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L’exposició presenta un extens recull de la seva producció artística dels anys 20.
És la primera exposició individual realitzada a Espanya de la seva obra.
Tutundjian és encara avui un dels artistes més enigmàtics de l’avantguarda europea.

La Galeria Marc Domènech es complau en presentar una exposició de l’obra de Léon Tutundjian
(Amasia, 1905 – París, 1968)) en la que es mostren més d’una quarantena de peces entre pintures,
relleus, collages, aquarel·les i dibuixos realitzats entre el 1924 i el 1929. Es tracta de la primera
exposició individual dedicada a Tutundjian a Espanya i es centra en una de les èpoques més
importants i fructíferes de l’artista.

Léon Tutundjian, circa 1960

Léon Tutundjian va ser una de les figures artístiques més destacades
del París d’entreguerres. De fet, fou un dels artistes més rellevants en
la consolidació d’un particular model d’art abstracte, geomètric i
orgànic alhora, i la seva obra va ser admirada per molts dels seus
contemporanis durant els transcendentals anys 20 i 30. N’és un bon
testimoni la carta que Jean Hélion li va escriure l’any 1958: “Encara
recordo quan ens vam conèixer, cap al 1929. Recordo que eres
extraordinàriament avançat respecte dels de la nostra generació, tant
en la teva mentalitat com en les teves obres. Has impressionat i
influenciat més d’un artista avui ben conegut, com Calder, per
exemple, que sentia una admiració enorme per tu (...). Van Doesburg
parlava de tu amb les paraules més elogioses (...). Carlsund i molts
altres, arran de la teva exposició del 1929 a la Galerie Bonaparte, et
consideraven un mestre. A Herbin li agradaves particularment.”

L’exposició es centra en un dels períodes més notables de la seva producció
artística. Entre la segona meitat dels anys 20 i l’inici dels 30, Tutundjian va
realitzar moltes de les seves obres més belles i importants. Es va dedicar
intensament a fer obra sobre paper en la que predominen els motius lineals
generalment sobre fons vaporitzats, amb motius biomòrfics, de vegades
deixant-se endur per l’automatisme, altres mantenint-se en un terreny
absolutament geomètric. Tal i com ho expressa Juan Manuel Bonet en el text
del catàleg: “Tutundjian fa dansar les línies (...). I així arriba al seu gran
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moment en aquest camp, moment en que combina magistralment el geomètric i el líric, amb un
idioma que de vegades fa pensar en Klee (...) o en Kandinski (...). Són papers enigmàtics,
silenciosos, d’alè còsmic.”
Mereixen especial atenció els pocs relleus que han sobreviscut fins els
nostres dies, dels quals se’n poden veure dos importants exemples a la
mostra. Són probablement la contribució més rellevant que Tutundjian
va realitzar. La combinació entre collage i object trouvé; els fons pintats
d’un fred gris simulant una paret de ciment; la combinació de la fusta
amb el metall; el fràgil equilibri entre pes i contrapès, la recta i la corba,
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el cercle i el quadrat; una subtil sensació de moviment congelat; tot
plegat, converteix aquestes obres en uns magnífics exemplars d’esculto-pintura que s’agermanen
directament amb les obres ‘construïdes’ per contemporanis seus com Tatlin, Rodchenko,
Moholy-Nagy, i també Domela, Calder o Miró.
Tutundjian va néixer l’any 1905, encara durant l’Imperi Otomà, a la ciutat
d’Amasia (ara Turquia) en el si d’una família Armènia. El seu pare va morir
quan ell tenia 10 anys. Després de sobreviure a l’extermini Armeni i de
realitzar els seus primers estudis a Istambul, la seva mare, donades les
penúries econòmiques a les que es veu arrossegada, aconsegueix embarcarlo l’any 1921-22 tot sol en un vaixell ple de nens orfes armenis rumb a
Grècia i posteriorment a Venècia. Léon, finalment arribarà a París el 192324 i de seguida connecta amb l’avantguarda del moment. Va participar l’any
1929 a l’important exposició internacional ESAC (Expositions selectes d’art
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contemporain), va ser membre dels grups Art Concret (1930) i AbstractionCréation (1931) i la seva obra va ser exposada en varies galeries de París i en molts dels Salons que
es celebraven durant aquells anys. La seva obra va estar sempre marcada per la geometria,
excepte durant els anys 40 i 50 en els que es va apropar al món surrealista.
Léon Tutundjian, es diu que fou un home exigent, temperamental, poc sociable però amb un
ferm esperit d’innovació. La seva relació amb el mercat de l’art no va ser mai fàcil i malgrat estar
connectat amb les elits artístiques de l’època i pertànyer, com hem vist, a alguns dels grups
avantguardistes més destacables del moment, mai va poder veure com la seva obra rebia el
reconeixement que mereixia. Precisament per aquest motiu encara roman un dels artistes més
misteriosos i enigmàtics de l’avantguarda Parisenca. El fet que a dia d’avui encara persisteixin
moltes llacunes biogràfiques no fa res més que afegir més misteri a la seva vida alhora que ens
esperona a recuperar la seva original i particular producció artística per a posar-la de nou en el
centre dels debats sobre una època de la que encara hi ha molt per aprendre i entendre.
L’exposició s’ha realitzat amb la col·laboració de la Fondation Léon Tutundjian (París) i amb la
Galería Guillermo de Osma de Madrid, lloc on viatjarà un cop finalitzi la seva estada a Barcelona.
Amb motiu d’aquesta exposició s’ha editat un catàleg trilingüe (català/castellà/anglès)
acompanyat d’un assaig escrit per Juan Manuel Bonet.

