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NOTA DE PREMSA 

Artur Ramon Art dedica una retrospectiva 
espectacular a l’escultor Baltasar Lobo  

La galeria de Barcelona exposarà del 2 d’octubre al 14 de novembre 13 escultures 
d’un dels grans artistes del segle XX 

 

Barcelona, x de setembre 2014.-  La galeria d’art ARTUR RAMON comença la temporada 

amb una exposició retrospectiva dedicada a l’escultor post cubista Baltasar Lobo, conegut en especial 

per les seves obres de formes curvilínies que representen a mares i fills. La mostra, que duu per títol 

un explícit “Baltasar Lobo. Escultures”, permetrà admirar de prop la delicadesa de 13 peces de gran 

bellesa que repassen el bo i millor de la trajectòria del de Zamora. L’exposició es podrà veure del dijous 

2 d’octubre fins el 15 de novembre.  

L’obra de l’exiliat Baltasar Lobo beu de les influencies de la França d’avantguardes però destil•la estil 

propi pels quatre costats. Les seves escultures evolucionen a través dels anys i, sota la influència de 

Brancusi i Arp, adquireixen un to decididament personal que les fa úniques. “Baltasar Lobo. 

Escultures” aposta per apropar al públic de Barcelona des de les primeres maternitats en bronze de 

l’escultor, dels anys quaranta, fins a obres oníriques en marbre blanc de Carrara.  

“Malgrat viure a l’exili, l’obra de Lobo està fortament vinculada a les seves arrels ibèriques, i això és 

precisament el que la fa destacar i, encara avui, ser increïblement contemporània”, explica Artur 

Ramon, comissari de l’exposició i responsable de la galeria. La mostra il·llustra a la perfecció aquesta 

contemporaneïtat gràcies a una selecció excel•lent de peces de volums curvilinis i rotunds en les que 

el marbre i el bronze estan tan polits que sembla que respirin.  

Baltasar Lobo va néixer a Cerecinos de Campo (Zamora) el 1910 i es va formar els primers anys a 

Madrid, amb una beca. Després de la Guerra Civil s’exilia a França, establint la seva residència a París, 

a on va fer amistat amb Picasso i l’escultor Henri Laurens, amb qui va treballar. Ben d’hora s’interessa 
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per la simplificació de les formes i les corbes, d’origen post cubista. Als anys 50, ja amb un llenguatge 

propi, Baltasar Lobo esdevé un dels escultors més importants del segle XX. A la seva maduresa devem 

les escultures que uneixen volums rotunds amb una gran perfecció en el modelat de les formes. Lobo 

va morir a la capital francesa el 1993. 

D’entre les peces que es podran veure a Artur Ramon Art destaquen unes quantes maternitats 

delicadíssimes en bronze dels anys quaranta, d’una emoció sublim. A més d’un tors de centaure del 

1975 i un cap de toro de 1981 que entronquen amb la tradició ibèrica que tant va treballar Picasso. I, 

per acabar, dues peces en marbre blanc de Carrara que representen el cos femení en repòs amb 

senzillesa i elegància.  

“Baltasar Lobo. Escultures” es podrà visitar a Artur Ramon Art  del proper 2 d’octubre al 15 de 

novembre. És l’oportunitat perfecta per descobrir a Barcelona la sensibilitat i l’emoció úniques que 

destil·len els treballs d’aquest artista.  

  

Sobre ARTUR RAMON ART www.arturamonart.com  

La primera notícia documentada que existeix d’ARTUR RAMON ART data de 1926, quan es va anunciar a L'Amic de les 
Arts, la revista avantguardista de Sitges. Aquest va ser l’inici d’una singladura de quatre generacions, totes amb el mateix 
nom. El 1942, Artur Ramon i Garriga, provinent d’una família d’antiquaris, va obrir les portes del seu espai d’exposició al 
número 25 del carrer de la Palla de Barcelona i el 1988 es va fundar la galeria Sala d’Art Artur Ramon. ARTUR RAMON ART 
ha realitzat més de dues-centes exposicions, que li atorguen una posició referencial i única entre les propostes d’art i 
col·leccionisme de Barcelona. Actualment, ARTUR RAMON ART s’estructura en quatre espais, Antiquari, Col·leccionisme, 
Mestres antics i Art Contemporani, tot situant-se com a referent de l’art a Espanya.  

Al llarg d’aquests anys, algunes de les millors obres d’ARTUR RAMON ART han passat a formar part del patrimoni espanyol, 
mitjançant el seu ingrés al Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu del Prado i el Museo Romántico, a Madrid, o el 
Museo de Burgos, entre altres. El Musée du Louvre i la Fondation Custodia, a París, o la Nacional Gallery of Canada, a 
Ottawa, també tenen obres procedents d’aquesta organització. A més, ARTUR RAMON ART és una de les poques 
organitzacions espanyoles presents de manera regular a la fira d’art TEFAF Maastricht i al Salon du Dessin de París.  

 

Per més informació, contacteu amb:  

Patricia Cuní  

patriciacuni@gmail.com  

 

ARTUR RAMON ART 

Carrer de la Palla, 25 

08002 Barcelona 
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