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En Guino
avui

La Joan Prats i la Fundaci6 Vila
Casas recorden l’artista de la

realitat transformada i el color.
Per Eugbnia Sendra

CANY GUINOVART ENGEGAVA a finals del
2017 coincidint arab el des~ aniversari de
la mort de l’artista i culmina el 2019 arab
dues mostres que reivindiquen la figura d’un
creador en reinvenci6 constant. Guino, corn
l’anomenaven els amics, defensava transgredir
els limits de la pintura i va moure’s per estils,
processos i materials, sempre arab
la natura present.

A la galeria Joan Prats, arab
la qual va treballar durant tres
d~cades, revisiten l’obra d’entre
el 1975 ie11985 irecordenque
l’any 79 va ser brillant per a Josep
Guinovart, amb exposicions a
Nova York, Paris i a Barcelona
per triplicat (a la Fundaci6
Mir6 i ales galeries Joan Prats i
Trece). l~s una d~cada marcada
per l’informalisme, de creaci6
de peces hibrides (s6n pintura,
escultura o instal.laci6?, si ~s
que cal etiqueta). Destaquen els
fragments d’uralitaintervinguts

L;any Guinovartse
celebra a Barcelona
amb dues expos.

Per con~}ixer millor
un dels art[fexs
de I’avantguarda
catalana.

Galefia Joan Prats.
Balmes, 54. M: Passeig
de Gr~cia. Fins a128 de
febrer. Gratis.

-hi lligatroncs, hi aplica el color que faria
Guino tan reconegut- i les cartografies, vistes
zenitals de poblats realitzats arab fang, resultat
de la seva recent descoberta d’Alg~ria. Laterra,
l’africana, l’Agramunt interioritzat de hen i
elparatge de Castelldefels, on tenia l’estudi,
s’evoca a trav6 s del color torrat i la inclusi6

d’elements naturals, corn llavors o
flocs de palla. E1Guinovart in~dit
es troba en una petita col.lecci6
de quadres en collage que sembla
brollar de dins, tal corn suggeria
l’artista en una entrevista-aix6
hainspirat eltitol de la mostra,
Mat~ries en erupci6.

La Fundaci6 Vila Casas omplir~
tot l’EspaiVolart de guinovarts a
finals de gener; s’ha concebut corn
una antol6gica, la primeragran
mostra amb l’artista absent esdev6

una oportunitat per
rellegir i contemplar
la seva obra des de
l’avui. ¯
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