat, Guinovart

21 de Juliol  - 10 Novembre 2019 

Propera exposició al Petit Espai:

Massana i Llotja treballen Guinovart

10 novembre 2019 - 02 de febrer 2020


