ADDAYA CENTRE D'ART CONTEMPORANI
ALARÓ / MALLORCA

LAURA RAMIS
INAUGURACIÓ / INAUGURACIÓN / OPENING EXHIBITION:
Divendres dia 12 de gener a les 20.00h
Viernes día 12 de enero a las 20.00h
Friday, 12th of January at 8:00 p.m.

Exposició del 13 de gener al 31 de març de 2018
Exposición del 13 de enero al 31 de marzo de 2018
Exhibition from the 13th of January to the 31st of March 2018

Inauguració de la primera exposició individual a l'illa de l'artista mallorquina,
Laura Ramis, de l'obra realitzada durant la seva estada com a artista resident a
Addaya Centre d'art contemporani.

Faig feina amb objectes de plàstic recuperats o comprats en basars i comerços de
productes per a la llar. Vaig començar a recopilar aquest tipus de material per una
fixació i amor pel plàstic i la cultura pop. En els darrers anys he centrat la meva
atenció en el color i el consumisme, aproximant-me a aquesta conjunció a través de
la instal·lació o l'obra escultòrica. Les meves peces es componen d'una gran quantitat
d'articles que organitzo formalment. Puc construir objectes o envair l'espai de color,
jugar a les semblances visuals, les relacions i les acumulacions per parlar d'aquesta
multiplicitat de béns de consum que caracteritza a la societat actual. Aquesta és la
meva manera de respondre a la cultura contemporània, al que podria considerar-se
la tragèdia ecològica del plàstic; recopilar, ordenar, i donar-li sentit a un món on la
producció es torna massiva.
Laura Ramis va estudiar Belles Arts a Salamanca. Actualment viu i treballa a
Madrid.
Ha exposat de manera individual en Espacio Experimental (Universitat de
Salamanca, 2012); DÓNA2 Centre d'Art de Salamanca (2012); Art Santander
(2013); ArtMadrid (2014); Estampa (2016); Galeria Rafael Pérez Hernando (2014 i
2017).
Ha participat en convocatòries com a Obra Oberta (Caixa d'Extremadura); mulier,
mulieris o Jóvenes Pintores (Fundación La Gaseta) i mostres col·lectives a Madrid,
Castella i Lleó o Mallorca. Recentment ha participat en la fira Artissima juntament
amb Rafael Pérez Hernando, galeria amb la qual col·labora de manera habitual.
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