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NOTA DE PREMSA 

Artur Ramon Art recull el millor dibuix del segle 
XVI al XX per la iniciativa El Paper de l’Art 

La galeria de Barcelona es suma un any mes a la proposta del Gremi de Galeries de 
Catalunya per promoure les obres sobre paper a les sales de la ciutat  

 

Barcelona, 28 d’abril de 2015.- La galeria d’art ARTUR RAMON presenta a partir del 
dimarts 28 l’exposició “Quatre segles de dibuixos: de Joan de Joanes a Antoni Tapies”, dins 
del marc de la mostra col·lectiva El Paper de l’Art. A la sala del carrer de la Palla s’hi podran 
veure excel·lents treballs en paper dels grans noms del dibuix com Dalí, Eugenio Lucas, 
Raimundo de Madrazo, Joaquim Mir o Sean Scully, que traçaran un recorregut singular pel 
millor dibuix espanyol, italià i francès del segle XVI al XX.  

Amb Quatre segles de dibuixos Artur Ramon, comissari de l’exposició i responsable de la 
galeria, te per objectiu “difondre el dibuix entre nosaltres i incentivar el col·leccionisme a tots 
els nivells”. Per apropar el treball en paper d’alguns dels millors creadors dels darrers quatre 
segles, la galeria barcelonina ha organitzar les obres en tres espais cronològics i per artista 
per tal d’oferir un veritable itinerari al visitant. Artur Ramon Art fa anys que ha fet del dibuix 
un dels eixos vertebradors de la seva proposta cultural, tot reivindicant el seu pes, 
importància i qualitat.  

De totes les obres presents a la nova exposició a la galeria Artur Ramon destaquen una sèrie 
de tècniques mixtes sobre paper d’Antoni Tapies que permeten explorar la seva creació de 
principis de la dècada del 1980. Així com uns fabulosos i delicats dibuixos de Dalí de finals 
dels 60 i de principis dels 80, entre els que hi ha una aquarel·la excepcional. Al seu torn, 
Eugenio Lucas Velázquez serà present a la mostra amb la magnifica tinta i aquarel·la Figuras 
en la bruma, de mitjans del segle XIX. O un expressiu Cardenal d’esquenes realitzat per Joan 
de Joanes. I així fins a completar una llista amb mes de 60 dibuixos dignes de qualsevol 
museu.  
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La nova exposició a Artur Ramon Art,  Quatre segles de dibuixos: de Joan de Joanes 
a Antoni Tapies, es podrà visitar a partir del dimarts 28 d’abril. La mostra forma 
part de la iniciativa col·lectiva El Paper de l’Art amb la que el Gremi de Galeries de Catalunya 
omplirà 20 sales de la ciutat amb mes de 500 obres d’art sobre paper. Aquesta iniciativa 
celebra enguany la seva segona edició després de l’èxit de la del 2014 i amplia l’oferta amb un 
cicle de conferencies i visites exclusives. Enguany els visitants a les exposicions també podran 
obtenir gratuïtament un passaport per segellar a cada espai i que els donarà l’oportunitat de 
participar al sorteig d’un premi-regal per adquirir obres d’art.  

  

Sobre ART UR RAMON ART www.arturam onart.com   

La primera notícia documentada que existeix d’ARTUR RAMON ART data de 1926, quan es v a 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, v a 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 Espany a.  

Al llarg d’aquests any s, 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.  
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