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EXPOSICIÓ INCLOSA AL PROGRAMA DEL BGW

15 >> 18 SET 2022

JOAN ILL
SOMNI ATEMPORAL - TIMELESS DREAM
15.09 >> 11.11.2022

INAUGURACIÓ L&B Gallery
Dijous 15 set. de 19h a 21.30h  | Àlaba 58, Barcelona | M Bogatell 
Videoinstal·lació site specific de Joan Ill Somni  a bord de l’embarcació  “Niña Luisita” al Real Club Nàutic de 
Barcelona (ninaluisita.com)
Dijous 15 set. de 21.30h a 23.30h. Reservar amb cita prèvia per questions d’aforament (COMPLET)
Aperitiu amb l’artista
Divendres 16 de set. a les 13h
Dissabte 17 de set. a les 12h
Visita guiada i xerrada a càrreg de l’artista

L&B Gallery té el plaer de presentar l’exposició individual de Joan Ill “Somni atemporal”.

“Sempre dins l’admirable sentit de coherència que demostra tota la trajectòria de Joan Ill, en la seva producció recent 
s’aprecia una maduresa esplèndida, un ús cada cop més subtil i depurat de les seves eines característiques: la trans-
parència, la hibridació amb el llenguatge fotogràfic, la combinació del que és manual amb allò tecnològic... 
de manera que aconsegueix –especialment en els seus díptics i tríptics– transmetre, comunicar una cosa nova, un 
profund sentit de la puresa, una atmosfera impregnada d’espiritualitat i transcendència.”  
Text de Raquel Medina de Vargas

L&B gallery | Àlaba 58, Barcelona | (+34) 936 116 017 | (+34) 629 331 386 | galeria@lbcontemporaryart.com | www.lbcontemporaryart.com

Per a imatges o més informació, contactar al (+34) 629 331 386 o galeria@lbcontemporaryart.com
Horari (cita prèvia): Dilluns - Divendres de 9.30 h a 14.30 h i de 16 h a 19 h. Dissabtes d’11 h a 14 h.

Sota el títol “Somni Atemporal”, l’artista exposa els seus 

últims treballs a la galeria (Àlaba, 58)  i paral·lelament, i 

només el dia de l’inauguració, dijous 15 setembre de 21.30h 

a 00.00h, convida al públic a visitar la seva última instal·lació 

audiovisual “Somni”. 
“Joan Ill té el do de poetitzar el que és banal; treure del 
mil vegades repetit paisatge un sentiment subtil de 
transcendència; evocar amb una contemporaneïtat 
absoluta allò immemorial de la relació de l’home amb la 
natura.”  Extracte de l’article de Zéna Zalzal, L’Orient-Le Jour.

Joan Ill, Vilanova i la Geltrú 1954 actualment viu i treballa 

a Barcelona. De les seves últimes exposicions individuals 

destaquen: (2021) “Mediterran” Galeria Tanit, Beirut; (2018) 

“Adagio” Essenheimer Kunstverein, Essenheim, Alemanya. 

Ha exposat i col·laborat amb diverses institucions i galeries 

participant en fires com ARCO Madrid, Art Cologne, Kunstrai 

Amsterdam, LOOP Barcelona, Beirut Art Fair, París Photo, etc. 

El seu treball forma part de col·leccions públiques i privades 

a nivell nacional i internacional. Actualment l’artista està 

representat per L&B Gallery (Barcelona) i Tanit Gallery (Líban 

i Munich).
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