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GUILLAUME LEBLON: AMÈRICA 
Inauguració: Dimecres, 15 de maig, 19:00 a 21:30 h.  
Exposició: 16.05 > 29.06.2019. De dimarts a divendres, d’11:00 a 19:00 h. Dissabte d’11:00 a 15:00 h. 
 
L’artista francès Guillaume Leblon (*1971) crea instal·lacions site-specific, escultures, vídeos i obres sobre paper a 
través de las quals la nostra percepció de l’espai i la seva funció es transformen. Mitjançant una certa “posada en 
escena” en les seves presentacions, carrega els seus objectes de sentits metafòrics, introduint un cert element 
d’estranyesa que afecta i estimula la nostra percepció. Amb un vocabulari matisat i intuïtiu, la seva obra explora les 
potencialitats físiques de les formes i els materials. 
 
La cinquena exposició de Leblon a ProjecteSD es titula Amèrica. El títol prové de la celebrada obra d’Allen Ginsberg, el 
poema escrit el 1956, un significatiu manifest literari d’agitació política en el període post Segona Guerra Mundial als 
Estats Units. Leblon viu a Nova York des del 2015, el que fa que no sigui casualitat que la seva experiència allà l’hagi 
influenciat en l’elecció d’aquest títol.  
 
Amèrica de Leblon consisteix en una instal·lació d’escultures i obres sobre paper. Un paisatge que es dibuixa subtilment 
en l’espai de la galeria a través d’un conjunt de sis objectes escultòrics que han estat treballats a partir de paraigües 
trencats i abandonats al carrer després d’una tempesta. La instal·lació és una mena d’escenificació d’objectes 
quotidians que certament produeix una sensació de desolació, d’abandonament. Un paisatge urbà fictici d’objectes 
trencats, distorsionats. Una imatge congelada d’un fragment de la vida actual? 
 
Per Guillaume Leblon l’art no és ni una representació del món ni del propi coneixement, sinó més una extensió de la 
realitat en totes les seves possibilitats. Com va assenyalar Luca Cerizza: “L’obra de Leblon no pot ser entesa com una 
imatge directa, com una visió frontal. Sinó més com un joc subtil d’elements que es mostres i s’amaguen (...)1”. Molt hi 
ha d'intencionadament amagat a Amèrica. Al moure'ns per la inquietant disposició de paraigües alterats no podem 
evitar estar intrigats per una possible història anterior, per una certa narrativa no resolta teixida juntament amb una 
forta sensació de no acabat. Darrere d'aquesta dura constel·lació d'objectes que jeuen sobre el terra, hi ha, certament, 
una imatge de pèrdua, de mort. En aquest sentit la connexió amb el poema de Ginsberg no és fortuïta, i no es limita al 
títol. Amèrica de Leblon no és un manifest polític explícit però sí una metàfora del nostre temps, en un moment en què 
la societat, com en els anys de Ginsberg, sembla estar agitada, perduda o confusa. Un lament expressat a través dels 
rastres oblidats en un dia de tempesta. 
 
1 A “Tactiques tactiles“, text de Luca Cerizza, Guillaume Leblon, catàleg publicat per la École nationale des Beaux-Arts de Lyon, 2003 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Guillaume Leblon (Lille, 1971) va estudiar a l’École nationale des Beaux-Arts de Lió i fou artista resident a la Rijksakademie 
d’Amsterdam (2000) i a l’ISCP de Nueva York (2008). Fou nominat per al Prix Marcel Duchamp el 2011.  
Les seves obres s’han presentat en exposicions i museus d’arreu tan de manera individual com col·lectiva, per exemple: a la Front 
International Cleveland Triennal for Contemporary Art, Cleveland; S.M.A.K, Gent Mass Moca, North Adams; MUCEM, Marsella; 
DuSable Museum, Chicago;  Contemporary Art Gallery, Vancouver; Fondation d’ enterprise Hermès, Brussel·les; Pinault Collection / 
Punta della Dogana, Venècia; IAC Villeurbanne, Villeurbanne; Musée national d’ art monderne Centre Pompidou, Paris; Lyon 
Biennale, Lió; Secession, Viena; Culturgest, Porto; Fondation d’ Entreprise Ricard, Paris, entre altres.  
Les seves obres formen part de col·leccions de museus públics i privats, S.M.A.K; Pinault Collection; Centre Georges Pompidou, Paris; 
Musée de Rochechouart, Rochechouart; IAC Villaurbanne; Frac Bretagne; Les Abattoirs; Centro Galego de Arte Contemporáneo, 
Kadist Foundation i a la EVN Collection. 
Guillaume Leblon actualment viu i treballa a Nueva York. 
 
Per documentació addicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; Anna Ebner, ae@projectesd.com 
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