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Vaig conèixer en Joanic quan se’m va oferir per fer un videoclip
d’una cançó meva després d’un concert. L’entusiasme forma part
de la seva manera de ser i la trasllada al seu art.
A grans trets diria que el Joanic artista té la intenció de deixar fora
tot el que és superficial per anar destilant l’obra fins que el que en
quedi representi una cosa essencial que no costi d’entendre però
que abraci conceptes profunds, intangibles, metafísics.
Per això és molt important la seva vinculació amb el material ja
sigui pintura, paper, fusta… aquest vincle l’ajuda a tenir ancorada
la seva obra a terra, en contacte amb les coses i lluny de l’art
purament conceptual en el qual l’obra acaba esdevenint un
apèndix més que un subjecte. No, en aquests quadres i la resta
de l’obra hi veiem una cura destinada a que gaudim de l’obra i
després ens enlairem amb les seves ressonàncies en comptes de
fer aquest viatge al revés.
Una altra característica que destacaria és el binomi paisatge/
individu. A gairebé tots els quadres trobem un sol personatge
immers en el paisatge. Aquest individu està en contraposició
al paisatge que contempla com a observador, en alguns casos
fins i tot es percep l’abisme entre ell i l’immens paisatge però
paradoxalment també veiem que en forma part, que hi està
integrat. Sembla que ens vulgui dir que som observador i part a
la vegada.

Músic (sèrie cartolines).
Cartolina retallada muntada sobre fusta.
26 x 26 x 15 cm.

Retrat. Acrílic sobre tela. 100 x 82 cm.

Dibuixant. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

Pintures. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

Corominas. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

Antic balneari (sèrie cartolines). Cartolina retallada muntada sobre fusta. 27 x 25 x 23 cm.

Monestir de Sant Esteve. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

...Vulcà (sèrie vectorial). Impressió digital sobre paper de cotó. 50 x 70 cm.

Tristos tòpics...

Joanic Geniut

un tràngol penós de mística experimental deforme...
...on abracem els tòpics que esdevenen tristos en
una inquietud que es perd en el record; en una anyorança per les coses mai viscudes. Com si la vida
en aquesta disconformitat fos marcada per una incomoditat permanent que demana defugir-la, comença aquest trànsit... en un temps immemorial.
És aquest l’àmbit on arrela i es justifica aquest treball, el context de pensament; la necessitat puntual
de la perspectiva i de desenvolupament d’habilitats
són el substracte on es prepara i conforma aquesta col·lecció. En certa manera es desgrana una
necessitat de reflexió prènsil vertebrada per l’obra
pictòrica i que s’acompanya d’obra gràfica, treballs
vectorials i elements manufacturats que conformen
l’espectre de treball dels darrers anys. Un sistema
gràfic simple, d’aparença deslligada que qualla en
una realitat poliédrica. Una actitud artística que
s’abraça a la recerca d’una transcendència impostada en un temps on la conceptualització segresta la
capacitat de manufactura. És doncs un recorregut
per paisatges interiors, de grolleres pinzellades que
recerquen la delicadesa del matís, de l’atmosfera...
de la turbulència emocional de la soletat de l’ésser.

Bosc. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

Pinassa. Acrílic sobre tela. 65 x 92 cm.

... a casa (sèrie vectorial). Impressió digital sobre paper de cotó. 50 x 50 cm.

Biblioteca (sèrie cartolines). Cartolina retallada muntada sobre fusta. 25 x 25 x 15 cm.

Plaça Assumpció. Acrílic sobre tela. 90 x 117 cm.

Calvari. Acrílic sobre tela. 75 x 92 cm.

La serra. Acrílic sobre tela. 81 x 65 cm.

Capità Pescanova (sèrie vectorial). Impressió digital sobre paper de cotó. 50 x 50 cm.

Ombres (sèrie cartolines). Cartolina retallada muntada sobre fusta. 25 x 25 x 20 cm.

... mitologia (sèrie vectorial). Impressió digital sobre paper de cotó. 50 x 89 cm.

Joanic
25 novembre 1976 (Catalunya)

A mode de presentació i provant de fer síntesi em
defineixo com artista plàstic multidisciplinar. El meu
treball; que ha esdevingut com tal per acumulació
d’experteses i processos creatius múltiples; és el resultat
d’una deriva personal per la comprensió del llenguatge
creatiu. El mètode autodidacta radical respon a una
necessitat d’autoavaluació i creixement que es nodreix
bàsicament de l’acte de conèixer com a fi.
La meva formació acadèmica ha estat fonamentalment
científica i humanista siguent llicenciat en medicina.
Fora d’aquesta titolació homologada i accidental a la
que vaig arribar més aviat per inclinació filosòfica que
no pas pràctica; la resta de formació i aprenentatges
han estat dins el taller en soledat hermenèutica. Pintura,
serigrafia, gravat, manufactura d’elements mecànics
expressius de caràcter analògic, collage ensamblatge i
troquelats, peces lumíniques, ceràmica, animació, arts
gràfiques, il·lustració digital, animació...

www.feresteq.com

Enllitats. Acrílic sobre tela. 65 x 92 cm.

del 22 de gener al 16 de març de 2019

JOANIC GENIÜT. Tristos tòpics
Pintura i il·lustració digital
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Traces Jordi Gich
ALBERTO FABRA (I), el descobriment. anys 50-60
JOHN MORRISON
FITA
MEMÒRIA PERSONAL: FRONTERES, CONTRABANDISTES,
VIATGES I ATERRATGES. PEP CAMPS
MEMÒRIA PERSONAL: PROJECTE L. JAUME GELI
CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES:
22, rue Tourlaque. París-18ème. BONAVENTURA ANSON
CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES:
Homenatge a Lluis Mª Xirinacs. CLAUDI CASANOVAS
CERÀMICA: MIRADES DIVERSES
1913-1993. JOSEP ALBERTÍ. La vida amb els cinc sentits
EXPOSICIONS DE MADURESA:
ENTRE EL MIRALL I EL MUR. JORDI AMAGAT
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