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// Enric Font (aka 2309) (Barcelona, 1968), 

és Doctor en Belles Arts (2015), llicenciat en Pintura per la 
Universitat de Barcelona (1991) i Master of Fine Arts pel San 
Francisco Arts Institute (EE.UU., 1994)

El 2014, després d’una trajectòria de vint anys pintant a l’estudi 
i exposant en galeries i centres d’art, va començar a produïr 
obra en l’espai urbà, participant en events com BetArt Calvià, 
Artscape, Barcelona Openwalls Conference 2015 o els murals 
col·lectius de la Plaça de les Glòries de Barcelona, i realitzant 
murals en diferents espais públics i privats.

Autor d’una tesi sobre la transversalitat entre la cultura 
popular i la pintura contemporània, debuta en tasques de 
comissariat en l’edició 2016 de BetArt Calvià, amb el projecte 
Mart2023.

BOUFF
Anden Gallery, Barcelona

Bouff suposa la presentació en pintures sobre tela i paper del 
treball que ha popularitzat en les parets de Barcelona sota 
el nom de 2309: torsos humans que substitueixen el cap per 
explosions, efluvis, tentacles o emanacions variades. Una 
imatge fàcilmente idenficable, sense un significat evident, 
que provoca en l’espectador un estat de complicitat davant de 
l’estupor i la perplexitat en que ens endinsa la contemplació 
dels aconteixements del dia a dia de la nostra societat.
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// BOUFF

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre tela
151 x 119 cm.



 

FFFF_L’anacolut és una forma sintàctica

Barcelona, 2015
Acrílic sobre tela, fusta.
154 x 124 cm.



 

// Fire

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre tela sobre fusta
120 x 90 cm.



 

// BUFFFF

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre tela
92 x 73 cm.



 

// Poof

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre tela
73 x 54 cm.



 

// MMFF

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre tela
73 x 54 cm.



 

// BOOOF

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre fusta
35 x 27 cm.



 

// Bubbles

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre fusta
35 x 27 cm.



 

// Pouf!

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre fusta
35 x 27 cm.



 

// Blue

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre fusta
35 x 27 cm.



 

// s/t

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
35 x 25 cm. (marc de fusta: 47 x 37)



 

// Blouf

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
35 x 25 cm. (marc de fusta: 47 x 37)



 

// FFSS

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
35 x 25 cm. (marc de fusta: 47 x 37)



 

// ST (heads)

Barcelona, 2016
Collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST 

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (GURRS)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (GRFFF)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (RFFRF)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (BMFFF)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST (heads)

Barcelona, 2016
Collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_01_organic)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_02_vegetal)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_03_tubs)

Barcelona, 2016
Tècnica mixta sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  (cardboard)

Barcelona, 2016
Collage sobre paper
30 x 21 cm.



 

// ST  

Barcelona, 2016
Tècnica mixta i collage sobre paper
30 x 21 cm.




