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ACTIVITAT REALITZADA AMB LA COL·LABORACIÓ DE HORARIS
Horari provisional degut a les restriccions covid-19:
Dijous i Divendres de 10.00 h a 13.00 h
Dissabte i Diumenge d’11.00 h a 14.30 h

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
Telèfon 973 39 09 04 - A/e: info@espaiguinovart.cat

PROTECTORS CORPORATIUS
Sr. Joan Uriach i Marsal

Plaça del Mercat, s/n          Tel  Fax: 973 39 09 04
25310 Agramunt                 www.espaiguinovart.cat
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Imatge: Josep Guinovart, anys 60: Fotografia de Carme Sala.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Jordi Alcaraz, Frederic Amat, Alfons Borrell, Josep Maria Camí,
  Tono Carbajo, Germán Consetti, Jordi Fulla, Antoni Llena, 

Anna Llimós, Laia Noal, Guillermo Pfaff, Gerard Sala i Guim Tió



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

Guinovart després de Guinovart

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge 21 de 
març de 2021 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 21 de març al 12 de setembre 
de 2021.

Properes activitats                

Activitats al Petit Espai 

Jordi Alcaraz
25 d’abril I 24 d’octubre 2021 

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL L 125-2021

Guinovart después de Guinovart

Josep Guinovart es uno de los artistas catalanes más influyentes de la segun-

da mitad del siglo XX. Su carácter inquieto y cargado de curiosidad lo llevó a 

explorar nuevas vías de expresión plástica que contribuyeron notablemente 

a la apertura y modernización de las artes de toda la península ibérica. No 

es extraño, pues, que sus aportaciones y las de su generación hayan dejado 

poso en las generaciones que lo han sucedido. Es por este motivo que esta 

exposición -planteada como un ejercicio de asociación visual y conceptual- 

pretende establecer vínculos entre la obra de Josep Guinovart y la de artistas 

-casi todos de generaciones posteriores a la suya- de tendencias y edades 

muy variadas. 

Hemos seleccionado un total de trece artistas que constituyen una repre-

sentación amplia y transversal del arte catalán de los últimos años. Algunos 

han recibido una influencia directa de Guinovart, fruto de una relación de 

amistad o de maestría. Otros no conocieron personalmente al artista, pero 

se declaran admiradores de su obra y han explorado -con personalidad y 

aportaciones propias, eso sí- caminos por los que Guinovart también había 

transitado. Otros, sin embargo, forman parte de esta selección por el simple 

hecho de desarrollar una obra que, a pesar de ser totalmente contemporánea 

y formalmente alejada del mundo de Guinovart, tiene puntos de contacto con 

la suya. 

A veces, el punto de unión es formal o técnico, pero en otros casos se trata 

de una relación conceptual o, simplemente, de temática o carácter. El mundo 

plástico de Guinovart es tan amplio y variado que resulta incluso sencillo en-

contrar elementos que, de un modo u otro, perviven en la obra de sus suce-

sores. A través de esta selección se establece un diálogo estimulante entre la 

obra de Guinovart y la de Jordi Alcaraz, Frederic Amat, Alfons Borrell, Josep 

Maria Camí, Tono Carbajo, Germán Consetti, Jordi Fulla, Antoni Llena, Anna 

Llimós, Laia Noal, Guillermo Pfaff, Gerard Sala y Guim Tió. Seguramente sea 

la prueba más clara de la vigencia del legado artístico de Josep Guinovart.

Bernat Puigdollers
Comisario de la exposición

Guinovart després de Guinovart 

Josep Guinovart és un dels artistes catalans més influents de la segona mei-

tat del segle XX. El seu caràcter inquiet i carregat de curiositat el va dur 

a explorar noves vies d’expressió plàstica que contribuïren notablement a 

l’obertura i la modernització de les arts de tota la península Ibèrica. No és 

estrany, per tant, que les seves aportacions i les de la seva generació hagin 

deixat pòsit en les generacions que l’han succeït. És per aquest motiu que 

aquesta exposició -plantejada com un exercici d’associació visual i concep-

tual- pretén establir lligams entre l’obra de Josep Guinovart i la d’artistes 

-gairebé tots de generacions  posteriors a la seva-  de tendències i edats ben 

diverses. 

Hem seleccionat un total de tretze artistes que constitueixen una representa-

ció àmplia i transversal de l’art català dels darrers anys. Alguns han rebut una 

influència directa de Guinovart, fruit d’una relació d’amistat o de mestratge. 

D’altres no conegueren personalment l’artista, però es declaren admiradors 

de la seva obra i han explorat -amb personalitat i aportacions pròpies, això 

sí- camins pels quals Guinovart també havia transitat. D’altres, però, formen 

part d’aquesta selecció pel simple fet de desenvolupar una obra que, malgrat 

ser totalment contemporània i formalment allunyada del món de Guinovart, 

té punts de contacte amb la seva. 

De vegades, el punt d’unió és formal o tècnic, però en altres casos es trac-

ta d’una relació conceptual o, simplement, de temàtica o caràcter. El món 

plàstic de Guinovart és tan ampli i divers que resulta fins i tot senzill trobar-hi 

elements que, d’alguna manera o altra, perviuen en l’obra dels seus succes-

sors. A través d’aquesta selecció s’estableix un diàleg estimulant entre l’obra 

de Guinovart i la de Jordi Alcaraz, Frederic Amat, Alfons Borrell, Josep Maria 

Camí, Tono Carbajo, Germán Consetti, Jordi Fulla, Antoni Llena, Anna Lli-

mós, Laia Noal, Guillermo Pfaff, Gerard Sala i Guim Tió. Segurament aquesta 

és la prova més clara de la vigència del llegat artístic de Josep Guinovart.

Bernat Puigdollers
Comissari de l’exposició
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