
GINA CUBELES O EL PAISATGE FÍSIC

Parlar de la pintura de Gina Cubeles de sobte es 
fa molt fàcil. Més enllà de la contemplació de les 
seves obres que aparentment semblen pintures 
abstractes, si les observem atentament descobrirem 
que són uns paisatges quasi hiperrealistes de la 
visió del nostre planeta des de l’espai.

Gina Cubeles presenta una sèrie de pintures 
minuciosament elaborades amb un procés de creació 
molt lent. Utilitza sempre materials molt diversos com 
la pintura a l’oli, ceres, però també cendres, encenalls 
de metall, pols de pedra tosca, pols de quars, pols de 
marbre i sorres diverses, absolutament necessaris per 
produir l’estratificació, l’erosió, la liquació i l’impacte 
tèrmic que necessita per aconseguir les qualitats 
matèriques de la seva obra.

Estem davant d’una obra molt complexa tant per l’ús 
dels materials com pel mateix procés de creació. La 
interacció de tots els elements que l’artista utilitza en 
la creació de les seves pintures —terra, aigua, aire 
i foc— dona com a resultat un conjunt de capes i 
textures que els confereixen les qualitats matèriques 
i que donen com a resultat una inquietant visió d’un 
paisatge que mai abans havíem contemplat.

Amb paraules de la mateixa artista:

«Una de les coses que s’aprenen en veure el 
paisatge terrestre des de l’espai és que tot el 
que succeeix en el seu interior, a la superfície, a 
l’atmosfera, és divers, dinàmic i està connectat. La 
naturalesa, la vida, funcionen en xarxa.»

Gina Cubeles
Paisatge Físic

Gina Cubeles neix a Barcelona el 1964. Realitza 
estudis i es gradua en procediments escultòrics a 
l’Escola d’Art i Disseny Llotja de Barcelona. A més de 
diversos tallers d’escultura amb Enric Pladevall i Sergi 
Aguilar.

Durant 1986- 2016 ha treballat en el món de 
l’escenografia teatral col·laborant amb el Teatre Lliure, 
La Sala Beckett, La Sala Muntaner i el Teatre Invisible.

Ha exposat individualment a Barcelona, Madrid, Zuric 
(Suïssa), Palma de Mallorca (Balears), entre altres.

De dilluns a divendres
de 10:30 h a 13:30 h i de 14:30 h a 20:30 h
Dissabtes únicament visites concertades.

C/ Sant Pere Màrtir, 15 08012 Barcelona
www.artenlla.com

5 d’octubre - 30 d’octubre 2021
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