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Pintura 
Ingènua 
Haitiana
- Art Naïf -
Col·lecció Eduard Punset

Del 6 d’octubre al 8 de gener



L’art naïf (que en francès vol dir ‘ingenu’) és un corrent 
artístic caracteritzat per la ingenuïtat i l’espontaneïtat. De 
caràcter autodidacta, practicat en alguns casos per artistes 
sense formació acadèmica, destaca per l’ús de colors 
vius, per les perspectives tècnicament errònies dutes a 
terme per la intuïció. En alguns aspectes recorda l’art dels 
infants. 

La pintura a Haití no va néixer de manera espontània. 
L’art ja existia en estat embrionari abans de l’explosió 
dels pintors haitians; s’expressava a través dels objectes 
quotidians, dels anuncis, de las façanes de les botigues, 
dels autobusos públics, pertot arreu es podien veure 
reproduccions d’escenes vivencials, d’imatges de vudú, de 
proverbis i inscripcions que condensen la imaginació del 
poble, de les seves preocupacions i valors. 

Aquesta és una exposició amb obres d’alguns dels 
millors pintors haitians del s. XX. Un esclat de colors 
i formes oníriques que difícilment es poden trobar 
juntes en cap altre museu.   



Fundació Tharrats d’art gràfic
Can Comas
Plaça Catalunya, 3
Pineda de Mar

Horari
dijous i divendres, de 18.00 a 20.30 h
dissabtes, de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h
diumenges, de 10.00 a 14.00 h
(Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener l’exposició romandrà tancada)

Entrada gratuïta

Eduard Punset, advocat i economista, destaca 
durant les darreres dècades per la seva 
contribució a la divulgació científica gràcies als 
seus llibres i als més de sis-cents capítols del 
programa Redes, de Televisión Española.

Per a Eduard Punset, l’ingrés al Fons Monetari 
Internacional l’any 1969 va suposar el canvi més 
important de la seva vida professional i personal 
en ser destinat a Port-au-Prince, la capital 
d’Haití, durant uns anys. Va ser en aquesta 
etapa de la seva vida quan va adquirir aquesta 
col·lecció de pintura haitiana.

Haití és un país on els contrastos i l’arrelament 
del vudú en el sistema de creences van fascinar 
el nostre divulgador: «Haití és, o era, un país 
tremendament exòtic en què s’havia de saltar 
obstacles innombrables abans de caure’n 
profundament enamorat».
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