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La Fundació Suñol rellegeix el segle XX en una exposició que planteja dotze difilegs entre artistes emparellats

La Fundació Suñol insta un altre cap el
públic a escodrinyar els secrets de la seva
fascinant col-lecció en una exposicié molt
pedagógica que posa en escena les afini-
tats i les discrepáncies deis artistes que

han tractat els mateixos temes. No és una
fórmula expositiva nava, sinó més aviat
ben característica del segle XX. Manlle-
van! el títol d'uoa obra inédita de Pietro
Consagra, Colloquio, la Fundació Suñol

presenta fins al 3 d' octubre la proposta
Col-loquis. Primera part -cosa que vol
dir que contínuará-, en que articula sug-
gestius diálegs entre Dalí i Pone, Arp i
Fontana i Calder i Miró, entre d'altres.

MARIA PALAU I Barcelona
• Que uneix i que separa les cadires de
Jaume Xifra i.Antoni Tapies? 1els petons
de Manolo Quejido i José Jardiel? lIes ca-
rnes de Joan Rom i Albertó Giacometti?

A partir de la gestació del
cubisme, l' art anira enea-
denant velocment i sense
possibilitat de tornada· tot
de canvis radicals de ten-
dencia i ideologia que fa-
ran del XX un segle apas-
sionant. Aquest perfode
tan especial, el de les
avantguardes, té un espai
privilegiat en la col-lecció
de la Fundació Suñol.
D' aquí que la primera part
deis Col-loquis, unes con-
verses entre artistes empa-
rellats, s'ha dedicat a1s ar-
tífexs d'aquestes revolu-
cions artístiques,
Artistes sovint ideológi-

cament antagónics, hereus
de tradicions ¡de referents
diferents, han tractat, mal-
grat tot, uns mateixos te-
mes. E1s mateixos? Apa-
rentment, sí... o en realitat
no? Aquest laberint que
condueix a discrepáncies i
a coincidencies entre artis-
tes proxi ms temáticarnent

Chaise de safon d'art(1974), de Xilra, I Butaca (19B7), de Tiíples./FuNDAClÓ SU~OL

col-loqui entre Salvador
Dalí i Joan Pone, per ex-
empleo posa l'emfasi en la
capacital imaginativa i en
les obsessions que domi-

nen la ment d'aquests dos
creadors tan fills del sur-
realisme. No té, pero, res a
veure amb la complicitat
que hi ha entre Alexander

s'ha instal-lat a la Funda-
ció SuñoL S'exposen 24
obres, lotes procedents del
fons de la institució, divi-
dides en dotze diálegs, El

Calder i Joan Miró, que es
consideren sense dissimul
font d'inspiració l'un de
l'a1tre.
En el cas de Juli Gonzá-

lez i Anthony Caro, tots
dos parteixen d'un llen-
guatge basat en l' abstrae-
ció, i si bé bi ha conne-
xions en la materia, afIo-
ren les divergencies en la
vinculació amb l'espai. El
mateíx passa amb Jean
Arp i Lucio Fontana: tots
dos proclamen que cal mi-
rar la natura per concebre
l' art, pero els seus mons
orgánics estan molt lluny
l'un de I'altre.
José J ardiel i Manolo

Quejido, símbols de la tor-
nada a la figuració, articu-
len els respectius discursos
al voltant d' un peló, que
doten d'un compromís so-
cial en el context de la -de-
cadencia franquista. En les
obres d' Alberto Giacomet-
ti i Joan Rom, el tema en

comú és una cama i un peu,
respectivament En tOISdos
es percep una aura angoi-
xant, pero la cama de Gia-
cometti és accentuadament
existenciaJista. Antoni Tá-
pies i Jaume Xifra, el pri-
mer amb una butaca i el se-
gODamb una cadira, qües-
tionen les Ilibertats de I'in-
divido amb sentiments de
nostalgia o angoixa,
Els diálegs entre Sichiro

Enjoji i Luis Gordillo; Pie-
tro Consagra i Luis Gordi-
llo UD altre cap; Sean Scu-
lIy i Juan Uslé; Zusb i José
Noguero, i Nino Longo-
bardi i Manolo Valdés
completen el recorregut.
L'excusa per anar a visitar
l' exposició pOI ser una al-
tra: tres de les obres que
s' exposen son inedites,
Bourgeon. sur coupe
(1960), d' Arp; Une lune
bleue (1971), de Calder, i
Colloquio (1955). de Con-
sagra
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