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ÀMBIT Galeria d’art es complau a presentar l’exposició 

JOAN CARDELLS  
inventari 

 

Joan Cardells, R-1040, 2002. Grafit sobre paper, 102 x 153,5 cm 

 

ÀMBIT Galeria d’Art participa al Barcelona Gallery Weekend amb una 
selecció d’obres de l’artista valencià Joan Cardells, figura de relleu en l’art 
contemporani nacional i internacional i sinònim de dibuix. 

L’exposició s’inaugurarà el proper dimecres 26 de setembre a les 19.00 h i es 
podrà visitar fins al 10 de novembre del 2018.  

El divendres 28 de setembre, en el marc de les activitats del Barcelona 
Gallery Weekend la galeria acollirà la xerrada entre el crític J.F. Yvars i l’artista 
Joan Cardells, a la qual seguirà un brunch ofert per Colmado Quilez. 

Amb la sobrietat i l’equilibri que caracteritza la seva 
obra, Cardells gaudeix del plaer de poder expressar-se amb els elements 
bàsics del dibuix: paper i grafit “comuns”, amb els quals duu a terme una 
exploració meticulosa i constant dels objectes que el fascinen. Olives, 
carabasses, jaquetes, pantalons, dipòsits d’aigua, sostres d’uralita, magranes, 
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bacallà, melons, Michelin (mascota de pneumàtics), olles, galls, ànecs, i, 
en obres més recents, panotxes. Aquests objectes, lluny de ser tractats 
només des del punt de vista figuratiu, són descontextualitzats, abstrets i 
depurats; deriven de la memòria de l’artista, venen de les ferreteries que tant 
el fascinen, però estan privats de simbolisme i funció.  

En el plantejament expositiu, els dibuixos d’objectes dialoguen amb l’ 
escultura-objecte i fan evident l’estricta relació que existeix entre els 
dibuixos i escultures de l’artista. De fet, en la poètica de Cardells no es 
poden concebre les dues disciplines separadament, ja que l’una sempre 
es nodreix de l’altra. Sovint, en el seu “exercici” de dibuix, l’artista utilitza i 
reutilitza les seves escultures com a model (contraposat als models 
humans clàssics) i la mateixa textura del fibrociment i uralita, element de 
construcció de les seves primeres escultures, acaba segellant el lligam 
entre les seves escultures i dibuixos:  les petites formes semigeomètriques de 
l’amiant, en desús com a element constructiu, es troben 
reproduïdes constantment i repetidament als dibuixos com a textura dels 
objectes, una pell artificial dels materials orgànics aquí inventariats.  

 

1978, 2007, Cel·lulosa, 125 x 64 x 16 cm. 

 

Joan Cardells neix a València l’any 1948. Es gradua a l'Escola Superior de 
Belles Arts de València i a partir de 1977 inicia una sèrie de dibuixos i 
escultures en uralita i cartró cosit amb les quals comença a desenvolupar, 
dins d'un repertori temàtic restringit, les possibilitats tècniques i poètiques 
del grafit. 
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Té una amplia trajectòria artística caracteritzada per exposicions en galeries 
(Valencia, Madrid, Barcelona, San Sebastián) i museus nacionals i 
internacionals: Institut Valencià d’Art Modern (IVAM); Sala Parpalló, Diputació 
de València; Fundació Miró; Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de 
Chile i Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre d’altres. És 
Académico de Número de la Real Acadèmia de Belles Arts de Valencia. 
 
La seva obra es troba en importants col·leccions: l’Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM); la Diputació de València; Col·lecció Banc de València; 
Col·lecció Bancaixa; Colección de la Comunidad de Madrid; Fundació La 
Caixa; The Chase Manhattan Bank, Nueva York. 
 

Desitgem que aquesta exposició desvetlli el vostre interès i confiem que 
podrem saludar-vos personalment en el decurs de la inauguració.  Per a més 
informació sobre l’exposició, no dubteu a posar-vos en contacte amb la 
galeria.  
 
 
 
FITXA TÈCNICA:  
 
Títol: Joan Cardells “inventari” 

Tècnica: dibuix i escultura 

Artistes: Joan Cardells 

Inauguració: a les set de la tarda 

Dates exposició: 22 de setembre – 10 de novembre del 2018 

Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h 

Lloc: ÀMBIT Galeria d’Art, Consell de Cent, 282 08007 Barcelona  

Tel.: (34) 93 488 1800 ambit@ambitgaleriaart.com www.ambitgaleriaart.com 

 

 


