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Guido Guidi (Cesena, Itàlia, 1941) és una figura clau en la renovació 
de les pràctiques fotogràfiques que s’inicia als anys seixanta. La seva 
obra ocupa un lloc fonamental en la reflexió entorn del paisatge 
contemporani, l’urbanisme i l’arquitectura, així com sobre el mitjà 
fotogràfic. Autor extraordinàriament prolífic, Guidi no ha deixat 
d’interrogar-se sobre l’acte de veure mitjançat per la càmera. Un 
qüestionament que s’ha anat desplegant a través d’un intens diàleg 
entre la fotografia, amb les seves històries i les seves materialitats, i 
allò que es decanta en els seus marges, en els intervals semiurbans 
de la província o en les zones ignorades del paisatge postindustrial.

A través de més de dues-centes cinquanta fotografies, 
aquesta exposició de caràcter retrospectiu —la més àmplia 
dedicada a Guidi fins avui— recorre la seva trajectòria des de 
les primeres preses, realitzades amb tan sols quinze anys, fins als 
seus projectes més recents, atenent diferents moments de la seva 
carrera essencials per a conèixer l’abast del seu pensament visual. 
De manera irreverent a vegades, tàcitament en la major part dels 
casos, el seu treball ha subvertit alguns llocs comuns sobre on 
fotografiar o com està estipulat mirar, una certa normativitat del 
veure. Mitjançant presumptes errors, d’enquadraments inusuals i, 
sobretot, de la insistent orientació cap a les zones imprevistes del 
que és suposadament anodí, Guidi ha dut a terme la seva proposta 
fonamentada en una fotografia com a procés de comprensió, sempre 
obert al que sorgeix de l’experiència viscuda durant la presa, així 
com a les múltiples lectures que puguin gestar-se a partir de la 
seqüenciació que adopti la imatge fotogràfica en publicar-se.

El títol de l’exposició, Da zero [De zero], no només al·ludeix a 
la precocitat dels seus primers treballs, sinó que també fa referència 
—en ressonància amb els escrits de Roland Barthes sobre el grau 
zero de l’escriptura— a una recerca constant sobre el que posa en 
marxa una fotografia i allò que la fa possible. Tornant innombrables 
vegades al mateix lloc per escrutar el present des de l’atenció als 
més mínims detalls, observant les variacions més ínfimes, l’obra 
de Guido Guidi s’ha enunciat progressivament a través d’una 
modalitat expressiva més propera a la interrogació i al tanteig 
que a l’afirmació, de manera que ha obert un camp de reflexió 
insospitat allà on menys s’espera; en els intersticis del que sabem.
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Un procés que, distanciant-se d’una idea reductora de la imatge 
fotogràfica com a substitut vicari de l’experiència, proposa pensar-
la com a espai vital d’observació i imaginació potencial. 

Amb el propòsit de donar a conèixer en profunditat l’obra de 
Guidi, l’exposició dibuixa una àmplia constel·lació, incloent-hi els 
seus treballs inicials en blanc i negre realitzats durant l’adolescència 
(1956-1957); les experimentacions que cobraran importància a 
partir dels anys seixanta, com les articulades entorn de les seves 
«diacronies» (1969-1970), o la sèrie sobre la noció de façana (1971-
1982), així com diverses fotografies fetes entre 1975 i 1981 que 
s’exposen ara per primera vegada.

Da zero també aplega obres en color realitzades en 6 x 
6 a inicis dels anys vuitanta, entre les quals destaca Preganziol 
(1983), i dedica la selecció més àmplia al format que des d’aleshores 
caracteritza majoritàriament la seva pràctica: el 20 x 25, que comença 
a utilitzar durant les exploracions que fa al llarg de la Via Emilia 
i la Strada Romea, així com als territoris industrials de l’Emília-
Romanya i el Vèneto.

Com reflecteix en els seus llibres, les recerques més personals 
es troben estretament relacionades amb projectes sorgits d’encàrrecs 
públics, com ara els resultants de la seva col·laboració amb l’IUAV 
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia) —en aquest 
cas, els dedicats a l’habitatge social INA-Casa (1999) i ATER 
(2002)—, o per invitació del Canadian Centre for Architecture 
(CCA) de Montreal, que va donar origen a una llarga recerca 
sobre la Tomba Brion, de Carlo Scarpa, que es perllongaria 
durant un decenni (1997-2007). Les notes de treball d’aquest 
projecte, exposades en facsímil, poden llegir-se per primer cop 
traduïdes al català.

Dins d’aquest conjunt d’obres, fruit de l’interès constant 
que té pels espais de la seva pròpia quotidianitat, també destaquen 
les fotografies derivades de la tasca que va fer com a docent, les 
quals marquen tant un temps compartit amb els alumnes com 
els espais de transmissió del saber que, en el seu cas, han estat 
especialment vinculats a la Universitat de Venècia i a la Facultat de 
Belles Arts de Ravenna, així com als tallers de fotografia organitzats 
pel Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) 
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de Spilimbergo, o per l’associació Linea di Confine, creada el 
1990 per Guido Guidi, Paolo Costantini i William Guerrieri; una 
plataforma des de la qual duran a terme un programa editorial i 
pedagògic fonamental per a la renovació de la cultura fotogràfica 
italiana. D’altra banda, si l’àmbit geogràfic de la seva exploració 
ha estat en gran mesura circumscrit als territoris de l’Emília-
Romanya i el Veneto, Da zero també permet conèixer treballs més 
recents, com ara els desenvolupats a Sardenya, o altres de menys 
difosos o inèdits, com el que realitza durant el seu primer viatge 
a Espanya el 1981, o el que dedica als paisatges de la ciutat difosa 
que s’estenen entre els centres urbans al llarg d’una antiga ruta 
de peregrinació que enllaçava Sant Petersburg amb Finisterre, 
recollit en el seu projecte In Between Cities. Un itinerario attraverso 
l ’Europa 1993-1996. 

Completen aquesta selecció de fotografies totes les 
monografies de Guido Guidi fins avui, així com diverses publicacions 
corals sorgides de la tasca promoguda per Linea di Confine i la 
projecció d’un vídeo creat amb motiu d’aquesta exposició.

Sala 1
El context artístic que es perfila als anys seixanta a Itàlia, quan Guido 
Guidi comença a dedicar-se a la fotografia, és extraordinàriament 
fèrtil i marca els inicis de la seva trajectòria en sintonia amb 
la seva formació acadèmica, en la qual confluiran els estudis 
d’art, arquitectura i disseny. Professors com Carlo Scarpa, Italo 
Zannier o Bruno Zevi esdevenen figures fonamentals per a Guidi i 
contribuiran que en la seva pràctica fotogràfica comenci a forjar-se 
des d’aleshores una singular tessitura artística i teòrica, marcada 
tant per l’ideari de la Bauhaus com per la noció de «vernacular» 
associada a la fotografia nord-americana. Aquesta formació, 
juntament amb l’interès pel dibuix i la pintura antiga, que Guidi 
cultiva des de molt jove, es traduirà en un treball que, sense renunciar 
al diàleg amb la tradició fotogràfica —un aspecte clau en la seva 
obra—, s’aborda des de contínues relectures crítiques del mitjà 
en clara dissidència amb les lògiques del fotoperiodisme i de la 
fotografia comercial. Aquesta circumstància, com va succeir a 
altres autors de la seva generació, situarà les seves contribucions, 



6

en un primer moment, en un territori poc definit, i no serà sinó 
amb els anys que arribaran a conquerir un espai propi quan la 
creació fotogràfica sigui entesa com a espai de pensament visual. 

Alguns exemples inicials de la seva dinàmica experimental, 
essencialment reflexiva a l’entorn de les temporalitats fotogràfiques, 
els trobem en la modalitat amb la qual evidencia l’aspecte heterocrònic 
del mitjà: escrivint en els marges de les fotografies que ell havia fet 
quan era adolescent, o emulant irònicament el format panoràmic 
pel qual ha quedat fascinat en veure el film de Jean-Luc Godard 
Deux ou trois choses que je sais sur elle (1967). La seva argúcia per 
aconseguir una panoràmica utilitzant dues preses quasi simultànies 
pot recordar les antigues imatges estereoscòpiques, però les seves 
diacronies suposen, sobretot, una alegre irreverència respecte de 
la idea d’instant decisiu. 

De manera igualment significativa, a començaments 
dels anys setanta Guidi descobreix l’obra de Walker Evans, que 
serà una referència cardinal a partir d’aleshores que l’animarà a 
posar en valor la seva pròpia sensibilitat envers la idiosincràsia 
paisatgística, arquitectònica i urbanística dels territoris de la seva 
experiència quotidiana. 

Sala 2
La vinculació de Guidi amb la Universitat de Venècia, on assisteix 
a diversos cursos, no farà sinó intensificar-se a partir de 1970, 
moment en què comença a treballar com a fotògraf tècnic a l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Paral·lelament, en 
aquests anys continua fent indagacions al voltant de les temporalitats 
fotogràfiques i transgredeix aquelles modalitats normatives que 
aleshores regeixen com s’ha de fotografiar correctament; en part, per un 
sentit anàrquic innat, però sobretot perquè aquestes experimentacions 
constitueixen un aprenentatge fonamental sobre el mitjà fotogràfic, 
tant en el sentit pràctic com en el filosòfic. A més de la influència 
d’Italo Zannier, amb qui continuarà mantenint un diàleg intens, la 
trobada amb Nathan Lyons, fundador del Visual Studies Workshop, 
durant un seminari organitzat per Venezia’ 1979 la fotografia, també 
l’incita a continuar amb pràctiques menys ortodoxes a través de les 
quals assaja enfocaments serials afins a l’art conceptual. 
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San Mauro in Valle, 1956
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Cervia, 1983 
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D’altra banda, les seves lectures sobre el zen i el cultiu 
d’un estat d’atenció perceptiva aguditzat contribuiran al fet que, a 
partir d’aquest moment, els intervals entre els objectes, els buits i 
la mutabilitat de la llum esdevinguin aspectes essencials de la seva 
reflexió. L’interès que té per indagar el que es revela en la repetició 
continuada d’una presa de tipus seqüencial també el fa decantar-
se pels moments menys decisius, entre altres raons, perquè està 
convençut que tant en l’esfera domèstica com en l’espai públic 
qualsevol detall pot ser important. En aquest sentit, no mirar 
pel visor pot proporcionar informació inesperada sobre allò que 
d’una altra manera hauria passat desapercebut, mentre que en 
les fotografies que realitza en el seu primer viatge a Espanya és 
als marges de la carretera o als llocs de trànsit on es despleguen 
veritables escenes convocades per l’atenció als microesdeveniments 
presumptament irrellevants o per la reiterada interrogació respecte 
dels signes que puntuen els paisatges.

Sala 3
Són nombroses les ocasions en què Guido Guidi ha expressat la 
profunda emoció que li va causar aprendre a l’escola que l’absis de 
l’església de Sant’Appollinaire in Classe, a Ravenna, estava orientat 
cap a l’est. L’interès per la llum, la rotació dels astres, així com les 
seves interpretacions de la iconografia dels mosaics bizantins i 
la pintura del primer Renaixement que visita habitualment prop 
de Cesena, ocuparan un lloc cada vegada més significatiu en el 
seu treball. Les freqüents referències a Leon Battista Alberti a 
propòsit de la perspectiva i les seves consideracions entorn de 
la finestra com a lloc central de la representació occidental ho 
posen de manifest, encara que aquests aspectes no es trobin mai 
desvinculats de l’atenció als orígens de la fotografia, ni de les seves 
experimentacions sobre les materialitats del mitjà fotogràfic, que 
també assajarà amb càmeres que ell mateix ha construït.

En la sèrie anomenada Preganziol (1983), la dimensió 
processual del seu treball i l’abast de les seves recerques aconsegueixen 
una profunditat especialment rellevant. En el constant flux d’aparició 
i dissolució que implica el pas del temps, la càmera pot captar molt 
millor que l’ull humà la transformació de les coses. Al seu torn, és 
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a través de la insistència de la mirada en els seus detalls més ínfims 
que pot ser detectat allò que resulta invisible a la vista: una mena 
d’Anunciació —laica— que donaria entrada a l’incommensurable, 
a allò que escapa a tota mesura.

Aquesta dimensió mística, quan s’esdevé, és sempre inesperada 
i no es manifesta necessàriament de manera explícita o immediata. 
Així mateix, les seves fotografies no estan programades per endavant 
i no pretenen articular-se en un relat. Per a Guidi, fotografiar 
és una manera de comprendre l’acte de veure en el seu durant, 
encara que en aquest procés s’hagi preocupat molt especialment 
de no deixar-se pertorbar gaire pel que ja sap. Incert sobre allò 
que observa, atent a la xarxa de relacions sensibles que es generen 
en l’espai viscut, és gràcies a la càmera com, paradoxalment, pot 
aconseguir una manera de veure menys automatitzada. Quinze 
anys més tard, aquest enfocament marcarà de manera dràstica 
la seva aproximació a l’obra de Carlo Scarpa en l’anàlisi que farà 
de la Tomba Brion. 

Sala 4
És a inicis dels anys vuitanta que Guidi desenvolupa més 
sistemàticament la seva recerca en els territoris menys atesos 
d’Emilia-Romanya. Al llarg de la Via Emilia —l’antiga calçada 
que enllaça Parma i Rímini amb localitats més petites— i d’altres 
carreteres secundàries de la regió que recorre amb freqüència 
apareixen motius recurrents: les edificacions anònimes, les seves 
façanes i els reflexos antropomòrfics, així com els signes d’un alfabet 
ancestral inscrit en el paisatge viari, les formes geomètriques del 
qual continuen dialogant amb iconografies de la pintura antiga. 
Aquestes exploracions en els espais de la seva quotidianitat també 
suposen tornar a mirar de zero; no només per l’ús del color, que ja 
experimentava des dels anys setanta, sinó també pel format. L’any 
1982 es construeix una càmera de 20 x 25 amb fusta contraplacada 
que usarà fins al 1985, quan adquireix una càmera Deardorff, amb 
la qual continua treballant avui dia.

Si la claredat gairebé tàctil que li ofereix el gran format i 
la positivació per contacte responen essencialment a una mena 
de devoció per les coses considerades més irrellevants i al seu 
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desig de descriure-les amb la màxima exactitud, Guidi també 
defensa que treballar amb un format en cert sentit «extemporani» 
és una manera de continuar dialogant amb figures històriques com 
Timothy O’Sullivan, Eugène Atget o Walker Evans. Tanmateix, 
la precisió del 20 x 25 no impedeix que es continuïn produint 
algunes «infraccions» o usos suposadament «incorrectes» de la 
càmera, els quals, com l’ombra circular de l’objectiu, a vegades 
pertorben la il·lusió de transparència del registre documental. No 
sense ironia, Guidi argumenta que la seva càmera no sempre vol 
obeir-lo, és rebel i mal educada; encara que en general prefereixi 
seguir-la en els seus mals hàbits. 

Sala 5
Un dels períodes més prolífics en la trajectòria de Guidi és 
possiblement el dels anys noranta, moment en què compagina 
les seves indagacions personals amb freqüents encàrrecs públics, 
molts dels quals sorgeixen de les recerques de l’IUAV a Venècia 
o del CRAF de Spilimbergo.

La Strada Romea, que recorre setmanalment entre Cesena 
i Venècia per anar a treballar a la universitat, esdevé un camp 
d’exploració d’una intensitat extraordinària on prossegueix les seves 
observacions de paisatges tan concrets i específics materialment 
com incerts en la seva definició teòrica, alhora que comença a 
aprofundir en els territoris postindustrials, com ara l’àrea petroquímica 
de Porto Marghera, als afores de Venècia, o en les perifèries 
de Rímini i Cesena. D’altra banda, el seu interès pels intervals 
urbans adquireix una altra escala geogràfica en el projecte que 
desenvolupa amb l’arquitecte Marco Venturi entre 1993 i 1996, 
que els portarà a recórrer l’antiga ruta de peregrinació que uneix 
Sant Petersburg amb Santiago de Compostel·la.

Com ja havien començat a assajar col·legues nord-americans, 
com Stephen Shore, Lewis Baltz o John Gossage, Guidi també tria 
treballar en zones infrarepresentades; no pel desig de «descobrir-
les» o monumentalitzar-les, sinó perquè constitueixen una espècie 
de zona franca menys llastrada per referents estètics, on poder mirar 
sense tants de condicionaments. Aquest enfocament que Guidi 
adopta des de l’inici i que arrela tant en una atenció a les cultures 
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materials com en un interès per l’experiència fenomenològica 
ocupa, a començaments dels noranta, un lloc atípic en el context 
italià, entre altres raons perquè la singularitat amb la qual ell 
empra el gran format en llocs desproveïts d’interès patrimonial 
no respon a un propòsit informatiu o denunciatori d’un paisatge 
en declivi. Per contra, la seva pràctica essencialment processual 
es formula des de la dissolució d’una idea d’imatge fotogràfica 
que sintetitza o generalitza determinats motius en una definició 
tancada. Per tot això, a la difusió de la complexa tessitura visual 
i teòrica dels seus plantejaments hi contribuiran notablement 
uns pocs crítics i historiadors de la fotografia, com Italo Zannier, 
Roberta Valtorta i, molt especialment, Paolo Costantini. En els 
anys successius, també seran de gran importància les aportacions 
d’Antonello Frongia i de Nicoletta Leonardi.

Sala 6
L’ estreta vinculació de Guidi amb el departament d’urbanística de 
la Universitat de Venècia, amb el qual col·labora assíduament, és 
l’origen d’encàrrecs com els que realitza per invitació de la professora 
Paola de Biagi al voltant de l’habitatge social. 

El projecte dedicat al programa INA-Casa sorgeix en el 
context d’una exposició sobre aquest pla arquitectònic i urbanístic, 
desenvolupat entre 1949 i 1963 en diverses ciutats italianes. Com 
palesaran les investigacions de l’IUAV, la rellevància d’aquest 
programa destinat a les classes treballadores no consisteix únicament 
en el seu abast geogràfic, sinó també en la importància atorgada a la 
idea de barri com a espai públic essencial per forjar una comunitat 
cohesionada. Al seu torn, a la fi dels anys noranta també es fa 
necessari un debat sobre les condicions de degradació dels seus 
edificis i les possibles polítiques de conservació d’aquest patrimoni. 

Guidi respon a aquestes qüestions en coherència amb la seva 
pràctica, és a dir, amb modalitats poc habituals en aquesta mena 
d’encàrrecs fotogràfics al servei d’una recerca científica. Tant en 
el seu treball de 1999 sobre INA-Casa com en el que dedica l’any 
2002 a l’ATER, un projecte arquitectònic de principis del segle xx 
centrat a Trieste, evita il·lustrar motius preestablerts, es desvincula 
de la representació de determinades problemàtiques, i tampoc no 
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Casemurate, 1986
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Accademia di Belle Arti, Ravenna, 2005
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es presta a oferir una catalogació de les condicions dels habitatges 
i els seus habitants, la qual cosa no impedeix que els retrati o 
s’aproximi amb meticulositat a aspectes materials i espacials 
d’aquestes edificacions. És precisament aquesta aproximació, 
arrelada en el que és concret i singular de l’experiència del fet 
de veure i d’estar en l’indret, el que permet que les fotografies 
de Guidi obrin a nous camps interpretatius en una reflexió més 
àmplia sobre temes urbans i socials.

Sala 7 
Paral·lelament a les seves contínues indagacions fotogràfiques 
entorn de Cesena i Venècia, a partir dels anys noranta la labor 
docent i l’activitat editorial aniran adquirint una importància 
creixent en la trajectòria de Guidi. Aquests vessants s’apleguen 
en el projecte Linea di Confine, plataforma a través de la qual 
s’organitzen nombrosos laboratoris de creació fotogràfica amb 
autors de renom internacional, la trobada dels quals amb les 
noves generacions donarà lloc a nombroses publicacions corals.

Pel que fa a la ideació dels seus llibres monogràfics, com ara 
Rimini Nord (1991), Varianti (1995) o SS9 (2000), en què Guidi 
participa molt directament en el plantejament gràfic i editorial, la 
seva manera de seqüenciar imatges amplifica exponencialment el 
seu pensament visual. D’altra banda, com a reflex d’una pràctica 
fotogràfica fonamentada en la seva experiència vital, les edicions 
que fa dilueixen qualsevol distinció entre el treball personal i 
l’encàrrec públic. Els interiors domèstics conviuen amb fotografies 
de paisatges industrials o dels espais d’ensenyament, en els murs 
dels quals també queden inscrites les seves lliçons.

És sobre una de les parets de la casa familiar —lloc d’atenció 
privilegiada— on l’any 1999 capta un fenomen òptic descrit per 
Aristòtil que no havia vist mai amb els seus propis ulls. Just a 
temps, abans que s’esvaeixi, aconsegueix capturar com, durant 
un eclipsi de sol, la llum filtrada per les fulles dels arbres es 
projecta en forma de subtils i múltiples llunes. Aquestes imatges 
quedaran recollides en una de les seves publicacions més recents: 
Lunario 1968-1999 (2020).
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Sala 8
Una de les figures cardinals en el pensament visual de Guido 
Guidi ha estat l’arquitecte Carlo Scarpa, a qui va conèixer mentre 
estudiava a Venècia. L’interès per la seva obra, fonamental des 
dels seus inicis, s’intensificarà notablement a partir de 1996, en 
rebre del Canadian Centre for Architecture (CCA) de Montreal 
l’encàrrec de fotografiar diverses obres de l’arquitecte. De totes elles, 
serà la Tomba Brion, a San Vito Altivole, dissenyada per Scarpa a 
finals dels anys seixanta, on l’estudi de Guidi es perllongarà, més 
enllà de l’encàrrec, durant gairebé un decenni.

Com destaca en les seves notes de treball, per a Guidi la 
Tomba Brion no va ser concebuda únicament com una arquitectura 
per ser vista, sinó com una «màquina per mirar», i s’apropa al 
complex funerari a través d’una modalitat que, al seu torn, ha après 
del pensament de Scarpa. És precisament mitjançant l’enfocament 
processual, tornant-hi infinites vegades en diferents hores del dia 
i estacions de l’any, concedint la màxima atenció a la mutabilitat 
de la llum natural i les seves metamorfosis, com aconsegueix de 
forma gradual reconèixer i donar visibilitat a possibles reflexions 
de l’arquitecte que haurien passat desapercebudes als nombrosos 
visitants i especialistes. És una manera també de retre homenatge 
al coneixement rebut, així com d’experimentar sinestèsicament 
aquesta obra, autèntica condensació de saviesa hermètica i peça 
culminant de l’intens recorregut de Scarpa.

Una sèrie més recent és la que realitza una tarda d’octubre 
de l’any 2006 davant el portal de l’IUAV de Venècia, dissenyat per 
Scarpa i edificat pòstumament. La seqüència capta els moviments 
de la llum canviant, les formes irregulars del flux d’estudiants 
de pas davant l’entrada de la universitat, alhora que recull les 
ombres allargades projectades en diagonal per les columnes de la 
veïna —tot i que fora de l’enquadrament— Chiesa dei Tolentini. 
Un entrellaçament que Guidi ha volgut remarcar mitjançant el 
contrapunt d’una fotografia feta molts anys abans, el 1983, la 
posició de la qual en l’exposició, a tall de frontissa, enllaça dos 
cossos de treball dedicats a Scarpa, de manera que fa reverberar 
nous significats sobre la transmissió d’herències i sabers.
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Sala 9 
En els darrers deu anys, la trajectòria de Guido Guidi ha estat 
especialment marcada per una significativa projecció internacional, 
en gran part gràcies a la difusió dels seus llibres. Això ha contribuït 
al fet que s’hagi donat a conèixer una part important del seu immens 
arxiu, alhora que ha permès l’accés a projectes molt recents, com 
el que duu a terme a Sardenya el 2011 gràcies a un encàrrec públic 
o les sèries realitzades a la seva casa de Ronta.

En tots dos casos, més enllà de les diferències, Guidi torna 
sobre els seus passos per mirar de nou invocant el zero, sabent que 
es tracta més d’un estat de disponibilitat que d’un imperatiu de fer 
tabula rasa. Torna a Sardenya, fotografiada en blanc i negre l’estiu 
de 1974, i ara ho fa amb la seva habitual càmera analògica i amb 
una de digital, la qual ha decidit provar malgrat les reticències, i 
torna també a fotografiar, com no ha deixat de fer-ho al llarg dels 
anys, el seu estudi de Ronta, a les portes del qual poden llegir-
se anotacions sobre idees i processos. Tots dos treballs teixeixen 
noves ressonàncies amb alguns signes ja presents a les seves 
primeres fotografies: l’A dibuixada per un pal de llum; la V tantes 
vegades albirada com a analogia del con òptic, o la Z, associada a 
les simbologies del temps i que Guidi continua descobrint en el 
perfil d’un llistó de fusta o a les pintures de Giorgione; signes d’un 
alfabet inesgotable i fugisser que abracen la mirada de l’espectador 
per continuar sent desxifrats.
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exposició 

Guido Guidi. DA ZERO
Del 15 d’octubre de 2021 al 16 de gener 
de 2022

Comissària
Marta Dahó

Coordinació i producció de l’exposició
Laura Casal

Administració
Begoña Zarrias

Comunicació i premsa
Laia Carbonell
Matias Rossi
Premsa ICUB

Conservació preventiva
Samuel Mestre
Yasmin Margaleff

Disseny gràfic de l’exposició
Carolina Trébol

Disseny expositiu
Mariano Andreani 

Disseny gràfic de la comunicació
Hermanos Berenguer
Todojunto

Impressor
Luca Mugellesi
Silvio Grilli
Guido Guido

Paspartús 
Formula Servizi – Forlì, Italy

Audiovisuals
Marlon Sartore
Mariano Sartore

Producció gràfica de l’exposició
EGM Laboratoris color

institut de cultura
de l’ajuntament de barcelona
 
Tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat
Jordi Martí
 
Gerent de l’Institut de Cultura de 
Barcelona
Mònica Mateos
 
Directora de Teixit Cultural
Anna María Ramírez
 
Directora d’Innovació,
Coneixement i Arts Visuals 
Eva Sòria

Cap dels Centres  d’Arts Visuals
Rosa Morlà
 
Director de La Virreina Centre
de la Imatge
Valentín Roma
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Producció material de comunicació
Agpograf
Print it! Bcn
Publiservei, S.L.

Muntatge i il·luminació
TAT_lab

Traduccions
TAU Traduccions

Subtítols
Sounds and Words

Transports
Feltrero 

Assegurances
Axa Art

Agraïments

Edward Ball
Rachele Biagini
Irene Crocco
Nicole Marchi
Rocío Peñalta Catalán
Mariano Sartore
Marlon Sartore
Charlotte Schepke
Manuel Serra
Anna Vittoria
Marta Zoffoli
 
Amb la col·laboració

viasaterna arte contemporanea – milano 
large glass, london



La Virreina Centre de la Imatge
Palau de la Virreina
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Horari: de dimarts a diumenge
i festius, d’11 a 20 h
Entrada gratuïta

#GuidoGuidi
@lavirreinaci
barcelona.cat/lavirreina
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