
5 setembre I 6 desembre 2015

El naixement, la maduresa i la mort són les tres grans etapes del cicle de la vida. Cada una és 
presentada en una de les galeries de l’Espai. «3» convida a fer el trajecte vital a través de les 
obres de Josep Guinovart.

La llavor i l’ou són embrions de vida, primers esglaons del llarg cicle. Ambdós elements són 
representatius i constants en l’art de Guinovart. L’ull del blat i Sense títol IX realcen el poder 
d’engendrament que té la llavor; en aquest cas, el gra ens recorda el sexe femení, porta de 
benvinguda a la vida. L’artista contempla el futur que ha d’esdevenir a partir de la natura; amb 
L’oeuf c’est l’espoir («L’ou és l’esperança») i el seu caràcter optimista alerta que en el futur 
sempre hi ha quelcom millor. 

L’experimentació aporta aprenentatge i conviu amb l’estabilitat a fi de sobreviure. La necessitat 
de reproduir-se també hi apareix; així, el cicle continua. Roselles de Sió I i Roselles al Tigris III 
plasmen la vermellor de la flor, el seu element reproductor. El floriment acompanya L’eclipsi: es 
fa de nit de manera momentània, són avisos de l’enfosquiment del dia; la Mort va apareixent 
com a evolució natural de la vida. 

La nit s’omple de foscor, com quan s’acaba la vida. Guinovart ens plasmà la nit a Blat i foscor. 
Però la nit, i la mort, no són només foscor; els estels que brillen són llavors que s’organitzen 
amb constel·lacions que ens guien perquè continuï la vida.

Retaule de blanc naixent (2007) és de les darreres obres de la seva trajectòria, i hi reapareix 
l’ou, en aquest cas desclòs; són vides ja encetades, potser ja viscudes. I els colors de la terra 
també hi són presents com l’element natural bàsic per a concebre la nova vida que aportarà 
una llavor. Guinovart ens convida, en un altar imaginari, a acomiadar el final de la vida deixant 
un futur esperançador, per seguir. 
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ACTIVITAT REALITZADA 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE

PATROCINA

HORARIS
Dijous i divendres de 10 a 13h.

Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 19h.
Diumenge d’11 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
Telefòn 973 39 09 04 - info@espaiguinovart.cat

www.espaiguinovart.cat
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La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dissabte dia 5 de setembre a les 20.00 h.
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Imatge: Retaule del blanc naixent. Josep Guinovart, 2007. Fotogasull S.L. ©Josep Guinovart, VEGAP, Lleida 2015
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El nacimiento, la madurez y la muerte son las tres grandes etapas del ciclo de la vida. Cada 
una se presenta en una de las galerías del Espai. «3» invita a hacer el trayecto vital a través 
de las obras de Josep Guinovart. 

La semilla y el huevo son embriones de vida, primeros escalones del largo ciclo. Ambos ele-
mentos son representativos y constantes en el arte de Guinovart. L’ull del blat y Sense títol IX 
realzan el poder de engendramiento que tiene la semilla; en este caso, el grano nos recuerda 
el sexo femenino, puerta de bienvenida a la vida. El artista contempla el futuro que tiene que 
acontecer a partir de la naturaleza; con L’oeuf c’est l’espoir («El huevo es la esperanza») y su 
carácter optimista alerta de que en el futuro siempre hay algo mejor. 

La experimentación aporta aprendizaje y convive con la estabilidad con el fin de sobrevivir. La 
necesidad de reproducirse también aparece, de modo que el ciclo continúa. Roselles de Sió I 
y Roselles al Tigris III plasman la rojez de la flor, su elemento reproductor. El florecimiento 
acompaña L’eclipsi: anochece de forma momentánea, son avisos del oscurecimiento del día; 
la Muerte va apareciendo como evolución natural de la vida. 

La noche se llena de oscuridad, como cuando se acaba la vida. Guinovart nos plasmó la noche 
en Blat i foscor. Pero la noche, y la muerte, no son solo oscuridad; las estrellas que brillan son 
semillas que se organizan con constelaciones que nos guían para que continúe la vida. 

Retaule de blanc naixent (2007) es de las últimas obras de su trayectoria, y reaparece el 
huevo, en este caso eclosionado; son vidas ya empezadas, quizás ya vividas. Y los colores de 
la tierra también están presentes como el elemento natural básico para concebir la nueva vida 
que aportará una semilla. Guinovart nos invita, en un altar imaginario, a despedir el final de la 
vida dejando un futuro esperanzador, para seguir.  
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