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FundacióSuñol:capítolsegon

El museu privat del passeig de Gràcia presenta la segona part de la seva
col·lecció, amb obres que il·lustren l’evolució de l’art en els últims trenta anys

Montse Frisach
BARCELONA

El passat mes de maig obria
les portes al públic la funda-
ció privada Suñol, que per
primer cop exposava la
col·lecció de l’empresari
Josep Suñol. La fundació es
presentava en societat amb
obres del període 1915-
1995. Passats deu mesos i
després que hagin visitat
l’espai 6.000 persones, ara
la fundació inicia el seu
segon capítol amb la presen-
taciód’uncentenardepeces
més de la col·lecció Suñol,
aquest cop majoritàriament
de les dècades dels anys 80 i
els 90.

Es tracta d’un fons forço-
samentheterodoxqueil·lus-
tra el “moment més pletò-
ric” de Suñol pel que fa a la
seva complicitat amb els ar-
tistes, segons explica l’escul-
tor i director de la fundació
Sergi Aguilar. “És en aquest
moment quan Suñol visita

molts tallers d’artista i com-
pra obres directament als
seus creadors. Per això mol-
tes de les peces que s’expo-
sen ara no s’havien vist mai
en públic”, afegeix Sergi
Aguilar.

La mostra, en la què
abunden les obres d’artis-
tes catalans, il·lustra l’inte-
rès de Suñol, sempre cen-
trant-se en la pintura, el di-
buix i l’escultura, per estils
diversos que testimonien
les tendències del període
representat, com la nova
escultura britànica, la tran-
savantguarda italiana o el
neoexpressionisme ale-
many. Però també hi ha
força obres conceptuals dels
anys 70, que actuen com a
contrapunt de la resta de la
col·lecció.

La benvinguda al visitant
la donen dos quadres d’estè-
tica ben diferent: Nàpols
(1982),deNinoLongobardi,
amb la figura humana com
a protagonista, com és habi-

tual en un representant de
la transavantguarda italia-
na, i Fragment díscol
(1991), d’Antoni Abad, una
impressió feta en Sca-
nachrome. A partir d’aquí
l’exposició representa obres
de pintors com Luis Gordi-
llo, Miquel Barceló o José
Manuel Broto, i escultures
com la Prestatgeria, de
Carme Calvo. En una sala
dedicada a l’escultura preci-
sament es pot veure una
vespa comprimida amb una
signaturaqueporta les inici-
als J.S. i que podria ser una
creació del mateix Josep
Suñol.

A més d’aquesta mostra,
el pròxim dia 21 la fundació
iniciarà la seva programació
de l’espai anomenat Nivell
Zero amb una exposició de
José Noguero. ■

*
1970-2001,FUNDACIÓ SUÑOL.
PASSEIG DE GRÀCIA, 98.
BARCELONA. FINS AL 31/12El díptic ‘Nit americana’, de Tomás Gómez, està pintat sobre paper ■ JOSEP LOSADA


