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Unas manos que esculpieron
caricias
El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) homenajea la figura de la escultura Luisa
Granero

Carlos Sala - . Barcelona. 14/5/2018

L

as manos son herramientas de acción. Si intervienen, siempre afectan. Si
rozan, si acarician, si chocan, si arañan, si abofetean o empujan, siempre
provocan una sorpresa, y por tanto una reacción. No existen, por tanto,
manos muertas, sino látigos impulsos que crean emoción. En este
sentido, la figura del escultor convierte la acción de estas manos en una
especie de magia transformadora que repite y sublima y eternaliza esa sorpresa
inicial del tacto. Cuando vemos una escultura, en realidad sentimos una caricia en
la piel, siempre. Cuando la escultura es grande, la caricia se convierte en
estremecimiento. Eso es lo que consigue la obra de la escultora Luisa Granero,
estremecernos.
https://www.larazon.es/local/cataluna/unas-manos-que-esculpieron-caricias-HP18353114
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El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona homenajea a esta
grande de la escultura de segunda mitad del siglo XX con la muestra antológica
«Luisa Granero: la fuerza de una mujer», con más de 70 obras de la artista y hasta
30 dibujos y pinturas firmadas por ella y por otros creadores. La exposición reúne
piezas realizadas en terracota, yeso, bronce y mármol, entre las cuales predominan
los cuerpos femeninos o infantiles y las maternidades. «Mi madre consideraba a la
mujer mejor acabada que el hombre. Encontraba más bonitas y estéticas las
curvas femeninas más que los ángulos duros masculinos», señala su hijo, Enric
Galcerà, responsable de la muestra.
Una mujer especial
Luisa Granero nació en Barcelona en 1924, en el seno de una familia humilde de
origen andaluz. De tendencia soñadora, ansiosa de ir más allá de la realidad que
veía y vivía a diario, empezó a trabajar como modelo de artistas como Jaume Otero
y Martí Llauradó y en sus talleres vio en la capacidad de las manos de transformar
las materias en arte esa cualidad mágica que siempre había estado soñando.
Otero y Llauradó se convertirían en sus maestros y sus primeros admiradores.
Su dedicación a la profesión fue absoluta y su reputación no dejó de crecer. Con
solo 40 años ganó la Cátedra de Modelado y Composición de Bellas Artes en la
Universidad, convirtiéndose así en la primera mujer catedrática de Escultura en
España. Su empeño por posicionar la obra por encima de cualquier cuestión de
género hizo que se convirtiera en modelo a seguir de muchas jóvenes artistas.
Granero fallecía en 2012, a los 88 años, después de una vida que ella insistió en
embellecer. La exposición muestra esas ansias de convertir sus esculturas en
ansias de caricias, que ella trabajó sobrre todo con la búsqueda de la simplificación
de la forma y la voluntad de explicar lo máximo con lo mínimo.
Los asistentes a la exposición podrán ver, asimismo, los bocetos previos de
muchas obras y algunos bajorrelieves, así como retratos y esculturas de otros
artistas para los que la propia escultora actuó como modelo, dejando ver su forma
de trabajar y de dónde surgió esa inspiración espejo que transformó a la modelo en
artista. «Su naturalidad y sencillez es abrimadora», resume el director del museo,
José Manuel Infiesta.

Primera decana de arquitectos
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La arquitecta Assumpció Puig fue elegida ayer como nueva decana del Colegio de
Arquitectos de Cataluña (COAC) y Sandra Bestraten como directora de la
demarcación de Barcelona, en la primera ocasión en que esta institución elige a
dos mujeres para estos cargos. Según informó ayer el COAC, en las elecciones
celebradas por la institución la candidatura de Assumpció Puig, «Ara, Arquitectes», obtuvo 1.238 votos, frente a los 600 de Ramon Torra de la candidatura «Canvi
COAC»
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El MEAM homenajea con una exposición
antológica a la escultora Luisa Granero
11-05-2018 / 13:52 h EFE

El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona ha
inaugurado hoy la primera muestra antológica dedicada a la escultora
Luisa Granero bajo el título "Luisa Granero: la fuerza de una mujer",
con más de 70 obras de la artista y hasta 30 dibujos y pinturas firmadas
por ella y por otros creadores.
La exposición reúne piezas realizadas en terracota, yeso, bronce y
mármol, entre las cuales predominan los cuerpos femeninos o infantiles
y las maternidades.
En este sentido, el hijo de la artista y comisario de la muestra, Enric
Galcerà, ha explicado hoy en la rueda de prensa que su madre
consideraba a la mujer "mejor acabada que el hombre" y encontraba
más "bonitas y estéticas" las curvas femeninas que los "ángulos duros"
masculinos.
A lo largo de la exposición, que no está organizada de manera
cronológica porque "resulta imposible ordenar y encontrar todo lo que
creó durante más de 70 años", se hace patente la "búsqueda de la
simplificación de la forma" y la voluntad de "explicar lo máximo con lo
mínimo" que marcaron la trayectoria profesional de la artista, según
Galcerà.
Los asistentes podrán ver, asimismo, los bocetos previos de muchas
obras y algunos bajorrelieves, así como retratos y esculturas de otros
artistas para los que la propia escultora actuó como modelo.
Luisa Granero nació en Barcelona en 1924, en el seno de una familia
humilde de origen andaluz, y descubrió su pasión por la escultura
trabajando como modelo para artistas como Jaume Otero y Martí
Llauradó, que más tarde se convertirían en sus maestros dentro de la
profesión.
A pesar de las dificultades económicas, con solo 40 años ganó la Cátedra
de Modelado y Composición de Bellas Artes en la Universidad,
convirtiéndose así en la primera mujer catedrática de Escultura en
España.
Antes de fallecer en 2012, lograría muchos otros reconocimientos, entre
los cuales destacan su ingreso en la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi (Barcelona), en la Academia Santa Isabel de Hungría
(Sevilla), y en la de San Fernando (Madrid), además de ser nombrada
miembro de la National Sculpture Society de Nueva York.
Esta exposición funciona no solo como homenaje a la escultora
catalana, sino también como colofón del programa de actividades que el
MEAM ha puesto en marcha desde el pasado 8 de marzo y que
empezaron con la exposición "Mujeres Artistas Hoy".
En este sentido, Galcerà ha recordado las numerosas discusiones que su
madre mantuvo en la facultad, siendo una de las pocas mujeres en el
aula, mientras el director del museo, José Manuel Infiesta, ha destacado
la "naturalidad y sencillez" de la artista y la ha descrito como un
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"ejemplo de como una mujer se hace a sí misma, sin necesidad de ser
tan reivindicativa".
"Luisa Granero: la fuerza de una mujer" se podrá visitar entre hoy y el
próximo 17 de junio.
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AMPLIACIÓ:Una exposició al MEAM
repassa la trajectòria de l'escultora
barcelonina Luisa Granero
Publicado 11/5/2018 14:14:58 CET
'La força d'una dona' reuneix tot el llegat d'una artista "poc valorada", segons el
comissari de la mostra

ACN
Barcelona.-El Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) ha inaugurat aquest divendres
l'exposició 'La força d'una dona' de l'escultora barcelonina Luisa Granero, que es
podrà veure fins el 17 de juny. La mostra ofereix la totalitat del llegat de l'artista amb
nombroses escultures, olis, apunts i notes personals, entre d'altres. A més
d'escultures realitzades amb terracota, guix, bronze i mabre, el recorregut es
completa amb obres de Mallol Suazo, Ernest Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume
Otero o Martí Llauradó en què Granero va ser la model. L'exposició, que explora en
"l'honestedat" i "llibertat" de Granero, se centra en la figura de la dona mediterrània,
un tema que interessava a l'artista. El fill i comissari, Enric Galcerà, ha apuntat que
l'escultura figurativa és una manera de donar a conèixer les formes "reals" del món i
ha lamentat que la figura de Granero no hagi estat prou valorada.
Pel fill de Granero l'exposició antològica és l'oportunitat per donar a conèixer a
l'artista perquè "no ha estat valorada tenint en compte el renom i la força que té la
seva obra artística". Quatre anys després de la seva mort i sis anys després que no
s'hagi exposat de forma continuada a l'Estat, la mostra ofereix un repàs de la
trajectòria amb les obres més actuals de la seva última etapa. Enric Galcerà ha
justificat el "poc" reconeixement de l'obra de Granero perquè "a finals dels anys 70
un nou corrent va desplaçar l'art figuratiu i va passar a interessar més l'abstracte".
"Tot i que la meva mare va seguir exposant arreu d'Europa, la seva obra va quedar
una mica relegada", ha comentat. A la mostra del MEAM s'hi poden veure desenes
de figures i rostres femenins. "Li interessava la figura de la dona mediterrània, la
força de la sinceritat i la rotunditat de les seves escultures", ha afirmat. Galcerà ha
admès que amb l'antologia ha redescobert a la seva pròpia mare i que ara l'ha pogut
conèixer més. "M'hi he retrobat, me l'estimo molt més que mai", ha expressat.Luisa
Granero (Barcelona, 1924-2012) neix en el context d'una família humil d'origen
andalús. Començarà a treballar com a model en tallers d'escultors com Jaume Otero
i Martí Llauradó, un fet que la farà enamorar de l'ofici. Al llarg de la seva carrera
combinarà exposicions a diverses ciutats amb la realització de monuments públics
com 'Geni de les Illes' a Palma de Mallorca, les fonts del Palauet Albéniz, les fonts de
Saragossa o la verge del Palau de la Virreina.
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'La força d'una dona' reuneix tot el llegat d'una artista "poc valorada", segons el
comissari de la mostra

ACN
Barcelona.-El Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) ha inaugurat aquest divendres
l'exposició 'La força d'una dona' de l'escultora barcelonina Luisa Granero, que es
podrà veure fins el 17 de juny. La mostra ofereix la totalitat del llegat de l'artista amb
nombroses escultures, olis, apunts i notes personals, entre d'altres. A més
d'escultures realitzades amb terracota, guix, bronze i mabre, el recorregut es
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completa amb obres de Mallol Suazo, Ernest Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume
Otero o Martí Llauradó en què Granero va ser la model. L'exposició, que explora en
"l'honestedat" i "llibertat" de Granero, se centra en la figura de la dona mediterrània,
un tema que interessava a l'artista. El fill i comissari, Enric Galcerà, ha apuntat que
l'escultura figurativa és una manera de donar a conèixer les formes "reals" del món i
ha lamentat que la figura de Granero no hagi estat prou valorada.
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El MEAM dedica una antologia a
l'escultora Luisa Granero

MEAM

Publicat 11/5/2018 14:42:23 CET
BARCELONA, 11 Maig (EUROPA PRESS) El Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) ha dedicat una exposició antològica a
l'escultora Luisa Granero, que considera la mostra "més ambiciosa" dedicada fins ara
a l'artista, ha explicat aquest divendres a la seva presentació.
'Luisa Granero: La força d'una dona' es podrà visitar fins al 17 de juny i presa com a
punt de partida la totalitat del llegat de l'artista, que va morir el 2012 i que ha estat
comissariada pel seu fill, Enric Galcerà.
Un centenar d'escultures, olis, anotacions i notes personals conformen la mostra,
que combina escultures realitzades per l'artista en terracota, guix, bronze i marbre
amb olis i pintures, així com obres d'altres artistes coneguts com Mallol Suazo,
Ernest Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume Otero i Martí Llauradó, en les quals ella
és la model.
A més de ser un homenatge a Granero, aquesta mostra serveix de clausura de la
sèrie d'activitats que ha desenvolupat el MEAM com a reivindicació feminista des de
la inauguració del cicle 'Dones Artistes Avui' el passat 8 de març, amb motiu del Dia
Internacional de la Dona.
Granero (Barcelona, 1924) va guanyar la Càtedra de Modelatge i Composició de
Belles arts a la Universitat de Barcelona (UB), convertint-se en la primera dona
catedràtica d'Escultura a Espanya.
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Una exposició al MEAM repassa la
trajectòria de l'escultora barcelonina
Luisa Granero
11/05/2018 - 14.30

L'escultura de bronze 'Maternitat' de Luisa Granero a l'exposició del
MEAM aquest divendres 11 de maig de 2018. (Horitzontal)

ACN Barcelona.-El Museu Europeu d'Art Modern (MEAM)
ha inaugurat aquest divendres l'exposició 'La força d'una
dona' de l'escultora barcelonina Luisa Granero, que es
podrà veure fins el 17 de juny. La mostra ofereix la totalitat
del llegat de l'artista amb nombroses escultures, olis,
http://www.ccma.cat/324/una-exposicio-al-meam-repassa-la-trajectoria-de-lescultora-barcelonina-luisa-granero/noticia/2855091/
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apunts i notes personals, entre d'altres. A més d'escultures
realitzades amb terracota, guix, bronze i mabre, el
recorregut es completa amb obres de Mallol Suazo, Ernest
Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume Otero o Martí
Llauradó en què Granero va ser la model. L'exposició, que
explora en "l'honestedat" i "llibertat" de Granero, se centra
en la figura de la dona mediterrània, un tema que
interessava a l'artista. El fill i comissari, Enric Galcerà, ha
apuntat que l'escultura figurativa és una manera de donar a
conèixer les formes "reals" del món i ha lamentat que la
figura de Granero no hagi estat prou valorada.
Pel fill de Granero l'exposició antològica és l'oportunitat per
donar a conèixer a l'artista perquè "no ha estat valorada
tenint en compte el renom i la força que té la seva obra
artística". Quatre anys després de la seva mort i sis anys
després que no s'hagi exposat de forma continuada a
l'Estat, la mostra ofereix un repàs de la trajectòria amb les
obres més actuals de la seva última etapa. Enric Galcerà
ha justificat el "poc" reconeixement de l'obra de Granero
perquè "a finals dels anys 70 un nou corrent va desplaçar
l'art figuratiu i va passar a interessar més l'abstracte". "Tot i
que la meva mare va seguir exposant arreu d'Europa, la
seva obra va quedar una mica relegada", ha comentat. A la
mostra del MEAM s'hi poden veure desenes de figures i
rostres femenins. "Li interessava la figura de la dona
mediterrània, la força de la sinceritat i la rotunditat de les
seves escultures", ha afirmat. Galcerà ha admès que amb
http://www.ccma.cat/324/una-exposicio-al-meam-repassa-la-trajectoria-de-lescultora-barcelonina-luisa-granero/noticia/2855091/
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l'antologia ha redescobert a la seva pròpia mare i que ara
l'ha pogut conèixer més. "M'hi he retrobat, me l'estimo molt
més que mai", ha expressat.Luisa Granero (Barcelona,
1924-2012) neix en el context d'una família humil d'origen
andalús. Començarà a treballar com a model en tallers
d'escultors com Jaume Otero i Martí Llauradó, un fet que la
farà enamorar de l'ofici. Al llarg de la seva carrera
combinarà exposicions a diverses ciutats amb la realització
de monuments públics com 'Geni de les Illes' a Palma de
Mallorca, les fonts del Palauet Albéniz, les fonts de
Saragossa o la verge del Palau de la Virreina.
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Barcelona, 11 may (EFE).- El Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de
Barcelona ha inaugurado hoy la primera muestra antológica dedicada a la
escultora Luisa Granero bajo el título "Luisa Granero: la fuerza de una mujer",
con más de 70 obras de la artista y hasta 30 dibujos y pinturas firmadas por ella y
por otros creadores.
La exposición reúne piezas realizadas en terracota, yeso, bronce y mármol, entre
las cuales predominan los cuerpos femeninos o infantiles y las maternidades.
En este sentido, el hijo de la artista y comisario de la muestra, Enric Galcerà, ha
explicado hoy en la rueda de prensa que su madre consideraba a la mujer "mejor
acabada que el hombre" y encontraba más "bonitas y estéticas" las curvas
femeninas que los "ángulos duros" masculinos.
A lo largo de la exposición, que no está organizada de manera cronológica porque
"resulta imposible ordenar y encontrar todo lo que creó durante más de 70 años",
se hace patente la "búsqueda de la simplificación de la forma" y la voluntad de
"explicar lo máximo con lo mínimo" que marcaron la trayectoria profesional de la
artista, según Galcerà.
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Los asistentes podrán ver, asimismo, los bocetos previos de muchas obras y
algunos bajorrelieves, así como retratos y esculturas de otros artistas para los que
la propia escultora actuó como modelo.
Luisa Granero nació en Barcelona en 1924, en el seno de una familia humilde de
origen andaluz, y descubrió su pasión por la escultura trabajando como modelo
para artistas como Jaume Otero y Martí Llauradó, que más tarde se convertirían
en sus maestros dentro de la profesión.
A pesar de las dificultades económicas, con solo 40 años ganó la Cátedra de
Modelado y Composición de Bellas Artes en la Universidad, convirtiéndose así
en la primera mujer catedrática de Escultura en España.
Antes de fallecer en 2012, lograría muchos otros reconocimientos, entre los
cuales destacan su ingreso en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
(Barcelona), en la Academia Santa Isabel de Hungría (Sevilla), y en la de San
Fernando (Madrid), además de ser nombrada miembro de la National Sculpture
Society de Nueva York.
Esta exposición funciona no solo como homenaje a la escultora catalana, sino
también como colofón del programa de actividades que el MEAM ha puesto en
marcha desde el pasado 8 de marzo y que empezaron con la exposición "Mujeres
Artistas Hoy".
En este sentido, Galcerà ha recordado las numerosas discusiones que su madre
mantuvo en la facultad, siendo una de las pocas mujeres en el aula, mientras el
director del museo, José Manuel Infiesta, ha destacado la "naturalidad y
sencillez" de la artista y la ha descrito como un "ejemplo de como una mujer se
hace a sí misma, sin necesidad de ser tan reivindicativa".
"Luisa Granero: la fuerza de una mujer" se podrá visitar entre hoy y el próximo
17 de junio. EFE

http://www.lavanguardia.com/vida/20180511/443505646887/el-meam-homenajea-con-una-exposicion-antologica-a-la-escultora-luisa-granero.html
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Una exposició al MEAM repassa la trajectòria de l’escultora
barcelonina Luisa Granero
'La força d'una dona' reuneix tot el llegat d'una artista "poc valorada", segons el comissari de la mostra
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la notícia.
Sense anuncis

Favorit

ACN Barcelona.-El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) ha inaugurat aquest
divendres l’exposició ‘La força d’una dona’ de l’escultora barcelonina Luisa Granero,
que es podrà veure ns el 17 de juny. La mostra ofereix la totalitat del llegat de
l’artista amb nombroses escultures, olis, apunts i notes personals, entre d’altres. A
més d’escultures realitzades amb terracota, guix, bronze i mabre, el recorregut es
completa amb obres de Mallol Suazo, Ernest Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume
Otero o Martí Llauradó en què Granero va ser la model. L’exposició, que explora en
“l’honestedat” i “llibertat” de Granero, se centra en la gura de la dona mediterrània,
un tema que interessava a l’artista. El ll i comissari, Enric Galcerà, ha apuntat que
l’escultura gurativa és una manera de donar a conèixer les formes “reals” del món i
ha lamentat que la gura de Granero no hagi estat prou valorada.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu
aquí.]
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la notícia.
Sense anuncis

Favorit

ACN Barcelona.-El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) ha inaugurat aquest
divendres l’exposició ‘La força d’una dona’ de l’escultora barcelonina Luisa Granero,
que es podrà veure ns el 17 de juny. La mostra ofereix la totalitat del llegat de
l’artista amb nombroses escultures, olis, apunts i notes personals, entre d’altres. A
més d’escultures realitzades amb terracota, guix, bronze i mabre, el recorregut es
completa amb obres de Mallol Suazo, Ernest Santasusagna, Lluís Muntaner, Jaume
Otero o Martí Llauradó en què Granero va ser la model. L’exposició, que explora en
“l’honestedat” i “llibertat” de Granero, se centra en la gura de la dona mediterrània,
un tema que interessava a l’artista. El ll i comissari, Enric Galcerà, ha apuntat que
l’escultura gurativa és una manera de donar a conèixer les formes “reals” del món i
ha lamentat que la gura de Granero no hagi estat prou valorada.
Pel ll de Granero l’exposició antològica és l’oportunitat per donar a conèixer a
l’artista perquè “no ha estat valorada tenint en compte el renom i la força que té la
seva obra artística”. Quatre anys després de la seva mort i sis anys després que no
s’hagi exposat de forma continuada a l’Estat, la mostra ofereix un repàs de la
trajectòria amb les obres més actuals de la seva última etapa. Enric Galcerà ha
justi cat el “poc” reconeixement de l’obra de Granero perquè “a nals dels anys 70
un nou corrent va desplaçar l’art guratiu i va passar a interessar més l’abstracte”.
“Tot i que la meva mare va seguir exposant arreu d’Europa, la seva obra va quedar
una mica relegada”, ha comentat. A la mostra del MEAM s’hi poden veure desenes
de gures i rostres femenins. “Li interessava la gura de la dona mediterrània, la
força de la sinceritat i la rotunditat de les seves escultures”, ha a rmat. Galcerà ha
admès que amb l’antologia ha redescobert a la seva pròpia mare i que ara l’ha pogut
conèixer més. “M’hi he retrobat, me l’estimo molt més que mai”, ha expressat.Luisa
Granero (Barcelona, 1924-2012) neix en el context d’una família humil d’origen
andalús. Començarà a treballar com a model en tallers d’escultors com Jaume Otero
i Martí Llauradó, un fet que la farà enamorar de l’o ci. Al llarg de la seva carrera
combinarà exposicions a diverses ciutats amb la realització de monuments públics
com ‘Geni de les Illes’ a Palma de Mallorca, les fonts del Palauet Albéniz, les fonts de
Saragossa o la verge del Palau de la Virreina.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu
aquí.]
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