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

(Des)equilibris, Subirachs

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el proper dissabte dia 11 d'octubre
a les 19.00 hores.

L’exposició romandrà oberta de l'11d'octubre de 2014 al 4 de gener de 2015.

VIII Trobada d’Escriptors per la Pau
Novembre 2014

Nadal a l’Espai
Desembre 2014

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 1418-2014

Properes activitats

Imatge: Contrapès,  Subirachs 1962. Fotografia Gasull.
© Josep Maria Subirachs, VEGAP, Lleida, 2014.

(Des)equilibris, Subirachs

Josep Maria Subirachs, nacido en Barcelona en marzo de 1927, es considerado
uno de los mejores escultores de la segunda mitad del siglo XX. Uno de sus
anhelos profesionales era dedicarse a la arquitectura. Las condiciones humildes
de su familia dificultaron este sueño, y la escultura fue el camino más factible
para conectar con el mundo del volumen, el espacio, la estructura y la
construcción. Pero no solo nos obsequió con esculturas; el universo artístico
de Subirachs es mucho más extenso.

Subirachs era un gran trabajador. Su producción es enorme gracias a su
constancia y a su rigor. Su estilo evolucionó a lo largo de su trayectoria, según
el contexto, según el público, según las necesidades. Influenciado por los
talleres donde fue aprendiz, se inició con un estilo novecentista que rápidamente
abandonó por el expresionismo, del que derivó hacia la abstracción. Uno de
sus biógrafos, José Corredor-Matheos, define esa etapa como la de las
«penetraciones y tensiones». Son piezas de esa década, los sesenta, las que
son mayoría en la muestra, en las que podemos observar estas penetraciones
de las formas y cuerdas que se tensan para crear dualidades contrapuestas,
que expresan, de forma consciente o inconsciente, equilibrios, estabilidades,
gravitaciones, contrapesos, proporciones y armonías. El artista evolucionó
más aún, buscando en la nueva figuración lo que no podía transmitir con la
abstracción.

Los elementos simbólicos también acompañan toda la obra de Subirachs.
Una esbelta torre de Babel se impone en la sala, junto a laberintos y
construcciones imaginarias que echan de menos aquella arquitectura que no
pudo construir a lo largo de su vida. Sobre todo es en la obra pictórica donde
vemos estas construcciones imaginarias que se apoderan del espacio y
entablan diálogos mudos con esculturas que muestran formas similares.

La muestra enseña una de las facetas más destacadas del artista: la escultura.
De todos modos, no tenemos que olvidar que Subirachs cultivó también el
dibujo, la litografía, el grabado, la ilustración, la medalla, el tapiz, el cartel y
la escenografía. Las pinturas que se exponen son de los últimos años del
artista, pero su temática todavía trenza nexos con su trabajo de siempre.

Con esta exposición mostramos el Subirachs escultor a partir de su obra
abstracta de las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX y de la primera
década del siglo XXI. La torre de Babel, expresionista, se aferra a los símbolos
perennes de su producción. Los acrílicos que cuelgan en las paredes descubren
al último Subirachs, que, en la última etapa de su trayectoria, aún nos mostraba
sus deseos arquitectónicos buscando el equilibrio de las formas y de los
símbolos.

Lara Vidal Santorum
Historiadora del arte

(Des)equilibris, Subirachs

Josep Maria Subirachs, nascut a Barcelona el març del 1927, és considerat
un dels millors escultors de la segona meitat del segle XX. Un dels seus
anhels professionals era dedicar-se a l’arquitectura. Les condicions humils de
la seva família van dificultar aquest somni, i l’escultura va ser el camí més
factible per connectar amb el món del volum, l’espai, l’estructura i la construcció.
Però no només ens va obsequiar amb escultures; l’univers artístic de Subirachs
és molt més extens.

Subirachs era un gran treballador. La seva producció és enorme gràcies a
la seva constància i al seu rigor. El seu estil evolucionà al llarg de la seva
trajectòria, segons el context, segons el públic, segons les necessitats. Influït
pels tallers on fou aprenent, s’inicià amb un estil noucentista que ràpidament
abandonà per l’expressionisme, del qual derivà cap a l’abstracció. Un dels
seus biògrafs, José Corredor-Matheos, defineix aquesta etapa com la de
les «penetracions i tensions». Són peces d’aquesta dècada, els seixanta,
les que són majoria a la mostra, en les quals podem observar aquestes
penetracions de les formes i cordes que es tensen per crear dualitats
contraposades, que expressen, de manera conscient o inconscient, equilibris,
estabilitats, gravitacions, contrapesos, proporcions i harmonies. L’artista
encara evolucionà més, buscant en la nova figuració allò que no podia
transmetre amb l’abstracció.

Els elements simbòlics també acompanyen tota l’obra de Subirachs. Una
esvelta torre de Babel s’imposa a la sala, al costat de laberints i construccions
imaginàries que enyoren aquella arquitectura que no va poder bastir al llarg
de la seva vida. Sobretot és en l’obra pictòrica on veiem aquestes construccions
imaginàries que s’apoderen de l’espai i fan diàlegs muts amb escultures que
mostren formes similars.

La mostra ensenya una de les facetes més destacades de l’artista: l’escultura.
De totes maneres, no hem d’oblidar que Subirachs conreà també el dibuix,
la litografia, el gravat, la il·lustració, la medalla, el tapís, el cartell i l’escenografia.
Les pintures que s’exposen són dels últims anys de l’artista, emperò la seva
temàtica encara trena nexes amb el seu treball de sempre.

Amb aquesta exposició mostrem el Subirachs escultor a partir de la seva obra
abstracta de les dècades dels seixanta i noranta del segle XX i de la primera
dècada del segle XXI. La torre de Babel, expressionista, s’aferra als símbols
perennes de la seva producció. Els acrílics que pengen a les parets descobreixen
el darrer Subirachs, que, en l’última etapa de la seva trajectòria, encara ens
mostrava els seus anhels arquitectònics buscant l’equilibri de les formes i dels
símbols.

Lara Vidal Santorum
Historiadora de l’art


