
Albert Minoves, amb la seva obra, ens obre les 
portes a un món propi, emprant un ric llenguatge. 
Les claus per a desentranyar el significat dels seus 
símbols les trobem en allò que ens ressona quan 
observem les diferents formes; aquestes habiten 
en espais que, pel fet d’imaginar-los, ell els ha 
fet possibles. Proposta atrevida, fruit d’una gran 
creativitat, que esdevé de la convicció interna que 
existeix allò que ell intueix. La tasca de l’artista és 
mostrar-nos el que encara no ha estat explicat; 
cosmos que només pot ser relatat amb símbols 
que esdevenen síntesi de la seva trajectòria vital. 
En el cas de l’Albert, la gènesi de la forma dels 
múltiples horitzons, com de les figures que els 
poblen, sorgeixen d’un context on la naturalesa és 
omnipresent: neix i creix a la selva veneçolana i la 
pampa argentina, omplint la seva ment d’imatges, 
d’espais i de colors; significats que sintetitzarà i 
que més tard traslladarà al llenç, mediats pels nous 
coneixements adquirits com a adult. No es tracta 
només d’arbres de formes inèdites, de plantes o 
d’objectes rars que desfilen davant els nostres ulls; 
tot plegat s’interrelaciona, creant un entramat subtil 
de línies de força que equilibren uns paisatges, 
aparentment caòtics. Ens acosta a llocs inèdits que 
endevinem en les seves transparències i gràcies 
a un ús molt propi del color, fruit de la complexa 
aplicació d’una nova matèria pictòrica per ell creada 
i que, en un joc perpetu amb la llum, adquireix mil 
matisos i textures, atorgant-li moviment. L’obra 
de l’Albert és un conglomerat d’emocions que 
ell expressa emprant una semiòtica poètica, ja que 
els conceptes que la podrien explicar encara es 
troben en construcció.
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Albert Minoves (Caracas, 1955) es llicencia en Belles 
Arts en l´especialitat de pintura per l’Universitat de 
Barcelona l’any 1985 i prèviament cursa estudis d’Art 
Contemporani I Disseny Gràfic a EINA.

Exposa individualment a la Fundació IEI (Lleida, 
2021); Espai Castell del Remei (Lleida, 2018); Galeria 
Theseo (Barcelona, 2017); Sala Marsá (Tarrega, 2016); 
Galeria Carme Espinet (Barcelona, 2005-08); Galeria 
Espai i Recerca (Barcelona, 2008) Galeria Cavallers 
(Lleida, 2005); Galeria Grup d´Art Quatre (Balaguer, 
2004); Galeria Nagera (Madrid, 2001); Fundació IEI 
(Lleida, 1997); Centre d´art Contemporani Tourné 
(Bèlgica, 1994); Galeria Periferia Art (Lleida, 1994-88); 
Hill Side Gallery (Tòquio, 1993-90-88); Galeria Artual 
(Barcelona, 1990); Art From Gallery (Tòquio, 1989); 
Piscolabis (Barcelona, 1987); Museu Viladomat 
(Andorra, 1983); Atracció al Tibidabo (Barcelona, 1980).

Ha exposat en diferents galeries de Catalunya i països 
com França, Anglaterra, Bèlgica, Suïssa, Holanda, Japó, 
Alemanya o Andorra.

Obra a coleccions privades: Fundació Daniel Giralt- 
Miracle (Valls, 2018); Fundació EINA (Barcelona, 2018); 
Fons de la Diputació (Lleida, 1987); Col.lecció Arnó 
Vila (Lleida, 1996)
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