	
  
NOTA DE PREMSA

Artur Ramon Art presenta a L’altra llum les
darreres creacions dels germans Santilari
La galeria de Barcelona exhibirà fins el mes d’abril una nova exposición dels pintors
Pere i Josep Santilari, que repassaran les seves millors natures mortes, paisatges,
obra figurativa i les celebrades vanitas

Barcelona, 4 de febrer de 2015.- La galeria d’art ARTUR RAMON dedica la seva primera
exposició de l’any a l’obra dels pintors Josep Santilari i Pere Santilari. La mostra L’altra llum
és una aposta de la firma barcelonina per dos dels artistes més destacats del panorama
contemporani, a més d’uns habituals de la sala del carrer de la Palla, a on han exposat en set
ocasions –individualment o de forma conjunta. La nova exposició permetrà veure a
Barcelona lse seves obres més madures i sòlides, després d’exposar a Madrid, Zuric i París
durant el decurs de 2014. L’altra llum s’inaugurarà el dijous 12 de febrer a les 19h.
La mostra de Pere i Josep Santilari a Artur Ramon Art és un retorn als orígens però amb la
seva obra més madura i sòlida. L’altra llum repassa l’excel·lent treball d’aquests dos artistes
que han sigut capaços d’insuflar vida a les natures mortes, transmetre emocions a través de la
imatge i explorant la figura d’una manera tan singular que sembla sortir del llenç. A la
varietat de les seves temàtiques es sumen ara les suggerents i poètiques orquídees, mentre
que li donen un gir modern an un tema tan clàssic com les “vanitas”.
Artur Ramon, comissari de l’exposició i responsable de la galeria, destaca “l’eloquència de les
obres granítiques d’aquests virtuosos dels llapis i els pinzells”. Per després afegir que “els
Santilari tornen a casa nostra i ho fan més sòlids, després de que la seva obra hagi madurat
amb ells i cristal·litzat”. L’altra llum és una mostra que permetrà al públic retrobar-se amb
els nous temes i tècniques que Josep i Pere Santilari han estat explorant.
Originaris de Badalona, els germans Santilari van començar a exposar les seves creacions
realistes a la dècada de 1980 i des d’aleshores no han parat de conrear èxits i reconeixement
internacional de forma conjunta i també a nivell individual. La seva col·laboració amb la
galeria Artur Ramon Art es remunta a 1987 i s’ha repetit en el temps durant gairebé tres
dècades d’art i creativitat.
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La darrera mostra de Josep i Pere Santilari a la sala del carrer de la Palla va ser el 2006 amb
La llum de les hores. En aquests vuit anys, els artistes han seguit creant i exposant amb èxit a
nivell internacional però sense deixar de col·laborar amb Artur Ramon Art. A les exposicions
monogràfiques a Madrid (2007 i 2014), Londres (2010), Nova York (2011), Zuric (2014) i
París (2013 i 2014) es suma la presència als stands de la galeria barcelonina al Salon du
Dessin (des de 2009), TEFAF Maastricht (des de 2010) i Master Drawings New York (2012 i
2013), tres de les millors fires de dibuix del món. Durant aquesta dècada Artur Ramon Art ha
venut prop d’un centenar d’obres dels Santilari a alguns dels millors col·leccionistes d’Europa
i a institucions tan importants com la National Gallery de Washington.
Tanmateix, els germans Santilari també han exposat en fundacions tan prestigioses com la
Vila Casas (2008) i al Museu de Badalona, que el 2011 els va dedicar una interessant
retrospectiva. Per altra banda, el 2012 es va editar un llibre que recollia el millor de les seves
obres. I el cineasta David Trueba va realitzar recentment la película El cuadro inspirant-se en
una de les seves obres i el seu procés creatiu.
La nova exposició de Josep i Pere Santilari a Artur Ramon Art, L’altra llum, es podrà
visitar a partir del 12 de febrer i fins el 25 d’abril. És una oportunitat ideal per
descobrir i retrobar-se amb la sensibilitat de les obres d’aquests artistes.

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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