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“Transfiguracions”

“La vida és el mirall, l’art és la realitat”.
O. Wilde
Més enllà del seu brillant curriculum, el que més admiro en la pintura i obra plàstica de
Gabriela Seguí Aguiló és la seva fina sensibilitat, plena de matisos subtils i valors de
caràcter íntim i psicològics en l’estudi que fa de la figura femenina.
Nascuda al si d’una familia en la que l’art s’ha viscut de sempre amb rigor i intensitat, no
sé si la qualitat de la seva obra es deu a factors gairebé genètics o a una exigència amb la
que ha conviscut des de sempre. L’artista ha creat un preciosisme que li és propi, un estil
i coloració que dota la figura d’una atmòsfera particular, el color s’imbrica amb la figura
gairebé com la música ens ofereix un gaudi acústic, intemporal i espiritual.
Transfiguracions representa la recerca d’una transformació d’allò més secret, la qual implica
la revelació de la seva vertadera naturalesa. El conjunt de l’obra endinsa l’espectador en un
món creat a partir d’una profunda autorreflexió, qué, a hores d’ara, resulta ja inconfussible
i denota en expansió la seva exquisida personalitat.
Carles Guinovart i Rubiella.

Bateig floral
Tècnica mixta amb parafina damunt tela.
16 teles de 30 x 30 cm (120 x 120 cm) Any 2011

Elegia

Profunditat

Any 2006

Any 2008.

Tècnica mixta/taula, 130 x100 cm.

Tècnica Mixta/taula, 130 x 100 cm

Dansa submergida

Dansa transfigurada

Any 2012

Any 2012

Tècnica mixta/tela , 100 x 200 cm.

Tècnica mixta/tela, 100 x 200 cm.

Desesperança

Tècnica mixta/taula, 130 x 197 cm
Any 2005

Anatomia de Brenda

Tècnica mixta/25 taules 100 x 100cm.
Any 2010 (Juliol / Agost)
Obra realitzada per al projecte JUNTS

Nàiades

Tècnica mixta/teles (díptic), 30 x 60 cm
Any 2009.

Venus

Tècnica mixta/taula 100 x 100 cm.
Any 2006

Novena Mirada

Tècnica mixta. / 16 teles, 120 x 120 cm.
Any 2008.

Dansa Aquàtica

Tècnica mixta damunt tela, 165 x 100 cm.
Any 2011
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Palma, 1978

Es llicencia en belles arts a la Universitat de Barcelona l’any 2000. S’especialitza en pintura i
gravat i cursa estudis de postgrau de geometria en la mateixa universitat. Complementa la
formació amb cursos de gravat calcogràfic a l’Escola de la Llotja de Barcelona, a la Fundació Miró
i al CIEC de Betanzos. L’any 2001 obté el títol professional de violí al Conservatori Superior de
Música del Liceu i el mateix any passa a ser professora de dibuix de secundària per oposició. L’any
2004 obté el primer premi del IV Certamen Internacional de Pintura Jove de la Fundació Barceló i
posteriorment els segons premis del VII Certamen de Pintura de la Casa Regional de Castella i Lleó
i del XXVIII Certamen de Pintura Vila de Costitx, a més del primer premi del Concurs de Cartells per
a la Fira d’Abril 2008 de l’Ajuntament de Palma i actualment el primer premi en el XXIII Certàmen
de pintura de Son Carrió. Ha fet nombroses exposicions individuals a Osca, Barcelona (Galeria
Espai B), Mallorca (Racó 98) i ha participat en el projecte “Noves Presències”, subvencionat pel
Consell de Mallorca l’any 2003 i en diverses fires, De Arte a Madrid i Arcale a Valladolid. Ha estat
seleccionada en diversos certàmens: Art Jove 2000, Vila d’Andratx, Concurs de pintura d’Inca Sa
Quartera, Vila de Lloseta, Ses Salines, Son Carrió i Premi de Tardor d’Eivissa i Formentera 2007. La
seva obra ha estat exposada a la Misericòrdia, a l’Espai Mallorca, a l’aljub del museu es Baluard, a
Ca’n Gelabert, al Museu d’Art Contemporani de Sa Pobla, a la Galeria Mikael Andersen de Berlín i
ha estat adquirida per la Fundació Calvià 2004, entre d’altres.

Font nevada

Tècnica mixta /taula /díptic
36 taules de 25 x 25 cm (150 x 150 cm).
Any 2010 (març)
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